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Mint
a kisujjam
Sosem gondoltam, hogy valami hatalmas, össznépi
segítség karolja fel az italautomatásokat és alakít ki
egy kulturált, működőképes piacot. Mégis közel tíz
éve koptatjuk különböző minisztériumok és állami
intézmények folyosóit, bízva egy egészséges kompromisszumban. Megegyezés helyett kaptunk egy monopolisztikus Magyar Postát, és horrorisztikus szerződési feltételeket. A dologban az a tragikusan vicces,
hogy mégis elértük a maximumot. Ennél több a mi
képességeinkből, ilyen monumentális erők ellen egyszerűen nem telt. Így utólag szinte már el sem hisszük,
hogy lehetett volna ez még ennél is rosszabb. Mert
most elsülhet az ügy még kimondottan jól is, de ahhoz
megint nekünk kell rengeteget dolgoznunk. Mindent
el kell kövessünk, hogy legyen még egy felügyeleti
szolgáltató, vagy legalább egy másik eszköz, megteremtve ezzel a piaci verseny minimális feltételeit. Tehát most újabb felügyeleti szolgáltatóért kell küzdjünk,
noha egy is felesleges. Ebben a törekvésünkben nem
számíthatunk senkinek a segítségére. A Minisztérium
már behúzza fülét-farkát, csak a jövőévi választásokra
koncentrál, a Magyar Posta pedig élvezi a korlátlan
hatalmat, amely az ölébe pottyant. Mi meg valahogy
majd csak megoldjuk, ahogy eddig mindig. A Szövetség megy előre, magányosan, mint a kisujjam.

(újdonság Angliából)
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A MIÁSZ ELSŐ TÖRZSGÁRDA TAGJA
Örömmel értesítem a MIÁSZ tagságát, hogy a szövetség főtitkára
DAVOLA JÓZSEF immár 10 éve alkalmazottja szövetségünknek.
Mint tudjátok, főtitkárunk Egelmayer Péter elnöksége idején (2007-2009)
került a szövetséghez. Kiválasztásában személyesen részt vettem és nagyon
örülök annak, hogy a kiválasztását az idő is igazolta. Annak idején meggyőződésünk volt, hogy szövetségünk hosszútávú eredményességét egy stabil
személyi háttér is biztosíthatja, amely a változó elnökségi periódusokon
át gondoskodik a munka folyamatosságáról. Természetesen nagyon sok
ismeretet kellett rövid idő alatt megszereznie, hiszen szakmai tudása ezen
a szakterületen nem volt, de ez nem okozott számára nehézséget, mivel Józsi mindig nyitott volt és érdeklődő. Ugyanakkor államigazgatási tapasztalata
nélkülözhetetlen volt a szövetség napi munkájában. Nem volt olyan ajtó, ami
nem nyílt volna ki előtte, akármilyen államigazgatási szervről vagy egyéb intézményről is volt szó. Szövetségünk ily módon minden lényeges kérdésben
el tudta juttatni álláspontját a megfelelő helyre. Sok esetben elfogadták érveléseinket, máskor elutasították, de mindenkor partnerként kezeltek minket.
Főtitkárunk tevékenységét a Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly kitüntetéssel ismerte el. Remélem, hogy Józsi a jövőben is hasonló aktivitással
segíti a szövetség munkáját és hozzájárul mindannyiunk eredményeihez.
Ehhez sok sikert és jó egészséget kívánok!
Szalai Géza
a MIÁSZ alelnöke
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Mi történt 2017.július 01. óta,
hogy a Magyar Posta Zrt. mint
menedékes felügyeleti szolgáltató
megjelent az iparágunkkal kapcsolatosan...
Felidézzük az iparág életét jelentős mértékben érintő elmúlt hónapok történéseit,
amelyekről körlevelekben folyamatosan tájékozódhattak Tisztelt Tagjaink.
Azt követően, hogy az Országgyűlés a 2017. június
13-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi LXXVII. törvényt felgyorsultak az iparágunkat érintő események. (Magyar Közlöny93. szám,
2017. június 19. hétfő).
Ezt követően nem sokat kellett várni, hogy a Magyar
Közlöny 104. számában (2017. június 29., csütörtök)
kihirdetésre kerüljön a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről szóló 173/2017. (VI.
29.) Korm. rendeletet.
A tárgyalások helyét átvette a már a közvetlenül az üzemeltetőket érintő információk megjelenésének sora.
2017. június 30.-án jelent meg a Magyar Posta Zrt.
honlapján az ÉTEL- ÉS ITALAUTOMATA FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁS címmel tájékoztatás az automata felügyeleti szolgáltatásról, amely elérhető https://
www.posta.hu/uzleti_partnerek/automata_felugyelet
linkre kattintva. A tájékoztatás folyamatos, mindazok
az információk megjelennek, amelyek fontosak az
üzemeltetők számára. Az üzemeltető-felügyeleti szolgáltató között elvégzendő feladatokra 2017. július 31ig volt lehetőség.
A tájékoztatás megjelenését követően több telefonhívás érkezett arról, hogy a honlapon lévő dokumentumokban megfogalmazottak a rendelkezésre álló
határidő alatt nem végezhetők el, ezért a Szövetség
megbeszélést szervezett a Tagság részére 2017. július 13. csütörtökön, a Hunguest Hotel Millennium-ban.
Megismertük az Üzemeltetők problémáját és azokkal
indultunk el először 2017. július 17.-én, hétfőn NGM –

NAV - Magyar Posta Zrt. menedékes felügyeleti szolgáltató – Felügyeleti Szolgáltató(k) - MIÁSZ képviselőinek egyeztető megbeszélésére, majd azt követően
került sor 2017.07.19.-én, szerdán a Magyar Posta
Zrt. -MIÁSZ megbeszélésről.
Mindkét megbeszélésről elmondható, hogy sikeresen
végződött. A részleteket mindenki ismeri, mindazon
akadályok elhárultak az üzemeltetők elől, amelyek az
ÁSZF-ben megfogalmazást nyertek, de a tárgyalásokig úgy tűnt, hogy azok teljesíthetetlenek a nyár kellős
közepén, a szabadságok idején. A MIÁSZ tárgyalói
két fő célt tűztek ki az első: az üzemeltetési hely nyilatkozata ne legyen kötelező leadandó része az ASZF
szerződésnek, a másik: az automataberendezések
technikai adatainak megadásának határideje augusztus 31.-re módosuljon. A Magyar Posta Zrt. részéről
mindkét javaslatunkat elfogadták így mindenki eleget
tudott tenni az ÁSZF megkötésnek.
Aztán megjelent a Magyar Közlöny 119. számában az
élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz
szükséges többlet költségvetési forrás biztosításáról
szóló 1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat, amely a
nemzetgazdasági minisztert arra hívja fel, hogy gondoskodjon további legfeljebb
1,44 milliárd forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet
javára. Így a Magyar Közlöny 15. számában kihirdetett az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül
végző automataberendezések Automata Felügyeleti
Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló
1039/2017. (II. 2.) Korm. határozat által már biztosított
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1,8 milliárd forinttal együtt az automataberendezések
Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához az
automataberendezések üzemeltetői állami támogatására összesen 3,24 Mrd forint áll rendelkezésre.
Ezt követően mindenki a támogatáshoz való hozzáférést szabályozó jogszabály kihirdetését várta, amely
2017.08.01.-én kedden került a Magyar Közlöny 123.
számában kihirdetésre: az automataberendezések
üzemeltetői számára az AFE beszerzéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM. rendeletet.
A MIÁSZ Elnöksége 2017. augusztus 02.-i (szerda) ülésén a rendelkezésére álló adatok alapján összegezte
a felügyeleti szolgáltatással kapcsolatosan július 31.-ig
történteket. Mint ismeretes 2017. július 31.-ig a Magyar Posta Zrt.-hez elektronikusan beérkezett elfogadó
nyilatkozatok száma 27.226 db volt. A végleges számok megállapítása még folyamatban van. A beérkezett információk alapján az NGM-el és a Magyar Posta Zrt.-vel folytatott megbeszélések eredményeként
a szerződéskötés feltételei egyszerűsödtek, melynek
eredményeként elmaradt az üzemeltetési helyet rendelkezésre bocsátó harmadik személy nyilatkozatának leadási kötelezettsége, valamint augusztus 31.-ig
van lehetőség az automataberendezésekre vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó lista leadására. A hatósági árral kapcsolatosan folyamatban vannak a tárgyalások, mint azt jeleztük leghamarabb 2017. december
hónapban az NGM egyeztető megbeszélést folytat az
érintettekkel közöttük a MIÁSZ-al.
A MIÁSZ Elnöksége 2017. szeptember 20.-i ülésén
állást foglalt az Üzemeltetők „NAVkódot” igénylésével
kapcsolatosan. Az üzemeltetők adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az Elnökség levélben
fordult Izer Norbert úrhoz, NGM adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkárához.
A folyamatban sok esetben nehézségek csúsztak
be, de ekkor Tisztelt Tagjaink rögtön megosztották
velünk a problémát és amit tudtunk megtettünk, de
mint a legutóbbi 2017. október 02.-án (hétfő) Magyar
Posta Zrt.-MIÁSZ megbeszélésen kiderült a Magyar
Posta Zrt. csak az Üzemeltetőkkel történő közvetlen
kapcsolatot preferálja. A Magyar Posta örömmel veszi a MIÁSZ észrevételeit, javaslatait és a tagságát tá-

mogató tevékenységet, mert ezzel elősegíti a sikeres
megvalósítást, de az érdemi ügyintézésnek a szerződött felek között kell történnie.
Mint MIÁSZ, meg kell jegyezzük,hogy amíg a piacon
egyetlen, monopol helyzetben lévő szolgáltató van,
addig annak semmilyen érdeke nem fűződik egy erős
szövetséghez, sőt, minden egyeduralkodó cég elemi
érdeke a szövetségek leszalámizása, hiszen az egység neki csak nyűg. Éppen ezért a MIÁSZ mindent
megtesz a jövőben, hogy a tagság érdekében újabb
Felügyeleti Szolgáltató piacra lépését segítse elő.
Tesszük ezt annak ellenére, hogy magát a Felügyeleti
Szolgáltatói státuszt is értelmetlennek látjuk.
Az AFE tesztelése egyes üzemeltetőknél folyamatban van 10-10 egységgel. Arra a felvetésre, hogy
az AFE és az éremvizsgáló közötti kompatibilitás jelentős problémát okoz azt a választ adta, hogy az
AFE és az érmevizsgálók közötti együttműködésben
problémát nem tapasztaltak. Azt azonban le kell
szögezni, hogy az AFE csak azokat az információkat
tudja feldolgozni, ami a fizetési perifériák illetve az
automata vezérlő egysége közötti kommunikációban
előállnak. Az automata vezérlővel közvetlen kapcsolatban nem álló fizetési periféria (pl. érmevizsgálóra
kötött készpénzmentes fizetési periféria) csak akkor
lesz megkülönböztethető, ha a periféria közvetlenül
a csatlakozik a kommunikációs buszra.
A megbeszélés összegzése: a Magyar Posta Zrt. részéről az üzemeltetők megkeresése folyamatosan történik
jelenleg. Ami biztosnak látszik, hogy a már bevizsgált
16.270 automatából 14.000 db biztosan beköthető,
2000 db nagy valószínűség szerint beköthető és 270
db nem köthető be. Mintegy 10.000 db automatával
kapcsolatban ment ki hiánypótlás, erről még nem tudnak nyilatkozni. A beszereléshez szükséges az AFE
kód, hangsúlyozta, hogy eddig csak kb 400 db érkezett hozzájuk, kiemelte, hogy ezeknek a beszerzése és
a Magyar Posta Zrt.-hez történő eljuttatása az ÁNYK-n
keresztül az üzemeltetők feladata. Az igényléseket az
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. (pl. az ANYK
nyomtatványkitöltővel). A nyomtatványon bejelölhető,
hogy a NAV közvetlenül juttassa el a kódokat a felügyeleti szolgáltatónak. Az üzemeltetőnek ekkor az igénylésen kívül további tennivalója nincs. Az NGM tájékoztatá-
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Az Ingenico Group iSelf családja
rugalmas bankkártyás fizetési
megoldás minden automatába

iUC180B

iUP250

iUR250

iUC150

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/
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sa szerint már a jelenleg inaktív automataberendezésre
is igényelhető üzembe helyezési kód.
A támogatási rendelettel kapcsolatosan elhangzott,
hogy az üzemeltetőktől beérkezett kérelmek feldolgozását követően a támogatási igény nem éri el a 20 000
db AFE-t (összesen 27 000 db támogathatóból).
Arra a kérdésünkre, hogy 2017. december 01.-ig megtörténik-e az automataberendezések AFE-val történő
felszerelése, illetve mi történik, ha nem, azt a választ
kaptuk, hogy az illetékesek folyamatosan figyelemmel
kísérik a folyamatot és amennyiben az szükségesnek
ítélik, akkor megteszik a szükséges lépéseket. Hangsúlyozta, hogy december 01.-ig jelentős számú AFE
lesz beszerelve, számításaik szerint ez a szám közelíteni fog a 20 000 db-hoz.
Elmondta, hogy sajnálatosan előfordult az automatikusan kiküldött hiánypótló megkeresés az üzemeltetőknek, annak ellenére, hogy az üzemeltetőktől időre,
pontos adatokat kaptak. Ezeket az érintett üzemeltetőkkel egyeztették.”
„Az AFE szerelői tanfolyammal kapcsolatosan megfogalmazásra került:
- Az AFE szerelésre jelölt személy (lehetőleg: középiskolai végzettség, informatikai ismeret),
- 
Üzemeltető részéről meghatalmazás szükséges
a szerelő részére, hogy elismeri, mint nála szerelést
végző személyt,
- A vizsgával rendelkező szerelő mindazon cégeknél
tud szerelést végezni, amely cégek meghatalmazást
adnak a szerelő részére,
- Üzemeltető részére is történik képzés az admin jogosultságra, mivel ő ad engedélyt a szerelőnek,
hogy milyen adatokat módosíthat vagy állíthat be. A
képzés online módon valósul meg.
- Az üzemeltető által meghatalmazott szerelővel kapcsolatosan a Magyar Posta Zrt.-nek elvárása, hogy
tartsa be a Magyar Posta által az oktatás alatt megismertetett szabályokat és biztonsági előírásokat. Ezek
betartását a Magyar Posta ellenőrzi és megszegésük
azonnali kizárást jelent a további tevékenységből.
- Az AFE szerelői tanfolyam személyes részvételhez
kötött, megkezdéséhez a szerelőnek szüksége van
internet eléréshez, tablett vagy számítógép vagy

okostelefon valamelyikére, amelyen keresztül az
AFE beüzemeléséhez szükséges informatikai beállításokat el tudja végezni és hozzáfér a telemetriai
rendszerhez.
- A tanfolyam vizsgával zárul. A szerelői jogosítványt
csak vizsgamunka (automataberendezés AFE-val
történő felszerelése, beüzemelése) teljesítést követően kap a szerelő. Ehhez az üzemeltetőnek a vizsgamunkához automataberendezést kell rendelkezésre bocsátani az AFE szerelője részére.
- Az üzemeltető admin munkatársa részére is történik
felkészítés. A képzés online módon valósul meg.
1 db sikeresen beszerelt és beüzemelt AFE után 500,Ft/AFE kerül elszámolásra, ami megegyezik a már
egyes üzemeltetőkhöz eljuttatott tájékoztató levélben
közreadottakkal.
A szolgáltatás elindult és a bekötött automaták men�nyisége folyamatosan növekszik. A Magyar Posta Zrt.
saját hatáskörében a nagyon közeli jövőben tájékoztatást tart az üzemeltetőknek úgy a Szövetségen belüli,
mind kívüliek számára, a naprakész tájékozottság érdekében. A rendezvényre a MIÁSZ is meghívást kap.
A MIÁSZ a támogatási rendelettel kapcsolatosan az
NGM illetékeséhez fordul, hogy az NGM tegye lehetővé a rendelkezésre álló támogatási összeg fennmaradó részére a de minimis keretre történő további
igénybevétel lehetőségét, valamint a felhasználás kiterjesztését eszköz vásárlásra (érmevizsgáló). Ennek
érdekében kérjük, hogy ezt az összeget az előttünk
lévő központi költségvetés mindaddig jelenítse, amíg
a 3.24Mrd forint el nem fogy.
Az AFE gördülékeny megvalósítása végett, a MIÁSZ
szeretné, ha a jövőben a tagság és az iparági szereplők érdekében újabb felügyeleti szolgáltatók piacra
léphetnének. Ennek támogatására kérjük Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat.
A MIÁSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy
az automataberendezések AFE-val történő ellátása
során az üzemeltetők minél kedvezőbb körülmények
között végezhessék a munkájukat.
Davola József főtitkár
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Fizessen mobiljával
egy érintéssel
Ugye, mindig Önnél van a mobilja? Tudta, hogy akár a telefonját is használhatja
egyérintéses fizetésre az üzletekben, vagy egy-érintéses fizetést elfogadó
automatáknál? Fizessen mobiljával gyorsan, kényelmesen és biztonságosan a
termináloknál, így a bankkártyáját akár otthon is hagyhatja.
Az okostelefon a mindennapjaink részévé vált. Ezt
használjuk jegyzetfüzet helyett, térképként, fotózunk
vele, és még sorsolhatnánk a felhasználási módokat.
Egy digitális átalakulás részesei vagyunk, amelyben
a mobil minden eddiginél nagyobb szerephez jut.
Sokan ismerik fel, hogy úgy is fizethetnek a mobiljukkal, hogy nincs náluk a bankkártyájuk. Ha például
elmennek sportolni, a telefon biztosan náluk van, a
kártya nem feltétlenül. Az egyérintéses mobilfizetés
természetes evolúciója annak a folyamatnak, ami
már elkezdődött azzal, hogy mobilon fizetünk parkolást, mozijegyet vagy postai csekket.
Mi szükséges ahhoz, hogy mobillal fizethessünk
az üzletekben?
Az egyérintéses mobilfizetéshez legalább 4.4-es verziószámú Android operációs rendszerrel rendelkező,
NFC képes mobilkészülék, egy mobiltárca alkalmazás és az alkalmazásba regisztrálható bankkártya
szükséges. Az 5000 forint feletti vásárlás feltétele
egy azonosító kód (a bankkártya PIN kódja vagy

a mobiltárca által megadott egyéb kód) bevitele.
Az egyérintéses mobilfizetés hazai terjedését segíti, hogy a technológiai feltételek országszerte adottak, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ugyanis
a vásárlók már közel 94 ezer terminálnál fizethetnek
egyetlen érintéssel, akár a mobiljukkal is.
Gyors, kényelmes és biztonságos mobilfizetés
a termináloknál
Az üzletekben elérhető mobilfizetés egyszerű: a telefonunkat érintjük a terminálhoz, ugyanúgy, mint
az egyérintéses bankkártyánkat. Ez a megoldás
ugyanolyan biztonságos, mint ha a bankkártyánkkal
fizetnénk, sőt, további biztonsági megoldások is alkalmazhatók. Az okostelefonon nem tárolódik fizikai
kártyaadat, a fizikai kártyaszám helyett egy virtuális
kártyaszámot használunk a fizetési műveletekben.
Ha pedig bármilyen rendellenes fizetést érzékelünk,
a már megszokott módon le tudjuk tiltani a bankkártyát a bankunknál.

Válassza a mobilfizetést,
és dobja fel a napját egy érintéssel!
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Kezelőszemélyzet nélküli megoldások,
előadásokkal összekötött workshop
a Mastercard-MIÁSZ szervezésében
A konferenciát a MIÁSZ a Mastercard támogatásával rendezi meg.

Időpont:
2017. november 16.-án
csütörtökön
Helyszín:
Spoon hajó, Budapest,
Vigadó tér 3. kikötő

A konferencián a részvétel
ingyenes, amely magában
foglalja a svédasztalos
ebédet italokkal, kávéval,
valamint a kávészünet alatti
fogyasztást!
A részvétel a jelentkezések
sorrendjében történik, a
részvételi lehetőség korlátozott.
A részvételi szándékot
kérem szépen írásban a
davola@miasz.hu e-mail
címre megküldeni.
A belépés a részvételre
történő visszaigazolás
kinyomtatott példányának
ellenében történik.

Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.
Arany János: Toldi estéje (részlet)

Kezelőszemélyzet nélküli megoldások...
A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
(MIÁSZ) Elnöksége tisztelettel köszönti az olvasót. A bevezető Arany János idézettel kívánjuk
megragadni figyelmüket, hogy az új gondolatok már az 1800-as években is befolyásoló erővel voltak jelen a mindennapokban. De
máris ugorjunk vissza a mába, ahol az életünk
újabb fejezetéhez érkezett, amikor is a technikai fejlődés eredményeként egyre több és több
olyan vágy kel életre, hogy eladásra kínáljunk
árukat, szolgáltatásokat és lehetőleg ne korlátozzuk az azokhoz való hozzáférés idejét. Ez
persze csak akkor valósulhat meg 0-24 folyamatában, ha az emberi munkát kiegészítjük
ezeken a helyeken kezelőszemélyzet nélkül
üzemelő automatákkal. Ekkor azonban rögtön
sok kérdés fogalmazódik meg, többek között
olyanok, mint a vagyonbiztonság, javítás, karbantartás stb. kérdése. Erre adnak választ,
illetve kínálnak megoldásokat a MIÁSZ által
szervezett workshop nagyszerű előadói.
Néhány gondolat, amelyek az érdeklődőket
a részvételre motiválják.
A biztonságos elektronikus fizetés elfogadása a kezelőszemélyzet nélküli önkiszolgáló

helyeknél soha nem volt könnyebb, mint ma.
Sok-sok vállalkozás kínálja a jobbnál jobb
megoldásait az önkiszolgáló fizetésre, amelyek ellenállnak időjárás viszontagságainak és
vandalizmus durvaságának még a legextrémebb viszonyok között is.
A kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások hozzásegítenek a vállalkozás növekedéséhez. Ez egy kis magyarázatot kíván, ugyanis
nem magától, hanem attól az üzleti szemlélettől, hogy a vásárlási környezetet az üzleti
stratégiákban ügyfélközpontúvá tesszük szem
előtt tartva a fogyasztói keresletet, kihasználva a kiadási szokásokat. Ekkor a kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások érdekes
választ adnak: kapcsolódnak a gyorsasághoz,
a biztonsághoz, közben kényelemet, élményt
nyújtanak a vásárlóknak.

A kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások sokszínűsége, hogy a terméket, biztonságosan fizethetjük hitelkártyával, chipkártyával,
mobil pénztárcával is, ezek a kiegészítések
biztonságosabbá teszik a tranzakciókat.
A vásárlóknál 5-10 évvel ezelőtt jellemző volt
a készpénzt, ami mára már mondhatjuk a 35
évnél fiatalabb korosztálynál nem jellemző.
Az előnyök egyértelműnek tűnnek, de mindig
vannak, akik azt hiszik, hogy a kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások soha nem működnek a vállalkozásaik számára. Az Ő számukra is lehetőséget kínálunk az előadásokban.
Néhány terület, ahol biztosan működnek:
- Parkolók
- Jegypénztárak
- Kiskereskedelmi áruházak, ahol a megvásárolni kívánt terméket nagyon jól ismeri a
vásárló és nem tanácsadói élményt keres
- Éttermek
- Önkiszolgáló mosodák
- Drive-Through
- Vending

A workshop programja
8:00-8:30 Regisztráció, welcome kávé
8:30-8:40 Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke
		 A workshop megnyitása
8:40-09:00	Bevezető előadás
a kezelőszemélyzet nélküli megoldásokról.
Balogh László úr, pénzügypolitikáért felelős
helyettes államtitkár,
NGM Pénzügyekért Felelős Államtitkárság
09:00-09:20	Pataki Tibor úr, igazgató,
MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság
09:20-09:40	Fóti Gábor úr, Bankkártya Munkacsoport Elnöke,
Magyar Bankszövetség
09:40-10:00	Lévai Tamás úr, termékfejlesztési manager, OTP
Bank Nyrt., Kártyaelfogadói és Fejlesztési Főosztály
Bankkártyás fizetés az étel- italautomatákban
10:00-10:20	Kávészünet
10:20-10:40	Hegedűs Éva úrhölgy, vezérigazgató
Gránit Bank
10:40-11:00	Orbán Tamás úr, termékfejlesztési vezető
Borgun / B-payment Zrt.
11:00-11:20	Dr. Pörneczi Tamás úr,
informatikai vezérigazgató helyettes,
Magyar Posta Zrt.

Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, ha felkeltettük érdeklődésüket jelentkezzenek a workshopra.
Várjuk Önöket Tisztelettel!
A workshopra a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött és a létszám limitált.
Kérjük Tagjainkat, amennyiben szeretnének
résztvenni a programom, szándékukat a
davola@miasz.hu
címre küldjék meg november 10-ig. A levél
megküldésével még nem jogosult résztvenni
a rendezvény, csak a visszaigazolás megküldése után tekintheti elfogadottnak a részvételét.

11:20-11:35	Csenki Erika úrhölgy, tulajdonos,
Caspoint Hungary Kft.
11:35-11:50	Bajkai Gábor úr, tulajdonos, Prodigi Hungary Kft.
11:50-12:10	Méth András úr, igazgató,
Mastercard Elfogadásfejlesztés
12:10-12:50	Interaktív beszélgetés az előadókkal,
moderátor vezetésével
12:50-13:00	Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke
A workshop zárása
13:00-15:00	Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval.
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MIÁSZ Találkozó Szarvason
Napsütéses szép időben vágott neki a tagság számos képviselője a szarvasi MIÁSZ eseménynek, ahol mindig
kellemes hangulatban, kötetlenül találkozhatnak egymással a szakma szereplői. Vendéglátónk a Hot-Drink Kft
számos remek programmal látott el minket a hajókiránduláson át a sörkostolóig, de nem maradt ki a az Arborétum és Mini Magyarország sem. Az este egy házias vacsorával, kitünő fellépő művészekkel zártult.
Köszönjük mindenkinek aki eljött, találkozzunk jövőre is!

esemény

2017/2 [november]

MIÁSZ HÍRLEVÉL
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MIÁSZ BÁL
2018. Február 24.

Minden szakmának, így az automatás szektornak is szüksége van egy olyan kohéziós erőre, amely biztosítja – a közös platformot, a kapcsolati tőke bővítését.
A 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.
Tervezett 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 Vacsora
Ültetett svédasztalos exkluzív vacsora, korlátlan
italfogyasztással:
21:30 – 22:00 Nyitótánc
A Kecskeméti City Balett bemutatója és nyitótánca
22:00-24:00 Zene, tánc, kötetlen beszélgetések
A tánchoz a zenét a Gerrappa band zenekar szolgáltatja.

Fellépő vendégünk a Bál alatt:
Lui világrekorder bűvész
Az est házigazdája Harsányi Levente
Az est főszponzora a MasterCard
A bálra jelentkezni a miasz@miasz.hu emailcímen
lehet. A részvétel díját kérjük a jelentkezéssel
egyidejűleg, a MIÁSZ Budapest Banknál bezetett
10102244-09741706-00000008 számú számlájára
átutalni. (Megjegyzésben kérjük feltüntetni: „részvételi díj”.) A meghívót és a számlát a pénz beérkezése után postázzuk ki.

A részvételi díj a tagok
és vendégeik részére: 27.500 Ft,
december 31-ig történő befizetés esetén: 25.000 Ft

fe l h í v á s
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MIÁSZ – MASTERCARD BÁL
TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

Arany támogatói csomag

Ezüst támogatói díj:

Bronz támogatói csomag

Díja: 200. 000 Ft + Áfa.

Díja: 100. 000 Ft + Áfa.

Díja: 50. 000 Ft + Áfa.

A kiemelt támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:
l Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon,
prezentációs és sajtó anyagokon is. A bál meghívóján.
l Hírlevélben való megemlítés
l Scroll up banner elhelyezése a
www.miaszbal.hu oldal oldalsó sávjában, a bál lezárulását
követően még két hónapig.
l 2 fő ingyenes részvétele
a bálon
l A helyszínen 1 db a termékhez
kötődő installáció kihelyezése,
a molinót/installációt a támogató biztosítja
l Logo elhelyezése a rendezvény a sajtófalon.
l Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen

A kiemelt támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:
l Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon,
prezentációs és sajtó anyagokon is. A bál meghívóján is.
l Hírlevélben való megemlítés.
l Scroll up banner elhelyezése a
www.miaszbal.hu oldal oldalsó sávjában, a bál lezárulását
követően még két hónapig.
l A helyszínen 1 db a termékhez
kötődő installáció kihelyezése,
a molinót/installációt a támogató biztosítja
l Logo elhelyezése a rendezvény a sajtófalon.
l Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen

A támogató számára biztosított
megjelenési lehetőségek:
l Logo elhelyezése a sajtófalon.
l Szponzor logo a meghívón
l Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen

A Bál tervezett fővédnőke Varga Mihály

A Bál Fő támogatója a Mastercard
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A KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSI TREND MÁR UTOLÉRTE AZ AUTOMATÁKAT
Alig telik el nap anélkül, hogy egy mobiltársaság, bank

Az

vagy ország a készpénzmentes fizetés trendjével

tanusítvánnyal rendelkező készpénzmentes fizetési

kapcsolatos új bejelentést ne tenne. Ez a trend már

megoldásokkal rendelkező NAYAX rendszer lehetővé

beindult az automatás üzemeltetők körében is. Inkább

teszi a hitelkártyákkal, betéti kártyákkal, előre fizetett

előbb, mint később, ez bizonyára eléri az egész

kártyákkal zárt környezetekben, például irodákban,

vending területet, mivel csak idő kérdése amíg a

gyárakban

vásárlók

készpénznélküli

fizetéseket, valamint a mobil fizetéseket, mint a

vásárlásokhoz és többé nem hordanak maguknál

Simple, Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay,

készpénzt. Helyette előveszik hitel-, betéti-, feltöltős

Google Wallet és a többi applikáció használatát.

vagy egyéb kártyájukat vagy ezeket helyettesítő

A

mobiltelefonjukat, hogy terméket vagy szolgáltatást

szoftverfrissítésekkel követi a legújabb készpénz

vásároljanak.

nélküli fizetési megoldásokat, így vásárlói mindig

Az ismert fejlemények következtében megnövekedet

naprakész gépeken fizethetnek. A NAYAX következő

üzemeltetési költségek miatt fokozott jelentőséggel

generációs érintőképernyős VPOS Touch terminálja

bír,

lehetővé teszi a QR kódos fizetési megoldásokat, mint

hozzászoknak

hogy

az

üzemeltetők

a

ne

veszítsenek

el

EMV

által

és

NAYAX

hitelesített,

egyébb

PCI-DSS

biztonsági

intézményekben

folyamatos,

végzett

ingyenes

online

értékesítési lehetőséget a jövőben. Rendkívűl fontos,

például az Alipay vagy a WeChat.

hogy az üzemeltetők gondoskodjanak arról, hogy az

NAYAX komplett megoldást kínál egy eszközzel,

eszközeik

készpénzmentes

kiszolgálva az üzemeltetőnek a kezelőszemélyzet

fizetési módokat. Az nyílvánvaló, hogy az igény erre

nélkül működő berendezéssel kapcsolatos valamennyi

megvan, de a megoldás hiányozhat.

igényét. Ezzel egyszerűvé és kényelmessé válik a

elfogadják

ezeket

a

NAYAX rendszerrel való munka, ami lehetővé teszi az
Az üzemeltetőknek olyan fizetési megoldásokat kínáló

üzemeltető részére, hogy csak az üzleti sikerei

szolgáltatókkal

építésére koncentráljon.

lehetővé

teszik

kell

együttműködniük,

számukra

a

amelyek

legnépszerűbb

készpénzmentes fizetési megoldások elfogadását.

Ha

A NAYAX VPOS termináljai teljesítik ezeket az

tevékenységét és

elvárásokat.

ajánlatot kapni, kérjük keresse a HANDAV Kft-t.

érdekli

hogyan

segítheti

a

NAYAX

szeretne személyre

az Ön
szabott

NAYAX ELŐNYÖK - ÜZEMELTETŐI SIKEREK

zárt-rendszerű,
feltöltőkártyás
megoldások

mobilfizetés
(Simple,
ApplePay,
Android Pay,
stb.)

megfelel a
legszigorúbb
biztonsági
előírásoknak
(EMV, PCI-DSS)

érintős,chippes,
mágnescsíkos
bankkártyák
elfogadása

írásos és
hangutasításos
kommunikáció a
vásárlóval

folyamatosan
bővülő
megoldások és
technikai
támogatás

távoli termék
kiadási
lehetőség
automaták
99%-val
kompatibilis
- egyszerű és
gyors
beszerelhetőség

látványos
bevételnövekedés
gazdaságosabb
üzemeltetést tesz
lehetővé

További információ: HANDAV Kft. E-mail: korodi@nayax.com Tel.: +36-30-415-9514 +36-20-934-2183
http://nayax.com/hu/
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hasznos

Közelgő programok,
kiállítások, vásárok:
2017. november 16.

Spoon hajó - Workshop

2017. november 23-24.

Evex 2017, Róma

2018. február 24.

MIÁSZ Bál

2018. március

Vending Paris

2018. március 20-23.

Anuga Food Tec

2018. május 17.

MIÁSZ konferencia

2018. június 6-9.

Venditalia 2018

Hirdetési
lehetõségek
a Hírlevélben
Következõ Hírlevelünk
megjelenési dátuma:
2017. december 9.
Anyagleadási határidõ:
2017. november 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 40.000 Ft + áfa
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa

„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

