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Tavasztól
tavaszig
A tavasz a megújulás, várakozás,
újjászületés időszaka a természet és
az ember életében egyaránt.
A tavalyi évben és az idén azonban sajnálatos módon, a hangsúly a várakozáson volt életünkben.
Különösen igaz ez az automatás szakma szereplőire, hiszen
a mögöttünk álló egy évben minket igen érzékenyen érintettek
a szigorítások.
A munkahelyeken, iskolákban, egészségügyi intézményekben
látványosan csökkent az automaták száma és ezzel párhuzamosan a forgalom is.
Amikor ezeket a sorokat írom, már egy kicsit nagyobb bizalommal tekinthetünk a jövőbe, hiszen, ha lassan és fokozatosan is,
de elindultak a mindennapi életünket érintő enyhítések.
Újra kinyitottak az üzletek, hírek és tervek szerint az általános
iskolákban is újra indul a hagyományos oktatás.
Bízzunk benne, hogy az oltásoknak köszönhetően minél előbb
visszatérhetünk a korábban oly kényelmesnek tűnő online
világból az offline életünkhöz.
Biztos vagyok abban, hogy mindannyiunknak hiányoznak már
a személyes találkozások, azok az üzleti és magánjellegű beszélgetések, amikor nem a monitorok segítségével nézhetünk
egymás szemébe nézve.
A sok kellemetlenség mellett azonban pozitív tapasztalatokkal
is gazdagodhattunk az elmúlt hónapokban.
Bebizonyosodott, hogy az automatákra igenis szüksége van
a gazdasági élet szereplőinek, hiszen sok esetben ez az egy
eszköz maradt a dolgozók, látogatók ellátásának biztosítására.
Napoleon Hill, amerikai író mondta:
„Minden hátrány magával hozza a vele egyenértékű előny
csíráját.”
A mi feladatunk sem lehet más, mint hogy lehetőségeinkhez
képest minél többet tegyünk azért, hogy a mögöttünk álló időszakban megtapasztalt hátrányokból próbáljunk meg előnyöket kovácsolni!
Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, kitartást és jó egészséget!
LŐRINCZ LÁSZLÓ
a NASZ elnöke

SZÖVETSÉGI

2021/1 [MÁJUS]

NASZ HÍRLEVÉL

MEGHÍVÓ
a Nemzeti
Automata
Szövetség
Közgyűlésére
A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:
2021. május 20. (csütörtök.) 11.00-kor
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy
a megismételt közgyűlésre ugyanaznap, 2021. május 20.-án csütörtök 15 perccel későbben kerül sor
a megadott helyszínen, amely közgyűlés, az eredeti
napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:
KLÁRIS Irodahajó
1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.
NAPIREND:
Jelenléti ív aláírása
1. Megnyitó.
2. Határozatképesség megállapítása.
3. Levezető Elnök megválasztása.
4. Jegyzőkönyvvezető (1 fő) és hitelesítők (2 fő) megválasztása.
5. Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fő), megválasztása.
6. Napirendi pontok ismertetése.
7. Szavazás a napirendi pontokról.
8. Elnöki beszámoló a 2020-ban kitűzött célokról és
azok megvalósításáról.
9. Szavazás a 2020. évi elnöki beszámolóról.
10. Pénzügyi beszámoló a 2020. évről.

11. F
 elügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évről.
12. S
 zavazás a 2020. évi pénzügyi beszámolóról.
13. A
 2022. évi munkaprogram ismertetése.
14. A 2022. évi költségvetés ismertetése.
15. Hozzászólások.
16. Szavazás a 2022. évi munkaprogramról és a 2022.
évi költségvetésről.
17. A jelenlegi elnökségi tagok mandátum lejártának
bejelentése.
18. A jelölő bizottság beszámolója.
19. Elnökségi tagjelölt állítás.
20. A jelöltek bemutatkozása.
21. Az új elnökségi tagok megválasztása.
Szünet.
22. Az új elnökségi tagokra beérkezett szavazás eredményének ismertetése. A megválasztott elnökségi
tagok maguk közül megválasztják az elnököt és
a pénztárost.
Az új elnökség bemutatkozása.
23. Az előző Közgyűlést követően belépett új tagok
rövid bemutatkozása.
24. A közgyűlés bezárása.
A közgyűlés lefolytatásának rendjét a NASZ Elnöksége a Felügyelő Bizottság bevonásával 2021. 01. 28.-i
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ülésén megkezdte és folyamatosan elvégezte és azt
követően kerül megküldésre a Tagság számára.
A NASZ közgyűlés meghívóját és napirendjét, meghatalmazást csatoltan megküldjük.
A NASZ Alapszabály értelmében a jelenlegi Elnökség
mandátuma 2021. május 21.-én lejár.
Mint köztudott a jelenlegi pandémiás helyzetre vonatkozó korlátozó szabályozás a közgyűlés lefolytatásának megszokott eljárási rendjétől eltérő szabályokat
fogalmaz meg, amelyeket be kell tartanunk.
Az Elnökség, a 2021. április 22.-i elnökségi ülésén elfogadott eljárási rendjének megfelelően a közgyűlés
lefolytatásának rendje:
1.) Annak érdekében, hogy a NASZ 2021. május 20.-i
(csütörtök) tisztújító közgyűlése határozatképes és
érvényes legyen a pandémiás helyzetből fakadó
korlátozó szabályozás értelmében szükséges a Tagok meghatalmazása.
2.) 
A közgyűlés a korlátozó szabályozás értelmében a tagok személyes részvétele nélkül történik.
A helyszínen az Elnökség, Felügyelőbizottság, Jelölőbizottság tagjai és a Főtitkár tartózkodik a megfelelő védőfelszerelésben és távolságtartással.
3.) A Tagok a közgyűlésre Teams-en (számítógépre,
okos telefonra telepített informatikai alkalmazás)
keresztül tudnak bekapcsolódni.

4.) A
 jelenléti ív aláírása és a napirendi pontokra történő szavazás érdekében a Meghívóhoz kapcsolt
csatoltan küldött MEGHATALMAZÁST kérjük
szépen
- 2 példányban
- a meghatalmazottak és a cég adataival kitölteni,
- cégszerűen aláírni,
- tanúkkal aláíratni,
- lebélyegezni és
- postai úton 2 példányban a következő címre megküldeni:
Nemzeti Automata Szövetség
KLÁRIS Irodahajó
1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.
Az a MEGHATALMAZÁS lehet csak érvényes,
amely a helyszínen jelenlévő valamelyik NASZ tag
nevére kerül a fent leírtaknak megfelelően kitöltésre
és postai úton megérkezett a megadott címre.
5.) A
 MEGHATALMAZÁS birtokában a meghatalmazott aláírja a jelenléti ívet a saját és a meghatalmazó
nevében, illetve a szavazás alkalmával a saját és
a meghatalmazó nevében szavaz.
Ezáltal a közgyűlés eredményesen és a szabályoknak
megfelelően lefolytatható!
Ennek érdekében kérjük szépen Tisztelt Tagjainkat,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyszínen jelenlévő
személyekkel!
A pandémiás helyzettel összefüggésben a következő
hetekben bekövetkező változásokról, illetve a közgyűlés megtartásának aktuális lehetőségéről folyamatosan hetente tájékoztatást küldünk.
Kérjük Tisztelt Tagjaink aktív részvételét, támogatását
az előttünk álló tisztújító közgyűlés eredményes lefolytatása érdekében!
Tisztelettel:
DR. DAVOLA JÓZSEF		
a NASZ főtitkára 		

LŐRINCZ LÁSZLÓ
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FONTOS!

A NASZ
előtt álló
kihívások
A Szövetség 1994-es alakulása kiváló lehetőséget
adott az iparágban tevékenykedő cégeknek, hogy
támaszt kapjanak mindennapi munkájukhoz. A Szövetség deklarált céljai:
- élelmiszer automata árusító rendszerek és szolgáltatások terjesztése, fejlesztése műszaki, gazdasági,
szervezeti szempontból,
- érdekképviseletet nyújtson,
- fórumot biztosítson a tagok tevékenységének megismerésére,
- környezetbarát technológiák bevezetésének elősegítése,
- fogyasztóvédelem támogatása.
Az elmúlt több mint 25 év bebizonyította, hogy a fenti
célok szerint működő szövetségre szükség van, és ezt
az elért eredmények is igazolják. Ugyanakkor a körülmények változnak, manapság teljesen megváltozott
politikai és gazdasági környezetben kell az iparágnak
tevékenykedni. A tagság is folyamatosan változik, valamint az elvárások és egyre magasabbak.
A közelmúltra visszatekintve elmondhatjuk, hogy
az érdekvédelem területén voltak a legmagasabb elvárások a szövetség vezetése felé, hiszen az utóbbi
időkben jelentős gazdasági és egyéb hatások is érték az üzletágat. Mindazonáltal az AFE bevezetése és
az ehhez kapcsolódó gazdasági környezet kialakítása
már 2019-ben befejeződött, és a döntéshozók továbbiakban ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak. Tehát reálisan nézve, az elnökség semmiképp sem marasztalható el, hogy ezen a területen nem tudott eredményt
elérni. Az egész világot sújtó pandémia iparágunkat is

elérte. Ugyanakkor látni kell, hogy más
iparágakat sokkal nagyobb mértékben
érintette a válság, így a gazdaság se-

gítő intézkedések is ilyen helyekre ös�szpontosultak. Összehasonlítva egyéb
szövetségek által elért „eredményeket”, megállapíthatjuk, hogy túlzott
elvárásokat nem támaszthatunk. Ös�szesítve elmondhatjuk, hogy az elnökségnek nagyon minimális mozgástere
volt, és ezen belül ellátta feladatát.
A tagsággal való kapcsolattartás és
a rendezvények követték a szövetség legjobb hagyományait, így 2019.
évben szerencsére még lehetőség volt személyes
találkozókat szervezni, sikeres volt a szilvásváradi őszi találkozó, az olaszországi tanulmányút is.
Résztvettünk az Európai Szövetség közgyűlésén,
valamint 2020. február végén tartott bálon is sokan
megjelentek. Sajnos 2020. év hátralévő időszaka
már nem adott lehetőséget találkozókra, de a Szövetség közgyűlését sikeresen tudtuk lefolytatni
2020. szeptember 03.-án, ezt követően már csak
a decemberben megjelent tartalmas hírlevél segítette a tagok munkáját.
Mindazonáltal az elnökség munkájával kapcsolatosan felmerült néhány megjegyzés. Egyrészt a tagokkal való kapcsolattartás és az ügyintézés körülményes és lassú, legalábbis a tagok tapasztalatai ezt
jelzik, másrészt a pénzügyi gazdálkodás területén is
szemléletváltásra van szükség.
Most mikor új elnökséget választunk, egyben kijelöljük a Szövetség céljait is. Véleményünk szerint az elnökség új tagjai kezdeményezők és széles látókörűek
legyenek. Képesek legyenek olyan célokat és feladatokat kitűzni, amelyek reálisak és elérhetők, egyben
valóban hasznosak az iparág szereplői számára.
Amennyiben ez megvalósul, ismét érezhetik tagjaink
azt a támogatást, amelyet egy jól szervezett szakmai
szövetség képes adni. Ily módon tagjaink újult erővel
és reméljük nagyobb optimizmussal vághatnak neki
a kihívásokkal teli 2021. évnek.
SZALAI GÉZA
a szövetség korábbi elnöke
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A NASZ
tevékenysége
az elmúlt
hónapokban...
Mint az mindannyiunk számára ismert a 2021. év
sem kezdődött felhőtlenül. A tavalyi évben tomboló
és minden addigi elképzelést, megvalósítást, előállított értéket felborító koronavírus járvány nem, hogy
az egy éve tartó korlátozások eredményeképpen enyhült volna, hanem ezzel ellentétesen új mutánsokkal
megjelenve tovább nehezítette az életünket, amely
az iparági tevékenységére is jelentős hatást fejt ki.
Mindez idő alatt az élet nem állt meg, hanem a korlátozásokhoz igazodva új formában folytatódott tovább, sőt 2021. március 09.-től még az újabb korlátozások hatására nehezedett is. Ebben a helyzetben
azonban nem ismételgethetünk mást, mint az ismert
latin mondást: Navigare necesse est... (hajózni szükséges...) a mondás második részét nem elemzem, de
véleményem szerint jelen korunkra is adaptálható...
A NASZ Elnöksége ebben a környezetben igyekezett
az iparággal kapcsolatosan a lehető legjobban kifejteni érdekérvényesítő képességét.
Az elmúlt három hónapban elvégzett legfontosabb
feladatokat a következő gondolatokban lehet összefoglalni:

Az AFE 5000,-Ft/hó hatósági ára
és éves felülvizsgálati díja
Az iparág legsúlyosabb terhét jelentik az automata-berendezésekben
lévő AFE-vel kapcsolatos problémák,
költségek. Az Elnökség folyamatosan
jelzi a döntéshozók felé problémákat. Sőt a problémák megoldása érdekében szövetségeseket keresünk,
hogy a Tagság minél jobb gazdasági
környezetbe kerülhessen. Jelenleg
az OTP Bank Nyrt. Kártya Elfogadói és Fejlesztési
Főosztályával egyeztetünk a készpénzmentes fizetési rendszerrel kapcsolatos iparági elképzelésünkről.
Szeretnénk, ha elérnénk az OTP Bank támogatását,
amely jelentős mértékben előmozdítaná a gondolatok megvalósítását. A NASZ Elnöksége a Tagságtól
beérkezett gondolatokat összegezte és megküldte az OTP Bank Nyrt. részére, erre várjuk a választ,
amelyet a Szövetség elképzeléséhez csatolva azután
megküldjük a Döntéshozók részére. Az eredmény
opcionális lehetőséget biztosítana az üzemeltetők
részére - a kizárólag bankkártya és/vagy applikációkat elfogadó gépek - területén. Az AFE díja nulla
forint lenne. Azonban hangsúlyozni kell, hogy ezt
a javaslatot az illetékes kormányzati szervek korábbi
években többször egyértelműen elutasították.

Műanyag-poharak/papír poharak
Az Elnökség levélben fordult az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékeséhez, hogy tájékozódjon a műanyag italtartó poharak (beleértve azok
tetejét és fedelét is) forgalomba hozatalának 2021.
július elseje utáni magyarországi szabályozásával
kapcsolatosan.
Kifejezve ezzel a hazai élelmiszer-automataberendezéseket üzemeltető vállalkozások több mint 800 vállalkozás, több ezer munkavállaló aggodalmát, hiszen
a szabályozás hatálya alá kerülő csomagoló anyagok az iparágunk nélkülözhetetlen elemei.

SZAKMAI

Miután megismertük a tervezett Kormányrendelet
normaszövegét több más Szakmai Szövetség véleményét is kikértük. Leírtuk, hogy a műanyag italtartó
poharak kiváltása érdekében hazánkban is egyre nagyobb teret nyernek a papír alapú italtartó poharak,
amelyek jelenleg elterjedt változatai azonban csak
akkor képesek a folyadékok biztonságos megtartására, ha csekély mértékben (10% alatti mértékben)
műanyagot is tartalmaz a belső borításuk. A csekély
(10%-ot nem meghaladó mértékű) műanyag tartalmú
italtartók környezetkímélő jellegét a környezetvédelmi termékdíj törvény is elismeri, hiszen a termékdíjas
szabályozás szerint ezen italtartók – műanyag tartalmuktól függetlenül – papír csomagolóeszköznek
minősülnek. Hazánkban jelenleg éves vonatkozásban több mint 10 millió darab poharat forgalmaznak,
többféle mérettel, dizájnnal.
A poharak összetétel tekintetében „papír pohár” megjelöléssel kerülnek vámkezelésre is, a gyártás folyamán, ill. összetételüket tekintve a belső rész műanyag
film bevonattal ellátott a jelenleg érvényben lévő EU
rendeletnek megfelelően. Ez a bevonat a funkcionalitását tekintve szükséges, mivel nélküle - a folyékony
italok esetében, főleg a magas hőmérsékletű italok
esetében –a termék használhatatlan lenne.
Ezen csekély műanyagot tartalmazó papír poharakat – amelyek ára körülbelül duplája a hagyományos
műanyag poharakénak – már széles körben alkalmazzák az élelmiszer-automatákban, a vendéglátásban, a gyorséttermekben vagy fesztiválokon.
A termék környezetvédelmi besorolását tekintve is
papír pohárnak minősül.
Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb
műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló, még nem kihirdetett kormányrendelet szerint azonban fennáll annak az eshetősége, hogy akár
már az 1% műanyag tartalmú italtartó poharak is egyszer használatos műanyag terméknek minősüljenek.
Azaz a kormányrendelet változatlan formájában történő kihirdetése esetén ezen csekély műanyagtartalmú
papír italtartó poharak forgalomba hozatala is betiltás-
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ra kerülhetne Magyarországon, miközben az Európai
Unió többi országában továbbra is forgalmazhatóak
maradnának ugyanezen italtartó poharak.
A kialakult helyzet kezelése érdekében a NASZ Elnöksége kéri, hogy a csekély műanyagtartalmú (azaz
legfeljebb 10% műanyagtartalmú) italtartó poharak
forgalomba hozatalára a jövőben is legyen lehetőség
Magyarországon, illetve kerüljön ki a forgalomba hozatali tilalom alól az italtartó poharak teteje és fedele,
ezek esetében ugyanis egyelőre nincs reálisan elérhető műanyagmentes vagy csekély műanyagtartalmú alternatíva a piacon.
A levelünkre még nem kaptunk választ, a témában
folyamatosan kapcsolatban állunk a döntéshozóval,
más szövetségekkel, forgalmazókkal és gyártókkal.

A COVID veszélyhelyzet alatt a bérleti díj
fizetés alóli mentességet szabályozó
52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
2021. februárban megjelent a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet. Az
követően, hogy a jogszabályt áttanulmányozta az Elnökség arra a következtetésre jutott, hogy a szabályozás bár 25 féle tevékenységet felsorolt a m i
iparágunk mégsem került a támogatás hatálya alá.
Az Elnökség a 4799 TEÁOR számú tevékenységet
gyakorlók, nevezetesen az „Egyéb nem bolti, piaci
kiskereskedelem ,bármely termék kiskereskedelmi
értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be
nem sorolható módon: árusító automatán keresztül”
érdekében levélben fordult az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárság illetékeséhez, valamint Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség
illetékeséhez.
A levelünkben felhívtuk a döntéshozók figyelmét,
hogy 2018. július 01.-től az élelmiszer-automatákban AFE-k (adóügyi felügyeleti egység) kerültek
beépítésre a Magyar Posta Zrt., mint menedékes
felügyeleti szolgáltató által. Az AFE az élelmiszer-au-
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tomatákat a felügyeleti szolgáltatón keresztül a NAVhoz kerültek bekötésre. Az AFE havi díja 5.000 forint / hó / gép és ezt az összeget növeli még az AFE
éves felülvizsgálati díja 20.000 forint / év / gép (2020.
évben ezt az összeget 10.000 forintra csökkentette
a Felügyeleti Szolgáltató).
Leírtuk, hogy a Szövetségünk heti rendszerességgel
megkapja NAV-tól a gépek adatait, amely azt mutatja, hogy a COVID hatására bekövetkezett gazdaságot is érintő szigorításoknak köszönhetően 23.000
db gép helyett jelenleg 19.000 db gép üzemel.

Ezen túlmenően az Elnökség kérte, hogy a 4799 TEÁOR számú tevékenységet gyakorlók is juthassanak
hozzá a „10 millió forintos kamatmentes újraindítási
gyorskölcsön” támogatáshoz.

Az iparágat érintő bevétel csökkenés mértéke közel
1,6 milliárd forint / év.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – NASZ Elnöksége nevében Lőrincz László elnök úr és Sirály Ferenc alelnök úr aláírta a Sajtószolgálati Szerződést a 2021. évre.
Ennek értelmében a Szövetség részére ingyenes sajtóközlemény megjelenítési lehetőség áll rendelkezésre.

Az irodák, irodaházak, kórházak, uszodák, kollégiumok, iskolák, egyéb üzemeltetési helyek vagy teljes
mértékben leálltak, látogatottságuk, nyitva tartásuk
jelentősen visszaesett, illetve korlátozott.
Mindezek az adatok is alátámasztják üzemeltetőink
arra irányuló kérését, hogy talpon maradásukhoz,
más, a veszélyhelyzet miatt érintett üzletágak szereplőihez hasonlóan támogatást kapjanak Magyarország Kormányától.
Ilyen típusú segítséget tagjaink, az iparág szereplői
idáig sajnos nem kaptak, leszámítva az AFE 2020.
évi felülvizsgálati díjának felére csökkentését (melynek mértéke éves szinten 190 millió forint segítséget
jelentett az automatákat üzemeltető cégek részére).
A Szövetség Elnöksége kéri a döntéshozókat, hogy
az árusító automaták esetében is alkalmazzák a bérleti díj fizetés alóli mentességet.
Az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendeletbe TEÁOR szám
alapján kerüljenek be az érintett piaci szereplők a támogatottak körébe.

Sajnálatosan az iparágunk szereplői ez idáig a TEÁOR számunk alapján nem kerültek be a támogatottak rendszerébe.

Sajtószolgálati Szerződés aláírása

Az újév első munkanapján körlevélben kerestük meg
a Tagságot az Adatlap és Kérdőív kitöltésével, illetve azok visszaküldésével kapcsolatosan, amelyben
a Vállalkozások eddig megadott adataihoz képest
bekövetkezett változás után érdeklődtünk.

A NASZ 2021. évi tisztújító közgyűlésével
kapcsolatos feladatok
A 2021. januári elnökségi üléssel elindult a 2021. évi
tisztújító közgyűlés lefolytatásának szervezése. Ennek értelmében megalakult és megkezdte a munkáját
a Jelölő Bizottság: Lóczy György úr AG Foods Hungary Kft. ; Szalai Géza úr Coffee&Drink Systems Kft. ;
Kiss András úr Coffee Express Kft. Továbbá tájékoztatást küldtünk a Tagság részére a közgyűlés várható
lefolytatásáról, továbbá folyamatosan tájékoztatjuk
Tisztelt Tagjainkat a Covid helyzetből fakadó újabb
állapotokról, amelyek hatással lehetnek pozitív vagy
negatív formában a közgyűlés megtartására.
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Változás a Felügyeleti Szolgáltatás rendszerében
MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft. TÁJÉKOZTATTA
A Szövetséget, hogy neve, székhelye illetve ügyfélszolgálati elérhetősége 2021.02.01. napjától módosult.
Új név: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság (DATRAK Kft.)
Új székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Új elérhetőségek: +36 30 019 45 70,
e-mail: info@datrak.hu

NASZ HÍRLEVÉL

Az MNB kiemelt feladatának tekinti, hogy megismerje, és folyamatosan nyomon kövesse a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetét és kilátásait. Ennek
kapcsán az MNB rendszeres konjunktúra felmérés
lebonyolítását végez a hazai vállalatok körében azzal
a céllal, hogy a jegybank hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról.
A felkérésről beérkező anyagot körlevélben megküldjük a Tagság részére.
Az Elnökség javasolja a Tagság részére, hogy vegyenek részt az együttműködésben, kérjük szépen,
hogy a kérdőívet a megadott határidőig töltésék ki
és küldjék meg az MNB részére.

Együttműködésre az MNB
konjunktúra felmérésében
2021. január óta havi rendszerességgel megküldjük
a Magyar Nemzeti Banktól érkező felmérést a koronavírus gazdasági hatásainak tárgykörében.

Budapest; 2021. április 22.
DAVOLA JÓZSEF
a NASZ főtitkára

Gryphon érmevizsgálók
Elektronikus fizetőeszközök
értékesítés és szervíz

Hybrid

Cashpoint Hungary Kft.
1037 Budapest, Bojtár utca 39.
+36 1 244 8001, +36 20 970 5710, +36 30 373 1804
info@cashpoint.hu

Paypod - Automatikus kasszák
Vendotek
Bankkártya terminál

•

automatikus készpénzkezelés

•

optimális pénzvisszaadás

•

higiénikus, biztonságos

•

megbízható szervízháttér

•

megszünteti a készpénzzel való
visszaélést

Embedded

•

piacvezető elfogadási sebesség

•

nagyobb kapacitás - 6 tubus

•

akusztikus tubusszint ellenőrzés

•

egyszerű szoftverfrissítés

•

kijelzővel ellátott modellek:
G2X, G2B
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JELÖLÉSI ÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Év Automatás Vállalkozója Díj,
az Év Automatás Vállalkozója Különdíj
elnyerésére, a 2021. évben
Beküldési határidő: 2020. június 30!

I.

Hagyományainknak megfelelően, az Év Automatás
Vállalkozója Díj mellett – az előző éveknek megfelelően, valamint Szövetségünk elfogadott célkitűzéseire tekintettel – az idén is meghirdetjük az Év Automatás Vállalkozója Különdíj pályázatát.

Év Automatás Vállalkozója díj
Év Automatás Vállalkozója Különdíj
A díjra jelölt személyeknek Szövetség Elnöksége által megfogalmazott előírásoknak meg kell felelnie!
Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett természetes személy és az általa képviselt vállalkozás
(szervezet) a NASZ céljait elfogadja és támogassa és
lehetőleg a NASZ tagja legyen!

A NASZ Elnökség határozata szerint a Szövetség
fennállása óta immár tizenegyedik alkalommal történik meg az Év Automatás Vállalkozója Díjra és az Év
Automatás Vállalkozója Különdíjra jelölt állítás, díjak
odaítélése és átadása.
Reményeink szerint a koronavírus veszélyhelyzet
korlátjainak enyhülését követően a 2019. évhez hasonlóan ebben az évben is a NASZ őszi rendezvényén kerül sor a díjak átadásra, ahol a 2020. év Díjazottjai is átveszik az elismeréseket.
Az Év Automatás Vállalkozója és az Év Automatás
Vállalkozója Különdíjat kizárólag olyan automata
iparági gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja
meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása,
társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói
és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható az automata iparág többi
szereplője számára.

A díjat természetes személyek kapják.
A pályázat benyújtására maga az érintett vállalkozó
(munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult.
A pályázati felhívás megjelenik a Szövetség Hírlevelében, honlapján és körlevélben is tájékoztatást kap
a Tagság.
A díjazottak száma mindkét kategóriában 1-1 fő lehet.
A díj odaítéléséről a NASZ Elnöksége dönt.

II.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos fontos adatok, határidők
A pályázati előterjesztéseknek mindkét, a kiírásban szereplő díj esetében tartalmazniuk kell:
- Az általános személyi bemutatkozást:
- a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét,
- a társadalmi felelősségvállalást,
- a személyi bemutatkozás pontos időszakát.
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- Annak a szervezetnek, vállalkozásnak, amelynek
az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenységét végzi:
- a pontos megnevezését,
- azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, foglalkoztatottak száma),
- a vállalkozás:
- eredményét (nyereséges-veszteséges)
- forgalmát,
- bevételét.
- automata gépszámát,
- megvalósult innovációt,
- új befektetést,
- jövőbe mutató elképzelést,
- saját informatikai felületének bemutatását.
- Indoklást:
- rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek)
ismertetését

A pályázatok benyújtásának határideje – az Elnökség
határozata alapján – legkésőbb 2021. június 30. napja. A jelöléseket e-mail útján kérjük a NASZ Főtitkára
részére (davola@miasz.hu; davola@nemzetiautomata.
hu) megküldeni.
A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Elnökség dönt a díjazottak személyéről.
Az Év Automatás Vállalkozója díjat elnyert pályázó
személyét a NASZ Elnöksége a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Elnökség által a hagyományoknak megfelelően meghirdetet Év Vállalkozója
Díjra felterjeszti, melynek elnyerése esetén a díjazott
az elismerést a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Művészetek Palotájában veheti át.
Várjuk Tisztelt Tagjaink jelöléseit és jelentkezéseit!
NASZ Elnöksége

SZAKMAI
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KARAKTER

Egy cég,
egy ember
NÉMETH TIBOR (44)
A Szitién Kft ügyvezető igazgatója.
A cég mintegy 25 éves múltra tekint vissza. Működésünket annak idején egy Azkoyen automata gépekkel kezdtük meg. Miért pont ezekre gépekre esett
a választás? Igen nagy szerepe volt ebben a döntésben Bleuer Gábornak (Multibéria
Vending Kft), aki a kezdeti években,
mint mentor figyelte és terelgette
munkámat.
Az Azkoyen automaták nagyon jó választásnak bizonyultak, sokáig problémamentesen működtek. Az ügyfelek
pozitív visszajelzései, a szépen bővülő
gépállomány és természetesen az egyre több munka miatt kérdés sem volt,
hogy a Corvinus Egyetem elvégzése
után milyen irányban folytatom az életemet.
Évek alatt szép lassan nőtt a gépállományunk, kiépítettünk egy stabil és megbízhatóan működő
szolgáltatási rendszert. Azonban, ahogy ügyfeleink
igényei is folyamatosan nőttek, változtak cégünk is
ehhez alkalmazkodva kibővítette szolgálatatásait
irodai kisgépekkel. Így nem csak a nagy forgalmat
bonyolító, hanem a kisebb forgalmú ügyfeleink részére is tudunk megoldást kínálni.

Termékeink kiválasztásánál nagy
szerepet játszott a magas színvonalú
termék minőség, amely napjainkban
egyre fontosabb szerepet játszik ügyfeleink döntéshozatalában.

Így esett a választás a kiváló minőségű
- olasz Mokador – kávéra. Cégünk
több, mint tíz éve szoros együttműködésben dolgozik a Mokadorral és kizárólagos magyarországi forgalmazóivá váltunk.
Tovább terjeszkedve nyitottunk a vendéglátás területe felé is, ahol is már a nagy teljesítményű karos
gépeket tudtuk biztosítani ügyfeleink részére, kibővítve teljeskörű szervíz szolgáltatással.
Célunk a jövőre nézve, további terjeszkedés, más területeken
való bővülés és magas
színvonalú, profi szolgálatatásnyújtás.
Kis
hazai cégként büszkék
vagyunk arra, hogy évtizedek alatt több területen is megvetettük lábunkat, ezzel biztosítva
cégünk folyamatos és
stabil működését. Széles körű szolgáltatásaink jó döntésnek bizonyultak, tekintettel a mintegy
másfél éve fennálló bizonytalan piaci helyzetre.
Bízunk abban, hogy ezt a mindannyiunk számára
nehéz időszakot mielőbb a hátunk mögött tudhatjuk
és újult erővel tovább erősíthetjük a hazai automata
szövetség tagjainak érdekeit, amely ösztönző erővel
bír majd az újonnan csatlakozók számára is.
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Az AG FOODS Group a.s. porított italkeverékek és technológia fejlesztésére, gyártására és forgalmazására
szakosodott vállalat. Piacvezetők vagyunk a vending-szektorban, legyen szó kávéról, tejporról,
csokoládéról, vagy kiegészítő termékekről.
Fejlesztő- és gyártó-részlegünk alkalmazkodik a vásárlói igényekhez és a modern piaci trendekhez.
Portfóliónkban a „ready to drink“ italok és a snack szeletek egyaránt megtalálhatóak. Kínálatunkat a poharak
és keverőpálcák teszik teljessé.

Az AG FOODS célja olyan innovációs megoldásokkal támogatni a vending piacot, mely lehetővé teszi
a portfólió állandó bővítését, növeli a termékek attraktivitását és minőségét. Komplex megoldásaink minden
esetben a lehető megmagasabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat foglalják magukba – több
évtizedes tapasztalattal.

Kapcsolat:
Szamuelcsik György, Vending Manager
Tel.: 06 20 319 7008
Központ: 06 1 430 2260

www.agfoods.hu

SZÖVETSÉGI
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Minőségi
termékek
automatából
A szövetségi berkeken keresztül indítványoztunk egy
olyan kampány elindítását, ami az automatákon keresztüli értékesítést népszerűsíti. Mondhatnánk

szleng nyelven úgy, hogy menő automatából inni, és még finom is.

Szeretném kérni a szövetség tagjait, hogy legyenek
szívesek segítsék a munkánkat észrevételeikkel, ötleteikkel.
GUTI RICHÁRD
a NASZ alelnöke

Elsődlegesen az a tapasztalat, hogy az átlag felhasználó vegyes ismeretekkel rendelkezik az automatából
való fogyasztásról. Ezt szeretnénk javítani kommunikációval. A legjobb megoldás az lenne, ha oda-vissza
jönne az információ és be lehetne vonni a fogyasztót
a kampányba, hogy ő mitől bizalmasabb egy automatával kapcsolatban. Ezt akár kérdőíveken keresztül
vagy kávékostolóval is megtehetnénk.
Ahogy beszélek az emberekkel vagy akár konkrétan a vásárlóinkkal, sokan nem tudják, hogy

a legtöbb kávéautomata frissen őröli
a kávét, és ezáltal azon is meglepődnek,
hogy minőségi szemes kávéval dolgozik a gép. Mindenféleképpen tudatnunk kell a fogyasztókkal, hogy minőségi változáson ment keresztül a szakma. Ehhez valószínű, hogy igénybe kell
vennünk a marketing valamennyi eszközét.
Ez egy hosszabb távú projekt és többféle feladatból
fog állni. A küldetésünk tehát az lenne, hogy minél
több emberrel megismertetni az automaták mai, modern, minőségi működését.

JELENLEGI AKCIÓS
AUTOMATÁK:
-

N
 ECTA Korinto instant
B
 ianchi antares
B
 ianchi Era instant
Omnimatic
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SZÁMOK

Grafikonok,
statisztikai adatok
Hazai étel - és italautomata piac

2021/1 [MÁJUS]

SZAKMAI

NASZ HÍRLEVÉL

ÉRDEKESSSÉG

Európai
kitekintő
elkülöníthessék magukat. Kézenfekvő
megoldás a COVID tesztautomata!
Minden gép 60 db. tesztkészletet tartalmaz. A teszt elvégzése után az ügyfelek egy speciális rekeszbe helyezik
a mintát, ahonnan az egészségügyi
személyzet összegyűjti és elemzi azokat, majd hamarosan küldik az eredményt.
Hasonló tesztautomaták működnek az USA-ban metró
állomásokon,
szállodákban, egyetemeken, koll
égiumokban, de bevásárlóközpontokban is. Európában Nagy Britannián
kívül már Lettországban is üzemelnek
ilyen automaták.
A vírus helyzet számtalan probléma mellett új lehetőségeket is nyitott az iparág számára. Az új Public
Vending megoldások talán legújabbja természetesen Japánból indult a közelmúltban. A szigetországban korábban nagyon kevés tesztet végeztek és úgy
gondolták többet kell tenniük azért, hogy az emberek időben tesztelhessenek és a lehető leghamarabb

Egy másik figyelemre méltó kezdeményezés
az Egyesült Királyságból jött. 2020. júliusában
a brit kormány 20%-ról 5%-ra mérsékelte a HoReCa szektor forgalmi adóját. Ez most 2021. március
31-én lejárt. Az ágazat azt szeretné elérni, hogy
az 5%-os Áfát további egy évvel hosszabbítsák
meg, így segítve a vállalkozások újra indulás utáni
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on, az OCS 50%-on, míg a Vending
70%-on áll a meghatározó piacokon.
Jó hír, hogy a Vending stabilan tartja
a COVID előtti időszakhoz mért 30%
csökkenést és az irodai felhasználás
sem csökkent. Ezek az adatok hozzávetőlegesek, de nézzük meg az újra
a 2020-as mérlegüket már nyilvánossá tevő, mediterrán piacvezető IVS
Group konkrét számait:
évét. Nagy Britanniában 10 szolgáltatóból 4 csődöt
jelenthet 2021 közepére. Az AVA arra kéri tagjait,
hogy minden kommunikációs csatornán hallassák
hangjukat, hogy az állam azoknak a cégeknek is
segítsen, akiket – bár nem kellett teljesen leállniuk – mégis hátrányosan érintettek a korlátozások.
Az Áfa mérséklésének elérését Szövetségünk is
kiemelt célként kezeli. Mi is minden tagunkat arra
biztatunk, hogy környezetében ill. kapcsolatrendszerén keresztül segítse törekvésünket.
Fontos, hogy lássunk számokat is. December óta
a lezárások/korlátozások terén lényeges változás
nem történt Európában, így jelentősen az értékesítések sem változtak. A HoReCa szektor 10%-

329,9 M. € bevétel mellett 69,8 M. €
EBITDA-t és 15,3 M. € nettó eredményt realizáltak.
6,8 M. eurós 6 új akvizíció mellett a nettó pénzügyi adósságállományukat – a világjárvány ellenére – jelentősen mérsékelték! Az automatáik árbevétele összességében 30%-kal csökkent. Ezen
belül Olaszországban - 30,3%, Franciaországban
- 22,5%, Spanyolországban - 36% és Svájcban 26,2% (Ugyanez az érték Magyarországon - 26%).
A kiváló EBIDTA a logisztikai átszervezéseknek,
az informatikai fejlesztéseknek és a személyi jellegű ráfordításaik jelentős csökkentésének köszönhető.
A nyitás utáni új élethez kívánok mindannyiunknak
erőt, egészséget és kitartást!
SIRÁLY FERENC
a NASZ alelnöke

Ünnepek, és ami
mögöttük van

tegyük félre az autót, a mobiltelefont,
pattanjunk bringára, húzzuk fel a túrabakancsot és figyeljük meg az erdők,
mezők milyen csodás példái ennek
a varázslatos körforgásnak, hogyan
valósul meg évről évre az újjászületés
és hogyan következik sötétség után
világosság, szomorúság után boldogság. A természetet megfigyelve talán
azt is könnyebb elhinni, hogy a rossz
sem tart örökké, a nehéz időszakoknak is egyszer vége lesz, hiszen sem
az éjszaka, sem a tél nem tart örökké.
A változás az, ami állandó, s ha ezt elfogadjuk, saját
életünket tesszük élhetőbbé, boldogabbá.

Vízkereszttől
Pünkösdig
A mai, gyakran felületesen élt – a külsőségekre fókuszáló – életünkben egyre inkább megfeledkezünk
az ősi – akár népi, akár egyházi – szokásokról, ünnepekről. Pedig az élet természetes körforgása a természetben gyönyörűen megfigyelhető: tavasszal elvetjük a magokat, éled a természet, minden kizöldül,
kihajt, újjászületik. Nyáron a nap melegítő sugarai
megérlelik a terméseket, a gyümölcsöket, melyeket
nyár végén, kora ősszel betakarítunk. Majd a fák lehullajtják leveleiket, a zöld növények elkorhadnak,
elhalnak, hogy táptalaj legyen belőlük, felkészülnek a télre, a hidegre, a rövidebb nappalokra. Télen
a természet alszik. A fák kopaszak, az erdőben nincs
aljnövényzet, az elhalt növényekből, elkorhadt ágakból értékes táptalaj lesz, s tavasszal minden kezdődik előröl. Az ünnepek ezt a természetes körforgást
ölelik fel, ezekhez kapcsolódnak.
Azonban mi, átlagos városi emberek sajnos nagyon
elszakadtunk a természettől, a hagyományoktól,
s ezáltal önmagunktól is. A befelé figyelés, a bennünk végbemenő változások egyáltalán nincsenek
a látóterünkben. A figyelmünk sokkal inkább kifelé
irányul, szétszóródik, sokszor már kifelé sem tudunk
fókuszálni a lényegre, hanem szétforgácsoljuk magunkat a médiából töménytelenül ömlő információáradatban, nem beszélve a közösségi médiáról, melyről 20 éve még nem is „álmodtunk.”
De a változás lehetősége bennünk, egyénekben
van, Benned és Bennem. Lassítsunk le egy kicsit,
menjünk ki a természetbe, sétáljunk, kiránduljunk,

Ebben az évben útjára indítjuk Ünnepek, és ami mögöttük van rovatunkat, melyben felelevenítjük a hagyományokat. Tarts velünk!
A farsangi időszak hossza évről-évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. Gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és
az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt, a telet záró időszakban
sokfelé rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban, illetve a nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban. Vidéken általában a kocsma, vagy a fonó
volt a színtere ezeknek az eseményeknek. A különféle
szakmák, céhek báljai mellett megtalálhatók az as�szonyok, sőt a gyermekek báljai is. Az idei év sajátossága miatt idén Szövetségünk sem szervezte meg
hagyományos automatás bálját. A farsang jellegzetes
étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak.
A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt
szerepük, a lányok bokrétát adtak az általuk választott
fiúknak, amit azok a kalapjuk mellé tűztek és úgy mentek a bálba. Hazánkban a legismertebb farsanghoz kötődő maszkos felvonulás a mohácsi busójárás. A délszláv eredetű sokácok faálarcos felvonulásai ma már
népszerű turistalátványossággá nőtték ki magukat.

https://mult-kor.hu/mirol-szol-punkosd-unnepe-20150524

KULTÚRÁLIS

https://m.utisugo.hu/punkosd/mit-unneplunk-punkosdkor?-32410.html
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http://www.unnepekoldala.hu/husvet
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Forrás: http://www.unnepekoldala.hu/farsang
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Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére.
A tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő
első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét ún. mozgó ünnep.
Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40
napos pusztai böjtjének emlékére, a felkészülés,
a lelki és testi megtisztulás ideje. A negyven napos
nagyböjt és ezzel együtt a húsvéti ünnepkör a hamvazószerdával kezdődik. A nagyböjt a húsvétot
megelőző nagyhéten ér véget. A húsvétot megelőző nagyhét a virágvasárnappal kezdődik, majd ezen
a héten a húsvéti szent három nap, a nagycsütörtök,
nagypéntek és nagyszombat következik. Nagycsütörtök az utolsó vacsorának és a papság alapításának ünnepe, valamint Jézus elfogatásának, szenvedése kezdetének emlékezete. Nagypéntek Krisztus
kereszthalálának napja.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb
ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. A húsvéti ünnepkör nem zárul be húsvéthétfővel: azt ezt követő
7. vasárnapig, pünkösdvasárnapig tart.
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Pünkösdkor a keresztény világ a Szentlélek kiáradását ünnepli. A húsvét utáni ötvenedik nap pünkösdvasárnap, az utána következő nap pedig pünkösdhétfő (idén május 23-24.). Pünkösdöt a keresztény
Egyház születésnapjának is tartják. Az evangélium
szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után
az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok
közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első
keresztény gyülekezetek. Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói
búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és
nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen
ismétlődő tömegrendezvénye lett. 1567-ben János
Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték
ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tartják meg
Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és
a világ más tájairól is.
KALÓ ERIKA
a NASZ irodavezetője
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EVA hírek
A COVID következtében kialakult gazdasági környezeti hatások eredményeképpen az EVEX 2022-re tolódik,
mivel nem látják biztosítottnak a jelentős résztvevő számot.
Az EVA elindítja 2021. május 27-én és 28-án az új virtuális ipari események platformját, amely célja, hogy a COVID következtében kiesett lehetőségeket pótolja egy új informatikai alapra helyezett rendezvénysorozattal,
ennek a felépítése a következő:

Előadóterem
(Auditorium)

Kiállító csarnok
(Exhibition Hall)

Rendszeres konferenciák / webináriumok (élő vagy előre
felvett). Kérdések és válaszok. Beszélési lehetőségek

365 napos jelenlét
Standard kiállítási stand az EVA tagjai számára:
Teljesen testreszabható (többféle elrendezés és bútor)
Korlátlan tartalom feltöltés (videók / dokumentumok)
Szöveges, audio és videocsevegési lehetőségek (privát
vagy csoportos). Virtuális Swag Bag. Az Outlook programhoz kapcsolódó csevegési helyfoglalás.

Szponzorálási lehetőségek
(Sponsoring Opportunities)
Vonzza a közönséget, népszerűsítse a márkáját és
generáljon potenciális ügyfeleket dinamikus módon.
Exkluzív standsablonok, nagyobb stand foglalási
lehetőség, egyedi avatarok.
Számos márkaépítési lehetőség
(az előcsarnokban, a céloldalon, az előadóteremben,
a kiállítási területen), üdvözlővideó elhelyezésének
lehetősége.
Beszélgetési / hálózati lehetőségek
(vitaindító webinar slot...)
Szponzorált játékélmények (értékeljük a résztvevőket
a platformon végzett aktív műveleteikért)

Kapcsolatépítő szoba
(Networking Lounge)
Tartson egy kis szünetet, és jöjjön kapcsolatba szakértőkkel, más résztvevőkkel és kollégákkal. Több chat
szoba is áll a látogatók és kiállítók rendelkezésére.
Beszélési lehetőségek

Az eredeti és bővebb információkért
kérjük látogassanak el a www.vending-europe.eu honlapra.
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NASZ közlemények

GONDOLKODÓ

NASZ fejtörő
ELŐTAG: LÉGI

Nemzeti Automata Szövetség
KLÁRIS Irodahajó
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Maradjunk frissek, ne hagyjuk, hogy
a korlátozásokkal terhelt időszak még
elkényelmesítse gondolkodásunkat.
Ebben segíthet egy kis rejtvényfejtés.
Épp annyi csak, hogy kizökkentsen
bennünket. Még a végén eszünkbe
juthat róla egy remek ötlet is.
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Hirdetési lehetőségek a Hírlevélben

Cím: 1137 Budapest,
Carl Lutz rakpart 29.
Web: www.miasz.hu
Bankszámlaszám:
Budapest Bank Rt.
10102244-09741706-00000008
Adószám: 18066232-2-43

Főtitkár: Dr. Davola József
+36 30 960 6199
davola@nemzetiautomata.hu

Irodavezető: Kaló Erika
+36 30 861 7229
nasz@nemzetiautomata.hu

Anyagleadás:
A hirdetési anyagot - nagy felbontású
.jpg, .tif, vagy nyomdai minőségű
.pdf formátumban kérjük eljuttatni
a nasz@nasz.hu e-mail címre.

ÁRAINK:

NASZ tagoknak:
Borító 75.000 Ft + áfa
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 35.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa
Nem szövetségi tagoknak:
Borító 112.500 Ft + áfa
1/1 oldal 90.000 Ft + áfa
1/2 oldal 45.000 Ft + áfa
1/4 oldal 25.000 Ft + áfa
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