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NEMZETI AUTOMATA SZÖVETSÉG

Igen, ez egy energiaital és igen, az ott egy bagoly. Jó mi? Szerintünk is. A Guarana No Sleep 1996
óta biztosítja az éberséget legyen szó bármilyen szituációról. (Tényleg bármilyenről.)
4 izgalmas ízzel várjuk az élénkülésre vágyókat. Guarana Classic és Classic Zero (Tutti Frutti
ízben cukorral és cukor nélkül), Guarana Aphrodisiac (Passiógyümölcs ízesítéssel) és Guarana
Cactus (igen eltaláltad, kaktusz ízesítésben).
Keresse személyes képviselőjénél, vagy központi elérhetőségeinken!
Szentkirályi Magyarország Kft. Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.
+36 30 344 1503 Telesales e-mail címe: bp.vevoszolgalat@szentkiraLyi.hu

Tel: +36 1 450 35 00 Telesales telefonszáma:
web: https://szentkiralyimagyarorszag.hu
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Decemberben jelentkeztünk utoljára.
Akkor a köszöntőmben azt írtam,
hogy soha nem volt még ennyire
nehéz, kihívásokkal teli a helyzetünk és ennél csak jobb jöhet.
Úgy tűnik, tévedtem… Meg is fogadtam, hogy innentől többet
nem gondolom, hogy elértük a mélypontot! Decemberben még
csak azt nem tudtuk, hogy mit hoz az elhúzódó pandémia.
Ma már a járványhelyzet okozta károk eltörpülni látszanak
a háború hozadékai mellett, amiket most még nem is sejthetünk. Ma már nem a Coviddal foglalkozunk, hanem az elszabaduló infláció és a 400 forintot is elérő EUR árfolyam borzaszt el
mindannyiunkat.
Senki nem tudja ennek mikor lesz vége és utána mi történik.
Az elmúlt két év megpróbáltatásai talán megedzettek, de az
is lehet, hogy kifárasztottak bennünket. Ezek a problémák
kicsit-nagyot egyformán érintenek. A Szövetség ilyenkor még
nagyobb értéke az ágazatnak. Az információ felértékelődik.
Ezért is örülök, hogy a májusi éves Közgyűlésünket ki tudtuk
bővíteni szakmai programokkal, amik bizonyára segítenek
eligazodni ebben a rendkívüli helyzetben.
Bevételi adataink kifejezetten jók, de sokat levon az értékéből,
hogy ezt rekord infláció mellett érjük el.
A következő Hírlevelünk megjelenésekor már remélhetőleg
látszik a fény az alagút végén.

Tisztelettel:
Nemzeti Automata Szövetség

KLÁRIS Irodahajó
1137 Budapest,
Carl Lutz rakpart 29.
www.miasz.hu
NASZ főtitkára:
Dr. Davola József
+36 30 960 6199
davola@nemzetiautomata.hu

Sirály Ferenc
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

a Nemzeti Automata
Szövetség Közgyűlésére

a NASZ Szakmai Napjára

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:
2022. május 18. (szerda) 14.30-kor
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre ugyanaznap, 2022. május 18.-án szerda
15 perccel későbben kerül sor a megadott helyszínen a megküldött napirendi pontokkal. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható
szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz.
A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:
Holiday Inn Budapest Budaörs, 2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 2.
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
A közgyűlés napirendi pontjait a NASZ titkársága
emailben megküldte a Tisztelt Tagság számára.
A közgyűlés lefolytatásának rendjét a NASZ Elnöksége a Felügyelő Bizottság bevonásával 2022. 01.
13.-i ülésén megkezdte és folyamatosan elvégezte
és a 2022. 04. 13.-i ülést követően kerül megküldésre a Tagság számára.
Kérjük Tisztelt Tagjaink aktív részvételét, támogatását az előttünk álló tisztújító közgyűlés
eredményes lefolytatása érdekében!
Tisztelettel:
Dr. Davola József		
a NASZ főtitkára 		

Sirály Ferenc
a NASZ elnöke

Hagyományainknak megfelelően a Szövetség
Közgyűlése előtti délelőttön tartjuk meg a NASZ
Szakmai Napot, amelyre tisztelettel meghívjuk
Tagjainkat! :
SZAKMAI NAP IDŐPONTJA:
2022. május 18. (szerda) 08.30 – 13.00 között
HELYSZÍNE: Holiday Inn Budapest –
TERVEZETT NAPIREND:
08.30 – 09.00
Résztvevők fogadása. Kávéval, süteményekkel.
09.00 – 09.40 Terra I.-terem
Készpénzmentes fizetési megoldásokkal
kapcsolatos szakmai előadás.
Előadó: B. Tóth Ferenc úr, IQOM Consulting Services Kft.
09.40 – 10.20 Terra I.-terem
Informatikai megoldásokkal kapcsolatos
szakmai előadás.
Előadó: Szendrei Márton úr, Gergely Dávid úr, KETSH Kft.
10.30 – 11.10 Terra I.-terem
Élelmiszerbiztonsággal a GHP útmutatóval (a
COVID tükrében) kapcsolatos szakmai előadás.
Előadó: Dr. Felkai Beáta Olga úrhölgy, főosztályvezető, Agrár
minisztérium, Élelmiszergazdasági és -minőségpolitikai Főosztály
11.10 – 12.00
Az elhangzott előadásokkal kapcsolatos
szakmai beszélgetés. Moderátor vezetésével
12.00 – 13.00 Terra I.-terem
Gazdaságpolitikával-külpolitikával kapcsolatos
szakmai előadás.
Előadó: Dr. Bod Péter Ákos úr,
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
13.00 – 14.30
Ebéd – Svéd asztalos büféebéd
14.30 – 15.30 Terra I.-terem
Közgyűlés
A NASZ Szakmai Nap részvételi díja: 5.000,-Ft/fő
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A
innovatív web és IOT megoldásaival kívánja segíteni az automata piac
hatékonyságát. Tízéves webfejlesztési tapasztalatunkat és a legújabb technológiákat használva
kezdte el fejlesztői csapatunk a saját ’Inspiriqa’
csomagautomata szekrénykezelő szoftverünk fejlesztését, mely a skálázhatóság mellett személyre
szabhatóságával tűnik ki a piacon.
A büdzsé függvényében kínálunk költséghatékony megoldásként kijelző nélküli, beltérben
használható fából készült szekrényt (ilyenkor okos
telefonnal nyitható és egy egyszerű webes alkalmazással irányítható a szekrény) és nagy érintőpaneles design szekrényt akár 120 fiókkal is.
Rendszerünk rugalmassága a fejlesztéskor használt felhő alapú megoldásoknak és skálázhatóságnak köszönhető, így széles körben tudunk
egyedi megoldásokat kialakítani.
Automatáinkat jelenleg az alábbi területekre optimalizáljuk:
n Könyvtárak részére könyvátadó és visszavevő
szekrény, akár a könyvtár sajár rendszerével integráltan – 2 könyvtárnál bevezetve, továbbiak
folyamatban
n
Webshopok részére csomagautomaták, csomag átadására és előre bekészített termékekre
is – folyamatban
n Társasházak, lakóparkok, irodaházak számára
saját csomagautomata – előkészítés alatt
A fenti főbb csapásirányok mellett úgy látjuk, még
rengeteg más területen is szükség lehet specializált csomagautomatákra, így a lista valószínűleg
folyamatosan bővülni fog.
Az első teszt szekrény indításakor széleskörű monitoring alkalmazást is üzembe helyeztünk.

Monitoring rendszerünkkel az erőforrások és szolgáltatások ellenőrzése mellett azonnali jelzéseket kaphatunk esetleges leállásokról, hibás, vagy
szokatlan működésekről. A monitoring rendszert
önállóan is forgalmazzuk és web alkalmazáson,
okos telefonon és az alábbi hordozható, akár
zsebben elférő eszköz használatával is működik, rugalmasan paraméterezhető a számunkra legfontosabb mutatókra.
A teljesen felhő alapú alkalmazásunk mellett
on-premise (helyileg telepített) és hibrid megoldásokat is nyújtunk.
Nemzetközi partnerünk, a Parcel Hive magyarországi kizárólagos forgalmazójaként további innovatív megoldásokat is kínálunk, többek között:
n Hűtő/fagyasztó okos szekrények, melyekkel pl.
egy étterem készletgazdálkodását tudjuk segíteni (a rendszer rögzíti, hogy ki, mikor, mit és
milyen súlyban helyezett be és vett ki adott fiókokból)
n
Melegen tartó szekrények, melyekkel pl. egy
gyorsétterem/kifőzde tudja sokkal gyorsabban
kiszolgálni az ételt elvivő vendégeit (a megrendelt ételt az étterem alkalmazottja behelyezi egy
fiókba és a vendég sorban állás nélkül, egy kód
beütésével veszi át a meleg ételt)
n PET, fémpalack visszaváltó automata, ami üzleteknek segít, főleg a közelgő szigorított EU előírások betartásában
n Elektromos kerékpár megőrző és töltő szekrények
Az okos eszközök és web alkalmazások rengeteg
adatot generálnak, melyek figyelmen kívül hagyását egyenesen bűnnek tartjuk. Saját tapasztalatainkat és szakértelmünket felhasználva ügyfeleinknek olyan adatmanagement megoldásokat
kínálunk, melyekkel nemcsak összegyűjteni és
rendszerezni tudják adataikat, hanem a Data Science használatával képesek lesznek értékelni és
értelmezni is azt.
Tovább információ: okosszekrenyek.hu
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A NASZ
tevékenysége
az elmúlt és
az előttünk álló
hónapokban
Az előző évi Hírlevél lapzártát követően 2021. november 29.-én levélben fordultunk Pénzügyminiszter
Úrhoz, megfogalmaztuk az élelmiszer-automatákat
üzemeltető vállalkozások COVID hatása alatt jelentős pénzügyi károkat szenvedtek el. Támogatást egy
kivételével nem kaptunk, leírtuk, hogy az AFE éves
felülvizsgálatának költsége a 2020. évre 50%-ra
csökkent, a támogatást megköszöntük. Ugyanakkor
hangsúlyoztuk, hogy ez a támogatás sajnálatosan
nem állítható egyenlőségbe az elszenvedett bevétel eredményelmaradásokkal, amelyek összetevői
az AFE havi hatósági árából, a veszélyhelyzet ideje
alatt elmaradt bevétel kiesésből állnak össze. Ilye-

nek: home office miatt a vásárlók száma jelentősen
lecsökkent, de a szolgáltatást a maradók részére
fenn kellett tartani, a bérleti díjak nem változtak,
nem lettek változtathatóak, munkaerő létszámváltozás, az üzemeltetés csökkenése stb.
Ezért a NASZ Elnöksége kérte, hogy az élelmiszer-automatákat üzemeltetők a klasszikus alapszolgáltatásukkal Széchenyi Pihenő Kártya elfogadók

lehessenek. A témakörrel összefüggésben
megfogalmazott gondolatainkat egyeztettük a VOSZ, az OKSZ illetékeseivel, akik
támogatásukról biztosították a NASZ kezdeményezését. Mint ismeretes sajnálatosan
nem kerültünk be a TEÁOR számunkkal az
elfogadók közé.

2021. november 30.-án az AFE hatósági
árának – december hónapban esedékes felülvizsgálatával kapcsolatosan elküldtük
levelünket a Pénzügyminisztérium illetékese részére. Az AFE hatósági árának csökkentése érdekében megfogalmazott kérésünkhöz csatoltuk az iparág szereplőit érintő Gázolaj
árváltozás 2020-2021 és az Automata grafikont.
Sajnálatosan nem következett be hatósági árváltozás.
2021. december 24.-én megjelent a Magyar Közlöny
2021. évi 240. száma, amelyben kihirdetésre került
a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet, hogy a Szép Kártya élelmiszervásárlásra is fordítható. Ekkor ismételten levélben fordultunk a Pénzügyminisztériumhoz,
hogy a TEÁOR számunk kerüljön be az elfogadó
helyek közé. Sajnálatosan nem kaptuk meg az elfogadó hely kialakításához szükséges TEÁOR szám
változtatást.
A Pénzügyminisztérium felé történő kérésünk megfogalmazását követően a NASZ Elnöksége 2022.
január 18.-án TEAMS értekezletre hívta a Szövetség informatikai cégeit, hogy beszéljük át az élelmiszer-automataberendezésekben található bankkártya elfogadók SZÉP Kártya elfogadásával
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kapcsolatos lehetőségeit. A Cégek képviselő részéről megfogalmazást nyert, hogy az üzemeltetők által
használt mágnes csík olvasásra alkalmas kártyaolvasók képesek a Szép Kártya elfogadásra, tehát az
elfogadásnak nem technikai akadálya van, hanem
jogi, nevezetesen a TEÁOR szám, ugyanis ennek hiányában nem lehet szerződni a Szép Kártyát kibocsátó bankokkal.
Az informatikai cégek után 2022. január 21.-én
az üzemeltetőkkel kezdeményezett megbeszélést az
Elnökség, hogy megismerje az üzemeltetői szándékot. Több különböző irányú megközelítés fogalmazódott meg a témakörrel kapcsolatosan, amelynek
a feldolgozása érdekében az előttünk álló időszakban Iparági Szakmai Fórumot kell tartanunk és azt
követően tudjuk az iparági érdeket a döntéshozók
felé összeállítani és megküldeni.

A 2022. május 18.-án kerül megtartásra a Szövetség
éves közgyűlése, amely egyben felügyelőbizottsági
tagokat megválasztó tisztújító közgyűlés. A közgyűlés előkészítését az Elnökség ülésein folyamatosan
elvégezte. A Hírlevélben is közreadjuk a meghívót
és kérjük tisztelt tagjainkat, hogy személyesen vagy
meghatalmazottaik által vegyenek részt a közgyűlésen. Továbbá kérjük, hogy a jelölő bizottság levelére
válaszolva javasoljanak a felügyelő bizottsági tagjelölteket.

Az automata-berendezések bejelentésével és az áthelyezések adminisztrációjával kapcsolatos egykapus ügyintézés megvalósítása érdekében egyeztetés volt a DATRAK Kft. – NASZ részérő annak
érdekében, hogy az automata-berendezések bejelentésével, áthelyezésével járó adminisztratív terhek
csökkenthetők legyenek.

Örömünkre szolgál, hogy az Iparági Szakmai Nap
szervezéséhez,
színvonalas
megrendezéséhez
szponzorok is hozzájárultak:
Caffé Service Kft.
Coffee Express Kft.
DATRAK Kft.
IQOM Consulting Services Kft.
KETSH Kft.
Pannon Kávé Kft.
A köszönjük szépen támogatásukat!

A Magyar Nemzeti Banktól 2021. január óta érkező
koronavírus gazdasági hatásai felől kérdező felmérési kérést havi rendszerességgel megküldjük a Tagságnak. Az Elnökség javasolja a Tagság részére,
hogy vegyenek részt az együttműködésben.

Ebben az évben a Szövetség 2022. május 18.-án
a Közgyűlés előtti délelőtt rendezi meg a hagyományos Iparági Szakmai Napot, amit az elmúlt kettő év
COVID helyzet miatt nem tudtunk teljesíteni. A rendezvény programja a Hírlevélben is közreadott meghívóban olvasható.

Budapest; 2022. április 22.
Davola József
a NASZ főtitkára

CARBON

www.iqom.hu

GLASS

JÖVŐBE MUTATÓ
FIZETÉSI MEGOLDÁSOK
Ismerkedjen
meg
Ön
is
innovatív
bankkártyás
fizetési
megoldásainkkal,
különböző funkciójú okostermináljainkkal
és az Android okostelefonra telepíthető
myPOS GLASS SOFT POS szolgáltatással.
Éljen a NASZ tagság előnyeivel és használja
Ön is innovatív fizetési megoldásainkat
minden helyzetben, boltban, vagy akár
útközben!

POS TERMINÁLOK

SLIM

HAVI DÍJ NÉLKÜL
HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL
AZONNALI JÓVÁÍRÁSSAL
INGYENES ADATKÁRTYÁVAL
KEDVEZŐ TARIFÁVAL
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Európai
kitekintés
A napraforgóolaj néhány héten belül eltűnik az
olasz polcokról, mivel 70/80%-át Olaszország Ukrajnából importálja.
A probléma nem annyira az otthoni fogyasztásnál jelentkezik, ahol főként sütésre használják, és könnyen
helyettesíthető bármilyen más magolajjal, hanem inkább az élelmiszeriparban, amely a pálmaolaj betiltása óta szinte kizárólag napraforgóolajat használ a gyártáshoz és ez különösen igaz az édességiparra.
Mivel a gépek akár napraforgóolajjal, akár pálmaolajjal válogatás nélkül működhetnek, de más magolajjal
nem, ebből az következik, hogy a korábban elátkozott pálmaolaj lesz az egyetlen lehetséges megoldás.
A fő probléma, amellyel szembe kell nézni , a fogyasztókkal való kommunikáció lesz, ugyanis a „pálmaolajmentes” felirat az elmúlt időszakban az egészséges termék szinonimájává vált.
Nem beszélve a csomagolási nehézségekről, hiszen
a mostani raktáron lévő kész „pálmaolaj mentes”
csomagolások nem használhatók.
2022. január 1-től Szlovákia lett a 11. európai ország, amely bevezette a betétvisszatérítési rendszert
a műanyag palackokra és alumínium dobozokra .
Minden 0,1 liter és 3 liter
közötti űrtartalmú eldobható műanyag palackot és italosdobozt vissza kell gyűjteni és vissza kell juttatni a
szlovákul „Z”, azaz ZÁLOHOVANÉ „visszaküldve” jelzéssel ellátott gyűjtőhelyekre. A betét összege egységesen 15 cent van meghatározva. A vásárló a kauciót
készpénzben vagy a vásárlás árából kedvezményként
kaphatja vissza, hogy felhasználja azon az értékesítési
helyen, ahová a csomagolást visszaküldte.
A rendszer egyelőre teszt funkcióban megy, amely június 30-ig tart . Erre az időpontra ki kell fogyni a korábbi csomagolóanyagok készleteinek. Ezt követően csak
a napjainkban nem túl szerencsés „Z” jellel ellátott ter-

mékek kerülhetnek forgalomba. A szlovák automatás
cégekre ez a rendelkezés kifejezetten hátrányos. A 15
cent jelentősen megdrágítja az automatákból nagyszámban eladott, jellemzően kis értékű 0,5 literes ásványvizek árát. Jelen állás szerint az automatás vállalkozások nem létesíthetnek automata gyűjtőhelyeket,
így jelentős piaci hátrányba kerülnek.
Az európia Vending piacvezető Selecta és a szintén piacvezető Red Bull együttműködési megállapodást
kötöttek. „Az új együttműködési megállapodásunk a
Red Bull-lal tökéletes párosítás - nyilatkozta Mattia
Unal, a Selecta élelmiszerek és italok felelős csoportvezetője , ami nagyszerű lehetőséget kínál számunkra nem csak a folytatáshoz, hanem a célunk további
megerősítéséhez is, hogy több millió ember minden
nap jól érezze magát."
Jó hír, hogy az európai piacvezető energiaital gyártó
nem saját Vending üzletágat nyit, hanem összefog
egy tapasztalatokkal rendelkező automata üzemeltetővel, elismerve ezzel az ágazatunkat.
Hello Human! Ezzel a kifejezéssel várja a vásárlókat
Jersey City Newport Center
bevásárlóközpontjában RoboBurger, az első hamburgerrobot. A RoboBurger egy automata, amely mindössze 6 perc alatt képes elkészíteni egy klasszikus
hamburgeres szendvicset ketchuppal, mustárral és
sajttal. A hús valójában 100%-ban Pat LaFrieda Angus legelőn nevelt marhahús, a zsemle burgonya alapú
és egy helyi pékségben készült, a sajt érlelt wisconsini
cheddar, a ketchup pedig természetesen Heinz.
A szendvics körülbelül 7 dollárba kerül , és a gép elfogadja a kártyákat, az Apple Pay-t és a Google Pay-t.
Legnagyobb értéke, hogy éjjel- nappal nyitva tart , így
ha a látogató késő este elhagyja a mozit, és a bevásárlóközpont összes étterme zárva van, a RoboBurger
mindig készen áll arra, hogy kiadja a finom Hamburgert.
Sirály Ferenc
NASZ Elnök
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SZAKMAI

BIG DATA

Fontos
iparági
adatok
A tudatos üzletépítésben
mindannyiunk számára
fontosak az adatok, ezért
összegyűjtöttük az Italautomata Üzemeltetésben
meghatározó alapanyagok
árait. A grafikonok az aktuális európai piaci adatokon
alapulnak, kiemelve az
elmúlt időszak változásait.
Természetesen a számok
csak tájékoztató jellegűek,
és nem tartalmazzák a megnövekedett szállítási, raktározási, csomagolási költségeket! (Forrás: H. Schoppe
& Schultz GmbH).

A tejpor árának változása
2020-as, 2021-es és a 2022-es évben, havi bontásban, Euró/kg

A kakaópor árának változása
2016 decembertől 2022 áprilisig, kéthavi bontásban, Euró/MT

A kókuszzsír árának változása

A laktóz árának változása

2021 januártól 2022 márciusig, félhavi bontásban, Euróban

2021 márciustól 2022 márciusig
havi bontásban, Euró/Tonna

SZAKMAI
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britavizszurok.hu
brita.hu

minőségi kávéval
üzemelteti automatáit?

Önnek mindegy,
hogy milyen
sem

ugye

vízzel

készül

az A kávé?
A korszerű és

minőségi italautomaták
ma már műszakilag is elvárják,

hogy optimalizált és szűrt
vízzel üzemeltessük. Kevesebb vízkő
és lerakódás, Csökkenő szervizigény.

prémium kávé, kiváló vízminőség,

kimagasló ízélmény!

BRITA PROFESSIONAL
VÍZSZŰRŐVEL
BRITA PROFESSIONAL
A COFFEE & DRINK SYSTEMS KFT
A BRITA PROFESSIONAL
HIVATALOS DISZTRIBUTORA

vízkezelők és szűrők
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SZÖVETSÉGI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2022. Év Automatás Vállalkozója
és az Év Automatás Vállalkozója Különdíj
elnyerésére
A pályázati anyagot a 2022/9. sz. körlevélben
a NASZ Elnöksége 2022. 03. 06-án megküldte.
TISZTELT TAGTÁRSUNK!
A NASZ Elnöksége 2022-ben is meghirdeti
az Év Automatás Vállalkozója díj és
az Év Automatás Vállalkozója Különdíj
elnyerésére szóló felhívását!
Jelölés megküldése és a pályázat benyújtásának
határideje 2022. június 30. (csütörtök).

I.
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 díjat természetes személyek kapják.

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.
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 NASZ őszi rendezvényén
kerül sor a díjak átadásra!
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 pályázat benyújtására maga az érintett vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa)
is jogosult.
A jelölési és 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.

SZÖVETSÉGI

II.
A jelölés és a pályázat benyújtásával kapcsolatos
fontos adatok, határidők
A jelölés és 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.
- 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
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A jelölések és a pályázatok benyújtásának határideje – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb
2022. június 30. napja. A jelöléseket és a pályázatokat e-mail útján kérjük a NASZ Főtitkára részére
(davola@nemzetiautomata.hu) megküldeni.
A beérkezett jelölések és pályázatok elbírálását követően az Elnökség dönt a díjazottak személyéről.
Az Év Automatás Vállalkozója díjjal kitüntetett
személyt 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 pályázati jelölését
és jelentkezését!
Tisztelettel:
Dr. Davola József		
a NASZ főtitkára 		

Sirály Ferenc
a NASZ elnöke
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Elektronikus fizetőeszközök értékesítése és szervízelése

PAYPOD
AUTOMATIKUS
KASSZÁK
•
•
•
•
•

PAYPASS
TERMINÁL

Automatikus készpénzkezelés
Optimális pénzvisszaadás
Higiénikus, biztonságos
Megbízható szervízháttér
Megszünteti a készpénzzel
való visszaélést

GRYPHON
ÉRMEVIZSGÁLÓ
•
•
•
•
•

Piacvezető elfogadási sebesség
Nagyobb kapacitás - 6 tubus
Akusztikus tubusszint ellenőrzés
Egyszerű szoftverfrissítés
Kijelzővel ellátott modellek:
G2X, G2B

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

INFORMÁCIÓ
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NASZ kapcsolat
Nemzeti Automata Szövetség
KLÁRIS Irodahajó
Cím: 1137 Budapest,
Carl Lutz rakpart 29.
Web: www.miasz.hu
Bankszámlaszám:
Budapest Bank Rt.
10102244-09741706-00000008
Adószám: 18066232-2-41
EVA HÍREK

VENDITALIA

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

2022. évi tavaszi kiállítás
Fiera Milano / 2022. május 11-14. között
Strada Statale Sempione, 28, 20017 Rho MI, Olaszország
A rendezvényre a Szövetség nem szervez közös utazást, de
a San Siro stadion Inter-Milan stadionjának látogatására a rendezvény ideje alatt sor kerül. A stadionlátogatásra a Szövetség
magyar nyelvű idegenvezetést biztosít.
A programra Sirály Ferenc elnök úrnál telefon +36-70-944-4426
lehet jelentkezni.

Hirdetési lehetőségek a Hírlevélben

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 és hátoldal: 75.000 Ft + áfa
1/1 oldal: 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal: 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal: 15.000 Ft + áfa
Nem szövetségi tagoknak:
Borító és hátoldal: 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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