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 ELnöki 

Köszöntõ
Sok mindenben hoz újat az idei év. Ha nem akarunk elveszni a rész-
letekben, akkor elég két dologra fi gyelnünk: Egyrészt  a gazdasági 
válság közepette totálisan üres az államkassza, másrészt pedig jövő-
re országgyűlési választások lesznek.
Az előbbi nadrágszíj húzásra ösztö-
kéli a mindenkori kormányt, az utóbbi 
pedig osztogatásra. Ne legyenek két-
ségeink: a két erő eredője könnyen 
az lehet, hogy az eddig átláthatatlan, 
vagy legalábbis annak tűnő iparágak, 
amelyekből esetleg egy-két fi llér még 
kisajtolható, most górcső alá kerül-
nek. Ilyen vagyunk mi is. Hiába legyint 
egyet keserűen az italautomatás, hogy 
ugyan honnan akarnak még pénzt elvenni tőle, amikor az ősrégi gép-
parkjának a cseréjére sem telik, amikor a tartalék töltő autó (ha volt 
ilyen) már kihozhatatlan a szervizből, a töltők másodállásban dolgoz-
nak, hogy megéljenek a parányi fi zetésükből. Lesznek olyanok, akik 
szerint itt van még pénz. Személy szerint nagyon örülök, hogy az 
adózási fórumon megjelent számos MIÁSZ tag jó néhány előremuta-
tó ötletet is megfogalmazott. Ezek az ötletek vihetik előre az iparágat, 
hogy ha most nincs is, a jövőben tényleg lehessen itt pénz. Amiből 
több jut az üzemeltetőnek és több jut az államnak is.
És a vevő is elégedetten csettinthet  a nyelvével egy jó kávé után.
 
Köszönöm, hogy eljöttetek!
Szöllősi Balázs
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Az Európai Bizottság megcélozza  
a hûtött ital-és áruautomatákat 
2014-ben az Európai Bizottság a legnagyobb valószínűség 
szerint energiahatékonysági követelményeket meghatáro-
zó intézkedéseket fog bevezetni. Ezeket az intézkedéseket 
figyelembe kell majd venni a hűtött ital-  és áruautomaták 
tervezése során. Valójában a Bizottság arra kéri majd a 
gyártókat, hogy kevesebb energiát fogyasztó gépeket ál-
lítsanak elő. Az energiafogyasztás százalékban megadott 
csökkentése mértékének meghatározásához a Közös Ku-
tatóközpont (JRC) jelenleg tanulmányozza a hűtött ital-és 
áruautomaták ökológiai tervezési (Ecodesign) követelmé-
nyeit. A JRC szoros kapcsolatban van az EVA szervezet-
tel, hogy műszaki visszajelzést kapjon a gépgyártóinktól. 
A JRC az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, amely 
független tudományos és műszaki véleményt biztosít. Az 
EVA február 20-án hosszas tárgyaláson vett részt a JRC 
képviselıivel, hogy bemutassák, hogyan javÍtották eddig is 
az ital-és áruautomaták gyártói a termékeik energiahaté-
konyságát, már évek óta. Valójában a LED-es világításnak, 
az igen nagy hatékonyság˙ hűtőegységeknek, az alvó álla-
potban lévő eszközöknek, az alacsony energiafogyasztás˙ 
ventilátoroknak köszönhetıen a gyártók minden rendelke-
zésre álló technológiát felhasználtak, hogy alacsonyabb 
energiafogyasztás˙ ital-és áruautomatákat fejlesszenek ki. 
A JRC célja, hogy jobban megismerje az iparágunkat, de 
egyben adatokat és számadatokat is kérnek a gyártóinktól, 
amelyekkel igazolható az energiahatékonyságra vonatkozó 
állÍtásunk. Az EVA Műszaki Bizottsága keményen dolgozik 
ezen a feladaton, és az EVA irodája számos gyártótól gyűjt 
adatokat, amelyeket név nélkül továbbít az Európai Bizott-
ság számára.
Létfontosságű, hogy az erre vonatkozó műszaki bizonyíté-
kokat a lehető leghamarabb megszerezzük, mivel ellenkező 
esetben az Európai Bizottság igen drasztikus intézkedése-
ket ír elő az ágazatunk számára és az ital-és áruautomaták 
energiafogyasztásának 2030%-os csökkentését fogja kérni.

Cukoradó Dániában   
Az uniós hírlevél 2012. július-augusztusi kiadásában beszámoltunk róla, hogy Dániában 
megszűntették a „zsíradót”, miután az intézkedés nem jár sikerrel abban, hogy a dánokat 
az „egészségesebb” étkezésre buzdítsa. Ráadásul munkahelyek megszűnését okozta 
az iparban, és bevételcsökkenést jelentett az állam számára, ahogy a dánok elkezdtek 
átjárni Németországba, ahol olcsóbban vásárolhattak. Ezen tapasztalatok ellenére a dán 
kormány egy olyan javaslatot tart megfontolás alatt, amely értelmében a jelenlegi „cukor-
adót” kiterjesztenék az üdítőitalokra és cukrászati termékekre. Világos, hogy a hatóságok 
a bevételeket szeretnék növelni, de ez az új intézkedés minden bizonnyal hatással lesz 
a szénsavas italok fogyasztói árára. 

Kapszulák és párnák = csomagolás 
Február végén az Európai Bizottság módosította 
a csomagolásról és csomagolási hulladékról szó-
ló 94/62/EK irányelv I. mellékletét. ⁄gy határoztak, 
hogy 2013. szeptember 30-ától kezdődően az ital-
készítő rendszerek kávékapszulái, kávét tartalma-
zó fóliazacskói és a filteres kávé papírpárnái az 
elhasznált kávétermékkel egy¸ttesen kezelve cso-
magolásnak tekintendk. 
Mivel jár mindez? 
Ez azt jelenti, hogy az ilyen típus˙ termékek gyártó-
inak meg kell felelniűk a csomagolásról és csoma-
golási hulladékról szóló irányelvben foglaltakkal. 
Azaz a kávékapszulákon például fel kell tűntetni 
a megfelelő jelölést, vagy magán a csomagolá-
son vagy a címkén. Továbbá a jelölésnek tisztán 
láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie. 
A jelölésnek megfelelően tartósnak kell lennie, a 
csomagolás felnyitását követően is. Ez a jelölés 
lehetővé teszi a tagállamok számára a csoma-
golási hulladékok megfelelő módon történő gyűj-
tését és újrahasznosítását. Ezért nem csupán a 
kávékapszula- és kávépárna-gyártókra lesz majd 
hatással, hanem terhet jelent majd az automaták 
¸zemeltetői számára is, akiket valószínűleg felké-
rik majd a gépeikben felhasznált csomagolóanyag 
begyűjtésére.
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Igaz, hogy a NAV-nál már készen van, és működik az 
az 5 milliárd forintért kiépített rendszer, amely a ke-
reskedőktől érkezett adatok befogadását teszi lehe-
tővé?
Varga Árpád: A fogadást biztosító informatikai infrast-
ruktúra beszerzései sikeresen lezajlottak, a vonatkozó 
szerződéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyertes 
vállalkozókkal megkötötte. Az eszközök leszállítása, és 
üzembe helyezése folyamatban van, február végétől a 
NAV rendszere már tesztelhető. A pénztárgépekről be-
érkezett adatok feldolgozására és elemzésére szolgáló 
szoftverek fejlesztési munkálatai is elkezdődtek. A meg-
valósulás logikailag két részre bontható: az első ütem-
ben – az úgynevezett operatív szakaszban –, a rendszer 
indulásakor lehetővé válik a pénztárgépek folyamatos 
kontrollja. Az így beérkező adatok a napi ellenőrzési 
munkában már közvetlenül felhasználhatók. A második 
– elemzési – szakaszban valósul meg a teljeskörű kocká-
zatelemzés. Ennek során már az adatokon belüli mintá-
zatok, összefüggések, korrelációk is feltárásra kerülnek.
Megvalósítható-e a tervezett áprilisi időpontig az át-
állás? Bizonyos források szerint az adóhivatal eltö-
kélt a bevezetésben, a mulasztási és büntetési téte-
lek, eljárási szabályok már ki vannak dolgozva, csak 
technikai okok indokolhatják a bevezetés csúszását. 
Hogyan tervezik a lépéseket? Mennyi idejük lesz a ke-
reskedőknek beszerezni és beüzemelni a gépeket?
V. Á: A Magyar Közlöny 2013/22. számában jelent meg 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra 
képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 
1059/2013. (II. 13.) Kormányhatározat; a Magyar Köz-
löny 2013/24. számában pedig a pénztárgépek és taxa-
méterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgép-
pel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatá-
sáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (pénztárgép-
rendelet), amelyek a következőképp határozzák meg az 
új pénztárgépekre való átállás időpontját: az átállás idő-
pontja: 2013. május 1., ugyanakkor a rendelet által bizto-
sított átmeneti időszakban a NAV még nem szankcionál.
Az átmeneti időszak az elektronikus naplóval nem rendel-
kező hagyományos pénztárgépeknél 2013. június 30-ig, 
az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénz-
tárgépeknél 2013. december 31-ig, a pénztárgéphasz-
nálatra nem kötelezett adóalanyok pénztárgépei eseté-
ben (függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e elektronikus 
naplóval) pedig 2014. december 31-ig tart. 2013. július 
1-től az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos 

pénztárgépek üzemeltetői elektronikus úton, havonta kö-
telesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott 
nyugták, egyszerűsített számlák adatairól.
„Valószínű, hogy minden egyes pénztárgépet le kell 
cserélni, hiába használja esetleg egy cég a jelenleg 
legmodernebb berendezést” – nyilatkozta nemrég 
egy rádióműsorban. Technikailag hogyan működné-
nek ezek a gépek?
V. Á: Az új pénztárgépek műszaki követelményeit a pénz-
tárgép-rendelet határozza meg. Az új műszaki megoldás 
központi eleme az úgynevezett adóügyi ellenőrző egység 
(AEE), amely a pénztárgép azon önállóan elkülöníthető 
zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs 
egysége, mely az adóügyi bizonylatokat, valamint annak 
elválaszthatatlan részét képező elektronikus nyilvántartá-
sokat tartalmazza, továbbá biztosítja és ellátja a pénztár-
gép és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt.
Az AEE folyamatosan rögzíti a pénztárgépen zajló ese-
ményeket: a nyugtakibocsátásokon túl az áramszünetet, 
ki- és bekapcsolásokat, a gyakorló mód használatát is. Az 
AEE-ben tárolt adatok utólagos manipulálása ellen fizikai 
védelmet, illetve nagy biztonságú lenyomatképző eljárá-
sok (hash) használatát írja elő a rendelet. A lenyomatok 
egyes karaktereit rá kell nyomtatni a nyugtára (NAV el-
lenőrző kód). Az AEE-ből a tárolt adatok gyorsan eljutnak 
a NAV szerverére is. Az egyes lekérdezések időpontját a 
NAV határozza meg. Az adattovábbítás során banki szin-
tű védelmet használ a rendszer. Az adatok továbbítása a 
mobilszolgáltatók infrastruktúráján történik. A NAV olda-
lán technikai lehetőség nyílik annak ellenőrzésére, hogy 
a kiadott nyugtákat lejelentette-e az AEE.
Egyébként a modernebb pénztárgép-rendszereket akár 
át is lehet alakítani a rendeletnek megfelelően, de ez a 
gyártók/forgalmazók döntésén múlik. Bár a rendelet alap-
ján valóban minden gépet le kell cserélni, ez csak annyit 
jelent, hogy az esetlegesen átalakított gépek már egy 
más, új típust testesítenek meg, lehetséges, hogy a leg-
több alkatrész egyezni fog.
Melyik cég gyártja ezeket a NAV- kompatibilis gépeket?
V. Á: A rendeletben foglalt műszaki előírásoknak bárki 
meg tud felelni. A verseny teljesen szabad és nyílt. Isme-
reteink szerint a fejlesztések már több cégnél is folyamat-
ban vannak.
Egyre kevesebb az olyan terület, ahol egyáltalán nem 
megvalósítható az internetkapcsolat, de olyan sok 
van, ahol nagyon drága lenne kiépíteni a szükséges 
infrastruktúrát. Mit tehetnek azok a kereskedők, akik-
nél elvi lehetőség adott ugyan az internetkapcsolat 
kiépítésére, azonban ez nagyon drága nekik? Hiába 

 Pénzügy 

Nem lehet majd manipulálni
Interjú Varga Árpáddal, a Nemzeti Adó-  
és Vámhivatal elnökhelyettesével
2013. március 04. hétfõ | Progresszív Magazin » 2013. évfolyam, 3. szám
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a szünetmentes tápegység, mert nemcsak az áram, 
hanem az internetkapcsolat is megszakadhat, még a 
legjobban lefedett budapesti kerületekben is. Mi van 
olyankor?
V. Á: Fontos hangsúlyozni, hogy az adatszolgáltatáshoz 
nem internetkapcsolat kell, hanem egyfajta mobilkapcso-
lat (pl. GPRS). Vagyis ahol lehet a mobiltelefont hasz-
nálni, ott nagy valószínűséggel működni fog az on-line 
adatkapcsolat is.
Akiknél a rendelet szerinti mobilkapcsolat nem elérhető, 
azok a NAV-tól egyedi mentesítést kérhetnek. Az egyedi 
mentesítés alapján nem a rendelet szerinti on-line módon 
kell az adatszolgáltatást teljesíteni, hanem CD/DVD-n.
Nem szükséges ugyanakkor, hogy ez a mobilkapcsolat 
folyamatos legyen, hiszen a rendszer úgy épül fel, hogy 
a legutóbbi adatszolgáltatás óta keletkezett valamennyi 
adatot a következő adatszolgáltatás során leadja a gép, 
akármikor kerüljön is erre sor. A pénztárgép a rendelet-
ben meghatározott feltételek esetén jelez a NAV szervere 
felé, hogy szeretne adatokat küldeni, a NAV szervere pe-
dig erre az üzenetre vagy felszólítja, hogy adja az adato-
kat, vagy jelzi, hogy bontsa a kapcsolatot adatküldés nél-
kül („most nem kérek adatokat”). Tehát ha meg is szakad 
a mobilkapcsolat, amint újra felépül, a pénztárgép „be-
jelentkezik”, a NAV szerver pedig elkéri az adatokat. Az 
pedig, hogy esetleg megszakad a mobilkapcsolat, nem 
akadályozza a pénztárgép működését, hiszen az adato-
kat az AEE folyamatosan tárolja az utólagos manipulálás 
lehetőségének kizárásával, és a mobil kapcsolat helyre-
állásával az adatszolgáltatás megtörténik.
A rendelet alapján az egyedi felmentés feltétele az is, 
hogy az elektronikus hírközlő hálózat (a rendelet szerin-
ti mobilkapcsolat) külső antennával vagy más műszaki 
megoldással sem érhető el, kivéve, ha ez aránytalan nagy 
terhet jelent az adózónak. Azt, hogy egy adott helyen el-
érhető-e az elektronikus hírközlő hálózat, természetesen 
nem a NAV hivatott eldönteni, ebben a szakkérdésben 
megkeressük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot. 
Az NMHH tájékoztatja a NAV-ot, hogy az adott helyen az 
elektronikus hírközlő hálózat elérhető-e. Azt a NAV az 
ügy egyedi körülményeinek mérlegelésével fogja eldön-
teni, hogy a külső antenna vagy más műszaki megoldás 
alkalmazása az adózónak aránytalan terhet jelentene-e. 
Nyilvánvalóan más az aránytalan teher egy kisbolt és 
más egy nagy áruházlánc számára.
Többször elhangzott, hogy ezt az igen költséges át-
állást az állam támogatni fogja, de ennek mikéntjéről 
még senki nem tud semmit. Támogatott hitelről lesz 
szó, vagy az állam beszáll a költségekbe?
V. Á: Ezen a kérdésen már dolgozik az Nemzetgazdasági 
Minisztérium.
Nem félnek attól, hogy ez az új törvény újabb munka-
helyek megszűnésével járhat? Ha megnézzük, akkor a 
kisboltosokat így is elég sok pluszköltség sújtja idén (do-
hánytermékekből bejövő forgalom megszűnése, a vásár-
lóerő folyamatos csökkenése, növekvő rezsiköltségek pl. 

a kötelező internet miatt, és még sorolhatnám). Ezek va-
lószínűsíthető folyománya lesz, hogy el fogják bocsátani 
az alkalmazottak egy részét, ha ezt már megtették koráb-
ban, egyszerűen becsukják a boltot. Nem lehet, hogy a 
réven elveszítjük, amit a vámon nyertünk?
V. Á: Megfelelő támogatási struktúra kialakítása mellett az 
átállás a kisboltok számára sem jelent majd reményeink 
szerint túlzott költséget. Ugyanakkor az új rendszer beve-
zetése csökkentheti az adórést, növelheti a költségvetés 
bevételeit, illetve nyomást jelent a jogkövető magatartás 
növelésére, illetve az eltitkolt bevételek mértékének csök-
kentését vonhatja maga után. Az értékesítések bevételei-
nek teljesebb körű rögzítésére és bevallására ösztönöz a 
pénztárgépek szigorúbb nyilvántartása, a rendszeres online 
adatszolgáltatás tudata, a távoli ellenőrzés és az adatok Áfa-
bevallásokkal való folyamatos összevetésének lehetősége. 
Az adórés csökkenése, a feketegazdaság visszaszorítása 
kedvező gazdasági környezetet teremt mindazok számára, 
akik adókötelezettségeik teljesítése mellett jelenleg sokszor 
versenyhátrányba kerülnek az azt kijátszókkal szemben.
Állítólag Bulgáriában annyira sikeres volt a rendszer 
bevezetése, hogy az EU is érdeklődik. Mit jelent ez a 
siker számokban? Mi derült ki, mekkora volt a fekete-
gazdaság Bulgáriában, és mennyi plusz adóbevétele 
lett az államnak a bevezetés után?
V. Á: A legtöbb bolgár kereskedőnek (a gyógyszertárak 
kivételével), 2012. március 1-jéig kellett lecserélnie pénz-
tárgépét. Így majd a 2012-ről beadott bevallások elem-
zését követően fog pontos számadatokkal rendelkezni a 
bolgár adóhatóság.
A távoli kapcsolat létrehozásával mindenesetre a Bolgár 
Nemzeti Bevételi Ügynökség a pénztárgép adómemóriá-
jában nyilvántartásba vett adatok alapján megfelelő infor-
mációval rendelkezik a kereskedelmi egységek aktuális 
értékesítéseiről.
Tételezzük fel, hogy sikerül a rendszert bevezetni. Ha 
valóban elkészülnek a forgalmat kimutató, valós ide-
jű grafikonok, akkor Önöknek olyan adatbázis kerül 
a kezükbe, amilyennel a legjobb piackutató intézetek 
sem rendelkeznek. Nem csak azt fogják tudni, hogy 
összegszerűen mekkora forgalom bonyolódott egy-
egy megyében, de azt is, hogy pontosan melyik ter-
mékeket, és milyen kiszerelésben vették a vásárlók. 
Tervezik-e tovább értékesíteni ezeket az adatokat, 
van-e egyáltalán mód ilyesmire?
V. Á: Természetesen a NAV-ot kötik az adatvédelmi jog-
szabályok. Az Áfa-törvény pedig egyértelműen fogalmaz 
az így nyert adatok felhasználása tekintetében. Vagyis 
ezeket az adatokat a NAV kizárólag az ellenőrzésekhez 
és az ellenőrzésre történő kiválasztáshoz használhat-
ja fel. Ez azt is jelenti, hogy ezen adatbázisból adatot 
szolgáltatni jelen jogszabályi körülmények között nem áll 
módjában az adóhatóságnak. Mindemellett ezek az ada-
tok is adótitoknak minősülnek, amellyel kapcsolatosan a 
NAV minden dolgozóját titoktartási kötelezettség terheli.

Benke Anna
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 közösségi 

A fekete doboz megbeszélésrõl

  e S e M É N Y e k

A rendezvényt Szöllősi Balázs elnök nyitotta meg, elmond-
ta, hogy a megbeszélést követően a Minisztérium számá-
ra összeállítást készít a MIÁSZ, amelyben tájékoztatjuk a 
döntéshozókat az iparág szereplőinek észrevételeiről.
 
Elsőként emelte ki a megküldött anyagból, hogy a meg-
fogalmazott adóalapot képező iparági árbevételre vonat-
kozó szám erősen túlértékelt, ennek  csupán töredéke 
lehet a tényleges , aminek mindenféleképpen hangot kell 
adni. Amennyiben helyt álló az a tény, hogy a Minisztéri-
um a számára lényeges adatokat a jegyzőktől kérik be, 
úgy előfordulhat az a helyzet, hogy az automaták nyilván-
tartás nem naprakész, így szabálytalanságot is megálla-
píthatnak ezen adatok alapján és szabálysértési bírság 
alkalmazása esetén szintén jelentős összeg terhelheti az 
üzemeltetőket.
 
A hozzászólók egyöntetűen megfogalmazták, hogy az 
anyagban leírtakat komolyan kell venni, azzal, hogy az 
anyag összeállításával megtörtént, a Minisztériumnak 
egyértelműek a szándékai az iparág felé. A Szövetség-

nek szükségszerű az együttműködés a Nemzetgazda-
sági Minisztériummal, de úgy, hogy tiszteletben tartja a 
tagok igényét, miszerint az összesített statisztikai adato-
kon kívül, csak a tagság részéről is jóváhagyott informá-
ciók legyenek megosztva velük. Felmerült az a kérdés, 
hogy mikor készülhetett ez az anyag, mivel volt aki úgy 
vélte, hogy már évekkel ezelőtt olvasta ezt a tanulmányt. 
Abban is megegyeztek a véleményeket, hogy a leírtak 
szakmaiatlanok, sok benne a leegyszerűsítés, hiszen a 
fekete doboz működése függ a gép típusától és korától. 
Nem biztos, hogy minden egyes automatánál működni 
tud.  Emiatt Szöllősi Balázs elnök, megkérte a jelenlévő-
ket, hogy a lehető legrövidebb időn belül küldjék meg a 
MIÁSZ Iroda felé az általuk üzemeltetett gépek típusait, 
altípusait, gyártási évet, hogy azt a Minisztérium számára 
láttatni tudjuk a valós helyzetet, ha arra szükség lesz.
 
Megoldásként hangzott el a fekete dobozzal szemben: ha 
a MIÁSZ tagság egységesíti az elszámolási rendszerét, 
csoportosítva azt valamilyen egységes rendben pld. napi 
bevétel, gép stb. Az önálló TEÁOR szám melletti üzemel-

Azt követően, hogy a Nemzeti Gazdasági Minisztériumtól megkaptuk a Kormány részére összeállított „Az 
automatás értékesítés piacának kifehérítése” címet viselő tanulmányt az Elnökség kezdeményezte a MIÁSZ 
tagság összehívását a tanulmányban megfogalmazottak megbeszélésére. A rendezvényt 2013. március 11-én 
hétfőn tartottuk meg, az Art-Pub külön termében, melyen 26 vállalkozás, 33 fővel vett részt. A résztvevők 
száma mutatja, hogy a Szövetség eddigi életének egyik legfontosabb eseményére került sor. A meghívók 
címzettekhez történő megérkezését követően azonnal megindult a részvételi szándék visszajelzése. Bízunk 
abban, hogy a 2013. április 25-én csütörtökön napon megrendezésre kerülő MIÁSZ konferenciánk érdek-
feszítő témáit is–amelyek a fekete doboz témakörhöz szorosan kapcsolódnak – hasonló érdeklődés övezi, 
illetve az azt követő délutáni Taggyűlésen is hasonló lesz a részvétel vagy még nagyobb számú.



BRITA

Több, mint 
vízlágyító!

HOKI Gastrosystems Kft., Tel.: +36 1 278 20 10

Innovatív szûrési koncepció, amely az adott 
felhasználási területre a lehetõ legjobb 
vízminõséget garantálja.
Vízlágyító és szûrõ berendezés egyben, vagyis 
a berendezés vízkõvédelme mellett a kijövõ szûrt víz 
optimális jellemzõkkel bír az italok elkészítéséhez. 
Eredményként említhetjük a jelentõsen csökkenõ 
szervizköltségeket, a zamatosabb ízt, valamint 
a krémesebb, és szebb italmegjelenést is. 
Minden termék hatóságilag bevizsgált, magyar 
engedélyekkel rendelkezik.

tetés előírása, de ezzel szemben megfogalmazták, hogy 
akkor automatát csak arra szakosodott cég üzemeltethet-
ne. Az apró pénzszámoló mellé pénztárgépet elhelyezé-
se, amelyre a Szövetség tagjai között már volt példa a ’90 
évek elején.
 
Lehetőségként vetődött fel, hogy engedélyköteles vállalko-
zói tevékenységként történő automataüzemeltetés, amely 
bizonyos összegű kaució mellett lenne megvalósítható.
 
Megfogalmazásra került, hogy javasolt egy nemzetközi 
kitekintés összeállítása, hogy más országokban hogyan 
csinálják. Bajkai Gábor, (Prodigi Hungary Kft.) tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy Szlovákiában például nincs adó a gé-
pekre az üzemeltetők, helyi adót fi zetnek. Az Olaszországi 
gyakorlat is más, melyről a Vending Konferencia résztve-
vői részletesen hallhatnak az olasz szövetség elnökétől.
 
A telemetriát is jó megoldásnak tartotta valamelyik részt-
vevőnk, melyre gyors reagálás történt, nem biztos, hogy 
kell a telemetria, ugyanis vannak olyan vállalkozások, 
amelyek a telemetria alkalmazása nélkül is jól üzemelnek. 
A telemetria mellett újból állásfoglalás történt, a támogató 
gondolat arra épült, hogy első lépésben kiépítésre kerül-
ne a telemetria, amiből később kinőhetne az ellenőrzés.
 
Markáns megfogalmazásként hangzott el az is, hogy 
az üzemeltetőknél történt adóellenőrzések a többség-
nél nullás eredmények zárultak, mely igazolja, hogy az 
iparág üzemeltetői, a jelenleg hatályos szabályozásnak 
megfelelően működnek, így a fekete üzemeltetés léte is 
kérdéses, valamint, hogy  a Minisztérium mit ért a fekete 
üzemeltetés alatt, ugyanis ez nem derül ki az anyagból 
és az elhangzottak ismeretében, pedig nem érthető, hogy 
akkor mit szeretnének kifehéríteni.
 
A fekete doboz esetleges rendszerbe állítása során mód-
szerként követhető lehet, a pénztárgépek 1990-es évek 
elején történt bevezetésekor alkalmazott lépés: az elsők 
térítésmentesen, azt követően fél áron, majd teljes áron 
történő megvétele.
 
Megfogalmazást nyert, hogy az anyagban leírtak szak-
mailag megvalósíthatók, melyre megoldás lehet egy mo-
dem, amely az adatokat bekéri és átadja a NAV-nak.
 
A megbeszélés során felhívásként hangzott el a jelenlé-
vők felé, hogy a MIÁSZ 2013. április 25.-i konferenciájá-
nak fő előadója Lucio Pinetti úr, aki az olasz szövetségtől 
érkezik, beszél a külföldi gyakorlatról, míg a hazai elő-
adótól Vámosi-Nagy Szabolcs úrtól megkérdezzük, hogy 
a szabályozók ismeretében Ő mit javasol, mit tenne.

Budapest; 2013. március 12.
Dr. Davola József
a MIÁSZ fõtitkára
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A tisztességes piaci verseny nézőpontjait járjuk körül 
az üzleti tudományok oktatójával.
Pál Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Üzleti Tudományok Intézetének oktatója, a Gazdasá-
gi Versenyhivatal Versenytanácsának tagja. 
1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem Gazdálkodási Karán okleveles közgazdászként. Szakmai 
pályafutása során pénzügyi cégeknél töltött be menedzseri, il-
letve vezető tisztségviselői pozíciót. 1994-től a Versenytanács-
tagi kinevezéséig a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójaként 
tevékenykedett, a 2011/2012-es tanévtől pedig a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Üzleti Tudományok 
Intézetének oktatója.

Vendégül látjuk a Confi da, olasz szövetség 
elnökét, Olaszország egyik legsikeresebben 
működõ italautomatás cég társtulajdonosát 
is, aki megosztja velünk tapasztalatait az 
iparágról.
A Confi da Elnöke, Lucio Pinetti, 1997-ben kezdett 
ismerkedni a vending iparággal. 
1998-ban megálmodta a Venditalia-t, melynek az 
első elnöke volt. 2000 óta üzemeltett automatákat 
és napjainkra az egyik legnagyobb olasz automatás 
cég, a Liomatic résztulajdonosa. Ő foglalkozik a PR 
és Kommunikációs feladatok irányitásával. 2010 
óta a Confi da és Venditalia Elnöke.
HIsz abban, hogy a pozitiv hozzáálásával és 
tapasztalai révén segíthet az Európai vending ipar-
ág jövőjét építeni.  

Az APEH volt elnöke érdekfeszítő előadást tart 
adózás témakörben.
Dr. Vámosi Nagy Szabolcs, az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi karának elvégzése után a Pénzügyminisztérium-
ban dolgozott, és számos vezető pozíciót töltött be. 
1987-ben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz 
(APEH) került, amelynek 1997-2006 között az elnökhe-
lyettese. 
2006.óta a magyarországi Ernst & Young adóigazgató-
ja.  Dr. Vámosi-Nagy okleveles jogász, adótanácsadó és 
adószakértő. 
Dr. Vámosi-Nagy kiemelkedő karriert futott be, és az évek 
során aktív résztvevője volt a legfontosabb adókérések-
kel kapcsolatos munkáknak. Az adózás szakterületének 
kiemelkedő képviselője több mint 30 évnyi tapasztalattal 
gazdagítja 2006. óta az Ernst & Young csapatát.
A szakmában elért sikerei és aktív tevékenysége elisme-
réseként Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs számos kormányki-
tüntetésben és tudományos fokozatban részesült. 2001 
óta a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense 
és a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egye-
tem rektori tanácsadója. 1999-ben Magyary Zoltán-em-
lékérmet kapott, 2003-ban pedig a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
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MAGYARORSZÁG, MÁS SZEMMEL...
konferencia a vending iparág vezetői számára, ahol a cégvezetők vállalkozásuk 
innovációjához naprakész információkat szerezhetnek.

Cél, a vending cégek mindennapi működéséhez segítő információ biztosítása.

Rubin Hotel**** AkVAMArIN kONFereNCIA TerMe     
1118 Budapest, Dayka Gábor u 3.

2013. április 25. csütörtök 9.00 - 14.00 óra

A konferencia programja:

 9.00 – 9.20 Regisztráció.

 9.20 – 9.30 Megnyitó, bevezető   
Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke.

 9.30 – 10.30 Lucio Pinetti, a Confi da, olasz automatás szövetség Elnöke
Olaszországi tapasztalatok, hogyan csinálják? Az automatás szakma olaszországban
 a nemzeti szövetség elnöke szemszögéből.

 10.30 – 10.50 Harsányi Gábor ügyvezető, Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
Gazdasági társaságok forráshoz jutása, pályázati lehetőségek.

 10:50 – 11.20 Szünet

 11.20 – 11.50 Pál Tamás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Üzleti Tudományok Intézetének oktatója, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.

  A tisztességes piaci verseny a Versenytanács nézőpontjából.

 11.50 – 12.50 Dr. Vámosi Nagy Szabolcs, az APEH volt elnöke, Ernst & Young adóigazgatója
  Adózás a vending iparágban. Hogyan láthatja a hatóság az automatás piacot. 

Mire kell fi gyelnünk, szem előtt tartanunk.  

 12.50 – 13.00 A konferencia záró beszéde 
Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke.

 13.00 – 14.00 Ebéd

 14.00 – 15.30  Taggyűlés

FIGYeLeM! 
A KORÁBBAN 

MEGHIRDETETT 
HELYSZÍN 

MEGVÁLTOZOTT!
Az új helyszín: 

RUBIN 
hOTeL

Jelentkezni:
Bárdosi Tímeánál, a miasz@miasz.hu e-mail címen lehet. Tagjaink mellett külsős automatás cégeket is 
szeretettel várunk a rendezvényre, bízva abban, hogy az ott elhangzó információk a teljes szakma számára 
hasznosnak bizonyulhatnak.
Az e-mail beérkezését követően jelentkezési lapot küldünk minden résztvevő részére, melynek kitöltése, és 
az irodába való visszaküldése után a részvételi jelentkezés érvényessé válik.

Szeretettl várjuk önöket, számítunk megjelenésükre!  

Részvételi díjak:
A konferencia, ebéd nélkül, a MIÁSZ tagjai számára ingyenes.
A konferencia, ebéddel a MIÁSZ tagjainak: 6.524.-Ft+ÁFA/fõ
A konferencia, ebéd nélkül, nem MIÁSZ tagoknak: 5.000.- Ft + áfa/fõ
A konferencia, ebéddel, nem MIÁSZ tagoknak: 10.000.- Ft + áfa/fõ
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Uniós pályázatokkal 
a fejlõdés útján 
Magyarország egyik vezető pályázatíró cégé-
nek sikertörténete

A GoodWill Consulting Kft. 2004-ben alakult több éves 
tapasztalattal rendelkező Európai Uniós közgazdász 
végzettségű szakértőkből. A GoodWill Consulting Kft. 
dinamikusan fejlődő társaság, ügyfelei között a gazda-
sági társaságokon kívül megtalálhatóak a települési 
önkormányzatok, közoktatási intézmények, non-profit 
szervezetek is. A társaság fő tevékenysége a komplex 
pályázati szolgáltatás, mely magában foglalja a pályázat-
írást, hitelpályázatok készítését, pályázati utógondozást, 
projektmenedzsmentet. A cég pályázatírási sikeressége 
egyedülálló versenytársai között, a maga 85%-ával és a 
több mint 32 milliárd forint elnyert támogatással. 

Hazánkban Budapesten és Nyíregyházán rendelkezik 
irodával. 2008-ban Románia Európai Uniós csatlako-
zását követően megnyitotta kolozsvári irodáját és 2 év 
alatt további 4 irodát nyitott Románia szerte. 2010-ben 
újabb Uniós tagállammal bővítette leányvállalatainak 
helyszínét, így már Bulgáriában is elérhetőek a cég 
szolgáltatásai. Az elmúlt 4 évben tevékenysége alap-
ján a Budapest Business Journal a hazai pályázatíró 
társaságok rangsorában az előkelő 2. helyre sorolta. 

A GoodWill Consulting Kft. 2011 novemberében minő-
sített tanácsadói státuszt nyert el, így már akkreditált 
tanácsadói szolgáltatással is ügyfelei rendelkezésére 
áll. A cég ügyvezetője, Harsányi Gábor 2011-ben a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által 
odaítélt „Év Vállalkozója” díjban részesült. 

A GoodWill Consulting Kft. és a Magyar Ital- és Áruau-
tomata Szövetség 2011 óta ápol jó partneri kapcsolatot. 
Nemcsak rendezvényeiken, hanem ingyenes helyszíni 
konzultációk során is rendelkezésére áll mind a szövet-
ség, mind tagsága számára uniós pályázatokkal kap-
csolatban.

A pályázatíró cég jelenleg a munkahelyteremtő beru-
házások támogatására irányuló pályázatot ajánlja a 
MIÁSZ tagságának. A rendkívül előnyös pályázat meg-
írására vonatkozóan pedig 10%-os kedvezményt kínál 
most minden MIÁSZ tagnak a pályázatírási alapdíjból.

Munkahelymegőrző támogatás 
munkaadók részére

Ismét elérhetővé vált a hazai cégek számára az a pá-
lyázati lehetőség, melynek célja a kedvezőtlen gaz-
dasági körülmények miatt átmenetileg nehéz hely-
zetbe jutott vállalkozások reális létszámmegtartási 
intézkedéseinek a támogatása.

A munkaügyi központok által közvetített támo-
gatási lehetőség a keret kimerüléséig pályázható. 
Az elmúlt évek tapasztalai azt mutatták, hogy ez a 
konstrukció nagyon népszerű a vállalkozások köré-
ben, így érdemes minél előbb beadni a pályázatot.

A támogatást azok a cégek tudják igénybe venni, 
akik működésükkel összefüggő okból a munkaválla-
ló munkaviszonyát megszüntetni kényszerülnének, 
de a támogatás segítségével azokat megtartják és 
a támogatási valamint a továbbfoglalkoztatási idő-
szak alatt létszámukat tartani tudják.

* 50-90% azoknál a munkavállalóknál, akik eseté-
ben a bér azonos a kötelező legkisebb munkabér 
összegével vagy megváltozott munkaképességűek, 
esetleg foglalkoztatása a munkaviszony megszün-
tetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövi-
debb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha 
a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát 
nem haladja meg.

A GoodWill Consulting Kft. minősített pályázatíró-
ként ingyenes pályázati előminősítéssel és ingyenes 
helyszíni konzultációval áll cége rendelkezésére!

Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
Bárdosi Tímea

Irodavezető
Tel.: 1-216-8444
miasz@miasz.hu

A támogatás  
intenzitása

A támogatás  
összege

25-70 %* Maximum 147.000 Ft/hó/
munkavállaló
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Hirdetési lehetõségek 
a Hírlevélben.
Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: 
2013. június 17. 
Anyagleadási határidõ: 
2013. június 7.  
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg. vagy 
nyomdai minõségó pdf. formátumban – a lapzárta 
dátumáig kérjük eljuttatni 
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.  ÁRAINK: 
MIÁSZ tagoknak:
1/1 oldal 30.000 Ft + áfa
1/2 oldal 15.000 Ft + áfa
1/4 oldal 7.500 Ft + áfa  
Nem szövetségi tagoknak:
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa  
Ingyenes apróhirdetés MIÁSZ tagjaink számára! 
Ha keres valamit, szeretne eladni valamit vagy 
állást keres vagy kínál, itt megtalálja 
a számítását! Amennyiben szeretné, hogy apró-
hirdetése megjelenjen az oldalon a miasz@miasz.
hu címre küldje el a leadási határidõig a hirdetés 
szövegét. Várjuk jelentkezését!

Nemzetközi kiállítási naptár 2013
20.03 ‘13 – 
22.03 ‘13

VendExpo Russia 2013

28.03 ‘13 – 
29.03 ‘13

NAVSA’s JDA 2013

03.05 ‘13 – 
07.05 ‘13

Vending Cruise

05.05 ‘13 – EurOps 2013

15.05 ‘13 – 
17.05 ‘13

Vending Expo 2013 Romania

15.05 ‘13 – 
16.05 ‘13

Vending Benelux 2013

11.06 ‘13 – 
13.06 ‘13

AVEX 2013

04.09 ‘13 – 
06.09 ‘13

China International Vending 
Show 2013.

10.09 ‘13 – 
11.09 ‘13

Expovending & OCS, 
Latin America

19.09 ‘13 – 
21.09 ‘13

Eu Vend 2013

Minden, amire 
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!
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2120 Dunakeszi Berek utca 19. M
agyarország     Tel: + 36 27 392692, Fax: + 36 27 392691
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ail: info@
caffeservice.hu

Zöld szám

06 80 89 00 98
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A Lavazza hivatalos forgalm
azója.
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