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Új projekt a hûtött ital- és áruautomaták 
energiafogyasztásának csökkentésére 
Egy évvel ezelőtt a Re/genT vállalat egy páneurópai projekt indításának ötletét vetette 
fel, amelynek célja a hûtött ital- és áruautomaták energiafogyasztását csökkentő tágu-
lási szelep kifejlesztése. A Re/genT egy hollandiai kutatási és fejlesztési központ, amely 
a hûtőrendszerekre és azok energiafelhasználására összpontosít. Az EVA és öt másik 
partner véleménye szerint a projekt igen hasznosnak tûnik az iparág számára, ezért úgy 
döntöttünk, hogy kiterjesztjük a támogatásunkat, valamint felajánljuk részvételünket a 
projektben. Jelenleg folyamatban van a támogatások kérése az Európai Bizottságtól a 
hetedik keretprogramon belül. Ez a program lehetővé teszi a KKV-k szövetségei számára, 
hogy EUforrásokhoz jussanak kutatás végrehajtásához. Esetünkben a tágulási szelep fej-
lesztése lenne a cél. Mik lennének ennek az előnyei? Ha a kutatás sikeres, a kompresz-
szoros hûtőrendszer egyik alapvető alkotóelemét képező szelep végső soron csökkent-
hetné a hûtött ital-és áruautomaták energiafogyasztását. Mivel a halogénezett fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k) az elkövetkező években be lesznek tiltva, a projektcsoport CO2-
hûtőegységeken fog dolgozni. Az Európai Bizottság – a Kutatási Végrehajtó Ügynökségen 
(REA) keresztül – szeptemberben erősíti meg, hogy a projektet támogatják-e majd az 
uniós költségvetésből. Ha a gyártók bármelyike szeretne csatlakozni hozzánk ebben a 
kutatásban, keressenek meg minket. Ha sikerrel járunk, annak számos előnye lesz: a 
technológiát elérhetővé tennénk az EVA-tagok számára, az EVA kommunikálhatná a „kül-
világ” felé, hogy az ital- és áruautomaták iparága komolyan veszi a környezetvédelmi 
intézkedéseket, így javíthatnánk a rólunk kialakított általános képet. 

A szélesebb értelemben vett iparágból érkezõ 
megjegyzések az új F-gáz rendelettel kapcsolatban 
A brüsszeli központú EVA, a European Automobile Manufacturers’ Association, a European 
Heating Industry Association (EHI), a European Partnership for Energy and the Environment 
(EPEE), a Eurovent és a Transfigoroute International (TI) képviseli Európában a gépjármû-, 
a hûtött szállítási, a fûtési, hûtési és hûtőrendszer-iparágat. Közösen képviseljük a fluo-
rozott gázokat tartalmazó különböző alkalmazások gyártóit és használóit. Bár teljes mér-
tékben támogatjuk az Európai Bizottság azon szándékát, hogy fokozatosan kivezessék a 
HFC-k használatát, úgy véljük, hogy a jogszabályoknak egyértelmûen azonosítaniuk kell a 
termékekkel kapcsolatos követelményeket, valamint az ilyen követelményeknek a teljes 
EUpiacon azonosnak kell lenniük. A jelenlegi belső piacra vonatkozó jogi alapok fenntar-
tása alapul szolgálna az iparág számára a megfelelőség megtervezésére és biztosítására. 
Létfontosságú, hogy a termékekkel kapcsolatos követelmények az EU egészében azo-
nosak legyenek, hogy megvalósuljon a termékek szabad mozgása. Harmonizált piacra 
van szükségünk, hogy az iparág tisztességes piaci feltételek között alkalmazhassa az új 
rendeletet. További információk az EVA weboldalán található, az álláspontunkat bemutató 
dokumentumban olvashatók

A dohányautomatákra nem vonatkozik tiltás 
A dohánytermékekre vonatkozó új szabályok kapcsán javasolt irányelv nem érinti a dohány-
automatákat. Az ilyen szabályozástól függően. Az EU-irányelv sokkal inkább a szájon át fo-
gyasztott dohánytermékekre, valamint azok csomagolására és címkézésére összpontosít. 
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A 2013-as üzemeltetői konferenciának rendhagyó helyszínt 
választottak a szervezők, ugyanis egy tengerjáró hajón ke-
rült megrendezésre. A hajó a Costa Mediterranea névre hall-
gatott, amely nem véletlenül kereszteltek erre a gyönyörû 
névre, ugyanis a baljós végzetû Costa Concordia testvér 
hajója. Ennek megfelelően jóleső 
izgalommal szálltunk a fedélzetre, 
ahová Európa minden szegletéből 
áramlottak az üzemeltetők. 
Az előadók többnyire az európai 
vending körképet mutatták be, 
amelyet a Miász táborának nem 
kell részletezzek, mert kísértetiesen 
hasonlít az áprilisban megrende-
zett konferenciánkon LucioPinetti, 
az olasz szövetség elnöke által 
elmondottakkal, leszámítva azt a 
nagyon komoly fegyvertényt, hogy 
amíg az olaszok áremeléssel kom-
penzálták a kieső forgalmukat, ad-
dig ezt az európai átlag nem tudta 
megtenni.
Az előadók közül szeretném kiemel-
ni a Selecta mindig jókedvû, de a 
munkában halálosan komoly erős 
emberének, Jan MarckVrijlandtnak az előadását a prémium 
kategóriás vendingről. Jan Marck előadására mindig érde-
mes oda figyelni, ez most végképp beigazolódott. Három év-
vel ezelőtt írtam már róla a Hírlevélben, akkor többek között 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre sûrûbben kávéznak ez 
emberek „out of home”, azaz az otthonuktól távol, de ezt a 
trendet nem minden esetben tudjuk kihasználni, ugyanis a 
trendi kávézó láncok, mint a Starbucks, egyre kifinomultabb 
módszerekkel és kiváló üzletpolitikával halásszák el előlünk 
a vásárlókat. Akkor azt javasolta, hogy erre a problémára 
keressünk megoldást. Most pedig tálalta is azt. A Selecta 
együttmûködési szerződést kötött a Starbucks-szal és va-
lódi, hamisítatlan Starbucks sarkokat alakít ki egyes ügyfe-
leinél. Starbucks kávét fogyaszthatnak Starbucks pohárból, 
valódi tejjel. Mindezt csúcskategóriás, svájci gyártású (Black 
and White) table top kávégépből. A Selecta így lovagolja 
meg a trendet, épít prémium kategóriás image-t, és végső 
soron így tud pénzt keresni egy olyan szegmensben, amely 
eddig ismeretlen volt a vending számára. Hogy vending ez 
vagy HoReCa? Döntse el ki-ki maga.
A Selecta által mutatott megoldás nem az egyedüli üdvözí-
tő a vending iparágban, de feltétlenül elgondolkodtató. Nem 

a Starbacks a lényeg benne, hanem az, ahogyan prémium 
kategóriás szolgáltatásért prémium árat kérnek a fogyasztó-
tól, aki boldogan fizet 570 Ft-nak megfelelő eurót egy pohár 
kávéért. Természetesen ez egyedi megoldás, egyedi ügyfe-
leknek. Nem minden ügyfélnél alkalmazható, de esetenként 

kiváló megoldást jelenthet számunkra is ha nem a szokásos 
kávé, tea, snack kombóval támadjuk a piacot, hanem valami 
igazán különlegeset nyújtunk, ami eddig csak nekünk jutott 
eszünkbe. És ez sokszor nem pénz kérdése.
A konferencia során kihirdetésre került a Vending Award 
2013 díj nyertese is. A Vending Awardra pályázhat bárki, 
akinek egyedi projektje valósult meg az adott évben. Idén 
a három döntős a Rhea Vendors szállodai projektje, egy 
informatikai fejlesztés és a Francia Vending Szövetség, a 
NAVSA „egészséges automata” projektje volt. Legnagyobb 
örömömre a NAVSA nyert. Franciaországban kitiltották az 
automatákat az iskolákból és a szövetség a további piac-
vesztéseket elkerülendő, belekezdett a FeelGood projektbe. 
Ennek során elméletileg kizárólag cukormentes, bio ültetvé-
nyekről származó, növényi rostokban gazdag szeleteket, és 
hasonló élelmiszereket kínálnak snack automatából.Remé-
lem, hogy a projekt ténylegesen meg is fog valósulni, mert 
tapasztalataim szerint még kisebb homokszemek kerülhettek 
a gépezetbe, ugyanis jómagam is FeelGoodlogo-val ellátott 
automatából vásároltam a reptéren. Egy Mars szeletet.

Szöllősi Balázs

 EsEmény 

eurOps 2013, avagy 
már az is siker,  
ha nem süllyedünk tovább
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 kEdvcsináló 

mIÁsz tALÁLKOzÓ
2011-ben a Tutti Kft. képviselői látták vendé-
gül a MIÁSZ tagjait Rábapatonán, tavalyi év-
ben Budapesten egy különleges helyszínen, a 
Tropicariumban tartottuk találkozónkat. Most 
október első péntekén az esztergomi székhelyû 
Bádi-Gran Kft. lesz a vendéglátója az idei egész 
naposra tervezett Miász találkozónak.

Most még csak az időpontot legyenek szívesek 
megjegyezni, hogy még véletlenül se szervez-
zenek más programot október 4-re.

Már délelőtt találkoznánk a Bádi-Gran eszter-
gomi telephelyén, ahol a fogadást követően 
egy rövid üzemlátogatás során megismerked-
hetünk a cég tevékenységével.

A szobák elfoglalása után Esztergom és környé-
kén tervezünk egy városnézést idegenvezetővel 
és este egy közös vacsorával zárnánk a napot 
a Bellevue Hotel különtermében. Természete-
sen, aki nem szeretné ott tölteni az éjszakát, 
vacsora után akár indulhat is haza. Akik marad-
nak, szombaton még kihasználhatják a szálloda 
wellness részlegét egy kis délelőtti lazításra.

A részletes programról és az anyagiakról körle-
vél formájában és a következő Hírlevélben ér-
tesítjük tisztelt Tagjainkat, most csak azt kérjük, 
hogy jegyezzék elő a naptárba az október 4-ét.

A hotelről...
A mesebeli várkastélyra emlékez-
tető épületből a terrakotta és fehér 
színeknek köszönhetően árad a meleg 
mediterrán hangulat.  Az épület belül 
sem hazudtolja meg külső önmagát, 
odabenn déliesen zegzugos, súlyos 
aranykeretes festményekkel díszített, 
régies és modern elemeket ötvöző 
hangulatos hely. A szobák komforto-
sak, tágasak, szállodában még soha 
nem látott, királyi méretû ágyakkal, 
ami fenséges pihenést ígér. Az er-
kélyről gyönyörködhetünk a festői 
szépségû dunai panorámában  ,amivel  
betelni nem igazán lehet. A wellness 
részleg is királyi hangulatot sugároz, 
tágas medencéjével, szaunáival.  
A képek önmagukért beszélnek...  
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 közösségi 

Vending konferencia

  e S e m É N Y e k

Ismét megrendezésre került a Rubin Hotelben éves kon-
ferenciánk, mely nagy sikerrel zárult. Vendégünk volt az 
olasz automatás szövetség elnöke, Lucio Pinetti úr, aki 
hasznos információkat, adatokat osztott meg a résztve-
vőkkel. Megtudtuk, hogy az olasz szakma is érzi a válsá-
got, de igyekeznek mindenben meglátni a pozitívumot és 
menni tovább előre, új ötletekkel, ugyan azzal a lelelkese-
déssel. Ez a lelkesedés a hallgatóságra is átragadt, miu-
tán a szünetben MSGruop által megkóstolt finomságoktól 
új erőre is kaptunk. Előadást hallhatunk ezen kívül a hazai 

pályázati lehetőségekről a Goodwill Consulting ügyvezető 
tulajdonosától Harsányi Gábortól, aki mindig alapos átte-
kintést mutat be az aktuális és a jövőbeli lehetőségekről. 
A záró előadást Vámosi Nagy Szabolcs adószakértőtől 
hallhatunk, aki betekintést adott a Magyarországi adózás 
rejtelmeibe. Humorral átszőtt előadása nem is tûnt annyira 
száraznak, mint azt erről a témáról sokán gondolnánk. Kö-
szönjük mindenkinek a részvételt és bízunk benne, hogy 
jövőre is legalább ennyien lesznek kíváncsiak a konferen-
ciára, mint most!



 közösségi 

beszámoló a mIÁsz taggyûlésérõl...
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A MIÁSZ 2013. április 25.-én (csütörtökön) tartotta meg a 
Rubin Hotel, Akvamarin konferencia termében (1118 Bu-
dapest, Dayka Gábor u. 3.) az évi rendes Taggyûlését egy 
nagyon jól sikerült Konferenciát követően.

Szöllősi Balázs a MIÁSZ elnöke köszöntette a megjelen-
teket, elmondta, hogy a Taggyûlésnek jelentős feladato-
kat kell megoldania, hiszen a Szövetség Elnökségének 
tisztújításán túl a Felügyelő Bizottság létszámát is ki kell 
egészíteni. Ezen felül Alapszabály módosítás is feladat-
ként jelentkezik. Továbbá számot kell adni az elmúlt évben 
elvégzett feladatokról, a pénzügyi és gazdasági tevékeny-
ségről, meg kell beszélnünk az új munkatervet, a pénzügyi 
és gazdasági tervet és egyezés esetén el kell fogadni. 
Megköszönte a Tagság aktivitását, hogy nagy számban 
vesznek részt a Taggyûlésen.
 
Részletesebben, a kötelező funkciók és napirendi pontok 
megszavazását az érdemi munka követte. Elsőként Szöllősi 
Balázs, a MIÁSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 2012. 
évben elvégzett feladatokról. Elmondta, hogy a beszámoló-
ja a Taggyûlést megelőző elnökségi ülésen összeállításra 
és megbeszélésre kerültek. Az Elnökség által elfogadott 
anyagot terjesztette a Taggyûlés elé. A 2012. évi Össze-
állított elvégzett feladatok kivetítésre kerültek. Kiemelt 
főbb események a 2012. évben megvalósított munkából: 
Megkezdte munkáját az új Irodavezető. Az első negyedév 
a 2012. évi A HOLNAP, MINT LEHETŐSÉG... címû Konfe-
rencia és az azt követő Taggyûlés lebonyolítására irányult. 
A szokásos évente megrendezésre kerülő MIÁSZ találkozó, 
benne az „Év Automatás Vállalkozója” díj átadása. Ismétel-
ten gratulált a nyertesnek az EMTISZ Kft.-nek, illetve a kü-
lön díjazottaknak a Caffé Service Kft.-nek és a Tutti Kft.-
nek. Egyeztetések a Neta törvénnyel kapcsolatosan a NAV 
illetékes szerveivel. Az automatákra történő pályázati le-
hetőséggel kapcsolatos feladatok. Megyei Intézményfenn-
tartó rendszerrel összefüggő feladatok. Fekete doboz az 
automatákban. Az automaták feltörésével kapcsolatosan 
tett intézkedések Az MNB-vel folyamatos kapcsolattartás. 
Az iroda informatikai eszközeinek felújítása. Az Statisztikai 
adatok összeállítása. Tagdíjfizetés. Anonim automataüze-
meltetéssel kapcsolatos feladatok. A Szövetség tagjaival 
kapcsolattartás. Hazai és nemzetközi társszervezetekkel 
való együttmûködés. A MIÁSZ ismertségének növelése – 
marketing tevékenység. Ezekben a témakörökben foglalta 
össze a 2012. évet.
 
A következő tájékoztatást Szalai Géza a MIÁSZ alelnöke 
adta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2012. évi Pénz-
ügyi és gazdálkodási terv a Taggyûlést megelőző elnökségi 
ülésen összeállításra és megbeszélésre került. Az Elnök-

ség által elfogadott anyagot terjeszti a tisztelt Taggyûlés 
elé. A 2012. évi Pénzügyi és gazdálkodási tervezet kivetí-
tésre került. A szóbeli kiegészítés során elhangzott:
- A tervezett bevételek realizálásra kerültek.
- Minden megtervezett feladatra jutott pénz.
- A tagdíj bevétel kevesebb volt a tervezetnél, de a kiadá-

sokat is mérsékeltük, így a pénzügyi gazdálkodás során 
probléma nem merült fel.

- A tagdíjak rendben befizetésre kerültek.

A MIÁSZ Felügyelő Bizottságának ellenőrzési tevékenysé-
géről Németh Ferenc a Felügyelő Bizottság tagja adott tá-
jékoztatást a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a Szövetség 
2012. évi tevékenységét, valamint pénzügyi és gazdálko-
dási tevékenységét folyamatosan ellenőrizte a Felügyelő 
Bizottság.

Megfogalmazta: eredményes és jó a Szövetség munkája. 
A Szövetség valamennyi tevékenysége megalapozott és 
tervezett. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei pontosak. 
A költségvetésnek három fő eleme van: személyi kiadá-
sok, nemzetközi tagdíj, éves konferencia költsége. Web 
oldal kis költséggel üzemel. A MIÁSZ rendezvényeinek 
költségeit a tagok befizették. Az Iroda bérleten lehetne 
takarékoskodni. A banki költségek emelkedését követően 
törekedni kell annak csökkentésére. Köszönet a fegyelme-
zett tagdíjfizetésért.

Az elmondottakra Szöllősi Balázs a MIÁSZ elnöke válasz-
ként elmondta, hogy az iroda bérleti díja csökkeni fog. 
Az EVA éves tagdíjának csökkentésének igénye már több-
ször felvetődött, de eddig nem járt sikerrel.

Szöllősi Balázs a MIÁSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a 2014. évre tervezett feladatok hasonlóan az 
előző éviekhez azt a célt tûzik maguk elé, hogy a Tagság-
vállalkozások tevékenysége a lehető legjobb környezet-
ben valósuljon meg. Ennek érdekében a Szövetség Elnök-
sége minden lehetséges területen kifejti az érdekvédelemi 
tevékenységét. A Taggyûlést megelőző elnökségi ülésen 
a 2014. évi Munkaprogram tervezetben foglalt feladatok 
összeállításra és megbeszélésre kerültek. Az Elnökség 
által elfogadott anyagot terjeszti a tisztelt Taggyûlés elé. 
A 2014. évi Munkaprogram tervezet kivetítésre került.
 
Mogyoródi Anikó a MIÁSZ alelnöke, pénztáros tájékoztatta 
a jelenlévőket a 2014. évi Pénzügyi és gazdálkodási terve-
zetről. A Taggyûlést megelőző elnökségi ülésen a 2014. évi 
Pénzügyi és gazdálkodási tervezet számai összeállításra 
és megbeszélésre kerültek. Az Elnökség által elfogadott 
anyagot terjeszti a tisztelt Taggyûlés elé. A 2014. évi Pénz-
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ügyi és gazdálkodási tervezet kivetítésre került. A 2014. évi 
Pénzügyi és gazdálkodási terv a feladatok teljesítéséhez 
illeszkednek, biztosítják azoknak a megvalósítását. Fon-
tos, hogy a tervezett bevételek realizálásra kerüljenek. 
Ugyanis a megtervezett feladatokra csak akkor jut pénz. 
A tagdíj bevételek fontosak, csökkenni fog az iroda bérlet, 
nemzetközi szervezetekben való részvétel.
 
Szöllősi Balázs a Taggyûlés levezető elnöke tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy az Alapszabály módosítással kapcsola-
tosan mindenki számára átadott anyagból már olvashatta, 
tanulmányozhatta, megismerhette a módosításra vonatko-
zó szövegrészt.
 
A Szövetség Elnöksége 2013. január 16.-i elnökségi ülé-
sen tárgyalt a Szövetség versenykultúrájának fejlesztésé-
ről, valamint a versenyjogi szabályoknak való megfelelés 
aktualizálásáról. Az Elnökség, állást foglalt abban, hogy a 
versenyjogi megfelelés nem pusztán jogszabályi kérdés, 
az magatartás, illetve kulturális megközelítés kérdése is. 
A versenyjogi megfelelés egy olyan szemlélet, amely a 
gazdasági versenyt szabályozó törvényeket és normákat 
a vállalkozási tevékenység napi gyakorlatába helyezi és 
azokat iránytûként követi. Az Elnökség célul tûzte ki, hogy 
a Szövetséget alkotó Tagvállalkozások mûködése meg-
feleljen a verseny írott jogi és íratlan etikai szabályainak. 
A Tagság számára nyilatkozatot küld, amelynek aláírásá-
val a tagok elfogadják a versenyszabályok szellemében 
való tevékenységet.
 
Elmondta, hogy a Taggyûlést megelőző elnökségi üléseken 
több alkalommal volt téma az Alapszabály módosításának 
a mindenkinél ott lévő és olvasható tervezete. A módosí-
tás célja a vállalkozási tevékenységi környezet jobbítására 
irányul. Elmondta, hogy az Alapszabály módosításának 
tervezett szövegét az Elnökség megtárgyalta és elfogadta, 
ezt az anyagot terjeszti a tisztelt Taggyûlés elé.
 
Szöllősi Balázs a Taggyûlés levezető elnöke tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a Szövetség Felügyelő Bizottságá-
ban változás következett be azt követően, hogy az RPC 
Tedecho Kft. megszûnt és az általa delegált Hegedûs 
Róbert úr munkaviszonya is megszûnt a cégnél. Így a 
Felügyelő Bizottság létszáma kettő főre apadt. Elmondta 
továbbá, hogy az Alenis Hungary Kft.-ben betöltött felelős 
beosztásából és az azzal járó szakmai munkájából fakadó 
jelentősen megnövekedett leterheltség miatt lemond az FB 
tagságról Horváth Dóra úrhölgy.

Ez indokolja a Felügyelő Bizottság létszámának kiegé-
szítését. A személy felkutatását a felkért Jelölő Bizottság 
elvégezte, de erről a Jelölő Bizottság Elnöke ad majd tá-
jékoztatást.

Szöllősi Balázs a MIÁSZ elnöke bejelentette a jelenlévők-
nek, hogy a 2011.-ben megválasztott Elnökség leköszön. 
Elmondta, hogy az Alapszabály értelmében kettő évre 
kaptak mandátumot. Az idő eltelt, úgy gondolja, hogy nem 
eredménytelenül, hiszen nagyon sok munkát elvégzett az 
Elnökség, de erről már számot adtak az előző napirendi 
pontoknál.

Megköszönte a bizalmat, valamint a Tagság támogatását 
a különböző feladatok teljesítése során. Sok sikert kívánt a 
következő Elnökség számára.

Fodor Tibor a Szavazatszámláló és Jelölő Bizottság elnöke 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mindenekelőtt megköszöni 
az Elnökség felkérését az Elnökség tisztújításával, valamint 
a Felügyelő Bizottság tagságának kiegészítéssel kapcso-
latos munka elvégzésére. A Taggyûlésen jelenlévőknek 
is köszönetét fejezi ki, hogy szavazatukkal megtisztelték, 
megerősítették a Szavazatszámláló Bizottság tagjait (Fodor 
Erzsébet úrhölgy, Gács Gábor úr). Elmondta, hogy azt kö-
vetően, hogy megkapták a felkérést az Elnökség tisztújítá-
sával, valamint a Felügyelő Bizottság tagságának kiegészí-
tésével kapcsolatos munka elvégzésére a Tagságon belül 
megkezdték a jelöltek állításával kapcsolatos tájékozódást. 
Megkeresték a Tagokat, javaslatokat kértek be.

A Szövetség Elnökségének - a tisztújító szavazatát köve-
tően 2013.-2015. közötti időszakban - tisztségviselő sze-
mélyei:

A MIÁSZ megválasztott új elnöke: Szöllősi Balázs úr,
A MIÁSZ megválasztott új alelnöke: Balázs Gábor úr,
A MIÁSZ megválasztott új alelnöke: Bádi Gábor úr,
A MIÁSZ megválasztott új alelnöke: Benito A. Pacheco úr,
A MIÁSZ megválasztott új pénztárosa: Szalai Géza úr.
 
A Felügyelő Bizottsági tagok kiegészítésére irányuló sza-
vazást követően a Felügyelő Bizottság tagságának sze-
mélyei:

Mogyoródi Anikó úrhölgy,
Lőrincz László úr.
 
Budapest, 2013. június 10.
 
Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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Minden, amire 
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!

PTOMO RIVISTA 176X123-JAV-LEV.in1   1 4/18/12   4:05:23 PM

Vállalkozásfejlesztés az újra megnyíló LEADER pályázatok keretein belül
Június 17-től újra elérhetővé válik a LEADER Program cégek számára is, mely keretében a cégek kiemelt tá-
mogatási intenzitás mellett vihetnek véghez a helyi igényeknek megfelelő fejlesztéseket.  
A pályázati lehetőségek eltérőek Helyi Akciócsoportonként (HACS). A vállalkozási alapú fejlesztések kategóriái 
az alábbi táblázatban tekinthetők meg. A konstrukciókban pályázhatnak induló, valamint már mûködő mikro-
kis és középvállalkozások egyaránt. 

Amennyiben szeretné tudni, hogy az Ön akciócsoportjában pontosan milyen pályázatok elérhetőek, 
hívja a 06/1-216-8444-es információs számot, vagy érdeklődjön e-mailen!

Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
Bárdosi Tímea
Irodavezető
Telefon: 1-216-8444
email: miasz@miasz.hu

Támogatható tevékenységek Támogatás várható mértéke Támogatás várható összege

• Eszközbeszerzés
• Építési munka, új épület, építmény kialakítása
• Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
• Marketing költségek
• Minőségbiztosítási és környezetirányítási 

rendszer, szabvány bevezetése
• Helyi termékek támogatása

60-65% Maximum 50 millió Ft
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 FElHÍvásOk 

tisztelt tagjaink!
A kiírt, 2013. Év Automatás Vállalkozója pályázat be-
adásának határideje módosult:
A pályázatok benyújtásának új határideje:
2013. július 31. 
A pályázatokat:
Írásban, aláírva, – e-mailen, fax-on, vagy postai úton – 
kérjük a MIÁSZ Irodába eljuttatni.
Cím: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.,
Telefon/fax: (1) 216-8444, 
e-mail cím: miasz@miasz.hu 
A pályázattal kapcsolatban további információk az alábbi 
elérhetőségen kérhetők:
MIÁSZ iroda 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. 
II. emelet 220. szoba.
Telefon/fax: (1) 216-8444, 
mobil: +36-30-960-6199,
email: miasz@miasz.hu 
A pályázatok egy vagy maximum kettő A/4-es lap terjede-
lemben tartalmazzák:
- A pályázó nevét, címét, elérhetőségét,
- A cég rövid összefoglaló jellegû bemutatását a kezde-

tektől napjainkig,
- tevékenységét,
- a munkavállalók számát,
- a cég teljesítményét,
- karitatív tevékenységét.
- A vállalkozás üzleti forgalmából következő olyan jelen-

tős bevétel növekedést, amire az egész iparág büszke 
lehet.

- Az olyan tevékenységek leírását, amelyek nagymérték-
ben növelik az iparág imázsát.

- Megfelelő innováció bemutatását.
- Az elmúlt évek során elvégzett kiemelkedő értékû és 

eredményû munkát az automatás iparágért, illetve a 
Szövetségért. 

A Díjra bárki pályázhat. 
A Díj odaítéléséről a MIÁSZ 
Elnöksége dönt. A Díjat a 
MIÁSZ őszi találkozóján a 
Szövetség Elnöke adja át. 
A Díjat elnyerő cég emlék-
plakettet kap.
 
A „2013. Év Automatás Vál-
lalkozója” díjat elnyerő vál-
lalkozást a MIÁSZ Elnöksé-
ge felterjeszti a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos 
Szövetsége (VOSZ) által 
meghirdetett „2013. Év 
Vállalkozója” díjra.

K É R D Ő Í V E K
Körlevél formájában küldtük meg Tisztelt Tagjaink-
nak az idei az adatbázis aktualizálásához szüksé-
ges adatlapot és kérdőíveket. A visszakapott ada-
tokat összesítjük, így az elkészült statisztikával a 
szövetség már megfelelő módon tudja képviselni 
tagjai érdekeit a hatóságok előtt. 

l A visszaküldött adatlap alapján tudjuk aktualizálni 
tiszelt Tagjaink nyilvántartását. Az adatok közül a 
név, a cím, a telefon- és a fax szám, az e-mail 
cím, a web-oldal, a tevékenységi kör, a mûködési 
terület és a géptípusok a szövetség honlapján a 
„Taglista” menüpontban szerepelnek, amely bárki 
számára hozzáférhető. Ezért kérjük, hogy minden 
olyan információt tüntessenek fel, amit fontosnak 
tartanak megjelentetni.

l A tavalyihoz hasonló kérdőíveken szeretnénk fel-
mérni az automatákra és töltőanyagokra vonat-
kozó adatokat, amelyek segítségével naprakész 
információval szolgálhatunk a magyarországi au-
tomatás iparág helyezte után érdeklődőknek.

Az adatokat a szövetség bizalmasan kezeli. Adat-
szolgáltatásaikkal hozzájárulnak az információk 
név nélküli feldolgozásához.

Kérjük, hogy legyenek szívesek mielőbb kitölt-
ve visszajuttatni az adatlapot és a kérdőíveket a 
MIÁSZ irodába.

Szíves közremûködésüket előre is köszönjük!

❘ ❘
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Hirdetési lehetõségek 
a Hírlevélben.
Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: 
2013. szeptember 16. 
Anyagleadási határidõ: 
2013 szeptember 9.
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg. 
vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban – 
a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni  
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.

Áraink: 
MIÁSZ tagoknak:
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 szá-
mára! Ha keres valamit, szeretne eladni valamit 
vagy állást keres vagy kínál, itt megtalálja  
a számítását! 

Amennyiben szeretné, hogy apróhirdetése 
megjelenjen az oldalon a miasz@miasz.hu címre 
küldje el a leadási határidõig a hirdetés szövegét. 
Várjuk jelentkezését!

Nemzetközi kiállítási naptár 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

04.09 ‘13 – 
06.09 ‘13

China International Vending 
Show

20.11 ‘13 – 
22.11 ‘13

Vendiberia 2013

05.02 ‘14 – 
06.02 ‘14

Vending Paris 2014

10.03 ‘14 – 
12.03 ‘14

SIRHA Budapest

Üzemeltess 
a tesco-ban!
Portfólió tisztítás miatt  
a Trimatic Plus Kft eladásra kínálja 
a következő berendezéseit:
l 24 db 100 Ft-os érmével mûködő 

Mini Flipper labda automata gyere-
keknek, mechanikus pv-vel

l 24 db rágó, illetve gumilabda ada-
goló Beaver (a Mini Flipperekre 
felszerelve), mechanikus pv-vel.

A berendezések forgalmas Tesco  
áruházakban vannak felállítva  
(20 db Budapest és agglomeráció,  
4 db Kecskemét) A gépek áthelyez-
hetők megbeszélés szerint.
A vevő roppant egyszerû munkavég-
zéssel kiszámítható árbevételhez jut 
és bekerül a Tesco-ba, ahol hatalmas 
növekedést hajthat végre.
Érdeklődni lehet Szöllősi Balázsnál 
(+36 30 316 4267)



2120 Dunakeszi Berek utca 19. M
agyarország     Tel: + 36 27 392692, Fax: + 36 27 392691

M
obil: +36 30 663 73 02 www.caffeservice.hu     Em

ail: info@
caffeservice.hu

Zöld szám

06 80 89 00 98
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A Lavazza hivatalos forgalm
azója.
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