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Semmi sem lehetetlen.

Hõség, riadó
Nyakunkon a nyár. Ilyenkor elvileg az automatás megpihen az 
egész évben végzett munka során szerzett sebeket ápolva. Azok 
a szerencsések, akik a MIÁSZ elnökségét alkotják, pihenés helyett 
felköthetik a gatyájukat. Újabb kihívások, újabb elvégzendő felada-
tok tornyosulnak előttünk és a jövő sem tűnik olyan kiszámítható-
nak, mint eddig.  Joggal horkan fel az olvasó: Miért, eddig talán 
kiszámítható volt?! Nem, persze, hogy nem, de a helyzet még kicsit 
kuszábbá vált. Olyan fajsúlyos témák tornyosulnak előttünk, mint a 
fekete doboz, fi zetési rendszerek körüli mizéria, automaták pályáz-
hatósága, satöbbi. Miközben mi csak szeretnénk dolgozni. Tisztes-
séges munkáért, tisztességes megélhetést kapni.

A feladatok megoldására projekteket építünk, terveket készítünk. 
Sokszor mondom, hogy a Jóistent úgy tudjuk a legkönnyebben 
megnevettetni, ha elmeséljük neki a terveinket. Tervekkel márpedig 
jól állunk, úgyhogy gyorsan elmesélem Neki és Nektek is: Álma-
inkban tisztul a piacunk, eltűnnek a feketézők (nem a feketekávéra 
gondolok), becsületes cégek, pályázaton elnyert támogatásból gaz-
dálkodva fejlődnek. Ezek a tervek reálisak és nem elérhetetlenek. 
Persze csak akkor érhetjük el, ha komolyan hiszünk benne és te-
szünk is érte, nem csak beszélünk róla. A MIÁSZ mindenek esetére 
a hőség dacára folytatja a harcot az iparágunkért és kánikula ide, 
szabadságolások oda, megyünk a csatába.

Kicsit eltérve a hivatalos témától: idén vagyunk 20 évesek. Akinek 
akkor született gyereke, mikor a MIÁSZ megalakult, mára talán el-
integette a kollégiumba költözött, talán végleg kirepült csemetéjét. 
Új élete kezdődött, többet gondolhat magára, a saját kis, vagy nagy 
örömeire. Talán olyanokra, amelyeket éveken keresztül fojtott ma-
gába. Mert amíg a gyerek tényleg gyerek, addig a szülő a nap 24 
órájában elsősorban szülő és csak másodsorban töltheti be egyéb 
funkcióit, utána viszont bármi megváltozhat és meg is kell, hogy 
változzon minden.

 A MIÁSZ már sokszorosan bizonyította a nagykorúságát. Köszön-
jük ezt mindenkinek, aki bábáskodott a születésénél.
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2014. június 17.-én került lefolytatásra az MNB szabad-
ság téri központi épületében (1054 Budapest, Szabadság 
tér 8-9.) a konzultáció. Mindenekelőtt köszönet illeti mind-
azokat, akik személyesen részt vettek a konzultáción és 
erősítették a Szövetséget. Az MNB Készpénzlogisztikai 
Igazgatóság-MIÁSZ Tagság konzultációról a MIÁSZ több 
alkalommal küldött meghívót. A jelentkezők számára a 
meghívást megerősítette az MNB Készpénzlogisztikai 
Igazgatóság Igazgatója, Dr. Mádi László úr, a 2014. június 
12.-én küldött e-mail-jében. A konzultáción a Szövetséget 
18 fő képviselte. A megjelenteket Szöllősi Balázs a MIÁSZ 
elnöke köszöntötte, megköszönte, hogy az MNB patinás 
központi székházában kerülhet sor az iparág szereplőivel 
a konzultációra. Dr. Mádi László  igazgató úr megnyitójá-
ban hangsúlyozta, hogy az MNB a készpénzes fizetések 
zavartalanságáért való felelősségével összefüggésben 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan tájékozód-
jon a készpénzhasználattal kapcsolatos tapasztalatokról, 
az esetlegesen felmerülő problémákról. Elmondta, hogy 
naprakész információk rendelkezése érdekében a bank-
jegyek- és érmék automatákban történő elfogadásáról, 
a közeljövőben kérdőíves felmérést szeretne folytatni az 
MNB az automatás szektor szereplőivel (üzemeltetők, 
szervizek, gyártók). A konzultáció ennek érdekében került 
megszervezésre az iparág képviselőivel. A bevezető után 
Leszkó Erika készpénzpolitikai szakértő vezetésével a 
résztvevők áttanulmányoztuk azt a kérdőívet, amelyet az 
MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság-MIÁSZ közösen 
készített el. A kérdések áttanulmányozása során sok hasz-
nos információ került megfogalmazásra, többek között:
Kevés a bankjegyelfogadó berendezés, mivel a vásár-
lók elsősorban érmével való fizetést helyezik előtérbe. 
Ugyanez vonatkozik a bankkártyás fizetési rendszerekre 
is. A bankjegyelfogadóknál a fő címlet az 500 és 1000 fo-
rintos Az érmékkel kapcsolatosan probléma pld. a 200 fo-
rintossal, hogy az azonos értékű érmék eltérő alapanyag-
ból készültek, ezért az érmevizsgáló berendezésben több 
féle programozással van ellenőríve. Minél több azonos 
értékű érme van eltérő alapanyagból, az elfogadás annál 
pontatlanabb, mivel a tolarencia mező beállítása fedi egy-
mást. Fontos szempont az érméknél az anyag és méret 
állandóság. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban van 
példa arra, hogy ugyanaz a címlet eltérő alapanyagból 
készült. A különböző alapanyagok esetében a vásárlók 
az érmeelfogadás érdekében olyan szokást alakítanak ki, 
mint pld a 100 forintossal teszik, hogy a gépbedobás előtt 
a gép oldalához dörzsölik, földhöz dobják stb. A technoló-
gia képes az azonos értékű, de más alapanyagból készült 
érmék megkülönböztetésére és elfogadásukra. Magyar 
érmék helyett külföldi érmék elfogadása nem jellemző, 
mivel a magyar érmék stabilak. Az érmék kialakításánál 
fontos szempont, hogy egy érmevizsgáló kb 10-20 elfo-

gadósávval rendelkezik, de csak 3-5 érmetárolási lehe-
tőség van a gépben. A magyar piacon a nyugaton már 
használt érmevizsgálók vannak többségében jelen, ezért 
szükséges tudni, hogy milyen képességgel rendelkeznek. 
A fejlesztéshez pályázati támogatás igénybe vételének 
lehetősége nagy segítség lenne. A bankjegyek elfoga-
dásánál vizsgálatra kerül a színspektrum, a mágnescsík. 
Különböző alapanyagú bankjegyek esetén mindegyiket 
be kell programozni. Problémát okozott a jubileumi 500 
forintos bankjegy, a hologram nélküli 1000 forintos .Ne 
becsüljük alá a bankjegyelfogadás arányát 10 évvel ez-
előtt kicsi volt a maihoz képest, míg 10 év múlva jelentős-
sé válik. Készpénznélküli fizetési rendszereknél elsősor-
ban a kulcs alapú van jelen. A klasszikus készpénznélküli 
fizetési rendszerek elterjedésének jelenlegi fő akadálya a 
tranzakciós illeték, amíg az illeték összevethető a termék 
árával nem lesz elterjedt. Zárt közösségben jól működik 
a chip kártya, chip kulcs. Az SMS QR kód az elmúlt évek 
fejődéséhez viszonyítva az utóbbi másfél két évben visz-
szaesett és leállt a fejlődése. Az iparág az érmét szereti.
 
A konzultáción hangsúlyozásra került, hogy a ma meg-
lévő érmékben nem terveznek változtatást, a jövőbeni 
munkájukat kívánják a megszerzett ismeretekkel erős 
alapra helyezni. A kérdőívben szereplő kérdések egy ré-
sze olyan üzleti titoknak tekinthető adatokra is rákérdez, 
amelyet érthető okokból a szektor résztvevői esetleg nem 
kívánnak megosztani egymással, ezért a végleges kérdő-
ív visszaküldését nem a MIÁSZ-on keresztül, hanem köz-
vetlenül az MNB részére kérik. Az MNB kötelezettséget 
vállal arra, hogy ezen információkat sem a MIÁSZ, sem 
más gazdálkodó szervezet, hivatal, stb. részére nem adja 
át, hanem az adatokat kizárólag a jövőbeni készpénzes 
döntései megalapozásához, összesített formában hasz-
nálja fel.
 
Amennyiben van olyan kérdés, észrevétel amely fontos 
lehet a kérdőívben, az kerüljön az MNB-hez beküldésre a 
következő névre és e-mail címre:
 
Leszkó Erika 
készpénzpolitikai szakértő 
leszkoe@mnb.hu

Június 30.-i héten véglegesítésre kerülnek a kérdések, 
azt követően a Tagság részére megküldésre kerülnek 
a fent jelzett módon.
 
  Davola József Szöllősi Balázs
 a MIÁSZ főtitkára a MIÁSZ elnöke

 fontos 

Tájékoztató az MNB-MIÁSZ konzultációról
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Vending Konferencia 2014
Szórakoztató, hasznos napként szummáz-
hatták a résztvevők az idei  konferenciánkat. 
Konkrét információkkal látta el a tagságot 
a román piacról Pavel Liska úr,a román auto-
mata szövetség főtitkára, megismerkedhettünk 
az Otp Mobil innovációjával és komolyan szóra-
koztunk dr. Nógrádi György úr biztonságpoliti-
kai szakértő helyzetjelentésén.
Aki esetleg nem tudott részt venni az esemé-
nyen vagy csak szeretné felfrissíteni a hallotta-
kat az előadások összefoglalóit itt olvashatják. 

A 2000 – 2014 idõszak gazdasági viszonyainak  
rövid ismertetése:
A RON/EUR árfolyam növekedése  
2 RON/EUR-rol 4,5 RON/EUR-ra.

Az automata melegital eladási árak EUR értékének  
erõs csökkenése: 
- 2000-ben:  átlag ár: 0,30 EUR, legkisebb ár 0,20 EUR
- 2014-ben:  átlag ár: 0,20 EUR, legkisebb ár 0,10 EUR
Minimál bér megkétszereződött 2006 és 2014 között, 
az ÁFA 19%-ről 24%-ra emelkedett.

A romániai automata üzemeltetési szektor (vending) bemutatása 
Liszka Pál – a PRIV Fõtitkárának elõadása

A Roman Vending üzlet  jellemzõi:
l  A nagy automata üzemeltetők többsége egyben nagy 

kávé gyártó/forgalmazó: Nestle, Strauss, Dallmayr stb.
l  Az automaták több, mint 90%-a érme + papírpénz 

olvasóval van felszerelve (az árak 0,6 – 1,5 RON 
érték között mozognak, a legkisebb bankó 1 RON, la 
legnagyobb érme 0,5 RON) A bankók POLIMER-ből 
készültek, kevés pénzolvasó kezeli ezeket jól.

l  A helyek nagy többsége csak verseny-pályázat 
alapján szerződhető és több mint 90%-nál legalább 
2 konkurens cég automatája működik.

l  Az INSTANT/BABKÁVÉ viszony az utóbbi 3 évben 
87%/13% -ról 74%/26%-ra emelkedett.

l  2010-ben, a gazdasági krízis hatására a vending 
üzlet nyeresége, ugyanolyan forgalomnál, a felére 
csökkent, a 2008-as év adataihoz képest. Ma, 2014-
ben az automata üzemeltetés bevételének több mint 
50%-a nem adózik, mivel a bevétel nagy részét nem 
könyvelik el.

l  Ma Romániában kb. 50.000 melegital automata műkö-
dik, ebből kb. 20.000 állógép, a többi Table Top.

A Román VENDING SZÖVETSEG (PRIV) rövid bemutatása:
2011 augusztusában alakult, 27 alapító taggal.
Ma 29 tagot számlál, a vending üzlet kb. 90%-at lefedi

Két fontos aktuális téma, ahol a szövetség állandó pár-
beszédet folytat a román hatóságokkal.
l  A Román Penzügyi Hatósag szándéka bevezetni a 

vending üzletág jobb megadózását szolgáló törvény-
módosítást.

l  A Román Közegészségügyi Hatóság tervbe vette az 
automaták pontos telepítési helyének bejegyzését 
szolgáló új rendszert bevezetését. 
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Dr. Nógrádi György elõadása

A Szövetség folyamatosan törekszik a Tagság naprakész 
tájékoztatására úgy szakmai, mind általános témakö-
rökben. Egyre többen kezdenek vállalkozni határainkon 
kívül. Ez évi konferenciánkon információkat kívántunk 
adni ahhoz, hogy – ha valaki a határainkon túl kívánja 
vállalkozását kiterjeszteni – biztonságpolitikai szempont-
ból mire is kell gondolnia, mivel kell számolnia rövid, kö-
zép és hosszú távon. A hallgatóságot fi gyelve Dr. Nógrádi 
György egyetemi tanár, biztonságpolitikusnak sikerült el-
varázsolni a résztvevőket. Előadásában beszélt a napja-
inkat leginkább foglalkoztató témáról, az Ukrán helyzetről. 
Elmondta, hogy a hidegháború vége után az új világren-
det meghatározza a ma létező három hatalom egymás-
hoz való viszonya. Az USA az Ukrán háborúig döntően 
a Csendes-óceáni politikát folytatott. Az Ukrán háború 
hatására sokkal nagyobb fi gyelmet fordított a Közel- és 
Közép Keletre, valamint az Európában végbemenő fo-
lyamatokra. Oroszország alapvető célja 2015. január el-
sejével az Eurázsiai gazdasági térség létrehozása orosz 
vezetéssel, amely orosz megítélés szerint Ukrajna nélkül 
életképtelen. Az Oroszországgal szemben szankciók kér-
désében az EU 28 tagja megosztott, és alapvetően más-
hogy látja a válságot a három balti Állam, Lengyelország 
és Romániai, valamint túloldalról Csehország, Szlovákia 
és Magyarország, valamint Németország. A szankciók 
kérdésében más az európai és az amerikai álláspont. 
Kína alapvető célja globális hatalommá válás, bő 10 év 
múlva GDP-ben világelsővé válni.
A másfélórás előadás összegzése is mutatja, hogyan ké-
pes a társadalmi környezet gyorsan megváltozni, ezzel fel-
forgatva vállalkozásaink gazdasági környezetét is.

BRITA

Több, mint 
vízlágyító!

Coffee&Drink Systems 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.
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Innováció a vending iparágban

Bemutatkozott az OTP Mobil
Konferenciánkon komoly fejlesztést mutatott be az OTP 
Mobil Kft., ami újdonságot hoz a vending iparágba.

Az OTP Mobil által kialakított rendszer két új kész-
pénzmentes fizetési módszert foglal magába, amivel 
gyorsabbá és egyszerűbbé válik az automatás vásár-
lás. Ezek közül az egyik az érintésmentes PayPass 
kártya használatával, a másik az OTP Mobil új, elő-
remutató mobilfizetési rendszerével, a Simple Labs 
mobilalkalmazással teszi lehetővé az automatából 
történő vásárlást. 

A Simple Labs használatához csak annyit kell tenni, 
hogy az okostelefon felhasználók letöltik az alkalma-
zást, regisztrálnak, és bankkártya adataik megadá-
sával, vagy egyenlegük feltöltése után tudnak vásá-
rolni. Ezeknek a rendszereknek a bevezetéséhez és 
üzemeltetéséhez az OTP Mobil teljes körű megoldást 
nyújt az automata üzemeltetők számára.

A Simple Labs alkalmazást már most is használhat-
juk 200 Coca-Cola által üzemeltetett üdítő és kávéa-
utomatán, ami hamarosan 300-ra bővül.

További információk: ugyfelszolgalat@otpmobil.com
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Taggyûlés 
HOLIDAY BEACH BUDAPEST WELLNESS & CONFERENCE HOTEL

A meghirdetett időpontban határozatképes Taggyű-
lésen 24 fő személyesen képviselte a Tagságot. 
Szöllősi Balázs a MIÁSZ elnöke köszöntötte a részt-
vevőket és a megválasztását követően eredménye-
sen levezette a Taggyűlést, a 2014. április 23.-án 
megküldött napirendi pontok alapján. Így különösen 
megtárgyalásra került az Elnöki beszámoló a 2013-
ban kitűzött célokról és azok megvalósításáról, a 
2013. évi pénzügyi beszámoló. A Felügyelőbizottság 
2014. április 14.-én végrehajtotta a MIÁSZ admi-
nisztráció Taggyűlést megelőző átfogó ellenőrzését, 
az ellenőrzésének eredményéről beszámolt a Tag-
gyűlésnek. Ismertetésre került továbbá a 2015. évi 
munkaprogram, a 2015. évi költségvetés. A jelenlé-
vők az előterjesztéseket elfogadták.

Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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20 éves a MIÁSZ

1. Nap: Szeptember 12-én pénteken céglátogatással és 
előadással kezdjük a napot Dunakeszin, amit egy kelle-
mes ebéddel folytatunk már Budapesten, ezt egy rend-
hagyó  városnézés követ. A délután hátralevő részében 
a  Gellért Fürdőben lehet lazítani a vacsora előtt, ami a 
Gellért Szálló Panoráma termében kerül megrendezésre. 
A finom ételek és italok elfogyasztása után kerül sor az év 
automatás vállalkozója díj átadására. A napot egy fergete-
ges bulival zárjuk, ami visszarepít minket a 90-es évekbe. 
Ünnepeljük együtt az elmúlt és következő 20 évet!
Hogy ez a nap még kellemes legyen, vendégeinket külön 
busszal szállítjuk a helyszínek között. A busz reggel 8:00-
kor indul a Gellért Szállótól, majd visszahoz minket a Bazi-
likához, az étteremhez. Az autókat addig a hotel Kemenes 
utcai parkolójában lehet hagyni. (250 .-Ft/óra áron). 

2. Nap: A Budakeszi Vadasparkban tölthetünk együtt egy 
mókás napot, ahová várjuk 5 fős csapatok jelentkezését, 
hogy megmérettessék magukat próbáinkon kalózzal, ud-
vari bolonddal, Gepetto Mesterrel vagy akár mint vitézek. 
Természetesen a jutalmak sem maradnak el a próbatételek 
után. Az ebédről  a Bádi-Gran Kft. gondoskodik. Tagjanik 
részére a nevezés ingyenes.

Várunk mindenkit szeretettel!

2014. szeptember 12. pÉNtEK
 8:00  Indulás a Gellért Hotel elől Dunakeszire 
 9:30 - 11:30  Látogatás a Caffé Service-nél 

a helyszínen: Ingenico Hungary előadás,  
Flo, Lavazza, Pera és CPI Crane bemutatók.

 12:30 - 14:30 Ebéd
 14:30 - 16:30  Riverride buszos-hajós  

városnézés Budapesten .
 16:30 - 18:30  Szabad program,  

relaxálás a Gellért Fürdőben.
 19:30 - 23:30  Vacsora a Gellért Hotel Panoráma  

termében, közben az Év automatás vállal-
kozója díj átadás, vacsora után diszkó.

Az egésznapos program: 12.000 Ft + ÁFA ( a Riverride 
városnézés: 3.000 Ft/fő).
Tartalmazza: a buszos szállítást, ebédet, a vacsorát kor-
látlan italfogyasztással és az esti programot.

2014. szeptember 13. SZoMbat
10:00 - 14:00  Játékos csapatépítés  

Budakeszin a vadasparknál

A program ingyenes, az ebéd 2.000 Ft/fő

Erre a neves alkalomra készülünk két napos rendezvényünkkel,  
ahol jut idő a szórakozásra és kicsit a komoly dolgokra is. 
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Noha várhatóan a Széchenyi 2020 keretén belül is 
elérhetőek lesznek a vissza nem térítendő támogatá-
sok a vállalkozói szektor részére, friss információink 
szerint meg fog nőni a visszatérítendő, kamattámo-
gatott hitelek szerepe, aránya és lehetősége.
Mire érdemes fi gyelni minden cégvezetőnek? Hogyan 
készüljön fel pénzügyi szempontból az új pályázati idő-
szakra? Cikkemben röviden összefoglaltam a fonto-
sabbnak gondolt tényezőket és információkat, amelyet 
minden vállalatvezetőnek érdemes fi gyelembe vennie.
Hogyan készüljön fel pénzügyileg a következő pályá-
zati időszakra?

1. Egyenlítsen ki minden tartozást a NaV, az ön-
kormányzat és egyéb szervezetek felé!
Ez minden hazai és EU-s pályázat kiinduló pontja: 
amennyiben cégének köztartozása van, amíg a köz-
tartozás nem kerül rendezésre - akár részletfi zetés-
sel -, addig cége nem jogosult pályázati támogatásra. 
Sőt, ezen túlmenően, egyes hitellel kombinált pályá-
zatok esetében az is előírás volt, hogy a cég többsé-
gi tulajdonos magánszemélyének sem lehetett lejárt 
tartozása (lakáshitel, autóhitel stb.).

2. tartalékoljon!
Bár a legtöbb pályázat esetében van lehetőség az 
előleg igénybevételére (de például a legnépszerűbb 
kombinált mikrohitel pályázatnál nem volt!), ez leg-
feljebb a teljes támogatás 50 százalékát jelenti. Szá-
moljunk! Tételezzük fel, hogy a GOP-2012-2.1.1/B 
pályázati konstrukcióban az Ön kisvállalkozása a net-
tó 150 millió Ft-os (bruttó 190,5 millió Ft) beruházásá-
hoz a 40%-os támogatási intenzitás mellett 60 millió 
Ft támogatást nyert el. Mivel a támogatás összege a 
4/2011 (I.28.) Kormányrendelet szerint a támogatási 
összeg meghaladja az 50 millió Ft-t, ezért egyrészt 
a projekt megvalósítási időszaka alatt előlegigénylés 
és időközi elszámolás benyújtásához biztosítékot kell 
nyújtani az adott lehívott összeg erejéig, másrészt a 
fenntartási időszak alatt (kisvállalkozásnál ez 3 év a 
projekt lezárásától számítva) a támogatás 50 száza-
lékának erejéig kell a biztosítékot fenntartani. Bármi-
lyen biztosítékot is ajánl fel, annak költsége van.
Ön a benyújtott dokumentáció alapján megkapja az 
50 százalék előleget, ez 30 millió Ft, elkezdődik a be-
ruházás. Időközi elszámolást be lehet adni a projekt 
megvalósítása során, menet közben, de a szabályok 

alapján az előleg és az időközi kifi zetések összege 
nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80%-át, 
ami esetünkben 48 millió Ft. Az összes fennmaradó 
támogatást (12 millió Ft), a teljes önerőt (90 millió Ft) 
és az ÁFÁ-t (40,5 millió Ft, függetlenül attól, hogy for-
dított adózás szabályait kell alkalmazni, ez kifi zeten-
dő tétel), azaz mindösszesen 142,5 millió Ft-t előre 
meg kell fi nanszírozni. Jó hír, hogy a saját forrás áll-
hat teljes egészében hitelből, sőt támogatott hitelből 
is (Széchenyi-kártya), illetve egyes pályázati felhívá-
sok lehetővé teszik a szállítói fi nanszírozást.

3. a vállalata legyen hitelképes!
A hitelképesség egyrészt a saját forrást kiváltó hi-
teligénylés, másrészt a hitellel kombinált pályázatok 
hitelrésze miatt szükséges. Ha a hiteligénylést eluta-
sítja a hitelintézet, az veszélybe sodorhatja a projekt 
sikeres pénzügyi megvalósítását. A legtöbb esetben a 
hitelhez kapcsolódóan is felmerül a fedezet kérdése.

4. Legyen felajánlható biztosíték!
Rendszerint a nagyobb támogatási összegű pályá-
zatok esetében, amennyiben az elnyert támogatás 
meghaladja a 20 millió Ft-t és előleget vagy időközi 
kifi zetési kérelmet adunk be, biztosítékot kell nyújta-
ni a kifi zetéshez. A fenti példánkban szereplő GOP-
2012-2.1.1/B pályázatban az alábbi biztosítékokat 
fogadja el a pályázatkezelő szerv:
- bankgarancia
- ingatlan jelzálogjog
- gazdasági társaság vagy nonprofi t szervezet eseté-
ben a támogatást igénylő szervezet
– cégjegyzésre jogosult
– vezető tisztségviselőjének vagy többségi tulajdono-
sának kezességvállalása
- garanciaszervezet által vállalt kezesség
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfi zető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény
A fentiek biztosítékként történő fi gyelembe vétele 
költséget jelent (ingatlan értékbecslés, bankgarancia 
költsége stb.).

Amennyiben a fentieket megfogadja és így készül 
a Széchenyi 2020 pályázataira, a projekt pénzügyi 
megvalósítását nem fogja semmi veszélyeztetni.

Vasvári Ferenc 
Vezető pályázati tanácsadó, pályázatíró

Készüljünk fel pénzügyileg 
a következõ pályázati idõszakra!
Az aktuális EU-s pályázati lehetőségekből lassan kifogyunk, így a hazai kis- és középvállalkozá-
soknak mindenképpen érdemes felkészülni a hírek szerint 2014 októberében kiírásra kerülő új 
pályázati rendszerre, a leendő fejlesztések fi nanszírozására.
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VENDITALIA 2014
Mondhatni a világ, de az európai 
vending szakma szemét minden-
képpen Milánóra irányította május 
7-10. között, ahol ez időszak alatt 
rendezték meg a Nemzetközi Au-
tomatakereskedelem Kiállítását a 
Vending Fővárosában. Lehetőség 
volt észrevenni minden olyat ami 
növeli a vending szakma értékét, 
valamint lehetőség volt kollégák-
kal találkozni megosztani velük 
a tapasztalatokat, információkat. 
Hazánk kiállítóként és mint látogató  
is képviseltette magát. A soknemze-
tű kiállítók között örömmel találtam 
rá a H-Vend Service Kft. standjá-
ra, a holland AUTOBAR COFFEE 
ROASTERS standján a MIÁSZ alel-
nökével Pachecoval beszélgettem, 
valamint a Prodigi Hungary Kft.-
től Bajkai Gáborral a MEI standján 
találkoztam.
A MIÁSZ-t hivatalosan Szöllősi 
Balázs a Szövetség elnöke és 
Szalai Géza a Szövetség alelnöke 
képviselte. Ők részt vettek az EVA 
hivatalos megbeszélésén. 
A kiállított gépek, a pénzvizsgálók, 
a készpénznélküli fi zetési rendsze-
rek, az alapanyagok, csomagoló 
anyagok, kiegészítők mind-mind 
azt mutatják a fejlődés töretlen 
a szakmában.

Davola József - főtitkár

milan 7–10 may 2014



Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: 
2014. szeptember 29. 
Anyagleadási határidõ: 
2014. szeptember 15.
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg. 
vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban 
– a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni 
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.
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1/4 oldal
hirdetés
82 mm x 121 mm
(tükör, azaz nem kifutós)

1/2 oldal
hirdetés
172 mm x 121 mm
(tükör, azaz nem kifutós)

vagy
200 mm x 131 mm

(+ minden irányban 5 mm kifutó!)

1/1 oldal
hirdetés
200 mm x 280 mm
(+ minden irányban 5mm 

kifutó! 210 mm x 290 mm)

Hirdetési lehetõségek a Hírlevélben
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 apróhirdetése megjelenjen 
az oldalon a miasz@miasz.hu címre küldje el a leadási 
határidõig a hirdetés szövegét. Várjuk jelentkezését!




