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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

Közeleg az év vége
Az, hogy itt az ősz, önmagában még nem lenne akkora baj. Viszont 
az sokunknak elrontja a hangulatát, hogy noha év végi törvényalko-
tással riogatnak bennünket kormányzati oldalról, igazából döntéshozói 
szinten senki nem tudja, hogy mit és hogyan akar az automaták online 
bekötésével. 

Mit tudjanak az eszközök, ki és hogyan szerelje be őket, mennyibe 
kerülhetnek? Noha számtalan telemetriás múlttal rendelkező cég 
kecsegtet minket állítólagos szaktudásával, zsákbamacskát játszanak, 
mert a fenti kérdésekre választ kell kapniuk mielőtt fejlesztésbe fog-
nak. A fejlesztés pedig nem csak sok pénzbe, de többnyire sok időbe 
is kerül. Pénz néhány helyen még csak-csak van, no de idő?

A témával foglalkozó államtitkárság gyakorlatilag felrobbant, sem 
államtitkár, sem helyettese, akikkel eddig tárgyaltunk, nincsen már a 
helyén. Bizonyos értelemben kezdhetünk majdnem mindent elölről.  

Azért vannak bíztató jelek is. A Spoon hajón lezajlott bemutatón fel-
sejlett már egy lehetséges megoldás a fejlesztendő eszközre, a lel-
kes szolgáltató tucatnyi automatás céggel állapodott meg az eszköz 
tesztelésére annak ellenére, hogy mind az automatások, mind pedig a 
szolgáltató tudja, hogy a törvényi specifi kációk megjelenése előtt min-
den eszköz csak egy béta, azaz teszt eszköz. Vagy ilyen lesz a végső, 
vagy nem. De legalább elindultunk.

Mi a MIÁSZban pedig azért dolgozunk, hogy mindehhez olyan állami tá-
mogatást kapjunk, ami arányos az online pénztárgépek bevezetésekor 
a boltoknak adott árbevétel/pénztárgép költség hányadossal, akkor nem 
roppanunk bele a vásárlásba. Reméljük, az üzemeltetésbe sem…



32015/3 [OKTÓBER]  ❘   MIÁSZ HÍRLEVÉL   ❘E VA  H Í R E K

2020-tól Franciaországban tilos 
a műanyag poharak használata
A Francia Ital- és Áruautomata Szövetség (NAV-
SA) erõteljes lobbitevékenysége ellenére a francia 
kormány elfogadott egy törvényt, amely 2020. január 
1-jétõl betiltja a mûanyag poharak használatát Fran-
ciaországban.
Ettõl a naptól kezdõdõen csak papírpoharak, illetve 
biológiai eredetű és komposztálható poharak hasz-
nálata megengedett, amennyiben azok megfelelnek 
a (kiegészítõ) rendeletben meghatározott feltételeknek.
Az összes érintett által felhozott érvek nyomósak 
voltak, de a kormány fenntartotta a saját álláspontját 
és kiharcolta a teljes körû tiltást. Az újrahasznosítási 
kötelezettségekre vonatkozó alternatív javaslatok nem 
jártak sikerrel, a mûanyag poharak teljes tiltása gyõzött.
Ez az eredmény jelentõs hatással lesz ágazatunkra 
a poharak megfi zethetõsége tekintetében – különö-
sen a melegital-automatákkal és vízhûtõkkel egyaránt 
rendelkezõ üzemeltetõk esetében.

Különadóra vonatkozó javaslat 
Németországban az egyszer 
használatos poharakra
A Német Környezetvédelmi Segítségnyújtás (DUH) 
szervezet javaslata szerint az egyszer használatos 
(műanyag és papír egyaránt) poharak esetében 
a műanyag zacskókhoz hasonlóan minden egyes 
felhasznált pohár után további 0,20 euró összeget 
kellene megfi zetni.
Egy közelmúltban elvégzett felmérés szerint a Ber-
linben élők akár 75%-a hajlandó lenne a különadó 
megfi zetésére, hogy csökkentse a Németországban 
a hulladéklerakókba kerülő poharak 320 000/óra 
mennyiségét.
A franciaországi jogszabály nyomán egyre gyako-
ribbá válhatnak az ilyen javaslatok, és fontos, hogy 
az ágazat egyértelmű érvekkel álljon készen, hogy 
megakadályozza a jelenség továbbterjedését egész 
Európára, vagy akár magukra az európai intézmé-
nyekre.

Raktárról azonnal elvihető használt és új 
automaták több, mint 1500 négyzetméteren

Aktuális akciók felől 
érdeklődjön kereskedőinknél!
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A háztartási kávégépek 
javíthatósága – Uniós tanulmány
Július közepén az EVA jelen volt a Deloitte által az 
érintettek számára szervezett találkozón, amelynek 
tárgya a kávégépek javíthatósága volt.
Az Európai Bizottság tanulmányt adott ki különböző 
fogyasztói termékek javíthatóságára vonatkozóan; a 
Deloitte úgy döntött, hogy ezzel a tanulmánnyal a ház-
tartási kávégépekre, valamint a háztartási mosógé-
pekre, mosogatógépekre és porszívókra összpontosít.
Az EVA információkat bocsátott rendelkezésre a tanul-
mányhoz, és most sikerült megakadályoznia, hogy a 
professzionális kávégépek javíthatóságára irányuljon 
a fi gyelem.

Az EVA egyetértési yilatkozatot ír alá 
az Európai Központi Bankkal (EKB)
Az EVA, több mint 45 egyéb partnerrel együtt egyet-
értési nyilatkozatot írt alá az EKB-val az új 20 eurós 
bankjegyek bevezetése kapcsán.
Az egyetértési nyilatkozat aláíró felei vállalják, hogy 
a képességeik szerint mindent megtesznek annak 
biztosítására, hogy a készpénzt kezelõ gépek, például 
az ital- és áruautomaták, valamint a jegykiadó gépek 
2015. november 25-re elfogadják az új 20 eurós 
bankjegyeket.
Az EVA szintén örömmel látta, hogy az EVA tagjai 
milyen nagy számban írták alá az egyetértési nyilatko-
zatot közvetlenül is.

Az ital- és áruautomatákra 
vonatkozó ausztriai adózási 
követelmények
Ahogyan arról a júliusi uniós hírlevelünkben beszá-
moltunk az Ausztriai Ital- és Áruautomata Szövetség 
(OVV) az ország pénzügyminisztériumánál folytat 
lobbitevékenységet, hogy az ital- és áruautomaták 
mentességet kapjanak az új adózási követelmények 
alól.
A korábbi jogszabályjavaslat értelmében az ital- és 
áruautomatáknak a tranzakcióra vonatkozó nyugtát 
kellett volna kiadniuk, illetve közvetlen kapcsolatban 
kellett volna lenniük a pénzü gyminisztériummal.
Az OVV azonban most elérte az ital- és áruautoma-
tákra vonatkozó mentességet; elkerülve ezáltal az 
ágazat számára komoly pénzügyi és gyakorlati terhe-
ket jelentő rendszert. Az EVA méltatni kívánja az OVV 
erőfeszítéseit, melyeket ennek a bonyolult ügynek 
érdekében tett.

Svédország a BPA további 
korlátozását javasolja
Svédország a várakozások szerint javaslatot fog 
benyújtani a biszfenol-A korlátozására az EU vegyi 
anyagokra vonatkozó „REACH” rendelete értelmé-
ben.
A REACH-rendelet korlátozásokat határoz meg 
bizonyos veszélyes anyagok, készítmények és cikkek 
gyártására, forgalomba hozatalára és használatára 
vonatkozóan az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében.
Svédország értesítette az Európai Vegyianyag-
ügynökséget (ECHA), hogy javaslatot szándékozik 
összeállítani és benyújtani a biszfenol A alapú 
kétkomponensű epoxi használatának korlátozására 
az ivóvíz-vezetékek bélésében, mivel a csapvízben 
található BPA a csecsemőkre nézve kockázatot 
jelent.
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Vásároljon 18 darab  használt 

EP2100* Lavazza EP kapszulás kávégépet 
6600 darab kapszulával melyből  1200 darab ajándék!

A csomag ára : 424.000 Ft + Áfa
Felújítottan szeretné? 
Hívjon minket ajánlatért!

A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való 
vásárlás esetén. A gépek felújítandók.

A csomag ára : 424.000 Ft + ÁfaA csomag ára : 424.000 Ft + Áfa

A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való A kedvezmény 2015.21.31.- ig érvényes egy összegben való 
vásárlás esetén. A gépek felújítandók.vásárlás esetén. A gépek felújítandók.

EP2100 
Szupercsomag

MIASZ_2_176X123_2015.indd   1 25/09/15   14:56

A Caffé Service neve és tevékenysége ma már nem is-
meretlen senki előtt, aki kávéautomatákkal és kapszulás 
kávégépekkel foglalkozik Magyarországon.
Immár 8 éve képviseli a magyar piacon a minőséget, 
megbízhatóságot, állandóságot, folyamatos támogatást 
nyújtva a magyar üzemeltetők számára.
A Vending bölcsőjében, Olaszországban szerzett több 
mint 30 éves üzemeltetői tapasztalatnak és a rendkívül 
felkészült helyi ismeretekkel rendelkező magyar és olasz 
területi képviselőknek köszönhetően, a cég rövid időn 
belül az ország egyik vezető nagykereskedelmévé vált.
Közel 2000 m2 –es dunakeszi telephelyén 360 fokos 
szögben képes kiszolgálni az üzemeltetők minden 
igényét. A legnagyobb automata és töltőanyag gyártó 
cégekkel áll közvetlen kapcsolatban. A Lavazza magyar-
országi forgalmazója.
Raktárról elvihető termékek: Bianchi, Necta, RheaVen-
dors, Saeco, Wurlitzer, Vendo, Satro, Nri, Ristora, Gru-
bon, Vending Line, Uelzena, Huhtamaki, Flo, Nestlé

Rendszeres nyílt és technikai napokkal, konferenciákkal 
támogatja meglévő és potenciális ügyfeleit.
Tevékenysége kezdete óta MIÁSZ tag és erre ösztönzi 
ügyfeleit is.
A szövetség jelenléte és kapcsolattartása a hatóságokkal 
elengedhetetlenné vált e változó világban.
Minden alkalmat megragadva támogatja a MIÁSZ ren-
dezvényeit.
A legutóbbi nagy sikerű találkozón Kecskeméten 75 
fő jelent meg. A lovardás program a rossz idő ellenére 
nagyon jól sikerült! Jó hangulat, lovaglás a zárt részen, 
sétakocsikázás, előadás, fantasztikus változatos ebéd 
és az utánozhatatlan Lavazza kávé, fantasztikus kiszol-
gálásban a Caffé Service dolgozóinak köszönhetően. 
Gyárlátogatás a Mercedes gyárban mindenki számára 
lebilincselő, maradandó élmény. Két percenként gurul le 
egy kész a autó a szalagokról! Ezt követte a Sheraton 
Hotel kötetlen beszélgetésekkel, igényes borkóstolóval, 
pazar vacsorával és fantasztikus Lavazza kávéval! A MI-
ÁSZ egyre jelentősebb szerepet tölt be, ami a rendezvé-
nyek látogatottságán is lemérhető. Mi pedig azért tartjuk 
kiemelt fontosságúnak a rendezvények támogatását, 
mert mára mind a MIÁSZ mind a Caffé Service megke-
rülhetetlen tényező egy üzemeltető számára.
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A nemzetközi vending és kávé vásár, az Eu'Vend & 
coffeena kifejezetten pozitív eredményekkel zárta 
rendezvényét szombaton (2015. szeptember 26.). 25 
országból 186 kiállító mutatta be az ital automaták, kávé, 
forró italok, kiegészítő termékek, rágcsálnivalók, italok, 
utántöltő termékek, fi zetési rendszerek, poharak és szol-
gáltatások területének legújabb trendjeit és fejlesztéseit a 
több, mint 5000 látogatónak, akik 59 országból érkez-
tek. A külföldi látogatók aránya körülbelül 40 százalék 
volt,. Magas számban látogattak el a rendezvényre az 
Olaszországból, Hollandiából, Ausztriából, Lengyelor-
szágból és Svájcból érkezett beszerzők. „A 2015-ös 
vásárok lajstromában az Eu'Vend & coffeena rendez-
vény sikeresen mutatta be valamennyi fontos ital- és 
áruautomata gyártót egyetlen platformon – jelentette ki 
Katharina C. Hamma, a Koelnmesse GmbH ügyvezető 
igazgatója. „Kiállítók egyedülálló palettáját láthattuk, amit 
a nemzetközi vásár látogatói erős részvételükkel tisztel-
tek meg. A vásár az ipar bemutatkozásának nemzetközi 
platformjaként tekinthető itt, a kölni helyszínen”. A Német 
Automata Értékesítők Egyesülete (bdv), az Eu'Vend & 
coffeena ipari szponzora a kivételes eredményeket mél-
tatta: „Az ipar nagyon elégedett az Eu'Vend & coffeena 
vásárral, amely fontos inspirációforrást is jelent. A sok 
ötletnek és koncepciónak pozitív hatása lesz az ipar fej-
lődésére a következő hónapokban” – mondta Karl-Heinz 
Blum, az egyesület igazgatóságának szóvivője. 

A magas fokú nemzetköziség mellett főként a vásár láto-
gatóinak minősége volt fontos tényező, amely hozzájá-
rult a vásáron részt vevő kiállítók jó hangulatához: a vá-
sár látogatói körében végzett független felmérés szerint 
a válaszolók 67 %-a részt vesz, vagy döntő beleszólása 
van a beszerzésről szóló döntéshozatali folyamatba. 
Ami a látogatók összetételét illeti, olyan fontos szereplők 
képviseltették magukat, mint a Dallmayr Automatenser-
vice, a Coca-Cola, az AP valamint a CA Group, a caffé 
& co., a Maas, a ServiPlus, a Geile, a Kaffee Partner, a 
JOBmeal, az SV, és a Selecta.
Az ipar olyan beszerzői is jelen voltak, mint az Edeka 
és a Rossmann valamint nagy cégek, mint az Airbus, 

az Alte Leipziger, a Bayer, a Kimberly-Clark, a KPMG, a 
Siemens és a Solvay. A nem-otthoni piacot olyan jelentős 
szervezetek képviselték, mint az Európai Szövestég, a 
Pelican Rouge, az Aramark, a Tank & Rast, a Lekker-
land, sok hallgatói szervezet valamint a Tabaccoland.
„A márka megújítását előkészítve másfél éven keresztül 
készültünk a vásárra, azzal a szándékkal, hogy bemu-
tassuk az új márkát, a 'La Rhea'-t az Eu'Vend & coffeena 
vásár közönségének, ami igazi siker volt. A vásáron 
zajló párbeszédek minősége új szintre került: nagyon 
magas minőségű, rendkívül professzionális beszélge-

Az Eu'Vend 
& coffeena 2015



tések folytak. Összefoglalva, ez volt a legsikeresebb 
Eu'Vend & coffeena vásár, amelyen eddig részt vettünk, 
és nagyszerű üzleteket kötöttünk. A legemlékezete-
sebb számunkra a 'Vending Star' díj 
elnyerése volt, amelyet az új márka 
gépi koncepciójáért kaptunk meg – 
kommentálta a rendezvényt Frieder 
Steigler, a Servomat Steigler Vert 
ügyvezető partnere. 
A hangulat a vásár látogatóinak 
körében is remek volt. Különösen a 
vásáron bemutatott termékek válasz-
téka volt ezúttal is meggyőző. Ezzel 
kapcsolatban a látogatók 81 száza-
léka nyilatkozott úgy, hogy elégedett 
vagy nagyon elégedett volt a vásár-
ral. A legújabb automata gépek, után-
töltő termékek és fejlesztések mellett 
a digitalizáció is a középpontban volt. 
A trendek főként érintőképernyővel 

ellátott gépekre és kávéellátással kapcsolatos appliká-
ciókra fókuszáltak, ezen kívül pedig a fenntarthatóság 
is fontos téma volt. 
A trendeket és innovációkat a „Vending Star” innovációs 
díj keretében mutatták be, amelyet a bdv és a Koelnmes-
se biztosított. A „Technikai berendezés” kategóriában a 
díjat a Servomat Steigler kapta meg a „La Rhea” gépszé-
riájáért. Az automata gépek működtetéséhez használt 
kisegítő készülékek kategóriájában a Hug-Witschi nyerte 
el a díjat „DeLight - Controlled Vending” termékükért. Az 
Ernst Kühner céget tüntették ki „koncepció” kategóriában 
a „LadeGenussCenter+” termékért, és a FleXoco vehette 
át az „Innovatív automatából értékesített termék” kate-
gória díját a „Moouw 100% tej” termékükért. A látogatók 
minden díjra jelölt céggel és termékkel megismerkedhet-

tek a „Vending innováció szekcióban” a 
vásár teljes ideje alatt. 
A magas látogatottsággal büszkélkedő 
előadások és beszélgetések a ‘Vörös 
kanapén”, valamint a szakértők rész-
vételével zajló nemzetközi kerekasztal 
beszélgetés, amely témája az „Automa-
ta értékesítés jövőképei” volt, szintén 
ösztönzőleg hatott a résztvevőkre.
A vásárt az Európai Vending Szövet-
ség (EVA) támogatta. 

A „Water Works” elnevezésű külön-
leges esemény, amely a vízhűtők 
bevezetésének lehetőségeivel és elő-
nyeivel foglalkozott szintén széleskörű 
érdeklődésre tartott számot.  

Az Eu'VEnd & coffEEnA 2015 
számokbAn:
25 ország képviseletében  

186 cég vett részt  

az Eu'Vend & coffeena 2015 vásáron.

109 kiállító érkezett Németországból, 

77 pedig külföldrõl. A teljes kiállítótér 

13,500 négyzetméternyi területet 

fedett le. A vásár zárónapjára 

vonatkozó becsléseket is beleértve 

59 országból több mint 5000 

látogató vett részt az Eu'Vend & 

coffeena vásáron, akiknek körülbelül 

a 40 százaléka külföldről érkezett.
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2015. szeptember 11.-én (péntek) kerül sor a MIÁSZ 
2015. évi őszi rendezvényének megtartására. Ez évben 
Kecskemét adott otthont a rendezvényünknek. A Tagság 
igen nagy létszámban volt jelen, ez kiemelkedően jó 
hangulatot eredményezett.

A rendezvény programjai a visszajelzések alapján sike-
resek voltak, a vendégek jól érezték magukat. A délutáni 
rendezvény kiemelkedő eseménye volt a Mercedes 
gyárban tett látogatás, ahol megkülönböztetett fi gyel-
met kapott a MIÁSZ, hiszen az első csoportot a Gyár 
Managementjének egyik vezető munkatársa Ekkehard 
Philipp úr a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
igazgatója fogadta és szívélyesen köszöntötte.

Sikeres volt a Hírös Lovarda-csárdában a lovaglás, 
majd a SHERATON Hotel, Kecskemétben coachokkal 
folytatott beszélgetés és a Bassillicus Tokaji Borház 
borkóstolója.

Természetesen az ilyen rendezvények nem maradhat-
nak el szakmai program nélkül. Az előadást az idén az 
INGENICO GROUP, a rendezvényünk egyik szponzora 
tartotta, bemutatóval együtt, amely nagyon jól sikerült. 
Az előadás összefoglalója a Hírlevélben olvasható.

A MIÁSZ 
2015. évi 
őszi rendezvénye



A rendezvény fő eseménye az esti vacsora volt, amely-
nek első részében került átadásra a 2015. év Automatás 
Vállalkozója Díj, az idén a Díjat a Pannon Kávé Kft. nyer-
te el. Ezúton is gratulálunk a Pannon Kávé Kft.-nek.

A rendezvényünk sikeres megtartásáért ezúton is köszö-
netet mondunk szponzorainknak:
Caffé Service Kft.-nek, INGENICO GROUP-nak és a 
Caprimo-nak, támogatásukkal sikerült igen jó színvona-
las rendezvényt biztosítani Tagjainknak.



Az Ingenico Group iSelf családja
rugalmas bankkártyás fizetési
megoldás minden automatába

Ingenico Group iSelf csalàd

• Bevételét látványosan növeli

• Megfelel a legszigorúbb
biztonsági előírásoknak

• Egyszerűen integrálható minden
automatába 

• Az automaták üzemeltetését
gazdaságosabbá teszi

www.iself-service.ingenico.com/

iUC180B iUP250 iUR250 iUC150

ING_ANN_iSelf 200x280_3  23/09/14  09:42  Page1
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A 2013-as konferencia után idén is ott lehettünk 
az automatás szakmát összefogó MIÁSZ kecske-
méti találkozóján.
A múltkori alkalomtól eltérően -hála a sok színes 
programnak- előadás helyett a bátor jelentkezők  
élesben próbálhatták ki, milyen is részt venni egy 
vezetőfejlesztő folyamatban. 
A tapasztalataink azt mutatják, a vezetők, tulajdo-
nosok egyre nyitottabbak erre a támogató tevé-
kenység igénybevételére. Továbbra sem életszerű, 
hogy a saját kollégáikkal, beosztottaikkal beszéljék 
meg a sérelmeiket, elakadásaikat, hiedelmeiket. És 
ez -mi úgy gondoljuk- teljesen normális. 
Bár vitathatatlanul szükséges a megfelelő vezetői 
kép fenntartása., egy dolgról nem szabad megfe-
ledkeznünk: a vezető, tulajdonos is ember a saját 
kérdéseivel, határaival. Az már nagy előrelépés, 
ha eljut odáig a vezető,  hogy elfogadja a külső 
támogatást, mert egyedül képtelen előbbre jutni.  
Ilyenkor kell megtalálni azt a hozzánk habitusban, 
gondolkodásban közel álló coach-ot, aki ugyan 
nem fogja helyettünk megoldani a feladatokat, de 
nagyon sokat segíthet a fejlődésben. Egy viszont 
biztos: a változás lehetősége mindenkinek saját 
magában rejlik.
Szívesen állunk  rendelkezésére, ha eljöttnek érzi 
a pillanatot!!

Az Ingenico Magyarország – az Ingenico Group tagja - 
több mint 10 éve meghatározó szereplője hazai kártyaelfo-
gadói piacnak, a kártyás fi zetések közel 90%-a valamelyik 
Ingenico POS terminál közreműködésével valósul meg. 
Köszönhetően az érintésmentes (contactless) kártyák 
elterjedésének, az elmúlt években egyre több iparágban 
jelentkezik az igény a bankkártyás fi zetésekre. A 2014 
évben több mint 30 000 Ingenico érintésmentes fi zetést 
támogató POS terminál került ki a kereskedői hálózatba; 
egy részük új telepítések során, másik részük pedig a 
biztonsági és technológiai fejlődés okán, csereként.
Az érintésmentes kártyák elterjedése elsősorban a 
kis összegű tételek esetében generál kártyás fi zetési 
igényt. Gyors, nincs szükség PIN kód megadásra, és 
néhány másodperc alatt lefut a tranzakció. 
Ennek köszönhetően a Delicomat Cafe+Co csehországi- 
és szlovákiai hálózatában, a Necta illetve a Selecta háló-
zatában sikeresen mutatkoztak be az Ingenico automa-
tákba integrálható termékei, másnéven  az iSELF család.
Az italautomaták esetében a kis összegű vásárlási tételek 
miatt a kizárólag contactless fi zetésre lehetőséget biztosító 
IUC180B kompakt termékét javasolja az Ingenico. Olyan 
automatáknál, ahol a fi zetési tételek meghaladhatják az 
5000 Ft feletti értéket, a PIN beviteli egység (IUP250)  és 
kártyaolvasó (IUR250), valamint a kiegészítő contactless 
modul (IUC150) beszerelése az ideális megoldás.
Az kártyaelfogadó egységek integrációja a magyar 
piacon bevezetésre kerülő adóügyi modullal tökéletesen 
megoldható, az  iparágban elterjedt MDB protokollon ke-
resztül, akár utólagosan is. A kártyás fi zetési tranzakciók 
mind az önálló contactless olvasó, mind pedig a hármas 
egység esetében is az automata meglévő telemetriai 
vagy egyéb kommunikációs csatornáit felhasználva (in-
ternet, GPRS) továbbíthatóak a banki rendszerek felé.

COACHING- 
mint vezető támogató eszköz

Biztonságos fi zetési 
megoldások

Csillag Zoltán
executive coach  
06-70-942-1606

Török Attila
executive coach
06-30-425-2147



A 3COM Netregister Kft és a VENIT Network Zrt. közös bemutatójára került sor.

 
keretében.

online pénztárgépek bevezetésében, üzemeltetésében szerzett tapasztalatokat, valamint a vend-
ing piac sajátosságait, elvárásait. Nagyvonalakban felvázolásra került a 3COM Netregister Kft által 

adatok továbbítására.

A bemutató után egy interaktív beszélgetés 

valamint a MIÁSZ tagjai között. A beszélgetés, a 
felvetett problémák, meglátások, tapasztalatok 

-

2015. JÚLIUS 30.
SPOON HAJÓ

id

A rendezvény tagjaink számára ingyenes.
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Az automataberendezések bejelentése 
és regisztrációszámmal történõ szabályozása

Az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül végzõ automa-

taberendezés üzemeltetõjének adókötelezettségérõl, a bejelentési 

eljárásért fi zetendõ igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, 

kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelettel kapcsolatosan 

még ez év elején a MIÁSZ rendelt módosítást kezdeményezet a 

Tagságtól beérkezett észrevételek alapján nevezetesen:

Az egyszer már bejelentett és regisztráció számot kapott auto-

mataberendezések üzemeltetõ váltását követõen ne kelljen még 

egyszer megfi zetni az igazgatási szolgáltatási díjat.

A MIÁSZ javaslatát az NGM illetékesei megfontolták és elfogad-

ták, ezt követõen megindult a Rendeletmódosítással kapcsolatos 

eljárás. A folyamatról a MIÁSZ májusi Konferenciáján tájékoztatta a 

jelenlévõket Pankucsi Zoltán úr, az NGM adózásért és számvitelért 

felelõs helyettes államtitkára.

A Rendelet módosításának idõszaka viszonylag hosszúra sike-

redett, de végül is 2015. szeptember 28.-án (hétfõ) megjelent 

Magyarország Hivatalos Lapjában a Magyar közlöny 2015. évi 

139. számának 19943 oldalán a nemzetgazdasági miniszter 

26/2015. (IX. 28.) NGM rendelete, amely módosította az élelmiszer-

értékesítést kezelõszemélyzet nélkül végzõ automataberendezés 

üzemeltetõjének adókötelezettségérõl, a bejelentési eljárásért 

fi zetendõ igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, 

nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 

41/2014. (XII. 29.) NGM rendeletet.

Ennek megfelelõen:

Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fi zetni, ha az automatabe-

rendezés üzemeltetõje olyan automataberendezés kapcsán tesz 

bejelentést, amelyre az automataberendezés korábbi üzemeltetõje 

már bejelentést tett, és ezen bejelentéshez kapcsolódóan

a) az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege megfi zetésre, és

b) az automataberendezés gyártási száma bejelentésre került.

A rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Kérünk mindenkit, hogy a továbbiakban is bármely észrevételét, 

javaslatát, amely az automataberendezések bejelentésével, regiszt-

rációszámmal történõ eljárás során keletkezett, küldje meg a MIÁSZ 

részére, hogy azok értékelését és elemzését követõen megküldhes-

sük az NGM, NAV illetékesei számára.

Online egység témakörében történtekrõl

2015. július 30.-án (csütörtök) a 3COM Netregister Kft. ingyenes 

részvételi lehetõséget biztosított a MIÁSZ tagjai számára a Spoon 

Cafe Lounge (hajón) az „Online lehetõségek az automatákban...” 

Vending és az online világ... Univerzális Vending Adóügyi Ellenõrzõ 

Egység megoldás témakörében. A Tagságunk jelentõs számban 

volt jelen a rendezvényen. A rendezvénynek jelentõs visszhangja 

volt, elindult a témában a gondolkodás és az információk eljuttatása 

a MIÁSZ-hoz.

2015. szeptember 04.-én (péntek) az AEE (adóügyi ellenõrzõ egység) 

NGM-NAV-MKEH-MIÁSZ Munkacsoport megbeszélést tartott, az AEE 

megoldási lehetõségeivel kapcsolatosan.

2015. szeptember 10.-én (csütörtök) tájékoztató levelet küldtük 

az NGM témában illetékesei számára, azt követõen, hogy a MIÁSZ 

Elnöksége, a témában eddig összeállt ismereteket értékelte, 

elemezte, tájékoztattuk Miniszter Urat, Adózásért és számvitelért 

felelõs Helyettes Államtitkára Urat a MIÁSZ álláspontjáról, valamint 

egyeztetõ megbeszélést kezdeményeztünk, információink alapján 

levelünk feldolgozása folyamatban van.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a témakörre kiemelt fi gyelmet 

fordít a MIÁSZ Elnöksége, de azt látni kell, hogy a helyzet nehéz. 

Annak érdekében, hogy az üzemeltetõk számára minél kedvezõbb 

eredményt érhessen el MIÁSZ Elnöksége szükség van a Tagság 

aktív közremőködésére.

Megerõsítve az elõzõekben már leírtakat kérjük, hogy akinek bár-

mely észrevétele, javaslata van az automataberendezések bejelen-

tésével, regisztrációszámmal történõ ellátásával, valamint az online 

eszköz kialakításával kapcsolatosan azt ossza meg a MIÁSZ-szal, 

hiszen, mindenki által tudott, hogy az iparág egyes szereplõinek 

problémájával kapcsolatos megbeszélések a döntéshozókkal csak 

a MIÁSZ-on keresztül valósulnak meg.

Budapest; 2015. október 04.

Davola József

a MIÁSZ fõtitkára

TÁJÉKOZTATÁS az automataberendezések bejelentése és 
regisztrációszámmal történõ szabályozásában bekövetkezett 
módosításáról és az online egység témakörében történtekrõl
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1. A BEJELENTÉS
1. § Az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül végzõ 

automataberendezés (a továbbiakban: automataberendezés) 

üzemeltetõje az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. 

§-ában foglalt esetekben és módon köteles az állami adóhatóság 

erre a célra rendszeresített formanyomtatványán elektronikusan 

bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés) az automataberendezés

 a)   tulajdonosának nevét,

 b)   üzemeltetõjének nevét,

 c)   üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátójának nevét,

 d)   üzemeltetési helyét,

 e)1  gyártási számát, vagy ha az nem áll rendelkezésre, 

az üzemeltetõ saját nyilvántartásában szereplõ egyedileg 

meghatározott azonosító számát,

 f)   típusát,

 g)   gyártóját,

 h)   állapotát,

 i)   kategóriáját, és

 j)   mûködési formáját.

2. AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
2. § (1)2  A díjat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 

az állami adóhatóság honlapján közzétett számlaszámra 

kell megfi zetni átutalással. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában az igazgatási szolgáltatási díj 

megjegyzést és a kérelmezõ adószámát fel kell tüntetni. 

Az átutalásról szóló igazolást csatolni kell a bejelentéshez.

        (2)  Ha az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizs-

gálat nélkül elutasította, az eljárást megszüntette, 

a kérelmezõ a kérelmét visszavonja, vagy az állami adó-

hatóság a kérelem teljesítését megtagadta, a kérelem 

benyújtásakor megfi zetett díj nem téríthetõ vissza.

        (3)  A díjak kezelésére, nyilvántartására és elszámolásá-

ra az államháztartás számvitelérõl szóló jogszabály 

elõírásait kell alkalmazni. A nyilvántartásnak alkalmas-

nak kell lennie az ügyek számának és a befi zetett díj 

összegének kimutatására.

       (4)3  Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fi zetni, ha az 

automataberendezés üzemeltetõje olyan automatabe-

rendezés kapcsán tesz bejelentést, amelyre az automa-

taberendezés korábbi üzemeltetõje már bejelentést tett, 

és ezen bejelentéshez kapcsolódóan

a)  az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege megfi ze-

tésre, és

b)  az automataberendezés gyártási száma bejelentésre 

került.

      (5)4  A (4) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni az 

automataberendezésnek a korábbi bejelentés alapján 

megállapított regisztrációs számát.

3. § (1)  Az állami adóhatóság az automataberendezés 

üzemeltetõjének bejelentése alapján automataberende-

zésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: 

regisztrációs szám) ad.

        (2)  A regisztrációs számot az automataberendezés 

üzemeltetõje az automataberendezésen jól láthatóan 

közzéteszi.

        (3)  Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi az auto-

mataberendezés regisztrációs számát és az üzemelte-

tési helyét.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Azon adózók, akik 2015. január 1-jén automatabe-

rendezést üzemeltetnek és 2015. március 31-ig e rendelet 

szerinti bejelentést tesznek, az igazgatási szolgáltatási díjfi zetési 

kötelezettségüket a 2. § (1) bekezdésétõl eltérõen két részletben 

teljesíthetik. Az elsõ részlet 3000 forint és a bejelentés megtétel-

ének idõpontjáig kell megfi zetni, a második részlet 27 000 forint 

és 2015. december 31-ig kell megfi zetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adózók a bejelentéshez az elsõ 

részlet befi zetésérõl szóló igazolást csatolják.

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül végzõ automataberendezés üzemeltetõjének adókötelezettségérõl, 
a bejelentési eljárásért fi zetendõ igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és 
visszatérítésének részletes szabályairól
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 

a következõket rendelem el:

1 Az 1. § e) pontja a 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
2 A 2. § (1) bekezdése a 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 A 2. § (4) bekezdését a 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
4 A 2. § (5) bekezdését a 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
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