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na ugye
A címben szereplõ tõmondatot mormogta maga elé a 

miniszterelnök, mikor falábú futballistáink pár évtized 

sikertelenség után valahogy megnyervén egy foci 

meccset, kijutottak az EB-re. Értem én, hogy több 

meccset is megnyertek, de mégiscsak ez az utolsó volt 

a döntõ mérkõzés. Szóval kijutottak. Illetve kijutottunk. 

Mi magyarok, mindannyian. 

Valami hasonló érzés lett úrrá 

rajtam, amikor emberfeletti 

energiákat és minden lehet-

séges tudást bevetve elértük, 

hogy ne feszítsék keresztre 

a teljes iparágunkat, bekény-

szerítve minket egy definiá-

latlan „Felügyeleti szolgáltató” 

és az ellenõrizetlen fekete 

üzemeltetõk közötti présbe. 

Megcsináltuk. Mikor a sok 

félig-meddig sikertelen és 

értelmetlen tárgyalás utána a 

döntõ megbeszélésre siet-

tünk, azt kérdezték a kollégák, 

hogy mekkora esélyt látok a sikerre, a válaszom így 

hangzott: körülbelül annyi esélyünk van, mint a nem-

zeti tizenegynek az Európa Bajnokságra való kijutás-

ra. Lehet, hogy egyikünknek sem volt sok esélye, de 

valahogy csak összehoztuk. Õk is, mi is. Van azonban 

másik párhuzam is a két „sportág” között. A neheze 

ugyanis hátra van még nekik is és nekünk is. 

Nekem, mint a MIÁSZ elnökének azonban felejthetet-

len emlék marad ez a tárgyalás sorozat. Mikor lezárult, 

és megtudtátok, hogy megnyertük ezt a fontos csa-

tát, egyszerûen megbolondult a telefonom. Hívtatok, 

írtatok, üzentetek. A sok barát, kolléga, olyat mondott, 

olyat írt, amit nem sûrûn hall civil szervezet önkéntes 

vezetõje: Köszönöm, köszönjük. Nekem ezek a megke-

resések csodaszéppé varázsolták a ködös, téli estéket.

Remélem, hogy senki sem hall a záró mondatomba 

olyat, ami nincs benne, de a karácsonyi jó kívánságok 

és a Boldog Új Év várt örömei mellett még valamit bele 

kell kiabáljak a télbe, hogy magamat és másokat is 

bíztassak: Hajrá magyarok, hajrá magyar automatások!

Egy automatás 

karácsonyfája...



32015/4 [deceMber]  ❘   MIÁSZ HÍRLEVÉL   ❘e v a  H í r e k

Az Európai Bizottság bemutatja 
a Körkörös Gazdaság Csomagot
Az Európai Bizottság bemutatta a régóta várt Körkörös 

Gazdaság Csomagját, amely a terméktervezésre, ener-

giafogyasztásra, hulladékra (mûanyag és ételhulladék) 

és a víz újrafelhasználására vonatkozó lehetséges 

kezdeményezéseket tartalmaz.

Az EVA megvizsgálja majd ezeket az elkövetkezõ 

hónapokban, ahogy az egyes részletes jogszabály-ter-

vezetek felfedésre kerülnek, hogy megállapíthassa e 

tervezetek hatásának mértékét (ha egyáltalán hatással 

vannak) az ágazatunkra.

A Körkörös Gazdaság Csomag körébe tartozó, környe-

zetbarát tervezésre vonatkozó munkaterv a 2015-17-

es idõszakra meglepõ módon nem került közzétételre 

ezzel egyidõben, hanem annak kiadását ismételten 

elhalasztották – legalább 2016 januárjáig. Az EVA na-

gyon szeretné megismerni az ebben a munkatervben 

található ajánlásokat, mivel azok melegital-automa-

tákra vonatkozó intézkedéseket is tartalmazhatnak.

Az EVEX 2015, az európai vending Experience szövet-

ség elsõ rendezvénye, ahol az elsõdleges cél minnél több 

érdeklõdõ elérése, hogy  a különbözõ területek szakértõi rá-

irányítsák az emeberek és a hatóságok figyelmét az iparág 

erõsségeire, megoszthassák egymással szakértelmüket. E 

célok végül sikerrel találkoztak a napfényes Malagán.  

Az EVEX a spanyol automatás szövetséggel 

együttmûködve valósult meg, amit november 25-én egy 

több, mint 250 cég vett részt Malagán  
az eveX 2015-ös automatás kiállításán

nemzetközi sajtókonferenciával nyílt meg. 

Ezt követõen a résztvevõk meglátogatták 

a Wow automatás kiállítás- és vásárt, ahol 

az iparág összes szegmense képviselte 

magát a legújabb automatáktól és legfris-

sebb technológiákon át.

A rendezvény alatt tartotta meg az európai 

automatás szövetség éves taggyûlését, ahol 

megválasztották a vezetõ tisztségviselõket. 

Az EVA újraválasztott Elnöke, Jan-Marck 

Vrijlandt lett a következõ két évre. 

A cukros italok angliai megadóztatását 
támogatják a politikusok
Az angol parlamenti képviselõk egy része szerint Angliában be kéne vezetni 

a cukros italok után fizetendõ adót annak érdekében, hogy visszaszorítsák 

a gyermekkori elhízás szintjét.

Az Alsóház Egészségügyi Bizottsága azt állítja, hogy mostanra „meggyõzõ bizo-

nyíték” áll rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy egy adó kivetése csökkente-

né a fogyasztást, miközben korlátozásokat javasolnak a marketing- és hirdetési 

tevékenységre tekintettel, továbbá javaslatuk van a címkézésére (a cukortartal-

mat teáskanálnyi mennyiségek szerint fel kéne tüntetni), valamint korlátoznák az 

egészségtelen élelmiszerek esetén meghatározható promóciós árat.

A Bizottság megtárgyalta a Mexikóból származó bizonyítékot, ahol egy 

10%-os mértékû adó 6%-os csökkenést idézett elõ a cukros italok fogyasz-

tásában.

Ez a jelentés nyomás alá helyezi a minisztereket, akik eddig ellenálltak az 

adó bevezetésére vonatkozó kéréseknek.



❘   MIÁSZ HÍRLEVÉL   ❘  2015/4 [deceMber]4 e s e M É n y

A Mûvészetek Palotájába szólították ebben az évben is 

a MIÁSZ jelöltjét, ahol átvette a VOSZ Elnöksége által 

odaítélt „Az Év Vállalkozója 2015 Díjat”.

Ebben az évben Lõrincz László urat az Pannon Kávé 

Kft. ügyvezetõje kapta meg az Év Vállalkozója Díj 

kitüntetést, elõtte a MIÁSZ õszi rendez-

vényén, Kecskeméten vette át „Az Év 

Automatás Vállalkozója Díjat”.

Az Év Automatás Vállalkozója Díj 

odaítélésével a Szövetség Elnöksége 

igyekszik az automatás szakma presz-

tízsét növelni. Az eddigiekben úgy 

gondoljuk, hogy sikerült eleget tenni a 

célkitûzésnek. A díjazottak hosszú idõn 

keresztül, folyamatosan sikeres munkát 

végzõ Tagtársak akik közül a válasz-

tás azokra esett, akik nemcsak a saját 

vállalkozásaikért, hanem a Szövetségért 

és a Tagtársak érdekéért is elismerésre 

méltóan cselekedtek.

A jelelölés során tett bemutatkozó anyag megküldésé-

ben leírtakat elismerte a VOSZ Elnöksége is azáltal, 

hogy a MIÁSZ felterjesztését elfogadta.

A Vállalkozók Napja rendezvény dísz-

vendége Lázár János Miniszterelnöksé-

get vezetõ miniszter volt, a kitüntetéseket 

Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetõ 

elnöke, Ádám Imre, a VOSZ soros el-

nöke, Dr. Lits József, a VOSZ Ellenõrzõ 

Bizottságának elnöke adták át.

A rendezvényre a MIÁSZ díjazottját 

Szöllõsi Balázs a MIÁSZ elnöke, Davola 

József a MIÁSZ fõtitkára kísérete el.

A Vállalkozók Napi rendezvényen sor ke-

rült az idei évi a Miniszterelnök javaslatára, 

Magyarország Köztársasági Elnöke által 

adományozott elismerések, a Nemzetgaz-

dasági Miniszter által adományozott kitün-

tetések és az Év Vállalkozója Díj kitünte-

tések átadására. Ezúton is 

elismerésünket fejezzük ki 

a kitüntetetteknek.

Gratulálunk Lõrincz 

László úrnak a Pannon 

Kávé Kft. ügyvezetõjének, 

az általa kapott kitüntetés 

a „2015. Év Vállalkozója 

Díj” sikere ösztönözze a 

Szövetség tagjait arra, 

hogy 2016. decemberében a MIÁSZ ismét részt vehes-

sen jeles tagja által a Vállalkozók Napja rendezvényen. 

Dr. Davola József

a MIÁSZ fõtitkára

vállalkozók napja 
2015. deceMber 04.
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2015. november 11.-én a Hotel Tulip Inn 

Budapest Millennium Hotelben (Buda-

test VIII. kerület Üllõi út 94-98.), a MI-

ÁSZ Rendkívüli Taggyûlésére került sor 

azt követõen, hogy a Fõvárosi Törvény-

szék, a hozzá 2015. június 26.-án leadott kérelmeinkre 

2015. október 06.-án megküldte válaszát.

A MIÁSZ kérelmek a 2015. május 21.-i Taggyûlés 

anyagai voltak – a tisztújítást követõen a vezetõ 

tisztségviselõk elfogadó nyilatkozatai és a 16. számú 

Alapszabály módosítás bejegyzési kérelmünk.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) hatályosulását követõen a mûködõ civil szerve-

zetek Alapszabályait a 2014. március 15.-el hatályosult 

Ptk. vonatkozó részeihez szükséges igazítani, illetve a 

szükséges formai szövegrészeket meg kell jeleníteni. 

Ugyan ez vonatkozik az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel 

(Ectv.) kapcsolatosan is.

A Fõvárosi Törvényszék kérte, hogy az idõközben 

bekövetkezett jogszabályváltozásból eredõ, szüksé-

gessé váló szövegrészek a tisztségviselõk elfogadó 

nyilatkozataira, az egységes szerkezetû Alapszabályra 

rendkívülI 
taggyûlÉs, 
vItafóruM...

kerüljenek feltüntetésre, illetve a dokumentumok újon-

nan kerüljenek keltezésre.

A Rendkívüli Taggyûlés a Fõvárosi Törvényszék kéré-

sének eleget tett. A szükséges módosítások elvégzés-

re kerültek. A dokumentumok a megadott határidõig 

leadásra kerültek választ ez idáig még nem kaptunk.

A Rendkívüli Taggyûlést követõen megtartottuk az 

élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül 

végzõ automataberendezésekbe építendõ online 

adóügyi egységgel kapcsolatos tagsági FÓRUM-ot. 

A megbeszélés a 2015. november 04.-i NGM-NAV-

MKEH-MIÁSZ között megtartott megbeszélésre épült, 

megelõzve a másnapi november 12.-i megbeszélést.

A Fórumon elhangzott, hogy a Parlament honlapjá-

ra 2015. október 28.-án felkerült: Az Országgyûlés 

Gazdasági bizottsága által beterjesztett, az adózás 

rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adó-

törvények módosításáról szóló T/6636. számú törvény-
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javaslat, amely több pontban is érintette iparágunkat. 

A Fórumon összegeztük a másnapi megbeszéléshez 

szükséges gondolatokat:

Megfogalmazásunk a következõ pontokba 
szedett gondolatokat foglalta össze:

Tehát, akkor vezessük be az adóügyi ellenõrzõ egysé-

get, ha az alábbiak teljesülni tudnak:

1.)
-  könnyen felszerelhetõ,

-  az élelmiszerárusító automataberendezések szabvá-

nyos illesztõ pontjaival kompatibilis,

-  az egység önellenõrzésének, adatrendezésének 

folyamata, felkészülés az adattovábbításra, adatto-

vábbítás nem okozhat vásárlás kiesést, nem akadá-

lyozhatja a folyamatos üzemelést,

-  a rendszer beüzemeléséhez külsõ szerviz nem szük-

séges,

-  csereszabatos, másik eszközzel cserélhetõ, ezáltal 

biztosítja az élelmiszerárusító automataberendezések 

folyamatos üzemmenetét,

2.)
-  tisztuljon az iparág,

-  ne legyen botrány,

-  az üzemeltetõk bevétele és a befizetett adó emelked-

jen.

3.)
-  figyelembe veszi

-  az iparág pénzügyi lehetõségeit,

-  a mûszaki korlátokat,

-  az adminisztratív problémákat.

A Rendkívüli Taggyûlés és a Fórum nagyon aktívan 

zajlott le. Mindkét rendezvénynek érezni lehetett 

a fontosságából eredõ tagsági aktivitást. Köszönjük 

a résztvevõknek!

Dr. Davola József

a MIÁSZ fõtitkára

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.

EP2100 
Szupercsomag

MIASZ_2_176X123_2015.indd   1 25/09/15   14:56
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A megbeszélés hangnemére jelentõs hatást gyakorolt, 

Helyettes Államtitkár Úr bejelentése, amelyért a MIÁSZ 

elnöksége köszönetét fejezi ki az NGM döntésho-

zói felé. Tájékoztattuk Tisztelt Tagjainkat arról. hogy 

az iparágra nézve egy nagyon szigorú idõrendet és 

felügyeleti rendet meghatározó Art. módosítási javaslat 

a T/6636/16. szám alatt került elõterjesztésre és került 

fel a Parlament honlapjára, amelyet a véleménye-

zés során a MIÁSZ elnöksége határozottan elutasí-

tott egyidejûleg az iparágat bemutató tanulmánnyal 

együtt megküldött az NGM részére, ezt egy egyeztetõ 

megbeszélés követte, ahol szóban is elutasítottuk a 

tervezetet – megértésre talált az iparág érdekében tett 

felkiáltásunk és Helyettes Államtitkár Úr a megbeszé-

lés bevezetõjében elmondta, hogy elhárult a jogsza-

bályi tervezetbõl fakadó feszültség, ugyanis a terve-

zettel kapcsolatosan elküldött MIÁSZ vélemény és azt 

alátámasztó Tanulmányban bemutatottak alapján a 

Kormány korainak ítélték meg az Art. bennünket érintõ 

módosítását és nem támogatják azt, így a következõ 

olvasható a Parlament honlapján: „az adózás rendjérõl 

szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 

módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/6636. szám) 

benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító 

javaslat vitájáról” benyújtott T/6636/20. számú Iro-

mányban:

röviden összegezve az eszköz megvalósulásáig 
vezetõ utat:

Egy (okos telefon nagyságú) minden gépbe 

behelyezhetõ hardver kifejlesztése kezdõdik meg, 

amelynek az elképzelés szerint az lesz a fõ jellemzõje, 

hogy különbözõ szoftverek megtanulására lesz képes 

annak érdekében, hogy az automataberendezésbe 

történõ behelyezést követõen a automataberendezés-

sel, valamint annak pénzvizsgálójával kommunikálni 

tudjon. Bõvebben majd a fejlesztés idején.

A hardver beszerelésével kapcsolatosan a kitûzött cél-

ként azt fogalmazták meg, hogy elsõ körben regisztrált 

pénztárgép technikusok tudják majd beszerelni, hiba 

esetén cserélni stb., késõbb mi magunk is regisztrált 

technikusok lehetünk majd, nem kell mással szerel-

tetni, vagy bármely üzemeltetõ a szerviz technikusát 

beiskoláztathatja ennek megtanulására. Természete-

sen a kiképzett és regisztrált szerviz technikusra ebben 

a jogkörében különös szabályok vonatkoznak majd.

Az adatforgalom díja hatósági árkategóriás lesz az 

elképzelések szerint.

A hardver bekerülési költségére még nem tudtak 

megközelítõen sem mit mondani, mivel az több dolog-

tól függ. A MIÁSZ részérõl elhangzott, hogy a regiszt-

ráció során befizetett 30.000,-Ft-tal, már teljesítettük az 

eszköz árának megfizetését.

Ez nem talált még teljes mértékben fogadtatásra, mivel 

mint elhangzott még látni kell a folyamatot.

De, mint elhangzott a TÁMOGATÁS lehetõsége is 

vizsgálat alatt van.

Megvizsgálásra kerül, hogy mely gépek lesznek 

gazdaságosan beköthetõk ebbe az online ellenõrzõ 

rendszerbe. Azok a gépek amelyek nem vonhatók be 

ebbe a rendszerbe egy úgynevezett NAV biztonsági 

rendszerrel ellátott hologramos matricával lesznek 

üzemeltethetõk. Az elgondolás szerint az automata-

berendezésre  megvásárolt matrica egy évig biztosítja 

annak üzemeltetését. Annak bekerülési költségérõl 

sem esett szó.

Az iparág teljes online ellenõrzõ rendszerének kialakí-

tására 5-6 év idõtartam került megfogalmazásra. Addig 

az elõzõekben olvasható rendszer (online és matrica) 

párhuzamosan fog mûködni.

beszáMoló  
az ngM-nav-MkeH-MIász 
MegbeszÉlÉsrÕl
Az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül végzõ automata-
berendezések be építendõ online adóügyi egységgel kapcsolatos meg-
beszélésre a MIÁSZ Fórumot követõen  a 2015. november 12.-én kerül sor.
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A kialakítás érdekében az adminisztráció és a hatóság 

részérõl az a kérés fogalmazódott meg a MIÁSZ, azon 

keresztül a tagság és az iparág szereplõi felé, hogy 

szeretnék, ha segítenénk a munkát annak érdekében, 

hogy egy olyan online ellenõrzõ rendszer valósuljon 

meg, amely minden a témában résztvevõ számára 

meghozza a kívánt hasznot.

Ez megtörtént, mint arról mindenki körlevélben tájé-

kozódhatott az NGM felkérésére a MIÁSZ gyûjti be az 

adatokat statisztikai formában 

A beérkezett adatok alapján az NGM a megadott 

automataberendezések és a pénzvizsgálók gyártóihoz 

fordul a fejlesztést végzõ informatikai vállalkozás szá-

mára szükséges információk (protokollok, adatgyûjtési 

elvek, vezérlések stb.) bekérése érdekében.

Összegzésként elmondható, hogy Helyettes Államtitkár 

Úr az elmúlt év végén hangsúlyozott gondolatai, hogy 

nem kívánják az iparágat nehéz helyzet elé állítani és 

odafigyelnek az általunk mondottakra a helyzet mai 

állása alapján teljesült! Még egyszer köszönetünket 

fejezzük ki érte!

Mint arról már szintén tájékoztatást adtunk az adózás 

rendjérõl szóló törvény módosítását az Országgyûlés a 

2015. november 17-i ülésnapján elfogadta.

Kihirdetésre került a MAGYAR KÖZLÖNY 183. számá-

ban a 22950 oldalon (2015. november 27., péntek):

2015. évi CLXXXVII. törvény Az adózás rendjérõl szóló 

2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módo-

sításáról 

Iparágunkat a következõ szakaszok érintik:

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény és 

egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 

CLXXXVII. törvény

I. FEJEZET

1. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 

módosítása

35. § Az Art. „Mulasztási bírság” alcíme a következõ 

172/A. §-sal egészül ki:

„172/A. § Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezett-

ség, a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az e törvény 

22/E. §-a szerinti kötelezettség kivételével a bejelenté-

si, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasz-

tása vagy hibás teljesítése esetén a cégbejegyzésre 

nem kötelezett adózót mulasztási bírság kiszabása 

nélkül, határidõ tûzésével felhívja a kötelezettség 

teljesítésére, vagy a hiba javítására. Mulasztási bírság 

kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége 

esetén van helye.”

36. § Az Art. 175. §-a a következõ (34) bekezdéssel 

egészül ki:

„(34) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs mi-

niszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az online 

pénztárgép éves felülvizsgálatának részletes szabá-

lyait.”

A munka jelenlegi szakaszában a beérkezett adatok 

összegzésébõl áll és NGM-hez történõ megküldésénél 

tart. 

Dr. Davola József

a MIÁSZ fõtitkára
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2016-os nemzetközi  
kiállítások, vásárok, konferenciák:
március 11–16. INTERNORGA Hamburg www.internorga.com

március 23–25. VendExpo  Moszkva www.vendingexpo.ru

április 7–10. The London Coffee Festival London

április 13–15. NAMA One Show Chicago

április 13–14. Vending Poland Varsó

május 4–7. Venditalia Milano www.venditalia.com

május 19. MIÁSZ Vending konferencia Budapest

szeptember 13–14. Expovending Sao Paulo

szeptember MIÁSZ Találkozó

november 24–26. EVEX Franciaország

Moszkvába kerül megrendezésre a 

10. VendExpo március 23-25 között. 

Több, Mint 80 márka kéviselõjét várják 

a világ minden részérõl, mint az Unicum, 

N&W Global Vending, Wizardgum, Alma-

food, Key Technology, CPI, VendShop, 

Formacia, Innovative Technology, Wave-

S. A kiállítás fõ témái: új, okos megoldások 

10. születÉsnapját ünneplI  
az orosz vendIngtecHnológIaI  
kIállítás 2016-ban

a kereskedelemben és az önkiszolgáló 

rendszereknél. További információk:  

http://www.vendingexpo.ru/eng/ 
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Következõ Hírlevelünk  
megjelenési dátuma: 
2016. március 8. 
Anyagleadási határidõ: 
2016. március 18.
A hirdetési anyagot - nagy felbon-

tású jpg. vagy nyomdai minõségû 

pdf. formátumban – a lapzárta 

dátumáig kérjük eljuttatni  

a miasz@miasz.hu  e-mail címre.

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

Boldog Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag Új évet 

kívánunk!

a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség 

Elnöksége és Felügyelőbizottsága nevében.

COFFEE & DRINK SYSTEMS KFT.  
TELEFON: +361-278-2010

A tél ízei




