
a k á r m i

Magyar ital- és áruautoMata szövetség

20
16

/1
 [ M

ár
c

iu
s]

Cashless a vending iparágban
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Rendeset? Tessék!

 elÕszó 

készpénz 
nélküli 
jómód
Sokáig hittem, talán nem voltam vele egyedül, hogy akkor van pén-
zem, ha bankók zörögnek a zsebemben, de minimum egy kalap-
nyi aprópénz csörög az asztalon. Mostanság, mikor egyre ritkább a 
bankó, el-elmarad az aprópénz csörgése is, nagyon koncentrálunk 
minden megkereshető forintra, minden megspórolható kiadásra. 
Az online egység nagyon valószínű, közeli bevezetése komoly vál-
tozást jelent az életünkben. 
Ha már beszerelésre kerül egy kütyü a gépeinkbe, akkor lássuk 
valami gyakorlati hasznát is. Hadd keressünk vele egy kis pénzt. 
Emiatt kezdeményezett a Szövetség elnöksége együttműködést 
a Mastercarddal. Próbáljunk meg kialakítani egy közös mezsgyét, 
ahol az automatások és a bankkártyás cég is megtalálja a számítá-
sait. Persze tudjuk, hogy jelenleg nincsen igény arra, hogy minden 
automatában legyen bankkártyás fizetési mód. A készpénzes fize-
tés jelenleg a az első számú opció Magyarországon. De a vevői 
igények egyre nőnek, nekünk pedig minden fillérre szükségünk van, 
a Mastercard pedig új piaci lehetőségek után kutat. Nézzük meg, 
mit tudunk kihozni ebből a kapcsolatból! Persze szemléletváltást 
igényel: a befolyó pénz egyből az üzemeltető bankszámlájára kerül, 
aminek költsége van, viszont megspórolja az aprópénz váltási és 
kezelési költségét. Több rendezvényt szervezünk, hogy mindannyi-
an körüljárhassátok ezt a kérdést.
Nálam sokkal okosabb emberek vallják, hogy a változás egyenlő a 
lehetőséggel. Csak nyitottnak kell lenni rá, hogy meglássuk a meg-
oldást. Választ úgyis a vevőink adnak a kérdésre.
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IVÓVÍZRŐL SZÓLÓ 
IRÁNYELV
2017 második negyedévére várható az Európai
Bizottság felülvizsgálata
Az Európai Bizottság az Egészségügyi Világ-
szervezettel (WHO) közösen az ivóvízről szóló 
irányelvben meghatározott vízminőség felül-
vizsgálatát végzi.
A Bizottság és a WHO együttműködési meg-
állapodást írtak alá, mely szerint az irányelv 
1. mellékletében megadott szennyeződések 
paramétereit közös munkával vizsgálják felül és 
határozzák meg.
A meglévő engedélyezett szennyeződésszin-
tek alapos vizsgálata mellett a világszervezet-
tel való közös munka számos további felmerülő 
anyag vizsgálatára is kiterjedhet.
A Bizottság, a WHO tudományos szakvélemé-
nye alapján, ezután dönt arról, hogy van-e szük-
ség újabb jogalkotási intézkedésre.
A felülvizsgálati folyamat várhatóan 2017 máso-
dik negyedévéig tart majd.
Noha az ivóvízről szóló irányelv alapvetően 
a csapvíz minőségét szabályozza, az 1. mel-
léklet felülvizsgálata jelentős hatással bír gaz-
daságunkra is, hiszen a megengedett szintek 
bárminemű módosítása kihatással van az élel-
miszerekkel érintkező anyagokkal kapcsolatos 
jogalkotásra, amely a gépeken áthaladó víz mi-
nőségét szabályozza.
Az EVA továbbra is részt vesz a frissítési folya-
matban, illetve figyelemmel kíséri a folyamatot, 
és a továbbiakban is tájékoztatni fogja Önöket 
a fejleményekről.

kÉSZPÉNZ
A Bank of England új bankjegyek kibocsátását 
tervezi az elkövetkező évekre
Az Egyesült Királyságban 2016 szeptemberé-
ben új 5 fontos bankjegyek kerülnek forgalom-
ba, amit 2017-ben 10, illetve 2020-ban 20 fon-
tos bankjegyek követnek majd.
Az új sorozatú bankjegyeket polimerre – vékony, 
rugalmas műanyag – fogják nyomtatni, melyek 
a papír bankjegyeknél tisztábbak, biztonságo-
sabbak és tartósabbak lesznek.
Ennek következtében a pénzkiadó automatákat 
is korszerűsíteni kell, hogy az új, kisebb bankje-
gyeket kezelni tudják.

ECODESiGN
A környezetbarát tervezésre vonatkozó munka-
terv elkészülése az Egyesült Királyság közelgő 
népszavazása miatt késni látszik
A környezetbarát tervezésre vonatkozó munka-
terv kiadásának halasztása mögötti feltételezett 
okokról jelentettek Brüsszelből.
Felső EU-források késleltetni látszanak a terve-
zetet, hogy a brit bulvársajtó negatív reakcióit 
az egyesült királyságbeli júniusi EU- népszava-
zás előtt elkerüljék.
A 2015-17-es munkaterv több olyan fogyasztói 
terméket is felvázol – beleértve talán a me-
legital-automatákat is –, melyeket a jövőbeni 
Ecodesign intézkedésekhez alapos vizsgálat 
alá kell vonni.
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képes új termékeket vagy szolgáltatásokat is a 
figyelmébe ajánlani. Mindez meglehetősen távo-
linak tűnhet, ám Magyarországon is egyre inkább 
a hétköznapok részévé válik, hiszen egyre több 
hazai gyártó és szolgáltató cég ismeri fel az intel-

ligens automaták előnyeit, mint 
például a vásárlók gyorsabb és 
kényelmesebb kiszolgálása. 

Ami valaha egyszerű elveken 
működő, hétköznapi árucik-
keket kínáló, készpénzes 
automata volt, az mára magas 
színvonalú, önműködő mini 
kereskedelmi egységként min-
denki számára elérhetővé teszi 
az innováció és technológia 
legújabb csúcsteljesítményeit. 
Míg a hagyományos auto-
maták nem képesek nyomon 
követni, hogy kik a vásárlóik, 
milyen termékek érdeklik őket, 
vagy éppen mik a kevésbé 
népszerű árucikkek, illetve 
arról sem tudják tájékoztatni az 
üzemben tartójukat, ha meghi-
básodtak, az okos automaták 
erre mind képesek, sőt, ennél 
sokkal többre is.

Ráadásul, ahogyan az inno-
vatív fizetési megoldásokkal 
felszerelt okos automaták fel-
váltják elavult elődeiket, lassan 
elfelejthetjük, milyen dühítő 

Okos automaták:

interaktív vásárlási élmény  
már Magyarországon is
Képzeljen el egy olyan ital-, étel- vagy jegy auto-
matát, melynek interaktív érintőképernyője van, 
oktatóvideókat mutat be, a termék kiválasztásá-
hoz és a fizetéshez nem kell több egyetlen érin-
tésnél, ráadásul az Ön korábbi vásárlásai alapján 

„A technológiai fejlődés az élet minden területén érezhető, 
gondoljunk csak a mobiltelefonálás vagy tévénézés terén az 
elmúlt évtizedben tapasztalt robbanásszerű fejlődésre. Nap-
jainkban az okos automaták segítségével akár egy olyan egy-
szerű dolog is, mint például egy buszjegy vagy egy palack víz 
vásárlása, személyes, interaktív, vagy akár szórakoztató él-
ménnyé válhat. Magyarországon is egyre több ilyen automa-
tánál lehet már gyorsan és könnyen vásárolni. A MasterCard 
globális szakértelmével és a magyarok körében rendkívül 
népszerű egyérintéses technológiájával járul hozzá ahhoz, 
hogy a technológiai fejlődést segítse. Bízunk benne, hogy az 
új megoldások az Önök érdeklődését is felkeltik, és hamaro-
san az innovatív fizetési technológiát választják majd.”

Méth András,  
a MasterCard kereskedelmi  

fejlesztési vezetője
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volt egykor az el nem fogadott vagy éppen elnyelt 
pénzérmékkel, begyűrt vagy elszakított bankje-
gyekkel bajlódni.

Az egyik innovatív megoldás, amely napjainkban 
az okos automaták nagy részénél elérhető, az 
egyérintéses fizetési funkció. Ennek segítségével 
a fizetés csupán néhány pillanatot vesz igénybe, 
hiszen elegendő az erre alkalmas bankkártyát 
odaérinteni a terminálon látható, egyérintéses 
fizetést szimbolizáló   jelhez. Ötezer forintos 
értékhatárig pedig még a PIN kód megadása sem 
szükséges.   

Mára a legnagyobb hazai vállalatok közül töb-
ben felismerték az okos automaták előnyeit, 
mint például a nagyobb vásárlói elégedettséget 
biztosító gyors kiszolgálás. Az okos automaták 
hazai bevezetésében élen jár például a Buda-
pesti Közlekedési Központ vagy a MÁV Start Zrt, 
melyeknek jegyautomatáiból immár egyre több 
helyen vásárolhatunk menetjegyeket egyérinté-
ses bankkártyával, mindössze néhány pillanat le-
forgása alatt. Az utóbbi időkben pedig már hűtött 

üdítőitalt is vásárolhatunk egyérintéses fizetéssel, 
a Coca Cola által üzembe helyezett intelligens 
italautomatákból.  

Az okos automaták lényege azonban jóval több, 
mint a gyorsaság és kényelem.  Amellett, hogy a 
vásárlók számára biztosítják a gyors és zökke-
nőmentes fizetést, a különböző termékek gyártói 
és forgalmazói előtt óriási üzleti lehetőségeket 
nyitnak meg, hiszen elérhetővé teszik akár a 
legkülönbözőbb felhő alapú szolgáltatások és 
adatelemzési lehetőségek használatát is. 

Az Európai Termékértékesítési-automata Szövet-
ség (European Vending Association) adatai sze-
rint a kontinensen körülbelül 3,74 millió automata 
üzemel, amelyek csaknem 85 000 embernek és 
10 000 cégnek adnak munkát, amelyek többsége 
kis- és középvállalkozás. Az automaták éves for-
galma Európában eléri az 11,8 milliárd eurót. Ami 
az értékesítési automatákra vonatkozó globális 
adatokat illeti, egy, a Research and Markets előre-
jelzése szerint 2018-ig várhatóan 52,7%-kal nőhet 
az intelligens automaták darabszáma a világon.
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Cashless 
a vending 
iparágban

készpénzkímélő  
fizetési lehetőségek

Időpont: 
Április 12 
-  Előadás, bemutató, workshop.
-  A rendezvényen való részvétel csak a MIÁSZ tagjai számá-

ra biztosított és ingyenes azok tagjaink számára, akiknek 
nics tagdíjtartozásuk.

-  Vállalkozásonként 2 fő részvétele lehetséges és előzetes 
regisztrációhoz kötött. regisztálni a miasz@miasz.hu e-mail 
címen lehet, legkésőbb április 8-ig.

Tervezett program:
 9:00-9:30 Regisztráció.
  Rendkívüli Taggyűlés jelenléti íveinek aláírása,
  Welcome kávé.
   Gablini autószalonok, Tisztán elektromos 

hajtású személy és kisteher gépkocsik, 
bemutatása, tesztvezetésre jelentkezés.

 9:30-10:00 - Rendkívüli Taggyűlés.
  Rédei és Pál Ügyvédi Iroda levezetésével.
   Alapszabály módosítás elfogadása, Új 

Felügyelő Bizottsági Tag megválasztása, 
a megválasztott tisztségviselők elfogadó 
nyilatkozatainak aláírása.

 10:00 – 10:15 MIÁSZ Elnökének megnyitója.
 10:15 – 10:35 Méth András, MasterCard előadás.
 10:35 – 10:55 Czeglédi János, 3COM Netregister Kft. 
előadás.
 10:55 – 11:15 Kávé szünet
 11:15 – 11:35 Szabó Gábor INGENICO GROUP előadás.
 11:35 – 11:55  Pintér Csaba COFFEE & DRINK SYSTEMS 

KFT. előadás, bemutató.
 11:55 – 12:35 Kérdések, válaszok.
 12:35 – 12:45 MIÁSZ Elnökének záróbeszéde.
 12:45 – 14:30 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval.

helyszín:
               hajó, Budapest, Vigadó tér 3. kikötő
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a taggyűlés ideje:
2016. április 12.-én (kedd), 09.30-tól

a taggyűlésére helyszíne:
             hajó, Budapest, Vigadó tér 3. kikötő

Amennyiben a Taggyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt 
Taggyűlésre ugyanaznap, 2016. április 12.-én, 09.45-kor kerül sor a 
megadott helyszínen, amely taggyűlés, az eredeti napirendben sze-
replő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
A rendkívüli taggyűlés megtartását az elnökség találta indokoltnak, fi-
gyelemmel a Fővárosi Törvényszéktől érkezett 11.Pk.61128/1994/43. 
számú végzésére.

Napirend:
Jelenléti ív aláírása
 1.  Megnyitó. Határozatképesség megállapítása.
 2.  Levezető Elnök megválasztása.
 3.  Jegyzőkönyvvezető (1 fő) és jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) 

megválasztása.
 4.  Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fő), megválasztása.
 5.  Napirendi pontok ismertetése. Szavazás, a napirendi pontokról.
 6.  Előterjesztés a 2015. november 11.-én kelt alapszabállyal 

kapcsolatosan a Fővárosi Törvényszéktől érkezett 
11.Pk.61128/1994/43. számú végzésben megfogalmazott 
hiánypótlás végrehajtásáról.

 7.  Szavazás, az Alapszabályról.
 8.  A Felügyelő Bizottság tag lemondásának bejelentése.
 9.  A jelölő bizottság beszámolója, Felügyelő bizottsági tagjelölt állítás.
 10.  Az új felügyelő bizottsági tag megválasztása.
 11.  Az új felügyelő bizottsági tagra vonatkozó szavazás 

eredményének ismertetése.
 12.  Jogszabályváltozás okán a vezető tisztségviselők részéről 

szükségessé váló elfogadó nyilatkozatok megtétele új 
keltezéssel.

 13.  A Taggyűlést bezárása.

mEGhíVÓ
a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
Rendkívüli Taggyűlésére

A rendkívüli Taggyűlés 
napirendje, az Alapszabály 
jogszabálynak történő meg-
feleltetése, a tisztségviselő 
nyilatkozatok tartalmának 
megfogalmazása, a MIÁSZ 
2016. február 24.-i Elnökségi 
ülésén került megtárgyalásra.

Kérjük, hogy személyes je-
lenlétükkel és szavazataikkal 
járuljanak hozzá a Taggyűlés 
sikeres lebonyolításához.

Kérjük, hogy aki személyesen 
nem tud részt venni, adjon 
meghatalmazást a Taggyű-
lésre (Meghívó melléklete: 
MEGHATALMAZÁS a MIÁSZ 
2016. április 12.-i Rendkívüli 
Taggyűlésre).
Kérjük továbbá, hogy a meg-
hatalmazott kettő (2) ere-
deti példányban elkészített 
MEGHATALMAZÁS-t hozzon 
magával!

Megjelenésükre számítunk!
Tisztelettel:

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

Szöllősi Balázs
a MIÁSZ elnöke



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



92016/1 [Március]      MIÁSZ HÍRLEVÉL     a K T U Á L I S

A hűtőgépes vagy éppen selfie-s fizetéstől kezdve 
az automaták és mosógépek mobilfizetési funkció-
val való felvértezésén át az EKG-hullámon alapuló 
biometrikus azonosításig több érdekes fejlesztést 
bemutattak nekünk a MasterCard Dublinban tartott 
sajtóeseményén. Most az olyan területekre fóku-
szálnak, ahol idegesítő, időrabló problémákat tudnak 
megoldani az új technológiák. A legsikeresebb digi-
tális pénzforgalommal foglalkozó versenytársaktól 
- amelyek a kártyahasználatot visszavethetik - már 
csak azért sem félnek, mert a világ készpénzben ful-
doklik. Ugyanis miközben az elektronikus tranzakciók 
száma évről évre 5 százalékkal nő a világon, becs-
lések szerint a lakossági költéseknek a 85 százaléka 
még mindig készpénzben zajlik.

Ahogy Ann Cairns, a MasterCard Észak-Amerikán kí-
vüli piacokért felelős elnöke előadásában kifejtette
“az elektronikus tranzakciók száma durván 5 száza-
lékkal bővül éves szinten, de a lakossági fizetések-
nek még így is körülbelül 85 százaléka készpénzben 
zajlik a világon.”
Persze nagyok a különbségek, míg a briteknél éppen 
nemrégiben haladták meg az elektronikus tranzakci-
ók a készpénzesek számát, addig például Tanzániá-
ban majdnem minden tranzakció készpénzben zajlik. 
A plasztikot szerinte még nem kellene temetni, hiszen 
kényelmes, gyors és sok helyen használható, ugyan-
akkor a MasterCard is azon dolgozik, hogy a kártyás 
fizetések új eszközökbe, mobilokba, gépekbe, intel-
ligens eszközökbe költözzenek. Ez egyébként gyak-
ran könnyebben és gyorsabban megy a feltörekvő 
országokban, mint a fejlett világ országaiban.

Kik forgathatják fel  
a pénzforgalmi piacokat?
Ann Crainst több, a magyar piacot is közvetve vagy 
közvetlenül érintő témáról kérdeztük. Például hogy mi 
a véleménye arról, a társaság piacait mennyire fenye-
geti a nemzetközi fizetésekben utazó Transferwise, 

hűtők, selfie-k és a szívverésed  
fogják kivégezni a készpénzt?

magyar viszonylatban pedig az azonnali átutalási 
rendszer a gyorsasága miatt jelenthet-e egy újabb 
alternatívát akár a bolti fizetéseknél is a kártyákra.
A szakember szerint ugyan a Transferwise valóban 
teret hódít a P2P fizetések területén, de a MasterCard 
is rendelkeznek hasonló kezdeményezéssel, ilyen a 
Home Send digitális pénzküldési platform. Azonna-
li átutalási rendszerek pedig már több országban is 
működnek, de az a tapasztalat, hogy a kormányza-
tok is rájönnek, hogy nem könnyű feladat az azon-
nali átutalási rendszereket bolti fizetésre használni. 
Illetve valójában még mindig akkora a készpénzes 
tranzakciók aránya, hogy bőven van tere az elektro-
nikus fizetések bővülésének a készpénzes-tranzak-
ciók rovására.
Az Oroszországra még Krím annektálása miatt kisza-
bott szankciókra válaszul Vlagyimir Putyin kormánya 
saját kártyás fizetési rendszert épít ki, és pletykáltak 
Magyarországon is egy ehhez hasonló, a kártyás 
rendszert és a magyar belföldi kártyás adatokat itt-
hon tartó rendszerről. Megkérdeztük, mit jelent egy 
ilyen rendszer kialakítása a kártyatársaság számára, 
és hogy igazak-e a magyarországi pletykák?

A társaság felsővezetője elmondta, hogy manapság 
sok országban vizsgálják a kormányzatok egy saját 
tulajdonú, csak hazai kártyás elszámolási rendszer 
kialakítását, de viszonylag ritkán jutnak el odáig, hogy 
ki is alakítsák, ez egy rendkívül bonyolult és költsé-
ges feladat. De ha mégis ilyenre kerül sor, ott mindig 
barátságosan állnak a kormányzathoz. Oroszország-
ban például a MasterCard saját maga segít bevezet-
ni az új rendszert. Felhívta a figyelmet arra az ellent-
mondásra, hogy míg a technológiai fejlődés a felhő 
irányába mutat, addig a kormányzatok sokszor ezzel 
éppen ellentétes törekvéseket mutatnak.

Garry Lyonst, a MasterCard CIO-ját arról faggattuk, 
hogy mi a véleménye a Bitcoin mögötti technológi-
áról, a Blockchainről, vajon ez egy felforgató tech-

Forrás: Portfolio.hu    Szerző: Turzó Ádám, Dublin
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nológia lehet-e a pénz-
forgalmi cégek piacain. 
A szakember szerint 
a technológia valóban 
nagyon érdekes, de 
egyelőre korai fázisban 
van, ugyanakkor közel-
ről figyelik a fejlődését, 
ezért is szálltak be be-
fektetőként a DCG nevű 
blockchaines cégbe.
Mint elmondta, a 
Master-Cardhoz éven-
te körülbelül 10 ezer ötlet fut be, melyek közül csak 
néhány jut el a megvalósítás szintjére. Rengeteg a 
pilot, de sok el is bukik. A lényeg itt, hogy gyorsan 
és olcsón dőljenek be ezek a projektek, és a lehető 
legtöbbet tanulják belőle. Ugyanakkor több olyan új-
szerű megoldással is rendelkeznek, melyek ezekből 
az ötletekből születtek.

Nymi
Egy mini EKG (elektrokardiogram) működik a Nymi 
karra csatolható eszközében, amellyel folyamatos, 
vagy tranzakciónkénti biometrikus azonosítással 
érintésmentes fizetéseket lehet végrehajtani. Az esz-
közök nem csak fizetésre alkalmasak, hanem egy 
sor más típusú, azonosítást igénylő szituációban is 
használhatók lehetnek.

Selfie Pay
Mi emberek nem csak elfelejtjük a kódokat és jel-
szavakat, hanem ezek könnyen feltörhetőek is. Már-
mint ahhoz képest, amennyire egy személyjegyünket 
(vagy az abból készített titkos kódot) lemásolnák vagy 
feltörnék a csalók. A selfiepay, egy arc azonosításán 
alapú fizetési megoldás is ezen a problémán próbál 
segíteni, ezt első körben Észak-Amerikában és Nagy 
Britanniában indították el élesben. Egy szimpla fotóval 
nem verhető át a rendszer, mivel csak akkor "olvassa 
be+ az arcot, ha a felhasználó pislog egyet. Az ikrek 
megkülönböztetésére egyelőre nincs megoldás, vagy 
olyan videóval is át lehet verni a rendszert, amelyen 

pont szemből pislog valaki. De egy ki-
egészítő biometrikus azonosítóval ke-
zelhetők ezek a kockázatok is. Példá-
ul magasabb összegnél másodlagos 
azonosítást lehet beállítani, ami lehet 
ujjlenyomat olvasás, írisz olvasás vagy 
akár a Nymi EKG alapú azonosítása.

Mobilfizetéses automaták és 
mosógépek
Az üdítős és mindenféle automatákba 
kártyaolvasót építeni 2-300 dollárba 
kerülne, pedig éves szinten egyedül 

Észak -Amerikában 7 milliárd dollár fordul meg ezek-
ben. A költések összege átlagosan 1,3 dollár, ezért 
ráadásul rengeteg nehéz aprópénz szállításával is 
kell foglalkoznia az ilyen automatákat üzemeltető 
cégeknek. Erre egyetlen hétvége alatt fejlesztett a 
MasterCard egy olcsó megoldást. Egy bloetooth kap-
csolaton keresztül a mobillal kommunikáló program 
és egy 15 dolláros eszköz automatába építésével kár-
tyás fizetésre alkalmassá válnak az okostelefonok.

Egy ehhez nagyon hasonló alkalmazással oldották 
meg az Amerikában népszerű patyolatokban, hogy 
a mosógépek ugyanígy egy alkalmazással mobilfi-
zetésre alkalmasak legyenek. Mint a kártyatársaság 
egyik ügyfele beszámolt róla, kb. heti 500 kilogramm-
nyi aprópénzt kell a bankba szállítania, ettől a teher-
től mentheti meg az app.

Fizess a hűtőddel!
A MasterCard a Samsung okoshűtőire egy olyan 
appot fejleszt, amely összegyűjti a család igénye-
it egy online bevásárló kosárba, majd egy PIN-kód 
megadása után megrendeli a kívánt árukat. Egyszer-
re több eszközzel is irányítani lehet az appot, és pél-
dául a vonalkódok beolvasásával is hozzá lehet adni 
a bevásárlólistához egy terméket. Az app a felhasz-
nálók szokásait is megtanulja, így személyre szabott 
javaslatokat is tesz a bevásárláshoz. Az induláskor 
májusban egyelőre csak az amerikai vásárlók hasz-
nálhatják a szolgáltatást.

a K T U Á L I S
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NISSAN LEAF
A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB 
ELEKTROMOS AUTÓJA
100% ELEKTROMOS MEGHAJTÁS 
Zéró károsanyag-kibocsátás. Semmi zaj, semmi vibráció. 
Többféle töltési lehetőség. 250 km hatótáv  
egy feltöltéssel.

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 
770 Ft/100 km üzemanyag-költség. 8 év vagy  
160 000 km garancia az akkumulátorokra.

3. GENERÁCIÓS MODELL 
Több mint 200 000 eladott autó világszerte,  
92%-os vevői elégedettséggel*.

*A New Car Buyer Survey kimutatása alapján.

NISSAN e�NV200
CSÖKKENTSE KIADÁSAIT, 
NÖVELJE HATÉKONYSÁGÁT!
FELVILLANYOZZA VÁLLALKOZÁSÁT! 
A díjnyertes Nissan NV200 és a LEAF ötvözete. 
100% elektromos meghajtással.

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 
Nincs többé benzinszámla, se olajcsere, se 
sebességváltó-szervizelés. 770 Ft/100 km üzemanyag-
költség.

TÁGAS, PRAKTIKUS, ÁTALAKÍTHATÓ 
3 rakodótér 

 

NISSANGABLINI·HU

1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
Tel.: 06 (1) 222 8000
Fax: 06 (1) 222 9000

Zugló

2040 Budaörs, Malomkő u. 2.
M1-M7 bevezető szakaszánál
Tel.: 06 (23) 802-251
Fax: 06 (23) 802-223

Budaörs

1152 Budapest, Városkapu utca 1.
M3 kivezető, 11. km
Tel.: 06 (1) 415 0206 
Fax: 06 (1) 415 0210

M3

2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Tel.: 06 (28) 416-203   
Fax: 06 (28) 416-204

Gödöllõ
CSAK 

MÁRKASZERVIZ

SZALON ÉS 
MÁRKASZERVIZ

SZALON ÉS 
MÁRKASZERVIZ

SZALON ÉS 
MÁRKASZERVIZ

ELEKTROMOS AUTÓBAN 
AZ ELSŐ.

nissan_A4_nv200_ leaf.indd   2 2016. 03. 24.   19:38
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helyszín:
Danubius Hotel Helia Budapest
1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.
Parkolás a hotel külszíni parkolójában 

Tervezett program:
 08:40 – 09:00 Regisztráció, welcome kávé.
 09:00 – 09:05 Szöllősi Balázs, MIÁSZ Elnökének megnyitója.
 09:05 – 09:35  Pankucsi Zoltán, NGM helyettes államtitkár 

Az automata berendezések on-line ellenőrzése
 09:35 – 10:05 Méth András, MasterCard előadás.
 10:05 – 10:20 Sütő Ágnes, Magyar Bankszövetség előadás.
 10:20 – 10:45 Czeglédi János, 3COM Netregister Kft. előadás.
 10.45 – 11:15 Kávé szünet
 11:15 – 11:35 Szabó Gábor, INGENICO GROUP előadás.
 11:35 – 11:45 Pintér Csaba,  COFFEE & DRINK SYSTEMS KFT. 

előadás, bemutató.
 11:45 – 12:15  Gablini Gábor, elnök, Gépjármű Márkakereskedők 

Országos Szövetsége 
Amit tudni kell a tisztán elektromos hajtású személy 
és kisteher gépkocsikról…

 12:15 – 12:55  Professzor Dr. Bod Péter Ákos, miniszter (volt ipari 
és kereskedelmi miniszter, volt jegybank elnök)  
a Corviunus egyetem tanszékvezető tanára. 
Magyar gazdaság 2016 meg ami jön…

 12:55 – 13:00  MIÁSZ Elnökének záróbeszéde.
 13:00 – 14:15 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval.
 14.15– 15.30 Taggyűlés

Részvételi díjak: 
A konferencia, ebéd nélkül,
a MIÁSZ tagjaink számára ingyenes, 

konferencia, ebéddel
a MIÁSZ tagjainak: 6.000.-Ft + áfa/fõ 

A konferencia, ebéd nélkül,
nem MIÁSZ tagoknak: 5.000.- Ft + áfa/fõ 

A konferencia, ebéddel,
nem MIÁSZ tagoknak: 10.000.- Ft + áfa/fõ 

Előttünk a jövő!  
Iparágunk a technika bűvöletében.
2016. május 19. csütörtök

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

Vending
Konferencia
2016
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Az év egyik legfontosabb nemzetközi 
eseménye a Venditalia, nem vélet-
lenül, hiszen az európai szakma leg-
java képviselteti magát. Szép szám-
mal találkozhatunk majd újításokkal: 
új pavilonnakkal és új arculattal, 
a szervezõk egy igazi találkozóhelyet 
szeretnének teremtenek a nemzetközi 
automatás közösségnek. 

a tervezett program a 
résztvevőknek: 
Indulás Ferihegyről május 3-án 12:20-
kor, másnap  május 4-én egésznapos 
kirándulás Portofinoba, fantasztikus 
ebéddel, magyar idegenvezetővel majd  
csütörtökön kimegyünk a Venditalia-ra. 
A szállás Milanoban a Hotel Andreola 
4* hotelben lesz.
Köszönjük mindenkinek, aki résztvesz 
a tanulmányúton és támogatja a Miász 
törekvését a színvonalas programjai 
szervezéséhez.

Venditalia kiállítás
Milánó, 2016. május 3-6
A magyar automatás szakma nagy 
számban képviselteti magát a Venditalia 
kiállításon, a Szövetség tanulmányút 
keretében idén különleges programmal 
gazdagítja az élményt tagjai számára.

E S E m É N Y



h a S Z N O S

április 7-10. The London Coffee Festival 2016

április 13-14. NAMA Las Vegas

május 4-6. Venditalia 2016

május 19.  Vending Konferencia Budapest

szeptember 9 MIÁSZ Talákozó

október 2-4. Vending & Barista Benelux 2016

november 16-18. China Vending Show 2016

november 24-25. Evex 2016

Következõ Hírlevelünk  
megjelenési dátuma: 
2016. június 20. 
Anyagleadási határidõ: 
2016. június 30.
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

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

Aktuális akciók felől 
érdeklődjön kereskedőinknél!
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2016-os	események,	
nemzetközi	kiállítások,	vásárok:
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