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Elnöki köszöntő
Akár 30 ezer diák is dolgozhat idén 
a Nyári diákmunka programban 1. oldal

Vezércikk
Street Food – egy újabb vonzó 
üzleti lehetőség! 2. oldal
Osztermayer Miklós, a Lantmannen Unibake 
Magyarország Zrt. ügyvezető igazgató

Aktuális
Újra asztalhoz ültek a 
közép-kelet-európai pékszövetségek 7. oldal
Május 16-án újabb fejezetéhez ért a Magyar 
Pékszövetség által kezdeményezett kelet-európai 
érdekképviseleti kooperáció. Szervezetünk delegáltjai 
a Csehország keleti részén található történelmi 
régióba, Morvaországba látogatott, ahol tovább 
folytatódott a tavaly új életre keltett kooperáció.

Munkaügy 10. oldal
Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés 
kötelező és lehetséges tartalmi elemei – 
dr. Timár Virág munkajogász írása.

Úton az áfarendszer igazságossága felé 12. oldal

Iparágat érintő hírek 14. oldal

Békás Vevőtalálkozó 2019 17. oldal
A Magyar Pékszövetség idén is részt vett 
a Békás Kft. 2019-es Vevőtalálkozóján 
és szervezetünk kiállítóként is megjelenhetett 
az egyedülálló rendezvényen.

Alapanyag
Búza- és lisztpiaci elemzés – miért 
fontos az együttműködés? 18. oldal
Az elmúlt időszakban igen jelentős csapadék hullott 
az országban. Amíg áprilisban súlyos aszályról 
beszéltünk és arról, hogy a talaj nem tudott télen 
sem feltöltődni nedvességgel, az időjárás májusban 
bepótolta a hiány nagy részét. Sőt! De a sütőiparban 
a búza árának alakulásánál sokkal fontosabb 
a regionális együttműködés kérdése és a helyi 
kooperációk erősítése.

NHP fix: az agrár- és élelmiszeripari 
cégek a legaktívabbak 22. oldal
Új gépek és berendezések finanszírozására 
igényelhetnek NHP fixet a kkv-k.

Nem csupán pályázatból lehet sütni 23. oldal
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 Hungária Kft. 5. oldal
 Tolna megyei Pékség 5. oldal
 DEH Magyarország Kft. 5. oldal
 Kiss Pékség
 Tápiószentmárton Kft.  5. oldal
 Morár Péter 5. oldal
 Modul-Bake Kft. 13. oldal
 Intergavel Kft. 13. oldal
 Écsy Kft. 15. oldal
 Parola Kft. 24. oldal
 Semix Food Kft. 25. oldal
 Balmaz Sütöde Kft. 33. oldal
 CTS-EAST Kft. 33. oldal
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T A R T A L O M

Technológia
„Kevesebb munkával és stresszel 
több pénzt” 24. oldal
Egy cikksorozatot indít útjára a vállalat, 
amely a mindig is sokat emlegetett 
önköltségszámítást új vetületbe szeretné helyezni.

A teljesítménytényező szerepe 
a villamosenergia-gazdaságban 26. oldal

Adjuk vissza a fizikai munka 
megbecsülését! 28. oldal

Már növekedést korlátozó 
tényező a munkaerőhiány! 29. oldal
A vállalati átszervezések és a személyzeti 
racionalizáció lehet a versenyképesség 
megőrzésének eszköze.

Egyre több nagyvállalat dönt 
a diákmunka mellett – elmondjuk, miért! 30. oldal
Amellett, hogy a hazai iskolaszövetkezeti 
rendszerben könnyű a fiatalok toborzása és 
munkába állítása, a bérköltségek is 
alacsonyabbak, ha őket foglalkoztatják.

Gasztro
Azonosítani kell 
a banki ügyfeleket június 26-ig 32. oldal

Az online számláknál június 4-től 
kötelező az új formátum alkalmazása 32. oldal

Újabb információk a Vásárlók könyvéről 32. oldal

Rekorddal zárt a Gourmet 34. oldal
Kovács Péter, a Chef Market Zrt. pék-cukrász 
üzletágmenedzsere is nyilatkozott lapunknak.

Megvan az év fagylaltja 35. oldal
A legjobb mentes fagylalt a budapesti 
m-Gel Hungary Kft. Pisztácia parajd fűszerével 
nevű fagylaltja lett, amelynek kitalálója 
Gangel András. Megkérdeztük a szakembert, 
mi a remekmű titka.

Így készítsen a pékbisztróban, 
büfében tökéletes tejes kávét 36. oldal
Mert bizony a tej és a növényi ital különbözik 
egymástól!

Kerüljön fel az 
Ön vállalkozása is a térképre! B3


