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Elnöki köszöntő 

Húsvét (1. oldal) 

Idén április 1-re esik „a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap”, vagyis a 

húsvét. Szerencsére az ünnep kereskedelmi meghatározása nem ennyire bonyolult, mert a karácsony után ez 

a második legforgalmasabb időszak a kereskedők, gyártók számára, és nincs ez másképp a sütőiparral sem. 

 

Vezércikk 

Kádárista csökevény, vagy jelenkori népbutítás? (3. oldal) 

Abszurd, ami a kenyér ára körül évek óta Magyarországon zajlik. Most csak az egyik vetületét bontjuk ki a 

kérdésnek, de oldalakon át lehetne írni róla. Az a kérdés, érdemes-e? 

 

Aktuális 

Áfa-változások (6. oldal) 

2018.07.01-től a NAV felé azonnali hatállyal le kell jelenteni a kiállított, legalább 500.000 Ft áfát tartalmazó 

számlák minden lényeges adatát, míg a 100.000 Ft áfatartalmú számlák lejelentésére 5 naptári nap áll 

rendelkezésre. 

 

Három napig Budapesten sült a legtöbb kenyér (7. oldal) 

Az eddigi legsikeresebb SIRHA Budapest kiállítást rendezte a HUNGEXPO a Budapesti Vásárközpontban. Az 

idén harmadik alkalommal megtartott eseményre több mint 20 ezer szakmai látogató érkezett. A Magyar 

Pékszövetség különösen nagy gondot fordított arra, hogy méltó módon képviselje az ágazatot. Az általa szervezett 



számos szakmai és látogatói programrévén minden résztvevő láthatta, mit és miért dolgozik a szervezet, hol tart ma 

a hazai sütőipar. 

 

Illat és hangulat (11. oldal) 

A Magyar Pékszövetség termékversenyt hirdetett a 2018. februári SIRHA kiállítás alkalmából. A termékverseny 

kategóriáinak nyertesei ingyen utazhatnak ki a Magyar Pékszövetséggel az idén szeptemberi, müncheni IBA 2018 

kiállításra, ami a világ legnagyobb, háromévente rendezett sütőipari vására. 

 

Nem mindegy, milyen édesítőszert választanak a pékségek (13. oldal) 

 

Alapanyag 

Új rekord várható a gabonatermelésben (14. oldal) 

A rétesalma az év gyümölcsfajtája (15. oldal) 

Elégedett munkaerő nélkül nincs elégedett vevő (16. oldal) 

Üzleti koalíciót kínál az „okoscipó” (17. oldal) 

Dagasszon versenyelőnyt a pályázatokból! (20. oldal) 

 

Technológia 

Mi teszi az élelmiszer-összetevőt „természetessé"? (22. oldal) 

Változnak az édesítőszerek használatának előírásai (23. oldal) 

Milyen értékeket rejt a digitális gyártás a sütőipar számára? (24. oldal) 

Súlyos műszaki és higiéniai hiányosságok egy fővárosi sütőüzemben (26. oldal) 

Munkahelyi dohányzás – avagy az idő pénz (28. oldal) 

 

In memoriam 

Elhunyt Prof. Dr. Lásztity Radomír (30. oldal) 

 

Gasztro 

Nyelvégető (31. oldal) 

Magyar diákok nyertek a pozsonyi sütőipari kiállításon (32. oldal) 

Kiválasztották a 2018-as országtorta hat döntősét (34. oldal) 

Közös beszerzés (36. oldal) 

Tájékoztató a 2019. évi villamos energia és 2018/2019 gázévi földgáz energia csoportos beszerzésről. 

 

 

 


