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Elnöki köszöntő
Nem a kenyérdrágulásról szól a munkánk 1. oldal

Aktuális
Tényekkel az árrés ellen 4. oldal
A magyar Pékszövetségnek évek óta kiemelt célja, 
hogy fellépjen a kiskereskedők árleszorító 
törekvéseivel szemben. Törekvéseink eléréséhez 
mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, 
valójában hogyan állnak valós költségeink az átvételi 
árakhoz viszonyítva. Ezért végeztettük el 2018-ban 
és 2019-ben is a szükséges felmérést az 
Agrárgazdasági Kutatóintézettel, ill. jogutódjával. 

Nem mindegy, milyen jármű adásvételi 
szerződésmintát használunk 6. oldal

Tájékoztató a 2020/2021 gázévi 
földgáz-energia csoportos beszerzésről 6. oldal
Fogjunk össze idén is a minél kedvezőbb 
energiaárak elérése érdekében!

Hírek 7. oldal

Tanulószerződés helyett 
szakképzési munkaszerződés 10. oldal
Mire kell figyelni, ha szakmai 
gyakorlatos diákot foglalkoztat?

Az új E10 benzin a vállalkozások
életét is megnehezítheti 14. oldal

2020 pályázati lehetőségei 15. oldal
Mit rejtenek 2020 pályázati lehetőségei? 
Cikkünkben összefoglaljuk, hogy jelenleg milyen 
elérhető kiírásokra tudnak még pályázni 
a szervezetek, illetve mire számíthatnak még az évben!

2020 a világgazdaság 
lassulásának éve lesz 16. oldal
A PwC előrejelzése szerint 2020 a világgazdaság 
lassulásának éve lesz, miközben a kereskedelmi 
feszültségek továbbra is kihívást jelentenek majd 
a globális ellátási láncok és a világgazdaság 
további integrációja számára.

Alapanyag
Fontos változás az 
iparűzési adó kezelésében 18. oldal
Az egyedi igényekre szabottan beszerzett 
csomagolóanyagokat nem lehet anyagköltségként 
kezelni, az csak igénybe vett szolgáltatásként 
mutatható ki.
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 Pékszövetség 3. oldal

 Sütödetech 7. oldal

 ÉCSY Kft. 7. oldal

 Lipóti Pékség 9. oldal

 CTS EAST Kft. 11. oldal

 Semix Food 12. oldal

 Goodwill Consulting 15. oldal

 Modul Bake 17. oldal

 Backaldrin 21. oldal

 Eladó Pékség 23. oldal
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 Brainy Bakery 30. oldal

 GastroPan 36. oldal
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Az online jelenlét nagy 
lehetőségeket rejt a cégeknek 19. oldal
A hazai kkv-k kezdik felismerni az online világot, 
tízből hét cég rendelkezik ugyanis saját weboldallal, 
egy jelentős részük pedig már a legnépszerűbb 
közösségi média felületen is jelen van. 

2020 is a SZÉP-kártya éve 20. oldal

3 meglepő tény a 
karrier-újratervezéssel kapcsolatban 22. oldal

Technológia
Hogyan lehet legjobban megtéríteni 
az automatizációs befektetésünket? 24. oldal
A robotikával kapcsolatos összköltség mértéke 
folyamatos csökkenésben van. A McKinsey 
szerint az átlagos ár, amit egy robotért kell kifizetni, 
az elmúlt 30 év alatt minimum a felére esett, 
és az elkövetkező években még ennél is nagyobb 
csökkenésre lehet számítani."

A vállalati biztonság 
6 legfontosabb trendje 2020-ban 26. oldal

Önmagában az IoT nem elég 29. oldal
A dolgok internete és a mesterséges intelligencia 
együttes használata sokkal versenyképesebbé 
teszi a piaci szereplőket, mintha csupán az IoT-re 
támaszkodnának."

Gasztro
Fel kell készülnie az élelmiszeriparnak 
a műanyagok helyettesítésére 32. oldal
A „szívószál hatás” felkavarhatja 
a magyar műanyagipart is.

Rengeteg türelem kellett 
az első űrkeksz megsütéséhez 35. oldal
Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt 
sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre 
megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi 
Űrállomás (ISS) egyik asztronautájának, aki ezzel 
elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben.

„Szükségünk van ismét a jó szívetekre!” 35. oldal
Január 25-éig tartott a Nándori Cukrászda 
gyűjtése a pusztító ausztrál bozóttűzben 
megsebesült állatok megsegítésére.

A GastroPan kiállítás célja 
a vállalkozások szakmaiságának 
és hatékonyságának növelése 36. oldal
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