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Tisztújító Közgyűlés – elnöki beszámoló az elmúlt 3 év munkájáról

3. oldal

Tisztújító közgyűlését tartotta október 29-én a Magyar Pékszövetség
Budapesten, az elmúlt három évben végzett munkáról Septe József elnök számolt be.
Aktualitások az élelmiszergazdaságban, a sütőipar helyzete és lehetőségei
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A Magyar Pékszövetség tisztújító közgyűlése előtt dr. Felkai Beáta, az Agrárminisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárságának Élelmiszergazdasági és –minőségpolitikai
Főosztályának vezetője tartott előadást az élelmiszeripar, és azon belül a sütőipar jelenlegi helyzetéről,
várható támogatási forrásokról, lehetőségekről.
Közeledik az év vége – használja ki pályázati lehetőségeit!

14. oldal

Nem csupán az év vége, de a 2014-2020-as pályázati ciklus vége is közeledik.
Hogy pontosan mire is számíthatunk majd 2021-től, arról még csak tervezetek
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keringenek – addig is, nézzük meg, hogy mire pályázhatunk még az idén!
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Duális képzés a szakmai oktatásban – költségek a vállalatok szempontjából
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Csökkentse adóterheit a KIVA-val, legálisan

2018-ban a tavaszi közgyűlésen és a Pékmester decemberi számában hívtuk fel a vállalkozások
figyelmét egy jelentős költségcsökkenést eredményező új adózási módra a KIVA-ra.
Sütőipari termékek önellenőrzése

Az egyik sütőüzem HACCP felülvizsgálatatkor merült fel a kérdés, hogy kell-e
termékvizsgálatot végeztetnie egy sütőipari vállalkozásnak rendszeres időközönként.
Ismét drágul a kenyér – szalagcímek nyomában

3 Ft áremelkedéstől hangos a sajtó?
Figyelem, segítés, tanítás a Kenyér Világnapján

A Magyar Pékszövetség tagjai alkalmazkodva a járvány miatti korlátokhoz,
idén is méltón ünnepelték október 16-án a Kenyér Világnapját.
Rövid hírek: Többéves agrár-élelmiszeripari ellenőrzési program készült,

Új államtitkár felel az élelmiszerlánc-felügyeletért, Pálinkafogyasztás – minőséget szakszerűen

A szakképzésben duális partnerként résztvevő vállalkozások költségeiről
és az őket megillető adókedvezmények mértékéről, számítási módjáról.
Társadalmi egyeztetés a következő uniós pénzügyi ciklusról
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Tegyünk rendet a fertőtlenítés terén!
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Helyes fertőtlenítési gyakorlat a mindennapokban. Követelmények és lehetőségek
Rövid hírek: Különleges fajtateszteken bizonyíthat a biobúza,
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Széchenyi Kártya Program – időben lépjen, aki igénybe venné
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