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Alig alakult meg a kft., máris vége lett. Könyvelői feladatok 
adozona.hu 

Az ügyvezető eltiltása miatt szinte a megalakulása után azonnal végelszámolni 
kell az egyszemélyes kft.-t. Milyen teendői vannak a könyvelőinek? Olvasónk 
kérdéseire Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt. 

A kérdés részletesen így szólt: Alapított egy ügyfelem egy egyszemélyes kft.-t 
szeptember elején. Múlt héten jött az értesítés, hogy el van tiltva az ügyvezetéstől, 
amiről nem tudott. Azóta pár bejövő számlája volt csak, nem állított ki egy számlát 
sem. Két alkalmazottja van. Most úgy döntött, hogy akkor inkább megszüntetné a 
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kft.-t. Mit kell nekem könyvelőnek tennem ez ügyben? Sajnos ilyet még sosem csi-
náltam. Annyit utána olvastam, hogy egyszerűsített végelszámolással meg lehet 
szüntetni a kft.-t. Nyilván először ügyvédhez kell forduljon, de nekem mint könyvelő-
nek mi a teendőm? Az áfabevallást – gondolom – azért be kell adnom. Végelszámo-
lással kapcsolatban mérleget, beszámolót – gondolom – kell készíteni erre a másfél 
hónapos működésre is. 
 
SZAKÉRTŐNK VÁLASZA: 

Először is kérdésem, hogy bejegyezte-e a cégbíróág a céget vagy nem? Ha nem, 
akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 135. § (1)–(2) bekezdése sze-
rint az előtársasági időszakról beszámolót köteles készíteni. 
 
A beszámolási (beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötele-
zettségnek a vállalkozó a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának a nap-
ját követő harmadik hónap utolsó napjáig kell eleget tenni.  Ebben az esetben az Szt. 
135. § (5) bekezdése szerint a beszámoló elkészítését követően, a jogutód nélküli 
megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás szabályai figyelembevéte-
lével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal. Ez azt 
jelenti, hogy piaci értéken tartalmazza a beszámoló az eszközöket, forrásokat, telje-
síti az előtársaság a kötelezettségeket és a tagok részére visszaadja a megmaradt 
vagyont. 
 
Abban az esetben, ha a kft.-t a cégbíróság bejegyezte – tehát a kft. létrejött – az 
egyszerűsített végelszámolás lehet járható út, amelyet a cégnyilvánosságról, a bíró-
sági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114–115/A §-ok 
előírása és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. kormányrende-
let (R.) előírása szerint kell végrehajtani. A fontosabb teendők a következők: 
 
Első lépésként az adóhatóságnak kell bejelenteni a végelszámolás megindítását. Kft. 
esetében a bejelentést a 21T201T nyomtatványon kell megtenni.   
 
Ezt követően el kell készíteni az R. előírása szerint a tevékenységét lezáró beszámo-
lót, amelyben a mérlegfordulónap a végelszámolás kezdő napját megelőző nap [R. 3. 
§].   E beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül le-
tétbe kell helyezni és közzé kell tenni [R. 3. § (4) bekezdés]. 
 
Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül be kell fe-
jezni (amit a 150 napon belül szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak) így a vég-
elszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró beszá-
molót kell készíteni.  Ezt a beszámolót a kft. törlésére irányuló kérelem benyújtásával 
egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül 
letétbe kell helyezni és közzé kell tenni [R. 7. § (6) bekezdés]. 

https://adozona.hu/jogtar/12116_2000_C_torveny_szamvitelrol
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Az általános forgalmi adóról, valamint azokról az adókról, amelyeknél az 
adómegállapítási időszak egy hónap, egy negyedév, a bevallással még le nem fedett 
időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 
napon belül kell benyújtani. 

Elemzők szerint a vállalkozások hozták a keresetek emel-
kedésének augusztusi élénkülését 
uzletem.hu 

A bérdinamika augusztusi, 1 százalékpontos gyorsulása a vállalkozásoktól 
eredt, bár a költségvetési szférában továbbra is magasabb a növekedés üteme. 
Az MTI-nek nyilatkozó elemzők a keresetek legfrisseb adatait kommentálva ag-
gályosnak nevezték, miként lesznek képesek a vállalkozások, különösen a kkv-
k kigazdálkodni a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi, 20 százalé-
kos emelését, a bértorlódás elkerülését, illetve milyen hatása lesz ennek az inf-
lációra. 

A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott tájékoztatása szerint augusztusban a 
teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 426 500, a kedvezmé-
nyek nélkül számolt nettó átlagkereset 283 600 forint volt, egyaránt 8,9 százalékkal 
magasabb, mint egy évvel korábban. A keresetek emelkedése 1,0 százalékponttal 
gyorsult az előző hónaphoz képest. A bruttó keresetek a vállalkozások körében 7,2, 
a költségvetésben 10,7 százalékkal nőttek. 

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjá-
ban kifejtette, hogy augusztusban tovább emelkedett a bérdinamika a magyar gaz-
daságban. A legfőbb hajtóerőt továbbra is az állami szférát érintő ütemezett bérren-
dezés adta, amelynek következtében még mindig kétszámjegyű volt a bérnöveke-
dés. Ezzel szemben a vállalati szférában ennél számottevően mérsékeltebb bérnö-
vekedést mért a KSH, ugyanakkor ez volt dinamikusabb az előző havinál, vagyis az 
átfogó mutató élénkülése a versenyszférára vezethető vissza. 

Előre tekintve Virovácz Péter szerint a legizgalmasabb a 2022-es minimálbéremelés 
munkaerőpiaci hatása lesz. A felek állítólag közel állnak a 20 százalékos minimál-
béremelés és garantáltbérminimum-emelés véglegesítéséhez. Annak ellenére, hogy 
ennek ellentételezésére némi adócsökkentés várható a munkáltatói oldalon, az ING 
Bank szakértői továbbra is úgy gondolják, hogy ez jelentős többletterhet ró majd a 
vállalatokra a bértorlódás (pontosabban annak elkerülése) következtében. 

A gazdaság munkaerőhiányos állapota, valamint a beruházási javak nehézkes be-
szerzése pedig tovább szűkíti a vállalatok mozgásterét. Az így kialakult helyzet ér-
demi inflációs kockázatot hordoz magában, ami megjelenik az ING idei évre várt 4,9 
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százalékos és jövőre várt 4,5 százalékos inflációs előrejelzésében – hívta fel a fi-
gyelmet a szakértő. 

Molnár Dániel, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági elemzője is az 
emelte ki, hogy a béremelések üteme augusztus hónapban is a közszférában volt 
gyorsabb az állami bérrendezések nyomán. A versenyszféra bérfolyamatait ugyan-
akkor némiképp mérsékelhette az összetételhatás is, vagyis hogy a kilábalás során a 
válság által leginkább érintett, alacsony átlagkeresettel jellemezhető ágazatokban 
nőtt gyorsabb ütemben az alkalmazotti létszám, például a szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás ágazatban az előző évhez képest 10 százalékkal. A versenyszférában 
megállt a keresetek növekedésének lassulása, ami a munkaerőhiány fokozódását 
mutatja. 

A Századvég Gazdaságkutató szakértőjének várakozásai szerint az átlagkereset az 
év végéig 8-9 százalékkal emelkedhet. Jövőre ugyanakkor érdemben magasabb, 10 
százalék feletti dinamikára számít a körvonalazódó 20-20 százalékos minimálbér- és 
garantáltbérminimum-emelés, valamint az állami szféra több szektorát érintő bérren-
dezések nyomán. A kötelező legkisebb bérek emelése azonban kockázatot jelent a 
kisebb vállalkozások számára, ahol érdemben magasabb a minimálbéren és a ga-
rantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya. Esetükben szükség van az adóterhek 
csökkentésére is, míg a nagyobb vállalatok várhatóan kisebb nehézségek árán ki 
tudják majd gazdálkodni a magasabb béreket. 

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint az elmúlt évekhez hasonlóan a mi-
nimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett a különböző állami ágazatokat, 
köztük az orvosokat érintő bérnövekedésnek köszönhetően augusztusban is várható 
volt fizetések növekedése. Azt is hozzátette, hogy felgyorsuló infláció miatt az idén a 
reálbér-növekedés üteme csökkent a korábbi években megszokotthoz viszonyítva. 
Legutóbb 2013-ban és 2014-ben volt 3 százalék körüli a reálbérindex, 2015-ben pe-
dig 4,4 százalékot tett ki. 

Németh Dávid kitért arra is, hogy várhatóan az idei utolsó negyedévben tetőzik az 
infláció, jövőre a bázishatás miatt lassulás várható, csak az a kérdés, hogy milyen 
szintre ereszkedik 2022-ben. A mostani kilátások szerint 4 százalék körüli ütem vár-
ható. Másik oldalról pedig a fizetések is emelkedni fognak. A minimálbérnél és a ga-
rantált bérminimumnál jelentős emelkedés várható. Emellett egyre feszesebbé válik 
a munkaerőpiac, mivel több ágazatban munkaerőhiányos helyzet alakult ki, ez pedig 
béremelési nyomást okoz - tette hozzá. A kilátások szerint jövőre két számjegyű 
ütemben növekedhetnek a bérek, a 4 százalék körüli infláció mellett a reálbérek pe-
dig 6 százalékot meghaladó mértékben növekedhetnek - vázolta prognózisát a K&H 
Bank vezető elemzője. (MTI) 
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A kisvállalati adó is tovább csökkenhet jövőre 
magyarhirlap.hu 

A hazai foglalkoztatás a rendszerváltás óta tapasztalt legmagasabb szinten van, az 
álláskeresők száma már alacsonyabb, mint tavaly januárban, és még tovább csök-
kenhet. A magyar családok nagyobb mértékben részesülhetnek a gazdasági növe-
kedés eredményeiből a minimálbér 200 ezer forintra és a garantált bérminimum 260 
ezer forintra emelésével. Az intézkedések a dolgozók megbecsültségéről szólnak, a 
kormány a foglalkoztatók megfelelő ellentételezése érdekében fenntartja eddigi válla-
lásait a munkáltatói járulékok 4 százalékpontos csökkentésére – mondta Palkovics 
László a minimálbér-tárgyalások eheti fordulója kapcsán. Az Innovációs és Techno-
lógiai miniszter bejelentette: a szociális partnerek egyetértése esetén készek a kis-
vállalati adó kulcsát 10 százalékra mérsékelni. A mostanáig felmerült adócsökkentési 
javaslatok összesen több mint 660 milliárd forint éves megtakarítást jelentenének a 
hazai cégek számára, amelyet a vállalkozások bérfejlesztésre fordíthatnának. 

A jövő évi minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos egyeztetések a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretében zajlanak. A 
testület a kormányzati, munkaadói és munkavállalói oldal képviselői részvételével 
2021. október 27-én, Budapesten tartotta meg legutóbbi ülését. 

Bár a felek között még fennáll némi véleménykülönbség a béremelések kompenzáci-
ójának mértékében, az álláspontok érdemben közeledtek. A tárgyalások a mielőbbi 
megegyezés érdekében november első hetében, a lehetséges megállapodás részle-
teinek kidolgozásával folytatódnak. A bérek 2010 óta folyamatosan emelkednek Ma-
gyarországon. 

Az elmúlt évtized elejéhez képest jóval több mint kétszeresére nőtt a minimálbér és a 
szakmunkás minimálbér összege. A munkahelyeket és a fizetéseket a vírusválság-
ban is sikerült megvédeni, a magyar gazdaság a legjobban teljesítők közé tartozik 
Európában. 

Jelentős az igény a legkisebb keresetek további növelésére: a nemzeti konzultáció 
válaszadóinak 94 százaléka támogatta a 200 ezer forintra emelés tervét. 

A lépéssel a minimálbér 2022-től felülmúlná az átlagbér 2010-es szintjét. A kormány 
arra törekszik, hogy a bérköltségek növekedése ne veszélyeztesse a magyar mun-
kavállalók kétharmadát foglalkoztató kis- és középvállalkozások működőképességét. 

A kisvállalati adó kulcsának jelenlegi 11-ről 10 százalékra csökkentésére mintegy 13 
milliárd forintot hagyna a kisebb cégeknél. Változatlanul napirenden van az a kama-
rai javaslat, amely a helyi iparűzési adó bérterheket egyértelműen enyhítő mérséklé-
sét az idén bevált gyakorlat szerint 2022-re is kiterjesztené. 
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A Liga Szakszervezetek arra számít, hogy november közepén aláírják a megállapo-
dást a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról - mondta Mészáros Me-
linda, az érdekképviselet elnöke az MTI-nek szerdán. 

A szakszervezeti vezető úgy fogalmazott: a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma (VKF) keretében zajló egyeztetések során megállapodás közeli 
helyzetbe jutottak a kormányzati, munkaadói és munkavállalói oldal képviselői. Mint 
mondta, a jövő héten már csak a megállapodás szövegezésével foglalkoznak. 

Régóta adósok az áremeléssel a fodrászok 

vg.hu 

Szakadéknyi a különbség a hazai és a nyugat-európai fodrászszalonok szolgáltatási 
árai között, amit az eltérő költségstruktúra sem indokol. Aki teheti, pluszszolgáltatá-
sok biztosítása mellett emel csak árat. 

A magyar fodrászszalonok többsége felelős gazdálkodással elérhet 10-15 százalé-
kos árbevétel-arányos eredményt, megfelelő üzleti modellel azonban a 20-25 száza-
lék sem irreális  

– mondta a VG-nek Havasi Krisztián, a Henkel Beauty Care üzletág Professional te-
rületvezetője. Kifejtette, hogy kiadási oldalon sorrendben a bérek, a bérleti díjak, illet-
ve az anyagköltség jelentik a legnagyobb terhet. Nehezíti a hatékony működést, 
hogy a kiemelt helyen lévő üzletek bérleti díja jóval magasabb összeg, ráadásul leg-
több esetben euróban történik az elszámolás a bérbeadókkal.  

Az uniós fizetőeszközzel szemben az elmúlt három-négy évben 20 százalékkal 
gyengült a forint, az árfolyamveszteség nem elhanyagolható részét pedig a szakma 
viselte.  

Éppen ezért Havasi Krisztián szerint elkerülhetetlen a szolgáltatási árak növelése, 
mert míg a magyar piacon az átlagos fejpénz továbbra sem haladja meg a 3500 fo-
rintot,  

addig Nyugat-Európában a diszkont hajvágás is 20-25 euró, a szalonok többsége 
viszont inkább 35-40 eurótól felfelé vállal munkákat. Azaz a szolgáltatási árban há-
rom-négyszeres vagy még nagyobb a különbség, miközben a felhasznált eszközök 
és hajápoló szerek terén legfeljebb másfélszeres, a fennmaradó részt pedig a maga-
sabb rezsiköltségek sem indokolják. A Schwarzkopf Professional első embere szerint 
sokszor az is a fejlődés gátja, hogy egy jó fodrász nem feltétlenül felkészült vállalko-
zó, pénzügyi tudatosság híján pedig sokan falakba ütköznek.    

Az infláció plusz 2-3 százalékos drágulás egészséges árnövekedés lenne, csakhogy 
az utóbbi években éppen az árérzékeny fogyasztók miatt még a pénzromlás ütemét 
követő átárazás sem történt meg  
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– árnyalta a képet a VG-nek Szénási István, a SzalonSkicc szalonhálózat tulajdono-
sa. Jelzésértékű viszont, hogy az 5,5 százalékos szeptemberi infláció kilencéves 
csúcsnak felel meg, amikor pedig hétről hétre dönt rekordot a benzinár, az átlagem-
ber azt is könnyebben elfogadja, hogy a fodrásznál többet kell fizetni. Ezzel együtt 
Szénási István úgy látja, sokaknak egyelőre távoli cél, hogy akár a forgalom negyede 
legyen a profit a nap végén.  

Az országszerte 25 szalonnal rendelkező SzalonSkicc berkein belül az idén a 8-10 
százalékos áremelést is csak úgy hajtják végre, hogy azért cserébe pluszszolgálta-
tást kínálnak, ráadásul fokozatosan, régiónként a vásárlóerőt figyelembe véve lép-
nek. Az üzletember szerint nem önmagában a nyereség a cél, az áremelésből szár-
mazó többletbevétel segíthet ugyanis a versenyképesség növelésében, azt beruhá-
zások, fejlesztések mellett oktatásba, képzésbe is visszaforgatják, illetve igyekeznek 
minél több nemzetközi hajápolási trendet a hazai piacon is meghonosítani.  

Csakhogy mindebben a közelgő 200 ezer forintos minimálbér is újabb akadály lehet, 
a bérköltség megugrása elsők között helyezhet nyomást a fodrászszakmára.  

Szénási István szerint a különféle fórumokon már beharangozott járulékcsökkentés 
ebben érdemi segítséget jelenthet, amire a hálózatban működő fodrászatok azzal 
biztosan rászolgálnának, hogy szigorúan szabályozott működésükkel sokat tesznek 
a szektor kifehérítéséért. Ami viszont a hátországot illeti, mélyebb gyökerű probléma 
az OKJ-s képzések kivezetése, amelyet a meghatározó piaci szereplők magánokta-
tási rendszerrel pótolhatnak, a hozzájuk csatlakozóknak életpályamodellt kínálva a 
fodrásztól, üzletvezetőtől kezdve a területi, regionális vezetőig.  

A Covid-válság első hullámában önkéntes zárlattal tanúsítottak felelősségteljes ma-
gatartást a fodrászatok, a második hullámtól viszont a törvényi szabályozáson túli 
önkontroll már nem volt jellemző  

– idézte fel Havasi Krisztián. A Schwarzkopf Professional vezetője szerint a profesz-
szionális hajápolási termékek forgalmában azonban jelentős visszaesést nem ta-
pasztaltak a nehezebb időszakokban sem, hiszen akkor a fodrászszalonoktól átme-
netileg az online kereskedelem felé terelődött az értékesítés. Ezzel együtt a magyar 
piacon a professzionális termékek iránti kereslet csak a tizede az olcsóbb lakossági 
hajápolási szerekének, míg tőlünk nyugatabbra akár 80-20 vagy 70-30 százalék is 
lehet ez az arány. A Schwarzkopf Professional értékesítési csatornái közül a szalo-
nok a legfontosabbak, mert bár termékeiket a szakmának gyártják, de rajtuk – és 
szaktanácsadásukon – keresztül a végfogyasztóknak. 

A további növekedés útját a SzalonSkicc esetében a franchise hálózat létrehozásá-
ban látja Szénási István, ez viszont részben újfajta megközelítést hoz. „Az üzemelte-
tési tapasztalatok átadása az alapvető célunk, zajlanak a tárgyalások, a terjeszke-
dést már 2021 végén, 2022 elején megkezdenénk. Első körben 10-15 új üzlettel 
számolunk ebben a formában, az már egy közel Bio Hair-méretű hálózat” – bocsátot-
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ta előre az alapító. A konkurenciára nézve egészséges versenyhelyzetet lát, ugyan-
akkor próbálnak előnyt kovácsolni abból, hogy a láncolatuk erős, egységes, nem pe-
dig elaprózott struktúra jellemzi, így üzletileg gyorsan, hatékonyan képes működni.  

Online számla adatszolgáltatás: érdemes komolyan venni a 
NAV figyelmeztetését 
uzletem.hu 

A NAV októbertől levelet küld a hibás online számla adatszolgáltatást nyújtó 
adózók részére. Ezt érdemes komolyan venni, mert az áfatervezet is ezekre az 
adatokra épül – figyelmeztet az RSM Hungary. 

Az online számla adatszolgáltatás minőségének javítására nemcsak a számlánként 
akár 500 ezer forintos adóbírság elkerülése érdekében érdemes figyelni, hanem 
azért is, mert ezen az adatszolgáltatáson alapul a novemberben esedékes 
áfatervezet kiajánlás és a papírmentes számlázási folyamat lehetőségét ígérő e-
számlázás is – írja friss bejegyzésében Németh Lilla, az RSM Hungary adóüzlet-
ágának igazgatója. 

Mire figyelmeztet a NAV? 

Az adatszolgáltatásban érintettek akkor kapnak tájékoztatást, ha valamilyen hiba 
folytán a NAV részére küldött online számla adatszolgáltatásunk nem ért célba, tehát 
az adóhatóság azt valamiért nem tudta befogadni. A legjellemzőbb okok a követke-
zők lehetnek: 

• kötelező adat hiányzik a számla XML fájlból; 

• az adatkitöltés hibás (például dátum formátumú érték helyett betűk 
használata); 

• XML verziófrissítéskor elmaradt a számlázó program felülvizsgálata; 

• nem megfelelő a tesztelés új számlázó program bevezetésekor; 

• kommunikációs hiba lépett fel a NAV-nál. 

A leggyakoribb online számla hibákról korábbi bejegyzésünkben írtunk: 5 tipikus hiba 
a NAV online számla adatszolgáltatás során. 

Hibafeltárás és hibarögzítés a NAV oldalán 

Az adóhatóság tájékoztatója alapján „a cél a sikertelen vagy figyelmeztetést kiváltó 
adatszolgáltatások számának csökkentése, a rendelkezésre álló számlaadatok tel-
jességének és pontosságának javítása, ezáltal az adózói ügyviteli folyamatok haté-
konyságának növelése”. 

https://www.rsm.hu/blog/connectax/online-szamla/2021/10/online-szamla-adatszolgaltatas-nav-figyelmeztetes
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Az éremnek azonban két oldala van. A NAV egyrészt támogatja a vállalkozásokat 
azzal, hogy automatikusan és rendszeresen feltárja a hibákat, másrészt azonban 
ezek a hibák dokumentáltan elérhetőek lesznek az adóhatóság számára. Amennyi-
ben tehát később adóellenőrzésre kerül sor, a NAV elvárja, hogy az értesítéseket a 
vállalatok feldolgozzák és a hibákat kijavítsák. 

Az adóhivatali kommunikáció részeként nemcsak az adóalanyokat figyeli a NAV, ha-
nem azokat a szoftverfejlesztőket is, akik a 2021. augusztusban beküldött hibás 
adatszolgáltatásokban szerepelnek, mint fejlesztő cég. Ezáltal az adóhatóság első 
körben a rendszerhibákra hívja fel a figyelmet. 

Az érintett vállalatok az elektronikus tárhelyükön értesülhetnek az online számla hi-
bákról.  Fontos tehát a cégkapu ügykezelők felkészítése, a kapcsolódó teendők 
meghatározása! 

Javítsa ki online számla hibáit az adóhatósági ellenőrzés előtt! 

Függetlenül attól, hogy vállalkozása kapott-e már levelet a NAV-tól vagy sem, az on-
line számla XML adatminőségének javítására érdemes erőforrásokat áldozni. Igaz, a 
megfelelés nem könnyű, mert mind az áfatörvény, mind a NAV fejlesztői dokumentá-
ció elvárásokat támaszt a vállalatok felé. Adószakértői és informatikai tudás hiányá-
ban tehát nehéz boldogulni, pedig a mielőbbi hibajavításból a vállalkozások is jelen-
tős hasznot húzhatnak: a helyes XML fájlon alapuló adatszolgáltatás nemcsak a je-
lentős adminisztrációs tehermentesítéssel kecsegtető áfakiajánlás, hanem a költség-
hatékony, papírmentes e-számlázás alapja is. 
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A Magyarok Kenyere program szervezői összefognak a 
Magyar Pékszövetséggel 
elelmiszer.hu 

A tizenegyedik éve működő Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 
szervezői (a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége - 
MAGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapít-
vány) együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Pékszövetséggel a 
Kenyér Világnapja alkalmából, az Országházban. A megállapodás értelmében a 
felek összehangoltan tevékenykednek szakmai, stratégiai, érdekképviseleti cél-
jaik elérése érdekében. 

A Magyar Örökség díjas Magyarok Kenyere program szervezői és a Magyar Pékszö-
vetség eddigi szakmai és társadalmi együttműködésüket hivatalos formában is meg-
erősítették. A megállapodást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nevében Győrffy 
Balázs elnök, a MAGOSZ képviseletében Jakab István elnök, a Magyarok Kenyere 
Alapítvány részéről Rittlinger József kuratóriumi elnök, a Pékszövetség oldaláról 
Septe József elnök látta el kézjegyével. 

A felek közös fellépése a karitatív tevékenység mellett többek között olyan szakmai 
és stratégiai célokra is kiterjed, mint a fenntarthatóság biztosítása, a korszerűen elő-
állított, de egészséges és természetes, adalékanyagoktól mentes élelmiszerek fo-
gyasztásának ösztönzése, valamint a kenyérrel és összetevőivel kapcsolatos lakos-
sági ismeretek bővítése. Emellett kiemelt cél egymás érdekképviseleti tevékenysé-
gének erősítése, illetve a technológiai és tudástranszfer kárpát-medencei szintű elő-
segítése is. 

Az aláírók az ünnepélyes eseményen alapvető jelentőségűnek nevezték, hogy a 
szakmai célok mellett a társadalmi felelősségvállalás terén is kiemelten együttmű-
ködnek. Ennek jegyében, első lépésként a Magyarok Kenyere program szervezői 
500 kg lisztet ajánlottak fel a Pékszövetség karitatív akciójához. 


