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Vállalkozz okosan! – szakértőktől röviden 

 

 

Napjaink folyamatosan változó és egyre nagyobb információhalmazában egyre nehezebb 

eligazodnunk. A több irányból érkező hírek megnehezíthetik vállalkozásaink gördülékeny 

működését. 

Jelen kiadvány segítséget nyújt a meglévő, valamint az induló gazdaságok, vállalkozások 

számára az eligazodásban. Betekintést nyerhetünk a GDRP vagyis az adatvédelem világába, 

megismerkedhetünk új tudásokkal és régi módszerekkel a vállalkozásokban, valamint az online 

számlázás gyakorlatával és a könyvelés fontosságával. Röviden érintjük a kognitív torzítás és 

a racionális döntés fogalmát, kitekintve a pszichológia fontosságát a vállalkozási tevékenységek 

hatékony működtetésében. 

Célunk tehát az, hogy a termelőknek, vállalkozóknak általánosságban képet nyújtsunk az 

előírásokról, szabályrendszerekről, lehetőségekről és érdekességekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Új tudások, régi módszerek a vállalkozásokban  
 

 

 

Mindannyiunk fejében ott vannak azok a berögzült alapszabályok, amelyeket egészen fiatalon 

megtanultunk. A munkahely és az otthon elválnak egymástól, nem visszük haza a munkát és a 

munkahelyi gondokat, és 8 óránál többet nem vagyunk a munkahelyünkön. 

Ezek a szabályok azonban az idő előrehaladtával és a digitális technológia fejlődésével 

kezdenek feledésbe merülni. Új módszerek jelennek meg: a home office és a távmunka. 

Az online munkavégzéssel kapcsolatban két jelentős kérdés merül fel: 

Home Office - kényszer vagy új munkastílus? 

Hatékonyabb munkavégzés vagy totális káosz? 

 

 

  



 
 

 

 

Nézzük meg először az előnyöket: 

 

• Több idő 

• Rugalmasság, szabadság 

• Nincs zavaró tényező, folyamatos munkavégzés 

• A munkaidő az tiszta munkaidő 

• Nincs helyhez kötöttség 

• Költséghatékony 

 

Most pedig a hátrányokat is: 

 

• A hatékony munkavégzés precíz beosztást/időmenedzsment igényel 

• Egyedüllét 

• Elmosódó határok a munka és magánélet között 

• Technikai eszközök kevésbé ellenőrzött használata 

• Nagyobb biztonsági háttér szükséges 

• Új szabályok bevezetése 

• Új szervezeti kultúrát igényel 

• Nagyobb bizalom 

• Nagyobb önállóság 

• Kreatívabb, hatékonyabb munkakörnyezet 

 

 

  



 
 

 

 

Új szabályozás 

 

 

Nem ugyanaz a Home Office és a távmunka, a különbségek pedig a következők: 

 

„Távmunka végzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan 

tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan 

továbbítják.” - mondja ki a Munka Törvénykönyve. 

 

A Home Office, vagyis otthoni munkavégzés és a távmunka között annak rendszeressége a 

legnagyobb különbség. 

 

A rendszeres otthoni munkavégzés esetén jogilag távmunkavégzés valósulhat meg. A Home 

Office eseti jelleggel fordul elő, amit vagy a munkáltató rendel el, vagy maga a munkavállaló 

kérésére, a munkáltató engedélyével történik. 

 

 

  



 
 

 

 

Új szabályozásoknál új kérdések és felvetések is merülnek fel, pl.: 

 

• Egyoldalú munkavégzés nem rendelhető el 

• Milyen időtartamban és mikor rendelhető el? 

• Rezsiátalányt kellene fizetni (16.000 Ft) 

• Munkáltatónak kell az eszközöket rendelkezésre bocsátani 

• Digitális eszközökön keresztüli ellenőrzés 

• Munkavédelmi kérdések 

 

Mire figyeljünk a leginkább? 

 

• Biztonsági kérdések 

• Hálózati hozzáférések 

• Háttérrolók 

• Levelezés 

• Eszközök 

• Oktatás 

• Titoktartás 

• Rendszeres visszacsatolás 

• Kapcsolattartás 

• Határidők, feladatok pontos meghatározása 

• Közös kommunikációs platform kialakítása (közös naptár, dokumentumok stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Videókonferencia programok 

 

Zoom  

 

Előnyök  

• akár 100 résztvevő 

• galérianézet  

• egyszerű bejelentkezés 

• képernyő megosztás  

 

Hátrányok 

• alkalmazás szükséges a használatához 

• az ingyenes változatban legfeljebb 40 percig tarthat a meeting 

• biztonsági problémák 

 

 

Google Hangouts  

 

Előnyök  

• egyszerű bekapcsolás  

• megbízható biztonsági rendszer 

• képernyő megosztás  

 

Hátrányok 

• egyszerre legfeljebb 10 fő 

• nem elérhető galérianézet 

 

  

 



 
 

Google Meet 

 

Előnyök  

• egyszerű bekapcsolódás  

• megbízható biztonsági rendszer  

• képernyőmegosztás  

• Google Naptár, Gmail szinkronizálás  

• 250 fős meetingek  

• videókonferencia rögzítése, mentése Google Driveba  

 

Hátrányok 

• csak G Suite felhasználók számára érhető el 

 

Skype 

 

Előnyök  

• egyszerre 50 fő  

• megbízható biztonsági rendszer  

• képernyőmegosztás  

• beépítő képernyőrögzítés  

 

Hátrányok 

• Skype vagy Microsoft fiók szükséges 

 

 

Microsoft Teams 

 

Előnyök  

• böngészőben és alkalmazásban is elérhető  

• egyszerre 10 000 fő  



 
 

• képernyőmegosztás  

• beépített képernyőrögzítés  

• megbízható biztonsági rendszer  

• külső vendégek könnyű csatlakozása  

• meeting közbeni jegyzetelés  

• fájlok megosztása és közös szerkesztése  

 

Hátrányok 

• Office 365 vagy Teams előfizetés szükséges 

 

Blue Jeans 

 

Előnyök 

• kiemelkedően biztonságos  

• böngészőből elérhető  

• beépített funkciók  

• alkalmazásokkal kompatibilis  

 

Hátrányok 

• ingyenes verzióban legfeljebb 25 fő 

• az ingyenes verzió csak 7 napig használható 

 

Go To Meeting 

 

Előnyök  

• biztonságos  

• résztvevők számára böngészőből elérhető  

• képernyőmegosztás  

• beépített képernyőrögzítés  

• rajzolás  



 
 

• Zapier integráció  

 

Hátrányok 

• ingyenes verzióban legfeljebb 3 fő 

• az indításhoz alkalmazás szükséges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A személyes adatok védelme: GDPR  

 

Az adatvédelem fogalma az 1970-es évektől vált széleskörűen használttá, a magánszféra 

védelmén belül értelmezendő.  

Az adatvédelem minden esetben a személy magánszférájának jogi védelmét jelenti, amely az 

1970-es évektől az elektronikai forradalom által egyre általánosabbá váló automatizált 

adatfeldolgozás veszélyeire válaszul jelent meg Európában és jogi védelmi tartalma azóta is 

folyamatosan változik.  

Információszabadság fogalma szorosan összefügg az adatvédelemmel. A közérdekű adatok az 

állami vagy közfeladatot ellátó szervek birtokában lévő adatok bárki számára hozzáférhető 

nyilvános adatoknak minősülnek. Természetesen ezek nem lehetnek személyes adatok. A 

közérdekből nyilvános adatok közé tartoznak pl. cégtárak adatai. (magánszemély személyes 

adatai is!) 

GDPR felépítése 

• Preambulum   173 pont 

• I. fejezet  Általános rendelkezések 

• II. fejezet  Elvek 

• III. fejezet  Érintett jogai 

• IV. fejezet  Az adatkezelő és adatfeldolgozó  

• V. fejezet   A személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi  

szervezetek részére történő továbbítása  

• VI. fejezet   Független felügyeleti hatóságok 

• VII. fejezet   Együttműködés és egységesség 

• VIII. fejezet   Jogorvoslat, felelősség, szankciók 

• IX. fejezet  Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések 

• X. fejezet  Záró rendelkezések  

 

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, 

kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani. A gyors technológiai fejlődés és a 

globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét, gyűjtésük és megosztásuk 

jelentős mértékben nőtt.  



 
 

Ha a rendelet úgy rendelkezik, hogy a benne foglalt szabályokat tagállami jog által 

pontosítani, illetve korlátozni lehet, a tagállamok a rendelet egyes elemeit beépíthetik a 

nemzeti jogukba, ha az a koherencia biztosításához, valamint ahhoz szükséges, hogy a 

nemzeti rendelkezések a hatályuk alá tartozó személyek számára érthetők legyenek.  

De mit is értünk személyes adat alatt?  

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely 

információ: azonosítható bármely természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon 

egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyenek lehetnek a név, szám, helymeghatározás, 

online adat, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális tényező 

stb.  

Meghatározásra került a különleges adat fogalma is. Különleges adat a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, szexuális életre 

vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok. Ezek kezelése szigorúan tilos!  

Az adatkezelés tehát a különleges adatokra nem irányulhat, azonban a személyes adatokat 

vagy adatállományokat mindenképp érinti, automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett műveletekkel. Ezek a műveletek az alábbiak lehetnek: 

• Gyűjtés 

• Rögzítés 

• Rendszerezés  

• Tagolás 

• Tárolás 

• Átalakítás vagy megváltoztatás 

• Lekérdezés  

• Betekintés 

• Felhasználás 

• Közlés 

• Továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

• Összehangolás vagy összekapcsolás 

• Korlátozás 



 
 

• Törlés, illetve megsemmisítés 

A fent említett műveletek elvégzéséért az adatkezelő felel. Az adatkezelő az adatvédelmi 

normák elsődleges címzettje, az adatkezelés folyamata az ő ellenőrzése alatt zajlik.  

Meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket, végrehajtja vagy 

végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.  

Ki lehet adatkezelő? 

• Természetes személy 

• Jogi személy 

• Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

• Maga az adatalany 

Az adatkezelés hatálya tárgyi és területi szintre terjed ki. A tárgyi hatály minden adatkezelésre 

és feldolgozásra kiterjed, függetlenül annak módjától, hogy nyilvántartás része vagy csupán 

egyetlen adat.  

Természetesen ebben az esetben is vannak kivételek. Kizárólag saját, személyes célt szolgáló 

adatok (pl.privát telefonregiszter) kivételt képeznek. Fontos, hogy azok a cégek, akik 

közösségi hálózatokat működtetnek, nem hivatkozhatnak a magáncélú adatfeldolgozással 

kapcsolatos kivételre.  

Területi szinten az EU egész területe a GDPR alá tartozik. Ez magában foglalja azokat a 

vállalkozásokat, akik az EU területén tevékenységi hellyel rendelkeznek, valamint a 

nemzetközi közjog által valamely tagállam jogát alkalmazó területeket.   

Az EU-ban tartózkodók adatainak kezelése az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett adatkezelések áru vagy szolgáltatás 

igénybevételekor és profilozáskor végezhetőek.  

Előzetes tájékoztatási kötelezettség 

A tájékoztató átláthatóságot biztosít, amely az érintetti ellenőrzés gyakorlásának és a 

hozzájárulás érvényességének egyik feltétele. Az érintett hozzájárulásának az adott 

cselekvéssel kapcsolatos tények és következmények értékelésén és megértésén kell alapulni. 

Különös jelentőséggel bír a tájékoztatás módja (egyszerű, zsargon használata nélküli, érthető, 

figyelemfelkető szöveg). A tájékoztatás módját a tartalomhoz kell igazítani, rendszeres, átlag 

felhasználó számára kell érthetővé tenni.   



 
 

Az adatkezelés útját mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni, vagyis 

mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatait.  

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is.  

Céltól eltérő adatkezelés  

Azt elemzi, hogy milyen szempontokra kell figyelemmel lenni akkor, ha az adatkezelő azt 

vizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Jelenlegi és tervezett célok közötti, valamint az 

adatok gyűjtésének körülményei, érintettek és adatkezelő közötti kapcsolatot jelent.  

Az adatkezeléshez szükséges vizsgálni a személyes adatok jellegét, illetve, hogy az 

érintettekre nézve esetleg milyen további következményeket jelent.  

Különleges adatok kezelése  

9. cikk (1) bekezdés, felsorolja a különleges adatokat és főszabályként kijelenti, hogy 

különleges adat kezelése tilos. 

„A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok kezelése tilos. 

A (2) bekezdésben az uniós jogalkotó 10 kivételt határoz meg: 

• Érintett hozzájárul, kivéve, ha ezzel sem oldható fel a tilalom. 

• Foglalkoztatásból, szociális biztonságot, védelmet jelentő jogszabályokból fakad, koll. 

szerz. Lehetővé teszi. 

• Más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges 

• Valamely politikai, vallási, szakszervezeti célú alapítvány egyesület megfelelő 

garanciák mellett jogszerűen végzi: kizárólag tagságra vonatkozóan, harmadik fél 

számára csak hozzájárulással adja át. 

• Az érintett által kifejezetten nyilvánosságra hozott adatok. 



 
 

• Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges, 

bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el. 10. cikszigorít: közhatalmi 

szerv végezhet teljes körű bűnügyi nyilvántartást 

• Közérdek miatt szükséges, az érintett jogainak védelmére konkrét intézkedéseket 

tartalmaz, 

• Munkahelyi egészségügyi célokból, munkaváll. Képességének felmérése érdekében 

(NAIH állásfoglalás) 

• Népegészségügyi területet érintő közérdek 

• Közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás. Statisztikai cél. 

Adatbiztonság követelménye 

Az adatok szakszerű védelme az adatkezelő alapvető érdeke. Az adatbiztonság azt jelenti, 

hogy a rendelkezésre álló adatokat minden lehetséges fenyegetéstől védeni kell. Nehézséget 

az okoz, hogy úgy kell nagyfokú védelmet biztosítani, hogy közben az adatok azok számára 

rendelkezésre álljanak, és kizárólag csak azok számára, akiket erre feljogosítottak. Az 

információbiztonság valamennyi hasznos információ védelmét jelenti, addig az 

adatbiztonságot szűkebb körben a személyes adatok vonatkozásában támaszt az adatkezelővel 

szemben biztonsági elvárásokat. 

Adatokra leselkedő veszélyek 

• Természeti csapások (tűz, árvíz, földrengés) 

• A technikai rendszer meghibásodása (hardver,szoftverhibák) 

• Emberi tényezők, szándékos emberi beavatkozások (kiberbűnözés, személyiséglopás) 

• Gondatlanság, hanyagság (eszköz elveszítése) 

• Véletlen „baleset” (törlés) 

Munkahely és adatkezelés  

Szerződésen alapuló adatkezelések, foglalkoztatáshoz szükséges adatok (adattakarékosság) 

• Beléptető rendszer alkalmazása 

o Milyen céllal? 

o Ki fér hozzá? 

o Történik-e profilozás? 

• Munkahelyi kamera 



 
 

o A munkatársak szisztematikus megfigyelés nem szabályos. 

o Alapja a személy és vagyonvédelem lehet 

o Kameránként (kameracsoportonként) tájékoztató. 

• Céges telefon, laptop, gépjármű GPS, e-mail fiók, internet használat, alkoholteszt 

• Privát eszközök céges célra történő használata 

• Home office munka  

 

  



 
 

Az online számlázás gyakorlata  

 

2020. július 1-től megváltoztak a számlaadat-szolgáltatás szabályai és az erre kötelezettek 

köre.  

A változásokat az alábbi jogszabályok foglalják magukba: 

• ÁFA tv. X. fejezet (számlázás)  

• ÁFA tv. 10. sz. melléklet (adatszolgáltatás) 

• 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet (számlarendelet) 

• 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet (pénztárgép rendelet) 

A bizonylatolás főbb szabályai 

A legfontosabb szabály, hogy belföldön, ellenérték fejében teljesített termékértékesítésről, 

szolgáltatásnyújtásról számlát kell kiállítani. A vevő, illetve szolgáltatást igénybe vevő az 

ellenértéket legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, 

pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul köteles megtéríteni.  

Ha a termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása nem egy másik adóalany vagy nem jogi 

személy részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege nem éri el a 900.000 Ft-

nak megfelelő összeget, valamint a vevő/szolgáltatást igénybe vevője számla kibocsátását 

nem kéri, abban az esetben számla helyett nyugta is kiállítható. 

Itt fontos azonban megjegyeznünk, hogy a Pénztárgép rendelet 1. számú melléklete szerinti 

tevékenységek esetében nyugta csak pénztárgéppel állítható ki. Ezek a tevékenységek az 

alábbiak: 

„Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási 

kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve 

üzletek: 

a) a gyógyszertárak, 

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 

1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási, 

2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi, 

3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási, 



 
 

4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, 

5. 49.32 szerinti taxis személyszállítási, 

6. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási), 

7. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási), 

8. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási, 

9. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési, 

10. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti, 

11. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag 

táncteremi, diszkó működtetési, 

12. a 95.1-95.2 szerinti javítási, 

13. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta 

ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási, 

14. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és 

15. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási 

tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: 

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, 

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, 

bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és 

értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, 

bd) a termelői borkimérés, 

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai 

tekintetében, 

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi 

tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek, a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.”  

 

Változások a bizonylatolásban 



 
 

Bizonylatadás időpontja: A számla kibocsátására meghatározott 15 napos határidő 8 napra 

változott.  

Számla és nyugta kiállítása egyidejűleg: Egy ügyletről egyszerre csak egyféle bizonylatot 

állítható ki. Amennyiben ez nem így történik, az dupla adatszolgáltatást eredményezhet! 

Nyugta helyett adott számla: Nyugtaadás helyett választható, hogy az adóalany minden 

értékesítéséről/szolgáltatásáról számlát állítson ki.  

A számlakibocsátókra vonatkozó szabályok  

Az adatszolgáltatás a belföldi adóalany (ideértve a magyar áfaregisztrációval rendelkező 

külföldi adóalanyt is) által, egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, 

belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlákra vonatkozik. Fontos, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség a számla áfatartalmától függetlenül fennáll.  

De milyen bizonylatokról is kell adatot szolgáltatni?  

• A termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított, ÁFA tv. szerinti számláról 

(egyszerűsített számla, gyűjtő számla is) 

• Előlegről kiállított számla – Ebben az esetben lényeges változás, hogy a végszámlánál 

az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is adatot kell szolgáltatni.  

• Módosító, érvénytelenítő számla (számlával egy tekintet alá eső okirat)  

 

Nem kell adatot szolgáltatni a közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes ügylet 

bizonylatáról, ha számviteli bizonylat kiállításával mentesül a számlaadási kötelezettség alól. 

Ám ez alól is van kivétel.  

A kivételek közé tartozik, az ÁFA tv. 85§ (2) bekezdésében meghatározott adómentes egyéb 

oktatás, nem közszolgáltatóként végzett, az ÁFA tv. 85§ (1) bekezdés c) pontja alapján 

adómentes egészségügyi szolgáltatás, a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az ÁFA tv. 85§ 

(1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet, az együttműködő közösség ÁFA tv. 85§ (1) 

bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása, valamint az ÁFA tv. 86§ (1) bekezdés j)-

k) pontjai alapján adómentes ingatlan értékesítés. 

Adatszolgáltatásra kötelezettek 



 
 

Az adatszolgáltatás a számla kibocsátásra kötelezett adóalany kötelezettsége 

(meghatalmazotti – ideértve az önszámlázást is – számlázás esetén is). Fontos, hogy az alanyi 

adómentes adóalanyok is az adatszolgáltatásra kötelezettek körébe tartoznak. (Pl. alanyi 

adómentes KATÁS vállalkozások) 

Adatszolgáltatás tartalma és módjai 

Számla esetén az ÁFA tv. 169§-a szerinti, módosító és érvénytelenítő számla (számlával egy 

tekintet alá eső okirat) esetén az ÁFA tv. 170§-a szerinti adattartalomról kell adatot 

szolgáltatni.  

„169. § *  A számla kötelező adattartalma a következő: 

a) a számla kibocsátásának kelte; 

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; 

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék 

értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; 

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének 

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás 

nyújtását teljesítették, vagy 

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, 

vagy 

dc) *  adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító 

számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany 

részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék 

értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú 

letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; 

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, 

szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; 

f) *  az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett 

választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott 

szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj356id3e40
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj357id3e40
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj358id3e40


 
 

alapján - az e törvényben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az 

természetes mértékegységben kifejezhető; 

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla 

kibocsátásának keltétől; 

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; 

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott 

szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint 

az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; 

j) az alkalmazott adó mértéke; 

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; 

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást 

igénybevevő állítja ki; 

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő 

hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, 

szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; 

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás 

igénybevevője kötelezett; 

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési 

eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; 

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben 

meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; 

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti 

szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és 

régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése 

esetében; 

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 

Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma 



 
 

170. § (1) A 168. § (2) bekezdésében említett okirat kötelező adattartalma a következő: 

a) az okirat kibocsátásának kelte; 

b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; 

c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; 

d) *  

e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás 

természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. 

(2) *  A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 163. §-ban említett ésszerű időt a 

módosításra [(1) bekezdés e) pontja] jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény 

bekövetkeztétől kell számítani.” 

Az adatszolgáltatás módjai közé tartozik a számlaadásra alkalmas online pénztárgép, a 

számlázóprogrammal kiállított számla, valamint a kézi számla.  

A számlázóprogrammal kiállított számla valós idejű, automatikus adatszolgáltatást 

eredményez, míg a kézi számla a manuális rögzítésből kifolyólag 500 000 Ft alatti áthárított 

Áfa esetén a számla kibocsátását követő 4 naptári napon belül, 500 000 Ft-ot elérő áthárított 

adó esetén a számla kibocsátását követő napon szolgáltat adatot.  

Az adatszolgáltatást az állami adó és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus 

felületen kell teljesíteni. (onlineszamla.nav.gov.hu) 

A szolgáltatás a felhasználó regisztrációjával indul. A regisztráció esetében 

megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos felhasználót.  

Regisztráció menete: 

I. Az adózó képviseletében eljáró természetes személy azonosítása 

a. ügyfélkapun keresztüli azonosítás 

b. személyes adatok 

II. Az adózó azonosítása 

a. adószám ellenőrzés 

b. az eljáró természetes személy képviseleti jogának ellenőrzése  

III. Felhasználók kijelölése  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj359id3e40
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv#lbj360id3e40


 
 

a. elsődleges 

b. másodlagos 

c. technikai = számlázó program – NAV közötti kapcsolat megteremtése, jelszó 

és kulcsok igénylése az adatszolgáltatás automatikus küldéséhez  

 

Adatszolgáltatás számlázó programmal 

 

 

 

 

 

 

 

Számlabefogadókra vonatkozó szabályok 

A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól továbbra is szükséges 

adatszolgáltatás. A tételes adatszolgáltatás változatlanul az áfabevallásban és az adólevonási 

jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő.  

Fontos információ, hogy a 100.000 Ft-os értékhatár megszűnik. Minden olyan számláról 

adatot kell szolgáltatni, ami alapján az adózó levonási jogot gyakorol. A szolgáltatandó 

adatok köre nem változik.  

Az adatszolgáltatást különböző adóhatósági szolgáltatások segítik. Előnyei, hogy az 

adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek, kiválthatja az eladók 

kézi számlatömbjeit vagy egyszerűbb számlázó programjait, valamint ingyenes. Újdonság, 

hogy a számlázás már mobilapplikáción keresztül is elérhető.  

 

  

Számlaadatok 
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Számla 
jóváhagyás
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A mérlegről  

 

Az első és legfontosabb kérdés, amelyet tisztáznunk kell, hogy mi a mérleg és miért is van rá 

szükség.  

A mérleg nem más, mint számviteli okmány, ami adott időpontban előírt formában 

tartalmazza a vállalkozás vagyonát.  

S hogy miért is van rá szükség?  

• Mert a törvény megköveteli 

• Hogy a partnereknek legyen információjuk (bank, vevő, szállító) 

• Tulajdonosoknak legyen információjuk, össze tudják hasonlítani a partnerek 

mérlegeivel  

A mérleg a minden gazdasági eseményt tartalmaz a törvénynek megfelelően, természetesen a 

számviteli politikát szem előtt tartva. Szorosan kapcsolódik hozzá a beszámoló elkészítése, 

amelynek része a mérleg, és amelyet minden gazdálkodónak el kell készítenie évente május 

31-ig.  



 
 

A mérleg felépítése 

ESZKÖZÖK 

A: Befektetett eszközök: 1 éven túl, tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.  

Ide tartoznak: 

I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök  

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

B: Forgó eszközök: 1 éven belül szolgálják a vállalkozás tevékenységét.  

I. Készletek 

II. Követelések 

III. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 



 
 

C: Aktív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK 

D: Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

III. Tőketartalék 

IV. Eredménytartalék 

V. Lekötött tartalék 

VI. Értékelési tartalék 

VII. Mérleg szerinti eredmény 

E: Céltartalékok 

F: Kötelezettségek 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G: Passzív időbeli elhatárolások 



 
 

Az eredménykimutatás felépítése 

 

Kiegészítő melléklet 

Célja, hogy a mérleg, eredménykimutatás adatait értelmezze, az összefüggéseket bemutassa. 

Célja, hogy a vállalkozásról valós képet mutasson. A számviteli törvény előírja a kötelező 

tartalmát, de tetszőlegesen bővíthető. A mérlegen kívüli tételek bemutatására szolgál. Pl. Cash 

Flow 

Üzleti jelentés  

Az üzleti jelentés a mérleg fordulónap utáni eseményeket, a környezetvédelmi helyzetet, 

költségeket, célokat, kockázatokat és azok várható hatásait, a kutatás-fejlesztés, valamint a 

konkurencia helyzetét vázolja fel.  

Beszámolások formái 

Mikrogazdálkodói 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0006_koltseg-_es_beruhazas-menedzsment/page15.html&psig=AOvVaw2GDi7z9xfliK4Dw74wO6Dw&ust=1601833512846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj-8fH8mOwCFQAAAAAdAAAAABAP


 
 

Egyszerűsített, éves 

Éves  

Konszolidált éves 

Könyvvizsgálat 

 

 

 

 

  



 
 

Bevezetés a Modern Monetáris Elméletbe 
 

Létezik-e olyan, hogy közgazdasági Nobel-díj? 

A “Nobel-díjat” Alfred Nobel svéd kémikus és feltaláló alapította 1895-ös végrendeletében a 

következő szakterületeken: fizika, kémia, orvostudomány, irodalom és a béke 

megteremtéséért. A “Közgazdasági Nobel-emlékdíjat” a Svéd Nemzeti Bank kezdeményezte 

1968-ban a bank fennállásának 300-éves évfordulója alkalmából. 

Milyen típusú tudomány a közgazdaság? 

Az könnyen belátható, hogy az irodalmi munkásságért és a békemegteremtéséért odaítélt 

Nobel-díjban sok a szubjektív elem. Az is világos, hogy a kémia, a fizika és az 

orvostudomány területein elért eredményekért értékelésében ilyen szubjektív komponens 

sokkal kevésbé van jelen. Ezekben a tudományokban elért eredmények széleskörű 

konszenzusra támaszkodnak. Elég könnyen ellenőrizhetőek is. A közgazdaság tudomány 

természete nem egészen ilyen. Jogosan felmerül a kérdés, hogy akkor mégis milyen? A 

következő pontban vizsgáljuk meg kicsit közelebbről. 

Milyen típusú tudomány a közgazdaság? 

1997-ben a díjat Robert Merton és Myron Scholes nyerte el a származtatott tőzsdei termékek-

opciók-helyes beárazásának matematikai modelljéért. E modellre alapozva létre is hozták a 

Long Term Management Capital befektetési alapot-a “világ legnagyobb hedge - fundját”, 

ahogyan ők nevezték. Az LTM Ca Nobel díj odaítélésének időpontja után 9 hónappal, két nap 

alatt 1 milliárd dollárt vesztett, majd utána még 3.5 milliárdot és csődbe is ment. 

Visszaigazolja-e a valóság a közgazdaságielméleteket? Nézzük meg a következőkben, hogyan 

alakul egy tipikus családi háztartás költségvetése. 

Hogyan alakul egy tipikus családi háztartás költségvetése? 

Egy családi háztartás esetében a kiadások nem haladhatják meg tartósan a bevételek mértékét.  

BEVÉTELEK: fizetések, befektetésekből származó jövedelmek, nyugdíj, segély, stb., felvett 

hitelek (általában banki hitelek)  

KIADÁSOK: lakhatás, rezsi, élelmiszerek, ruházkodás, kultúra, stb., hitel és 

kamattörlesztések 



 
 

A közgazdaság több szereplős modellje miatt vizsgáljuk meg a családi háztartás költségvetése 

után az állami költségvetés elemeit is! 

Hogyan alakul egy tipikus állami költségvetés? 

Logikus álláspont, hogy az sem egészséges, ha egy állami költségvetés esetében a kiadások 

jelentősen és folyamatosan meghaladják a bevételeket. 

BEVÉTELEK: adók, vámok, illetékek, bírságok, befektetésekből származó jövedelmek, 

állami tulajdonú vállalatok osztalékai, stb., felvett hitelek  

 

 KIADÁSOK: szociális, egészségügyi kiadások, honvédelem, rendvédelem, stb., 

adósságszolgálat 

A költségvetés hiány korlátai 

Léteznek adminisztratív korlátok, például az EU konvergencia kritériuma szerint az éves 

költségvetési hiány nem haladhatja meg az GDP 3%-át. A folyamatos költségvetési hiány 

eladósodáshoz vezet, erre is találhatunk korlátokat, a konvergencia kritérium ez esetben a 

GDP 60%-a. Ezekről a korlátokról rengeteg vita folyt, de az azért könnyen belátható, hogy a 

növekvő eladósodottság egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre, hiszen az éves adósság 

szolgálat az adósságnövekedésével egyre többe kerül, amit igen sok esetben újabb 

hitelfelvétellel lehet csak megoldani. 

Különbség a családi és az állami költségvetés deficite között 

Az államnak, ha saját pénz nemmel rendelkezik, akkor végső esetben rendelkezésére áll egy 

eszköz, amellyel képes magát finanszírozni. Az állam -elvileg-annyi saját pénzt “nyomtat”, 

amennyit csak akar, ezzel –megint csak elvileg- annyit költhet, amennyit csak akar. 

Igen ám, de az alapvető közgazdasági logika szerint ez gyorsuló inflációhoz vezet, ami 

katasztrofális hatásokkal jár, például: megtakarítások elértéktelenedése, bérből és fizetésből 

élők gyors elszegényedése, a piaci árak elvesztik orientáló funkciójukat a gazdasági szereplők 

számára, stb. 

Az inflációról igen közeli tapasztalataink is vannak 

1945 augusztusa és 1946 júliusa között Magyarország produkálta a világ valaha mért 

legmagasabb inflációját. 1944-ben az 1,000 (103) pengős volt a legnagyobb címletű 



 
 

bankjegyünk, míg 1946 nyarán a százmillió bilpengős (1020) bankjegy. A világ valaha 

létezett legnagyobb címletű bankjegye volt. 

Mire és mikor kell költenie az államnak? 

Az állami költés csökkentése, vagy akárcsak visszafogása általában igen nehéz dolog. A 

szerzett jogok visszavételét az állampolgárok általában igen rosszul fogadják. Ráadásul John 

Maynard Keynes (1883-1946) óta elfogadott nézet, hogy az államnak döntő szerepe van az 

időről időre bekövetkező gazdasági válságok enyhítésében. Az állam megrendelései 

csökkentik a piaci szereplők által támasztott kereslet visszaesését. Egy tipikus példa: állami 

megrendelés az építőipar számára, pl. Infrastruktúra építésére.  

Mire és mikor kell költenie az államnak? 

Az állami költés csökkentése, vagy akár csak visszafogása általában igen nehéz dolog. A 

szerzett jogok visszavételét az állampolgárok általában igen rosszul fogadják. Ráadásul John 

Maynard Keynes (1883-1946) óta elfogadott nézet, hogy az államnak döntő szerepe van az 

időről időre bekövetkező gazdasági válságok enyhítésében. Az állam megrendelései 

csökkentik a piaci szereplők által támasztott kereslet visszaesését. Egy tipikus példa: állami 

megrendelés az építőipar számára, pl. Infrastruktúra építésére. 

A költségvetési szigor politikája 

A költségvetési szigor politikája számos makrogazdasági elmélet és hangsúlyos eleme. A 

Bokros-program pont ilyen volt, az EU konvergencia kritériuma/programja, a Világbank és az 

EU válságkezelő stratégiái között. Ezek alapvető célja az adott államháztartások 

hagyományos értelemben vett egyensúlyának helyreállítása és fenntartása volt. 

Ezeket a programokat rengeteg bírálat érte, de e kritikák legtöbbje részben populista (“Ezt 

nem lehet megtenni az emberekkel!”), vagy valamiféle nemzeti önrendelkezési platformról 

(“Ne írják mások elő, hogy mit csináljunk!”, “Nem ismerik az itteni viszonyokat!”) történt. 

Racionális elméleti kritikát nagyon kevesen fogalmaztak meg a mai napig. A modern 

monetáris elmélet alapgondolatával ezt az űrt próbálják kitölteni. 

A Modern Monetáris Elmélet alapgondolata 

Az elmélet alap gondolata, hogy egy-egy olyan államnak, amely saját pénznemmel 

rendelkezik, soha nem fogy el a pénze, mert bármikor módja van pénz nyomtatni. A 

költségvetési fegyelem továbbra is igen fontos, csakhogy az állami költésnek nem a 



 
 

költségvetési deficit, hanem az infláció a korlátja. Ha az infláció rendben van, akkor nincs 

jelentősége a deficitnek. Nem attól keletkezik az infláció, hogy túl sok a pénz, hanem attól, 

hogy nincs mire elkölteni. 

Az MME szerint sok mítosztól érdemes búcsút vennünk 

Vegyük ezeket sorra: 

1. „Az államháztartásnak ugyanolyan korlátai vannak, mint egy családi 

háztartásnak” 

Téves, mert az állam – ha saját pénznemmel rendelkezik, akkor-nyomtathat pénzt a háztartás 

pedig nem. 

Az államnak ilyen értelemben még adókra sincsen szüksége önmaga finanszírozásához, 

tetszés szerint nyomtathat pénzt helyette. 

2. „Az állam az adóztatással jut elkölthető bevételhez.” 

Az államnak ilyen értelemben nincsen szüksége adókra kiadásainak önmaga 

finanszírozásához, tetszés szerint nyomtathat pénzt helyette. Az adóknak más funkciói 

vannak: 

- Az állam –az inflációra ügyelve- korlátozza a rajta kívülálló kereslet nagyságát és 

struktúráját. 

-Az állam az adókkal érvényesíti szociálpolitikáját (pl.csökkenti az egyenlőtlenségeket) és 

befolyásol általa szükségesnek vélt folyamatokat (pl. adóztatja a dohányzást és a szeszesital-

fogyasztást, vagy támogatja a tanulást, gyermekvállalást, stb.) 

3. „Az állampapírok kibocsátása az állam legfőbb külső finanszírozási forrása.” 

A fenti logikának megfelelően az állampapír-kibocsátás is voltaképpen fölösleges a 

költségvetés finanszírozásához. 

Mi több, az állampapír kifejezetten igazságtalan eszköz, hiszen a gazdagoknak, akik 

állampapírba fektetnek, az állampapírok hozama kockázatmentes többlet jövedelmet 

eredményez, miközben ezt a kifizetett kamatmennyiséget az állam fordíthatná felzárkóztatási 

célokra (pl.oktatásikiadások) is. Így az állampapír voltaképpen jövedelemtranszfer a 

szegények felől a gazdagok felé. 

Mindezeken túl kiszorítási hatása van a piaci szereplők kötvényfinanszírozásánál. 



 
 

4. „A költségvetési deficit a túlköltekezés bizonyítéka.” 

A túlköltekezés bizonyítéka nem a deficit, hanem az infláció. 

Ahogy már szó volt róla, az infláció oka nem a túl sok pénz, hanem ha azt nincs mire 

elkölteni. Amíg rendelkezésre áll további munkaerő, tőke és természeti források, addig az 

infláció nem szabadul el. Az adózás feladata részben éppen az, hogy ezeken a területeken új 

vagy módosított szabályozásokat tudjon alkalmazni az állam. 

5. „Az állami foglalkoztatás nem hatékony” 

Az államnak módja lenne a teljes foglalkoztatást biztosítani, azaz munkát adni mindenkinek, 

akinek a magángazdaság az adott pillanatban nem tud. Ez pozitív szociológiai hatásokat 

eredményezne és stabilizátor lenne a gazdasági ciklusokkal szemben. Egyfajta 

minimálbérként is működne. Az elmélet szerint a jelenlegi minimálbér az a 0 érték, amihez az 

jut, aki nem talál munkát. 

6. „Az államadósság veszélyes, csökkenteni kell” 

Japán adóssága a GDP csaknem két és félszerese. Adóssága viszont csak nem kizárólag saját 

pénznemében, azaz jenben van, így a piacok egyáltalán nem látják kockázatosnak, hiszen 

nincsenek a japán állampapír-hozamok az egekbe, pedig a piaci logika ezt követelné. Sőt a 

japán állampapírok hozama csak nem 0%. 

7. „A nagy állami újra elosztó rendszerek, minta társadalombiztosítás, az 

egészségbiztosítás és a nyugdíj fenntarthatatlanok” 

Az MME logikája szerint nem a pénz a szűkkeresztmetszet, hanem a kapacitás. Inflációt csak 

akkor teremt, ha nincs megfelelő mennyiségű orvos, ápoló, kórház, gyógyszer, technológia, 

stb. Ez a kérdés az elöregedő társadalom miatt különösen fontos. Nem a pénz a legnagyobb 

kérdés, hanem a megfelelő kapacitásokat hogyan kell megteremteni. A vásárló erőt majd az 

állam biztosítja. A demográfiai változások által okozott változásokat lassítani igyekszik. 

Az elmélet korlátai 

A MME logikájából következően csak olyan országokra érvényes, amelyek saját pénznemmel 

rendelkeznek, például az Egyesült Államok vagy Japán. Az Eurozóna országainak államainak 

nincs szabadkezük a pénzteremtésre. Azoknak az EU tagoknak, amelyek nem az Eurozóna 

tagjai –például Magyarország-szintén megvan kötve a keze a költségvetési hiány EU szintű 

korlátozása miatt. 



 
 

Jogosan merül fel tehát a következő kérdés, hogy érdemes-e belépni az Eurozónába? 

Kérdések, kritikák 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az állam adósságai soha nem lesznek “visszafizetve”, csak újra 

finanszírozva. A fontos az, hogy ez mindig saját pénznemben történjen. Nem tudjuk még, 

hogy ez hosszútávon mit jelenthet. Sokan úgy vélik, hogy a MME csak elmélet, soha nem volt 

kipróbálva a valóságban. Ezzel szemben a valóság alátámasztani látszik az MME tételeit, lásd 

például a japán állampapírok hozamait. Az EU államadósság és inflációs adatai sem 

támasztják alá azt, hogy a nagyobb államháztartási hiány automatikusan megnövelné az 

inflációt. Ezáltal jogosan merülhet fel az a kérdés hogy, már mindenki az új elmélet mentén 

cselekszik, csak még nem vesszük igazán tudomásul? 

Néhány példa csak a felmerülendő kérdések közül: 

Mennyire számítanak tervezhetőnek az erőforrások? Mi történik például egy pandémiában, 

ahol hirtelen szűkössé válnak az addig elegendőnek/bővíthetőnek tűnő erőforrások 

(pl.munkaerő)? Milyen politikai kérdések merülnek fel ezzel az elmélettel kapcsolatban? 

A “Trickle Down Economy” hazugsága 

Ennek az elméletnek az alap gondolata, hogy minél kevesebb adó, illeték és egyéb terhet 

teszünk a nagyvállalatok, illetve úgy általában a gazdagok vállára, hosszabb távon annál jobb 

az egész gazdaságnak- így a társadalomnak is -hiszen, ezek majd a náluk maradó forrásokat 

visszaforgatják a gazdaságba, munkahelyet teremtve és a termelést növelve. Ennek a 

faékegyszerűségű mondandóknak komolyabb közgazdaság-elméleti alátámasztása 

természetesen soha nem létezett a valóság pedig sokszorosan megcáfolta a helytállóságát. 

Az USA GDP növekedése egyáltalán nem különbözött számottevően a nyugati világ 

növekedésétől, amiben a különbség az, az egyenlőtlenség hallatlan emelkedése. Az USA Gini 

indexe 47, a legmagasabb a nyugati kultúrkörben (összehasonlításképpen: Németország:27, 

Finnország:27, UK:32, Franciaország:30, Magyarország:29). Ma, a valaha volt leggazdagabb 

korban, az amerikai társadalom alsó 50%-ának az nettó vagyona negatív, azaz több az 

adósságuk, mint az eszközeik, vagyonuk. A társadalom felső 1%-a, az ország vagyonának 

39%-át birtokolja, míg az alsó 90% a vagyon 26%-át. 

Ebből adódik az a némileg hatásvadász, ám tényszerűen helytálló összehasonlítás, hogy ma az 

USÁ-ban nagyjából olyan mértékű az egyenlőtlenség, mint a forradalom előtt 

Franciaországban. Erre lehet azt mondani, hogy, na de itt nem éhezik konkrétan a társadalom 



 
 

kétharmada, mint ott 230 évvel ezelőtt, ez nyilván igaz is, de az is világos, hogy ez nem 

valamiféle igazságosabb társadalom léte miatt van, hanem egyszerűen a rendelkezésünkre álló 

technológia lehetővé teszi az alapvető élelmiszerek-és egyéb javaknak is-aránylag olcsó és 

bőséges termelését. 

 

Kognitív torzítások és racionális gondolkodás 

 

A kognitív torzítások olyan gyakori, hibás és rendszeresen megjelenő gondolkodási 

mintázatok, amelyek a racionális gondolkodás képességének csökkentésével jelentősen 

ronthatják döntési képességeinket. A jelenségre Daniel Kahneman és Amos Tversky 

amerikai pszichológusok mutattak rá a hetvenes években, amely munkáért Kahneman 

2002-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott. Sokáig a kognitív torzítások jelenségét 

elsősorban a pszichológia területén vizsgálták, de a legutóbbi évtizedben a kutatások 

kiterjedtek a legkülönbözőbb társadalomtudományok, a politológia és - nem 

utolsósorban - a közgazdaságtan területére is. Ez utóbbi területen végzett úttörő 

tevékenységéért 2017-ben az amerikai Richard Thaler kapta a közgazdasági Nobel-díjat, 

amely elismerés tükrözi a jelenség fontosságának felismerését a tudomány világában. 

 

 

 

  



 
 

Turisztikai termékfejlesztés  

 

A 2020-as évi járványügyi veszélyhelyzet a turizmust sem kímélte. Szakemberek 

egyetértettek abban, hogy a turizmusnak K.A.M.P.Ó.  

Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy igény mindig is volt és lesz is a turizmusra, 

vendéglátásra. Meg kell hát látnunk ebben a kifejezésben, KAMPÓ a pozitív töltetet.  

K.A.M.P.Ó. = Képesség a marketing projektek olajozására, vagyis használjuk ki a pandémiás 

időszakot a tanulásra, fejlődésre, fejlesztésekre.  

A pandémia alatt fel kell mérnünk lehetőségeinket, illetve a vendégek igényeit is. Mindig 

törekednünk kell a jobbra, szükségesek a folyamatos fejlesztések, és fontos, hogy naprakészek 

legyünk.  

Mi a feladatunk a járvány után? Mi a célunk?  

Cél, hogy nem a tömegturizmus kerüljön újra előtérbe, törekednünk kell a fenntarthatóságra, 

az ökoturizmus kialakítására, amely hosszú távon is rengeteg előnnyel jár.  

Feladatok:  

1. Ki?  

2. Mit? 

- fenntartható termék-szolgáltatás, turizmus restart 

3. Kinek? 

- célközönség meghatározása, újra definiálása (helyiek előtérbe helyezése: szülinap, 

esküvő, családi rendezvények) 

4. Hogyan? 

- kommunikáció erőteljesebbé tétele 

- termékfejlesztés a gyakorlatban 

- örökség, kultúra megóvása 

 

Új turisztikai célok fogalmazódtak meg:  turisztikai termékek létrehozása (turisztikai 

csomagok: adott tematika szerint)→turizmus restart, fenntartható turizmus felé kell elindulni 

De miből áll a turisztikai fennhatóság?  



 
 

→ gazdasági cél: fizetések növelése, munkahely teremtés 

→ társadalmi célok 

→ természeti célok 

 

A fenntartható turizmus része a rövidebb programlehetőségek kiaknázása, 1-2 max. 3 napos 

túrákkal.  

pl. Slow Balaton 

 

 



 
 

Építsünk fel programajánlatot az alábbi szempontok alapján:  

-közös programok szervezése, termékek megismertetése a túra alatt; szolgáltatások, 

helyszínek ajánlása 

- mindenképp legyen benne oktató program, kultúra, stb. 

- pl.: fix levendulás program, vagy más tematikára épülő 

- több helyen legyen elérhető 

- transzfer lehetőségek kialakítása 

- az alkotók is jelenjenek meg a termékeikkel együtt, mint pl.: farm/műhelylátogatás 

- ismertető QR kódok elhelyezése, linkek feltüntetése, hogy könnyen megtalálhatóak 

legyenek a termelők a termékeikkel, oktató programok, kultúra, stb. 

- útvonalak mellé ajánlani szolgáltatásokat, helyszíneket, stb. 

- ajándékcsomag  

- szállás különböző kategóriában, fontos, hogy legyen fenn az ár 

-„templomok útja”, „várak útja”, „levendula útja”, tematikus utak szervezése, közbe szúrva 

termelőkkel 

- közös pontok összefonása 

- gasztro túra kialakítása: élelmiszer, bor, stb 

 

A legfontosabb: gondolkodjunk közösen, és kommunikáljunk mindent a célközönségünk felé. 

Ezáltal újra minden visszaállhat a régi kerékvágásba.  

 

  



 
 

Szervezeti kommunikáció, közösségi kommunikáció a turizmusban  
 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy jelentősen átalakul hazánk és szűkebb 

környezetünk turizmusa.  

A cél most már nem csak egy utazás biztosítása a vendégek számára, hanem a nagybetűs 

ÉLMÉNY nyújtása. De hogy lehet ezt a célt elérni? 

Az első legfontosabb szempont: keressük az alternatív megoldásokat. Nem biztos, hogy ami 

nekünk evidens, az a vendégek számára is az. Ezt a jelenséget nagyon egyszerűen tudjuk 

mérni. Rajzoljuk le, hogyan készül a pirítós!  

Ugye, hogy mindenkinek más lett a rajza? Így kell gondolkodnunk a turizmus területén is. Pl. 

a szálláshely hirdetése során minden olyan információt fel kell tűntetni, amiről úgy gondoljuk, 

evidens tudni. Lehet az az akadálymentesítés, vagy a parkoló.  

A második legfontosabb szempont, hogy tálcán kell a látogatók számára kínálnunk a 

programokat. A programok kialakítása során törekednünk kell a tematikus, kézzel fogható 

programok kialakítására, maximum 1-2 napos lehetőségeket kell kínálnunk.  

S harmadszor: KOMMUNIKÁLJUNK és keressük az együttműködési lehetőségeket. 

Az egyéni hősök ideje lejárt, ideje csapatban dolgozni és gondolkodni. Az együttműködések 

során törekedjünk a csillapontos ajánlás helyett a megosztó jellegű ajánlásokra.  

 

 

1. ábra - csillagpontos ajánlás 2. ábra- megosztó ajánlás 



 
 

Stratégiai partnerség esetén kapcsolhatunk további vállalkozásokat a saját vállalkozásunkhoz. 

Pl. ajánlhatjuk a kecskesajtost, a kézművest, szörpöst stb. sőt akár árusíthatjuk a termékeiket 

is, beépíthetjük a saját vállalkozásunkba. A lényeg, hogy a látogatók lássák, hogy mi, hogyan 

kapcsolódik össze.  

S hogy mire van igény? Ennek felkutatására a legjobb módszer a piackutatás. Egy-egy 

kérdőívből rengeteg információt megtudhatunk, mire is van szüksége a vendégeknek, a 

térségünkbe látogató turistáknak.  

Ehhez azonban szükséges a megfelelő kommunikáció. Használjuk az online platformok által 

kínált lehetőségeket. A közösségi média rengeteg, még kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. 

Ne féljünk használni ezeket. Minden fontos és hiteles információ kerüljön napvilágra, és 

adjunk ezáltal élményt vendégeinknek.  

 

  



 
 

Vállalkozási jogi ismeretek 

 

A vállalkozások 

alapvető 

jellemzője, hogy 

gazdasági 

tevékenységét 

üzletszerűen, azaz 

rendszeresen, 

nyereség- és 

vagyonszerzés 

céljából, saját 

gazdasági 

kockázatvállalás 

mellett folytatja. A 

magyar 

gazdaságban a 

vállalati (vállalkozási) formák alapvető típusai a következők: 

• egyéni vállalkozó, 

• egyéni cég, 

• gazdasági társaságok, 

• egyesülés, 

• a szövetkezet, 

• külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 

• külföldi vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete.  

 

Egyéni vállalkozó 

2010. január 1-jén lépett hatályba az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény. A jogszabály alapvető célkitűzése, hogy csökkentse az egyéni vállalkozások 

adminisztratív terheit, tevékenységüket megkönnyítse és az egyéni cég, mint önálló 

vállalkozásiforma megteremtésével elősegítse az egyéni vállalkozók cégalapítását. Egyéni 

vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon 



 
 

letelepedés keretében, vagyis ténylegesen és tartósan erre a célra rendszeresített 

létesítményben (pl. irodában, üzletben) gyakorolja. 

Üzletszerűnek a rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági 

kockázatvállalás mellett folytatott tevékenység minősül. 

Egyes gazdasági tevékenységekre – adójogi és egyéb vonatkozások miatt – nem az egyéni 

vállalkozóra vonatkozó törvény, hanem külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Ebbe a körbe tartozik: 

• mezőgazdasági őstermelői, továbbá a magán-állatorvosi, az ügyvédi, a szabadalmi 

ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. 

Nem lehet egyéni vállalkozó:  

• aki cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, 

• akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmények miatt 

jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéletek, 

• akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéletek, 

• aki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlan felelősségű tagja 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez – a korábbi szabályozástól eltérően – nem 

engedély, hanem bejelentés szükséges.  

A bejelentést elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az erre a célra rendszeresített 

elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentés a járási kormányhivatalok által működtetett 

okmányirodákban, (kormányablakoknál) mint eljáró hatóságnál személyesen is 

kezdeményezhető. Ebben az esetben a hatóság a még ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél 

számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre. A bejelentés – a vállalkozó székhelyétől 

függetlenül – bármely kormányablaknál megtehető. 

Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően töltötte ki, az ún. egyablakos rendszer keretében a 

hatóságok között elektronikus kommunikáció kezdődik, amelynek eredményeként az egyéni 

vállalkozó: 



 
 

- adószámot és statisztikai számjelet kap, 

- majd bejegyzésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. 

Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért 

felelős helyettes államtitkára vezeti.  

A nyilvántartásba-vételről az egyéni vállalkozó igazolást kap, tevékenységét ennek birtokában 

kezdheti meg. Az igazolás tartalmazza a bejelentés időpontját, a vállalkozó székhelyét 

(telephelyét, fióktelepét), fő- és egyéb tevékenységeit, adószámát, statisztikai számjelét, 

egyéni vállalkozói nyilvántartási számát. A nyilvántartás legfontosabb adatait a 

Belügyminisztérium az interneten folyamatosan bárki számára ingyenesen elérhetővé tenni. 

A nyilvántartásba-vételre és az igazolás kiadására az elektronikus ügyintézés és a hatóságok 

közötti elektronikus kommunikáció révén azonnal, percek alatt sor kerül. Az egyéni 

vállalkozó tehát gyakorlatilag a regisztrációját követően megkezdheti tevékenységét. 

A bejelentési eljárásért (ideértve a változás-bejelentést és a megszűntetést is) illetéket vagy 

díjat nem kell fizetni. 

Az egyéni vállalkozásra vonatkozó korábbi szabályozástól eltérően a hatályos szabályozás 

szerint az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező. Amennyiben azonban az 

egyéni vállalkozó úgy ítéli meg, hogy ez számra előnyt jelent, működését segítheti, annak 

kiállítását illeték megfizetése mellett az okmányirodánál vagy az ügyfélkapun keresztül 

bármikor kezdeményezheti. 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért korlátlanul, 

tehát teljes vagyonával felel. Tevékenységét több telephelyen, illetve fióktelepen is végezheti, 

a szükséges képesítési követelményeknek azonban mindegyik telephelyen meg kell felelnie. E 

követelményeknek akkor is eleget tesz, ha a szükséges képzettséggel rendelkező 

közreműködőt – alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, szakiskolai, szakközépiskolai 

tanulót – foglalkoztat. 

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” vagy ennek „e.v.” 

rövidítését és nyilvántartási számát neve mellett minden esetben köteles feltüntetni. 

Tevékenység átmeneti szüneteltetése: 

A tevékenységét csak átmenetileg megszüntetni kívánó egyéni vállalkozó (pl. idényjellegű 

vállalkozás vagy hosszabb külföldi út miatt) tevékenységét: 



 
 

• legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti.  

A szünetelés bejelentését követően annak tartama alatt egyéni járulékfizetési kötelezettsége 

szünetel, ez idő alatt egyéni vállalkozóként jogosultságokat nem szerezhet, kötelezettségeket 

nem vállalhat. 

Az egyéni vállalkozó tevékenységre való jogosultság megszűnik: 

• ha a tevékenységének megszűntetését bejelenti, 

• ha egyéni céget alapított, 

• halála esetén, 

• cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó jogerős 

bírósági határozat esetén, 

• az adóhatóság adószám törlését kimondó jogerős határozata esetén. 

Nyilvántartásból való törlés, tiltás: 

Az előzőekben felsorolt esetekben az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szerv törli az 

egyéni vállalkozót a nyilvántartásból. 

Az eljáró hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 

• a tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

• a szünetelés megkezdését követően két év eltelt és az egyéni vállalkozó nem 

intézkedett a vállalkozás folytatása vagy megszűnése iránt, 

• tevékenységét nem végzi jogszerűen. 

A vállalkozói tevékenység folytatásának megtiltásáról hozott határozatának 

végrehajthatóságáról az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezető szervet, 

amely az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból törli. 

Egyéni cég 

A 2009. évi CXV. törvény – azon kívül, hogy az egyéni vállalkozóra vonatkozó 

rendelkezéseket újraszabályozta –, 2010. január 1-jétől egyéni cég megnevezéssel vállalkozási 

forma létrehozását is lehetővé teszi. 

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által 

alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba való 

bejegyzéssel jön létre. 



 
 

Egyéni céget kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy 

alapíthat. A vállalkozó választhat, hogy tevékenységét egyéni vállalkozóként vagy egyéni 

cégként kívánja végezni. Ha már működő egyéni vállalkozó alapít egyéni céget, az alapítót 

törölni kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, így az addig egyéni vállalkozóként 

tevékenykedő természetes személy azt követően már csak egyéni cég keretében végezheti 

tevékenységét. 

Az egyéni cég önálló jogképességgel rendelkezik, vagyis cégneve alatt jogokat szerezhet és 

kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat 

és perelhető.  

Az egyéni cég vagyona elkülönül az alapító tag magánvagyonától. 

Az egyéni cégnek a törvényben meghatározott kivétellel kizárólag egy tagja lehet, továbbá 

egy természetes személy kizárólag egy egyéni cégnek lehet a tagja. 

Az egyéni cégre és tagjára az egyéni cégre vonatkozó törvényben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv jogi személyre vonatkozó általános szabályait és a 

gazdasági társaságok közös szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

Mivel az egyéni cég egyszemélyes vállalkozás, a tag dönt minden olyan kérdésben, ami a 

gazdasági társaságok esetében a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. Az egyéni cég 

ügyvezetését a tag vagy a tag által kijelölt személy látja el. 

A hatósági engedélyhez (bejelentéshez) valamint a képesítéshez kötött tevékenységek 

megkezdésére, végzésére az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak alá kell 

írnia. 

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. A jegyzett tőke 

összegét a tag határozza meg. Ha a jegyzett tőke összege a kétszázezer forintot nem haladja 

meg, azt csak pénzbeli hozzájárulásként, ha a kétszázezer forintot meghaladja, pénzbeli és 

nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) egyaránt teljesíthető. Mind a pénzbeli, mind a 

nem pénzbeli hozzájárulást az egyéni cég alapításakor kell rendelkezésre bocsátani. 

Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül 

–bejegyzés és közzététel végett – be kell jelenteni a cégbíróságnak. 



 
 

Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező 

jogok, tények és adatok nyilvánosak. 

Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. 

A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért korlátlan felelősséggel 

tartozik, ennek értelmében, ha az egyéni cég vagyona a követeléseket nem fedezi, a tag saját 

vagyonával korlátozás nélkül köteles helytállni. 

Az egyéni cég nevében az „ec.” rövidítést fel kell tüntetni. 

Egyéni cég átalakulása 

Az egyéni cég a Ptk. szabályainak alkalmazásával bármely gazdasági társasággá átalakulhat. 

Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnésének esetei a következők: 

- az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, 

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 

- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 

- a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti. 

Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait is alkalmazni kell. 

Gazdasági társaságok jogi szabályozása 

A gazdasági társaságokat a magyar jog a gazdasági rendszerváltást követően külön 

törvényben szabályozta. Ez a gyakorlat a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári 

Törvénykönyvvel megváltozott, és a társasági jog a Ptk. egyik részterületévé vált. 

A Ptk. a magánjog öt meghatározó jogi személy típusának szabályozására tér rá, ezek 

sorrendben a következők: 

• egyesület, 

• gazdasági társaság, 

• szövetkezet, 

• egyesülés és 

• alapítvány. 

Gazdasági társasági formák 



 
 

A Ptk. négy gazdasági társasági formát határoz meg: 

• közkereseti társaság (kkt.), 

• betéti társaság (bt), 

• korlátolt felelősségű társaság (kft.), 

• részvénytársaság (rt). 

A törvény a társasági formákat a jogalanyiság szempontjából egységesen kezeli, valamennyit 

jogi személynek minősíti.  

A gazdasági társaságok jogi személyisége azt jelenti, hogy a társaság tagjaitól függetlenül, 

önállóan, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, amelyek közül 

legfontosabb, hogy tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető, tagjaitól 

elkülönült vagyonnal rendelkezik. 

Gazdasági társaság alapítása 

Gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése szükséges. Ez alól a törvény 

két kivételt ismer: a részvénytársaság alapszabály elfogadásával jön létre, míg az 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításához alapító okirat kibocsátására van 

szükség. Az alapító okirat tartalmára egyébként a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. 

A tagok által megkötött társasági szerződésnek alaki és tartalmi érvényességi kellékei vannak. 

A legfontosabb alaki követelmény a szerződés írásba foglalása és valamennyi tag által történő 

aláírása. 

A szerződést ezen kívül ügyvédnek (jogtanácsosnak) kell ellenjegyeznie, vagy közjegyző által 

készített közokiratba kell foglalni. 

A gazdasági társaság létesítő okiratában a társaság alapítására irányuló akarat kifejezés túl az 

alábbiakat kell meghatározni: 

• társaság cégnevét, 

• székhelyét, 

• a tagokat, nevük (cégük) és lakcímük (székhelyük) és egyéb adataik 

feltüntetésével, 

• a gazdasági társaság tevékenységi körét, külön a főtevékenységet kiemelve, 



 
 

• a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a 

jegyzett tőke        rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, 

• a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját, 

• a vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag és a könyvvizsgáló nevét és egyéb 

adatait, 

• a gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják. 

A társaság vagyona 

A társasági szerződés egyik legfontosabb része a társaság vagyonának meghatározása. 

Valamennyi tag köteles a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni, tehát 

értelemszerűen a minden társaság rendelkezik induló vagyonnal.  

A társasági vagyon minimumát azonban a törvény csak a Kft. és az Rt. esetében határozza 

meg. Korlátolt felelősségű társaság esetén a minimális jegyzett tőke 3.000.000 Ft. 

Zártkörűen működő rt.-nél a minimális induló vagyon 5.000.000 Ft, nyilvánosan működő 

részvénytársaságnál pedig a 20.000.000 Ft. 

A Kkt. és a Bt. esetében nincs minimális jegyzett tőke, a tagok szabadon döntenek a társaság 

induló vagyonának mértékéről. 

Apport 

A társaság vagyona, illetve a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli és nem 

pénzbeli. A nem pénzben szolgáltatott vagyont apportnak nevezzük. 

Apportként a tag 

• dolog tulajdonjogát (pl. ingatlan, gép), 

• vagyoni értékű jogot (pl. szabadalom, know-how), vagy 

• követelést ruházhat át a társaságra. 

A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására 

irányuló kötelezettség vállalását apportként figyelembe venni nem lehet. 

Lényeges kérdés az apport értékének megállapítása. Az apport értékét tagok maguk állapítják 

meg és azt a társasági szerződésben fel kell tűntetni. 

Cégjegyzés 



 
 

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való 

jogosultság. A cégjegyzés módja lehet önálló vagy együttes. Önálló a cégjegyzés módja, ha a 

jogosult egyedül ír alá. Együttes, ha a cégjegyzési jog kettő vagy több jogosultat csak 

együttesen illet meg. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon kell aláírnia, 

ahogyan azt a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 

A gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése 

A társaság alapítását 30 napon belül – a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel végett – be 

kell jelenteni a cégbíróságnak.  

Az adott társaság ügyében a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság jár el. Ugyancsak 

30 napon belül kell bejelenteni a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változását is.  

E határidők elmulasztása esetén a cégbíróság 50.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot 

szab ki. Arra vonatkozóan, hogy a cégbírósághoz intézett bejelentésnek mit kell tartalmaznia, 

a bejelentéshez milyen okiratokat kell csatolni, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései irányadóak. 

A társaság bejegyzése iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A bejegyzési 

kérelmet erre szolgáló szabályszerűen kitöltött és az eljáró ügyvéd/közjegyző (jogi képviselő) 

elektronikus aláírásával ellátott nyomtatványon kell előterjeszteni.  

A cégbejegyzési kérelem legfontosabb mellékletei a következők: 

• a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály), 

• amennyiben a törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási 

engedélyt, 

• a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a könyvvizsgáló a megválasztást 

elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, 

• a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés 

megfizetésének igazolása, 

• az adószám megállapításához szükséges nyilatkozat, 

• a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása. (A 

cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet igénybevétele kötelező.) 



 
 

A gazdasági forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek védelme miatt alapvető fontosságú, 

hogy a cégbíróság a kérelem benyújtása után minél korábban döntsön a társaság 

bejegyzéséről. 

A cégbíróság a bejegyzési kérelmet az érkezését követően legkésőbb három munkanapon 

belül formai szempontból megvizsgálja és hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja, ha 

a bejegyzési kérelemhez nem nyújtották be a törvény által kötelezően előírt valamennyi 

mellékletet. 

Amennyiben nem kerül sor hiánypótlás nélküli elutasításra, a cégbíróság az érkezéstől 

számított nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy a benyújtott okiratok megfelelnek-e a 

jogszabályi előírásoknak. Ha hiánypótlásra okot adó körülmény áll fenn, a cégbíróság az 

elutasítás terhe mellett, megfelelő határidő – legfeljebb 30 nap – kitűzésével hiánypótlásra 

felhívó végzést ad ki. 

Amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezésétől 

számított 15 munkanapon belül köteles a bejegyzésről vagy a bejegyzés elutasításáról dönteni. 

Egyszerűsített cégeljárás 

Az ún. egyszerűsített cégeljárás, vagyis szerződésminta alkalmazásával előterjesztett 

bejegyzési kérelem esetében a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követően, az 

adószám állami adóhatóság által történő megállapításától és cégbíróságnak történő 

megküldésétől számított egy munkanapon belül határoz. 

Ha a cégbíróság a fenti határidőn belül nem tesz eleget döntési kötelezettségének, a 

cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból 

intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek eredménytelen eltelte esetén a 

cégbejegyzésre automatikusan sor kerül. 

Az előzőekben említett határidőkbe nem számít be az az idő, amikor a cégbíróság a hiányos 

kérelem miatt kénytelen volt hiánypótlást elrendelni. Egyszerűsített cégeljárás esetén 

hiánypótlás kiadására nincs lehetőség. 

A társaság bejegyzését a cégbíróság kizárólag jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A 

cégbíróságnak tehát nincs mérlegelési joga a tekintetben, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően létrehozott gazdasági társaságot bejegyzi-e vagy sem, nem vizsgálhat 

gazdaságossági, célszerűségi kérdéseket. A jogszabályoknak megfelelően létrehozott 



 
 

társaságot a cégbíróság nyilvántartásba veszi, és a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat, illetve 

azok később bekövetkezett változásait hivatalos lapban, a Cégközlönyben közzéteszi. 

A cégnyilvánosság elvéből fakadóan a gazdasági társaságra, valamint azok tagjaira, vezető 

tisztségviselőire és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező 

jogok, tények és adatok nyilvánosak. 

Az egyes gazdasági társaságok 

KFT: 

A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével 

alakul. A tagok felelőssége korlátozott: a társasággal szemben a törzstőke szolgáltatására, 

illetve a társasági szerződésben esetleg meghatározott egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. 

A társaság kötelezettségeiért a tagok magánvagyonukkal felelősséggel nem tartoznak. A kft. 

egyszemélyes alapítással is létrehozható. 

A Kft. társasági szerződés útján jön létre, egyszemélyes Kft. esetében viszont alapító okirat 

szükséges.  

Fontos szabály, hogy tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy a 

tagok egymást megkeresve és közösen megállapodva hozzák létre a társaságot.  

A nyilvános felhívás kizárásának alapvetően az az oka, hogy a társaság személyes jellege és a 

szervezeti szabályokból fakadó egymásra utaltság nem érvényesülhet akkor, ha a nyilvános 

felhívás útján bárki a társaság tagjává válhat. 

A társasági szerződés alapvető tartalmi elemei: 

Mindazt, amit valamennyi társasági szerződésre a törvény előír (pl. cégnév, székhely, 

főtevékenység, a társaság képviselete stb.); 

• a törzstőke nagyságát, összetételét, és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét, 

• a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét, 

• a társasági tagokat megillető szavazati jog mértékét (100.000 Ft törzsbetét után 

legalább egy szavazati jog azonban minden tagot kötelezően megillet), 

• az első ügyvezető, illetve ügyvezetők kijelölését, több ügyvezető esetén a képviselet 

módját, 

• ha a felügyelő bizottság létrehozatala kötelező, a tagok nevét, 



 
 

• a könyvvizsgálói kötelezettség esetén az első könyvvizsgáló nevét, 

• a megismételt taggyűlés összehívásának rendjét. 

A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll.  

A törzstőke minimális értéke hárommillió forint. Az egyes törzsbetétek értéke nem lehet 

kevesebb 100.000 Ft-nál. A törzsbetétek különböző mértékűek lehetnek. 

Minden tagnak egy-egy törzsbetétje van, de egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet. A 

törzsbetétet nem kötelesek a tagok az alapításkor teljes összegben befizetni. 

Társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére 

pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt 

a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, valamint a pótbefizetés 

teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A 

pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. 

Ha a pótbefizetésre a veszteség fedezéséhez nincs szükség, azt a tagoknak vissza kell fizetni.  

Erre azonban csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. 

Ha a taggyűlési határozat ellenére a tag pótbefizetési kötelezettségét nem teljesíti, tagsági 

jogviszonya megszűnik. 

A korlátolt felelősségű társaság egyik központi fogalma az üzletrész, amely törzsbetéthez 

kapcsolódó tagsági jogokat és kötelezettségek együttesét testesíti meg. Szorosan összefügg a 

tag törzsbetétjével, mivel mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik ugyanakkor jelentősen 

különbözik is attól. A törzsbetét az alapítás időpontjára meghatározott a tag által szolgáltatott 

pénzösszegben pontosan kifejezett vagyoni hozzájárulás, míg az üzletrész értéke a társaság 

eredményességétől függően változik. 

Az üzletrész forgalomképes, azonban – a részvénytől eltérően – értékpapír formájában nem 

testesíthető meg. 

A társasági jogviszony módosulhat a tagok személyében bekövetkezett változás miatt, 

azonban a szerződés formális megváltoztatása ilyen esetekben nem szükséges. 

Az üzletrész átruházása esetén az átruházó jogügylettel a jogok és kötelezettségek átszállnak, 

a vevő pedig a tulajdoni változást köteles a társaságnak bejelenteni úgy, hogy nyilatkozatában 

a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A tulajdonos-



 
 

változást a társaság ügyvezetője – a tagjegyzék megküldésével – köteles bejelenteni a 

cégbíróságnak. 

A társaság szervezete 

• A taggyűlés 

• Az ügyvezető 

• felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 

Felügyelő bizottságot akkor köteles a Kft. létrehozni, ha a főfoglalkozású alkalmazottainak 

száma éves átlagban 200 főnél több. 

A társaság megszűnése 

A társaság megszüntetéséhez a taggyűlés minősített többségű, 3/4-es határozatára van 

szükség. 

A társaság végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámoló köteles a 

Cégközlönyben hirdetményt közzétenni a végelszámolási eljárás megindításáról, amely 

tartalmazza a végelszámoló nevét és lakóhelyét, és azt a hitelezőknek szóló felhívást, hogy 

követeléseiket a közzétételt követő negyven napon belül jelentsék be a végelszámolónak. 

A végelszámolás befejezésével a taggyűlés zárómérleget fogad el, határoz a végelszámolók, a 

felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló felmentéséről. A hitelezők kielégítése után a 

maradványból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, további részt – a társasági 

szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a törzsbetétek arányában kell felosztani. 

A megszűnéssel összefüggésben szabályozza a társasági törvény azt, hogy ha a társaság 

tagjainak száma egy főre csökken, és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új 

tagot, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként működik tovább. 

Önfoglalkoztató gazdasági formák 

AZ AGRÁRÜZEM MŰKÖDTETÉSÉNEK SZERVEZETI KERETEI 

Az agrárüzem egy mezőgazdasági termelő által vezetett, közös gazdasági célt szolgáló 

termelőegységek (termőföld, gépek, állatállomány stb.) összessége. Önmagában az agrárüzem 

működtetéséhez, az ott termelt alapanyagok értékesítéséhez nem feltétlenül szükséges 

valamely korábban felsorolt vállalkozási formát választani. A magyar jog ugyanis lehetőséget 



 
 

biztosít a gazdálkodóknak arra, hogy a kisüzemi mezőgazdasági termelő tevékenységet egyéni 

vállalkozónak nem minősülő őstermelőként vagy családi gazdálkodóként végezhessék. 

Mezőgazdasági őstermelő 

Mezőgazdasági őstermelőnek 

minősül az a 16. életévét 

betöltött, e tevékenységére 

nézve nem egyéni vállalkozó 

magánszemély, aki saját 

gazdaságában mezőgazdasági 

és elsődleges feldolgozású 

élelmiszeripari termékek 

előállítását végzi.  

Ugyancsak mezőgazdasági 

őstermelőnek minősül a 

családi gazdálkodó 

magánszemély (amennyiben 

nem egyéni vállalkozó) és annak a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő 

családtagja is. 

Az állam elsődleges célja a mezőgazdasági termelést folytató gazdálkodók nyilvántartása. 

Ennek a célnak az érvényesítése érdekében az őstermelő tevékenysége igazolására őstermelői 

igazolvánnyal, valamint ha agrártámogatásra is igényt tart, a Magyar Államkincstár (MÁK) 

által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben gazdaregisztrációs számmal is kell 

rendelkeznie. 

Az őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására 

alkalmas, hitelesített hatósági igazolvány, mely tanúsítja, hogy a megnevezett személy 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a személyi jövedelemadó 

törvénynek (Szja törvény) a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti 

kedvezményes adózásra.  

Az őstermelői igazolvány 2016-tól kártya formátumú okiratként kerül kibocsátásra. 



 
 

A magánszemélynek az őstermelői igazolvány kiváltásához és érvényesítéséhez 

adatnyilvántartó lapot kell kitöltenie és ezen a lapon nyilatkozatot köteles tenni az igazolványt 

kiállító agárkamarai ügyintézőnek (falugazdásznak) a következőkről: 

• rendelkezik olyan saját gazdasággal, amely alkalmas mezőgazdasági termelés és 

értékesítés végzésére; 

• rendelkezési jogosultsága van a termelési eszközök, a termelés szervezése és a 

termelés eredményének felhasználása felett; 

• folyamatosan részt vesz a gazdaság, a termelési eszközök működtetésében. 

• A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a saját termeléshez rendelkezésre álló 

(saját és bérelt) földterületek helyét, nagyságát művelési áganként, vetésszerkezetét, 

valamint az állattartását és azállattartásra alkalmas épületek adatait. 

Az adatnyilvántartó lap az őstermelői igazolvány része. Hatósági ellenőrzés esetén azt is át 

kell adni az ellenőrnek. 

Az igazolvány kiállítása 2014-től ingyenes.  

A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy igazolvánnyal rendelkezhet. Amennyiben 

elveszett vagy megrongálódott, helyébe új igazolványt kell kiállítani. A gazdálkodónak vissza 

kell adnia az igazolványt, ha a tevékenységét beszünteti vagy azt nem mezőgazdasági 

őstermelőként (hanem pl. egyéni vállalkozóként) kívánja folytatni. 

Az őstermelői igazolvány részét képezi a bevételek nyilvántartására szolgáló, a falugazdász 

által hitelesítve kiadott értékesítési betétlap, melyet három évre előre ki lehet váltani. 

Az őstermelői tevékenység ellenértékeként megszerzett bevételeket a betétlapra a 

mezőgazdasági őstermelő vagy a kifizető (felvásárló) jegyezheti fel.  

A kifizető alkalmanként, a mezőgazdasági őstermelő pedig a kifizető által fel nem jegyzett 

bevételeit negyedévenként összesítve köteles bejegyezni, majd az év végén összesíteni és 

lezárni. 

Az őstermelő a vele közös háztartásban élő családtagjával (házastársával vagy egyeneságbeli 

rokonával) együttes nyilatkozatot tehet arról, hogy közös őstermelői igazolvány kiváltásával 

kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét. Ebben az esetben minden egyes családtagnak 

az őstermelői jövedelmére ugyanazon adózási módot kell választania. 

Értékesítés 



 
 

Az élelmiszer-előállító őstermelőnek a vásári és piaci árusítási célú termék-előállítási 

tevékenységét a gazdaság helye szerint illetékes járási állategészségügyi hatóságnak írásban 

be kell jelentenie.  

Állati eredetű termékek előállítása, illetve feldolgozása esetén a járási hatósági állatorvos az 

őstermelőnél helyszíni szemlét végez és igazolást állít ki arról, ha a gazdaság megfelel az 

állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai előírásoknak. Az igazolás egy évig érvényes, és a 

termelőnek az árusítás helyén folyamatosan magánál kell tartania. 

Az élelmiszer-előállító őstermelő vásári és piaci árusítás keretében kizárólag a saját 

gazdaságában előállított termékeket árusíthatja a helyi piacon vagy saját gazdaságában. 

Fontos szabály, hogy a rendszeresen árusító őstermelőnek számla (nyugta) adási 

kötelezettsége van, melyhez adószámot is igényelnie kell. Az őstermelői árusítás 

mennyiséghez kötött tevékenység, például hetente legfeljebb 200 liter tejet, 40 kg tejterméket, 

500 darab tojást, 100 kg gombát értékesíthet. 

Megyei Kormányhivatal jogosítványai 

A megyei kormányhivatal az őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége és az abban 

foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult: 

• a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt termék származását ellenőrizni, 

• őstermelői igazolványába és az adatnyilvántartó lapba betekinteni, 

• az igazolványt visszatartani, ha az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre 

szánt termékek köre és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek (pl. állati terméket 

árusít piacon, miközben az adatnyilvántartó lap szerint nem is tart állatot), 

• az igazolványt legfeljebb 2 éves időtartamra visszavonni, ha az ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt termék 

mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyit a termelőnek saját gazdasága 

adatai alapján lehetősége lenne termelni (pl. 5 tonna búzát értékesített, miközben csak 

egy 1000 m2-es zártkerti földet használ). 



 
 

Családi gazdaság 

A családi gazdaság olyan 

gazdálkodási forma, mely 

mező- és erdőgazdasági 

hasznosítású földterületek 

tulajdonán, haszonbérletén 

vagy más jogcímen történő 

használatán, az ahhoz 

tartozó ingatlan és ingó 

vagyontárgyak (épület, 

építmény, mezőgazdasági 

berendezés, felszerelés, 

gép, állatállomány) 

hasznosításán, továbbá 

legalább egy családtag 

teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapul.  

Feltétel tehát, hogy a családi gazdaságnak legyen legalább egy olyan tagja, aki a gazdaságban 

főállású gazdaként szerepel. Ez a személy jellemzően a családi gazdaság vezetője, a családi 

gazdaság többi tagja pedig csak oly mértékben működik közre a gazdálkodásban, ahogyan 

arról a családi gazdaságot alapító szerződésben megállapodtak. 

A gazdálkodó család tagjai: 

• a családi gazdaság vezetője (a „családi gazdálkodó”), 

• annak házastársa (élettársa), 

• egyenesági le- és felmenő hozzátartozója (gyermeke, unokája, illetve szülője), 

valamint testvére. 

Családi gazdálkodónak minősül az a személy, aki  

• a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és 

kötelezettségeket vállalhat, 

• élethivatásszerűen („főállásban”) mezőgazdasági tevékenységet folytat, azaz 

mezőgazdasági és azt kiegészítő tevékenységéből származik éves jövedelmének 

legalább 50%-a; 



 
 

• rendelkezik őstermelői igazolvánnyal vagy mezőgazdasági egyéni vállalkozó (ez 

utóbbi esetben a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme után 

őstermelőként adózik); 

• mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek 

hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági tevékenységét és 

ebből igazoltan árbevétele is származott, 

• legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként 

megjelölt településen van. 

A családi gazdaság által bejelentett  és végezhető tevékenység lehet: 

• mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 

haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás); 

valamint 

• kiegészítő tevékenység (falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, 

fűrészárufeldolgozás, 

• elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági melléktermékek, növényi és állati 

eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszer célú feldolgozása, valamint az ezekből 

a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági 

szolgáltatás). 

Szerződés és nyilvántartásba vétel 

A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. 

A tulajdonukban és használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez 

szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó használatába adásáról, a 

személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, azokról 

a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak. 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara látja el, a családi gazdaság központja szerint illetékes falugazdásza 

közreműködésével. 

Az igénylőlaphoz mellékelni kell a családi gazdaságot alapító szerződés egy példányát is. A 

nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 

napon belül köteles bejelenteni. 



 
 

A családi mezőgazdasági társaság  

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági 

társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet. 

A családi mezőgazdasági társaság olyan, a családi mezőgazdasági társaságok 

nyilvántartásában szereplő, kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő 

tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, 

amelynek legalább két tagja van, és tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak. 

Egy személy egyidejűleg csak egy családi mezőgazdasági társaságban lehet tag. 

Jogi személy a családi mezőgazdasági társaságnak - a saját üzletrész vagy a saját részvény 

megszerzése esetének kivételével - nem lehet tagja. 

Az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaságokról nyilvántartást vezet, amely közhiteles 

és nyilvános. Az adatokat az Agrárkamara a honlapján teszi közzé. 

A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartása tartalmazza 

• a családi mezőgazdasági társaság 

• nevét, 

• cégjegyzékszámát; 

• a tagjainak 

• családi és utónevét, 

• születési családi és utónevét, 

• születési helyét, 

• születési idejét, 

• adóazonosító jelét, 

• anyja születési családi és utónevét, 

• hozzátartozói minőségére, illetve a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyére 

vonatkozó adatot. 

A családi mezőgazdasági társaság létesítő okiratában az erdőbirtokossági társulatról szóló 

törvénynek, valamint a Ptk-nak az adott jogi személy létesítő okiratára vonatkozó 

rendelkezései mellett rendelkezni kell 

• a tagok tulajdonában vagy használatában levő egyes mező-, erdőgazdasági 

hasznosítású föld használatának a társaság részére történő átengedéséről, 



 
 

• a mezőgazdasági termelőeszközöknek és a vagyoni értékű jogoknak a társaság részére 

történő átengedéséről 

A családi mezőgazdasági társaság tagjai a hozzátartozói minőségükben bekövetkezett 

változásról kötelesek az Agrárkamarát 15 napon belül értesíteni. 

Az Agrárkamara törli a nyilvántartásból a családi mezőgazdasági társaságot, ha 

• kérelmezi a nyilvántartásból való törlést, 

• megszűnik vagy egyesüléssé alakul, 

• tagjainak száma egy főre csökken, 

• a tagja tekintetében a hozzátartozói láncolat megszakad és e tag a tagsági jogviszonyát 

nem szünteti meg, vagy 

• mező-, erdőgazdasági tevékenységen és kiegészítő tevékenységen kívül más 

tevékenységet is végez. Az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaságok 

nyilvántartásában vezetett adatokat az abból való törlést követő öt évig tárolja. 

 

  



 
 

Az őstermelői és családi gazdasági rendszer átfogó reformja 

 

2021.01.01-től gyökeresen átalakult a mezőgazdasági őstermelők, családi gazdaságok 

adózása, szabályozása.  

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység önállóan vagy őstermelők családi gazdaságának 

tagjaként folytatható. Ezt a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról szabályozza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közös őstermelők 2021. január 1-től ŐCSG-ként működnek tovább a törvény erejénél 

fogva. 2021. június 30. napjáig a vonatkozó feltételeknek meg kellett felelniük és az ŐCSG 

alapításáról szóló szerződést a NAK-nak be kellett nyújtaniuk. Ezért a NAK adategyeztetést 

végzett 2021. június 30-ig az érintettekkel. 

Őstermelői tevékenység végzésének formái:  

1. Mezőgazdasági őstermelő  

az a magánszemély, aki  

• a 16. életévét betöltötte,  

• a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szerepel és  

3. ábra Forrás: www.nak.hu 



 
 

• saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat.  

2.  Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) – felépítése  

A korábbi közös őstermelői igazolványt és a családi gazdaságot tömörítő kategória 

• Tagjai 16 éven felüli őstermelők 

• Aki 16 éven aluli, de 2020. december 31-én családi gazdaság tagja volt, az 

maradhatott az ŐCSG tagja 

• Személyes közreműködés (nem előírás a főállás) 

• Egy őstermelő csak egy ŐCSG tagja lehet 

• Tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak 

• Tagjai legalább ketten vannak 

Őstermelők családi gazdasága – hozzátartozói láncolat 

közeli hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] 

• házastárs, 

• egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka), 

• örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek, 

• örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, 

• testvér 

   hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] 

• közeli hozzátartozó, 

• élettárs, 

• egyeneságbeli rokon házastársa, 

• házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, 

• testvér házastárs 



 
 

Hozzátartozói láncolat: közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek, 

valamint e személyek hozzátartozói által alkotott csoport. 

Őstermelői tevékenység elemei:  

• a mező- és erdőgazdasági tevékenység (Földforgalmi tv. 5. § 18. pont) 

• kiegészítő tevékenység (Földforgalmi tv. 5. § 14. pont) 

• az e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban 

előállított alapanyag felhasználásával történik, és nem haladja meg a kistermelői 

élelmiszer-termelésről, -előállításról és -értékesítésről szóló 52/2010. (IV. 30.) 

FVM-rendeletben meghatározott mennyiséget. (2020. évi CXXIII. tv. 2. § g) 

pont) 

mező- és erdőgazdasági tevékenység (Földforgalmi tv. 5. § 18. pont)  

• növénytermesztés,  

• kertészet,  

• állattartás,  

• méhanyanevelés,  

• halászat,  

• haltenyésztés,  

• szaporítóanyag-termesztés,  

• vadgazdálkodás,  

• erdőgazdálkodás  

kiegészítő tevékenység (Földforgalmi tv. 5. § 14. pont) 

• falusi és agroturizmus,  

• kézművesipari tevékenység,  

• fűrészáru-feldolgozás,  

• takarmány-előállítás,  

• élelmiszer előállítása mezőgazdaság termékből,  



 
 

• dohányfeldolgozás,  

• bioüzemanyag-előállítás,  

• a mező- és erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és 

állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az 

ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése,  

• mező- és erdőgazdasági szolgáltatás,  

• a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése 

A kiegészítő tevékenységéből származó éves bevétele nem haladhatja meg a teljes őstermelői 

tevékenységből származó éves bevételének negyedét. Amennyiben meghaladja, akkor a 

kiegészítő tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó 

bevételnek, és nem folytathat kiegészítő tevékenységet mezőgazdasági őstermelőként. Ha az 

őstermelő több kiegészítő tevékenységet végez, akkor ezeknek a bevételeknek az együttes 

összege nem haladhatja meg az éves őstermelői bevétel negyedét. 

Példa: 

Az őstermelő bevételei az adóévben:  

mezőgazdaságból származó bevétel: 5 400 000 Ft  

falusi turizmusból származó bevétel: 1 000 000 Ft  

falusi vendégasztal üzemeltetéséből származó bevétel: 900 000 Ft  

Összesen: 7 300 000 Ft  

A falusi vendégasztal üzemeltetése és a falusi turizmus kiegészítő tevékenységek, ezekből az 

őstermelőnek összesen 1 900 000 forint bevétele keletkezett az adóévben. Az összes bevétel 

negyede 1 825 000 forint, és mivel ezt meghaladja a kiegészítő tevékenységek bevétele, így 

ezek nem tekinthetők őstermelői bevételnek, azaz önálló tevékenységből származó 

jövedelemként adókötelesek. (15% szja + 15,5% szociális hozzájárulási adó felső korlát 

nélkül) 

Támogatások rendszere 

2021. január 1-jétől nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e 

tevékenységével összefüggésben kapott – jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése 



 
 

alapján folyósított – támogatás összegét. Az őstermelőknél ezeket a támogatásokat tehát sem a 

bevételi értékhatár, sem a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni.  

Ez vonatkozik a költségek fedezetére vagy a fejlesztési célra folyósított támogatásokra is. 

Nagyon fontos és régóta várt változás a személyi jövedelemadó törvényben: 

Nem minősülhet kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi és a 

termőföld. (szja tv. 3. és 11. sz melléklet) 

Adómentes bevétel 

A mezőgazdasági őstermelőnek – függetlenül attól, hogy a jövedelmét milyen módszerrel 

állapítja meg – az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet 

megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladja meg az 

éves minimálbér felét, azaz 1 004 400 forintot. Ha a bevétel ezt meghaladja, a mezőgazdasági 

őstermelő a teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni.  

Általányadózás 

2021. január 1-jétől a jövedelemszámítás szempontjából az őstermelő átalányadózónak 

számít, ha annak törvényi feltételei fennállnak, ideértve az őstermelők családi gazdaságának 

tagjait is.  

Ehelyett az őstermelő választhatja, hogy jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással 

vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítja ki, erről azonban nyilatkoznia 

kell. 

A mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazhatja, ha az e tevékenységéből 

származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét, azaz 20 088 000 forintot nem 

haladja meg. Az átalányadózást az adóévben a teljes őstermelői tevékenységre kell 

alkalmazni, de mellette ettől a választásától függetlenül lehet költségelszámoló egyéni 

vállalkozó, vagy fordítva, figyelve a tevékenységek elkülönítésére!    

Az átalányban megállapított jövedelem kiszámítása: 

A mezőgazdasági őstermelő a jövedelmet a bevételből a 90 százalék költséghányad 

levonásával állapítja meg. 

Adómentes az átalányadózó őstermelő őstermelői jövedelmének az éves minimálbér felét, 

azaz 1 004 400 Ft-ot meg nem haladó része. Ez azt jelenti, hogy az átalányadózó 



 
 

mezőgazdasági őstermelőnek az éves minimálbér ötszörösét, azaz 10 044 000 forintot meg 

nem haladó bevétele mentes az adó alól. 

Ha az átalányadózó őstermelő adóévi bevétele nem haladja meg az éves minimálbér 

ötszörösét, akkor abból nem kell jövedelmet megállapítania, és azt bevallania sem kell. 

 

Tételes költségelszámolás 

Tételes költségelszámolás választásakor az őstermelői bevételből levonhatók a bevételt 

csökkentő kedvezmények, valamint a tevékenységgel összefüggésben felmerült, igazolt, 

elszámolható költségek, ideértve az értékcsökkenési leírást is.   A mezőgazdasági őstermelő 

költségeit az Szja tv. 3. számú mellékletében foglaltak szerint érvényesítheti bevételével 

szemben.  

Elismert költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a 

bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, 

szabályszerűen igazolt kiadás minősül. 

Éves bevétel  900 000 Ft  9 000 000 Ft  15 000 000 Ft  

Jövedelem-

számítás  

nem kell jövedelmet 

számolni  

9 000 000*0,1= 900 

000 Ft  

15 000 000*0,1= 1 500 

000 Ft  

Adóelőleg-fizetési 

kötelezettség  
nincs  nincs  

(1 500 000-1 004 400= 

495.600)*15% = 74 

340 Ft  

(nincs őstermelői 

kedvezmény(!) 

Adóbevallási 

kötelezettség  
nincs  nincs  van  



 
 

Nagyon lényeges változás, hogy 2021-től nem létező kategória, a korábbi 4 millió Ft bevételig 

választható nemleges nyilatkoztat-tételi lehetőség, illetve eltörlésre került a mezőgazdasági 

kistermelők 40%-os költségátalányának a  jogintézménye is! Megmaradt azonban az évi 100 

ezer Ft őstermelői adókedvezmény. 

Őstermelők családi gazdasága  

Az őstermelők családi gazdasága tagjai az átalányadózást abban az esetben alkalmazhatják, ha 

a családi őstermelői tevékenység keretében végzett őstermelői tevékenység bevétele az 

adóévben nem haladja meg a tagok (ideértve a képviselőt is) adóév utolsó napja szerinti 

létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de legfeljebb az éves 

minimálbér negyvenszeresét, azaz 80 352 000 forintot. 

Új szabály: 

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagjai az őstermelők családi gazdaságát alapító 

szerződés alapján nem egyenlő arányban részesednek a nyereségből és viselik a veszteséget, 

akkor a családi őstermelői tevékenységet folytató őstermelő e tevékenységéből származó 

bevételét és azzal kapcsolatos költségét az őstermelők családi gazdaságát alapító 

szerződésben meghatározott módon állapítja meg.   

Méhészeti tevékenységre vonatkozó szabályok 

Adómentes a mezőgazdasági őstermelő által előállított méhészeti termékek előállításából, 

értékesítéséből származó, az éves minimálbér felét meg nem haladó jövedelem. 

Ha a méhészeti termékek értékesítéséből származó jövedelem másként nem állapítható meg, 

akkor azt a bevételek arányában kell meghatározni. Ez az összeg az adóévi őstermelésből 

származó jövedelemnek a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevétel és az összes 

őstermelői bevétel arányában megállapított része.  

A méhészeti tevékenységgel is foglalkozó átalányadózó mezőgazdasági őstermelő a 

méhészekre vonatkozó adómentes szabályt és az átalányadózókra vonatkozó adómentes 

szabályt együttesen alkalmazhatja.  

Így tehát az átalányadózó, méhészeti tevékenységet folytató őstermelő méhészeti termékekből 

származó jövedelme minden esetben adómentes. A nem méhészeti termékből származó 

jövedelem pedig csak az éves minimálbér feléig lehet adómentes. 

Bevallási, nyilvántartási szabályok 



 
 

Ha a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az 

adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, azaz 1 004 400 forintot, akkor a 

bevételéből nem kell jövedelmet számolnia és ezt a bevételét nem is kell bevallania. 

A mezőgazdasági őstermelőnek alapnyilvántartást kell vezetnie.  

• naplófőkönyv,  

• pénztárkönyv,  

• bevételi és költségnyilvántartás, valamint  

• bevételi nyilvántartás, továbbá  

• értékesítési betétlap  

A mezőgazdasági őstermelő az alapnyilvántartás vezetésének kötelezettségét – választása 

szerint – értékesítési betétlap vezetésével teljesítheti, ha az adóévben egyébként bevételi 

nyilvántartás vezetésére lenne jogosult.  

A tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő e kötelezettségét nem teljesítheti bevételi 

nyilvántartás, illetve az értékesítési betétlap vezetésével. 

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése  

A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági 

őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 18,5 

százalék társadalombiztosítási járulékot.  

Ettől eltérően, az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, a 

tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet 

megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét, az őstermelői tevékenységből származó, 

tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási 

járulékot.  

2021-ben speciális szabály vonatkozik. A 2020. december 31-én hatályos Szja tv. szerinti 

mezőgazdasági kistermelő 2021-ben a tárgyévet megelőző évi – támogatások nélküli – 

bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. (közteher 

szempontjából kedvező, ellátások szempontjából kedvezőtlen)   

Szociális hozzájárulási adó 



 
 

 

A személyi jövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett szociális hozzájárulási 

adót elszámolni, tehát azt év közben bevallani nem, csak befizetni kell! 

Az Szja tv. attól függően határozza meg a szociális hozzájárulási adó költségkénti 

elszámolhatóságának módját, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek év közben kell-e szociális 

hozzájárulásiadó-előleget fizetnie vagy sem. Az előlegeket a tárgyévben (ideértve a negyedik 

negyedévre megállapított és határidőig megfizetett adóelőleget is) az éves elszámoláskor 

befizetett szociális hozzájárulási adót a befizetés évében, azaz a tárgyévet követő évben lehet 

költségként figyelembe venni. 

A családi mezőgazdasági társaság (CSMT) 

Azon gazdaságok számára hozták létre, melyek az őstermelőkre és családi gazdaságokra 

vonatkozó szabályok növekedési korlátot jelentettek. Fontos, hogy a CSMT nem egy önálló új 

működési forma, hanem egy minősítés, melynek megszerzése már működő gazdasági 

egységek számára lehetséges.  

A minősítés megszerzéséhez olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy 

erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, melynek 



 
 

⚫ legalább két tagja van, 

⚫ azok mindegyike egymással hozzátartozói láncolatban áll, valamint 

⚫ kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat. 

A családi mezőgazdasági társasági jogállás nem érinti e szervezetek adózását. Továbbra is 

alanyai a társasági adónak vagy – választásuk szerint – a kisadózó vállalkozások tételes 

adójára vagy a kisvállalati adóra vonatkozó előírások szerint fizetnek adót.  

Az alábbi adókedvezmény minden társaság tagjának jár 2021.01.01-től, és az alapján a 

jellemzően mezőgazdasági tevékenységek során felmerülő főbb jövedelemelemek a tagok 

oldalán mentesülnek az adófizetés alól.  

• a társaság által a tulajdonosnak a termőföld használatáért fizetett összeg 

• a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra adott támogatásnak nem minősülő 

mezőgazdasági támogatás támogatásként kapott, tagnak átengedett összeg 

• az az összeg, amit a társaság azért fizet ki, hogy a magánszemély földtulajdonos azt a 

földvásárlással kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa, azzal a feltétellel, hogy a 

földet a törlesztési időszakban a társas vállalkozás ingyenesen használja 

• az az összeg, amelyet a társas vállalkozás ad a tagjának olyan termőföld vásárlására, 

amit a társas vállalkozás legalább 15 évig ingyenesen használ. 

A felsoroltak szerint mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén több tagnak történő 

juttatás esetén sem haladhatják meg az adóévben összesítve az 50 millió forintot. 

Amennyiben az adómentes összegek ezt az 50 millió forintos értékhatárt meghaladják, a 

meghaladó részt – több juttatásban részesülő tag esetében a juttatások értékének arányában – a 

magánszemély által a tárgyév utolsó napján megszerzett olyan egyéb jövedelemként kell 

figyelembe venni, amelyet adóelőleg fizetési kötelezettség nem terhel. 

Általános forgalmi adó (ÁFA) 

Nincs eltérés az általános szabályoktól, kivéve az áfa törvény XIV. fejezete a mezőgazdasági 

tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok, azaz a kompenzációs felárra 

vonatkozó szabályok melyek nem változtak a korábbiakhoz képest. 

Az adózó akkor tekintendő különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató 

adóalanynak, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:  



 
 

• gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig 

lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön,  

• egészben vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet folytat,  

• mikrovállalkozás,  

• önálló vállalkozás,  

• nem élt a különleges jogállása megváltoztatásának a jogával. 

• A kompenzációs felár mértéke a kompenzációs felár alapjának: 

• a) 12 százaléka a 7. számú melléklet I. részének A. pontjában felsorolt termékek 

esetében; 

• b) 7 százaléka a 7. számú melléklet I. részének B. pontjában felsorolt termékek, 

valamint a 7. számú melléklet II. részében felsorolt szolgáltatások esetében. 

Nagyon fontos és kedvező szabály, hogy a kompenzációs felárra jogosító értékesítés nem 

számít bele az alanyi áfa mentes 12 millió Ft-os bevételi határába! 

 

 

  



 
 

Marketing és értékesítés  
 

A hatékony marketing folyamata több lépcsőből áll.  

1. Piackutatás 

2. Pozícionálás 

3. Árstratégia 

4. Marketing csatornák választása 

5. Kommunikáció  

Az első lépcsőfok minden esetben a piackutatás kell legyen. Egy-egy piackutatás alkalmával 

rengeteg olyan „titokra” derülhet fény, amelyre nem is gondoltunk. Pl. különböző igények a 

vevők, látogatók részéről.  

Fontosak a demográfiai szempontok abban a tekintetben, hogy a szolgáltató tudja, hol  

hirdessen biztonsággal valamint tudja, hogy kinek beszél, azaz a látogató ismerjen magára.  

 

 



 
 

Emellett fontosak különböző pszichográfiai szempontok is, pl. az életstílus, személyiségi 

jellemzők, mire vágyik?  

 

A piackutatáshoz szükséges kérdőív elkészítéséhez segítséget nyújthat a Google Form 

rendszer. Egyszerűen kezelhető és ingyenes szolgáltatás.  



 
 

 

Pozícionálás- konkurenciához mért versenyelőny.  

Ennek első lépése a szűkítés, ami nem mást jelent, mint lekorlátozzuk a célközönséget, azaz 

egy területen az adott vállalkozó lesz a specialista. Pl. 10-ik kerékpáros üzletet nyitjuk meg a 

városban, akkor próbáljunk meg egy adott tulajdonságot kiemelni. Pl. női kerékpárüzlet. 

Fontos, hogy a célközönség szűkítése mellett a kínálatot is szűkítsük.  

Emellett lényeges, hogy legyen a szolgáltatásnak egy egyedi előnye, amely fontos a vevőnek. 

Összehasonlításként az alábbi példa: 

“Hozzánk olyan családok járnak, akik kikapcsolódni vágynak csendes, nyugodt környezetben, 

jól felszerelt apartmanban, sok környékbéli programmal.” 

„A mi látogatóink olyan 2-6 gyerekes családok, akik kiszakadnának a hétköznapi 

mókuskerékből, és az otthoni kényelmet biztosító békés helyen töltődnének fel, ahol a kertben 

a legnagyobb zajt a cinkék és a tücskök csapják. Akik számára fontos, hogy különböző 

erősségű túraútvonalak legyenek a közelben, és izgalmas gasztronómiai élményekben is 

részesüljenek. Így egy pár napos kikapcsolódás után energetizálva tudnak visszatérni a 

hétköznapjaikhoz.”  

Ugye, mekkora a különbség?  

Emeljünk ki egy tulajdonságot, ami a konkurenciára is jellemző, de azt a tulajdonságot ő nem 

kommunikálja. Pl. a Nestlé cég a csokoládé gyártás során azt kommunikálta, hogy minden 



 
 

tábla tejcsokijában egy pohár tej van. Ez természetesen minden tejcsokoládéra jellemző, de 

senki sem kommunikálta. Így a cég profitot termelt, csupán a marketingnek köszönhetően.  

Alkalmazhatjuk a kontra konkurencia módszerét is. Hogy ez mit is jelent? Ezt is legjobban 

egy példán keresztül tudjuk szemléltetni. Adott egy konditerem. Ha a konditeremre 

gondolunk általában a profi testépítők jutnak az eszünkbe. Ezt viszont megragadhatjuk egy 

másik nézőpontból is. Hirdessük úgy, hogy „ahol végre a tiéd a főszerep, nem a profi 

testépítőké.” 

Webshop esetén pozitívan hathat egy ütős garancia bevezetése is. Mint például az IKEA 

esetében: 365 nap áll rendelkezésünkre, hogy a megvásárolt terméket mindenféle indoklás 

nélkül visszavigyük a hozzánk legközelebb lévő áruházba.  

Nem mehetünk el szó nélkül azonban a hozzáadott érték, a személyiség és a szakértelem 

szempontjai mellett sem. Minden esetben a legfontosabb marketingeszköz a termék, 

szolgáltatás mögött álló ember!   

Összefoglalva:  

Miből áll a pozícionálás?  

1. Szűkítés 

2. Egyedi előny, ami fontos a vevőnek 

3. Kiemelni egy tulajdonságot, ami a konkurenciára is jellemző, de nem kommunikálja 

4. Személyiség, szakértelem 

5. Kontra konkurencia 

6. Ütős garancia 

7. Hozzáadott érték 

8. Marketing 

 

 

  



 
 

Web-, és tartalomfejlesztés  
 

1. Akkor és most – változások a webfejlesztés elmúlt 10 évében  

A weboldalak elterjedésekor minden fontosabb tartalom egy képernyőn szerepelt. Az előző 10 

év folyamán ez jelentősen átalakult, megtanultunk görgetni, több menüpont szerepel egy-egy 

oldalon.  

Az elmúlt 10 évben megjelentek a mobileszközök, amely magával hozta a reszponzivitást is, 

vagyis mobil eszközökre is elérhetővé kellett tenni a weboldalak designjait. Ezzel együtt 

pedig új formátumok és lehetőségek kerültek felszínre a megjelenésben. Az átalakulásokkal 

együtt részben megszűnt a méretkényszer és az internetelérés is gyorsabbá vált, és közös 

szabványok terjedtek el a böngészők körében is.  

2. Mi a weboldal szerepe? – az online megjelenés központi eleme 

Fontos egy weboldalnál, hogy elfogadjuk: a weboldal nem szobor, hanem fa. Vagyis 

folyamatosan gondoznunk kell. A honlap az online megjelenés központi magja, amely 

folyamatos karbantartással, frissítéssel és az egyéb marketing eszközök megfelelő 

használatával látogatókat, ügyfeleket, vásárlókat eredményez és megfelelő megjelenéssel és 

tartalommal szolgálja az érdeklődés és bizalom kialakítását vállalkozásunk iránt.  

Felmerülhet azonban a kérdés: valóban kell a Google, mint első oldal?  

A keresők első oldala nem garancia a marketing sikerére. A tartalom az, ami elad. Lokális 

vállalkozásnál, szolgáltatásnál nem igazán releváns, ebben a Google térkép sokat segíthet.  

A közösségi média ügyes használatával jelentős és egészen jól célzott forgalom generálható. 

Amennyiben van időnk blogot írni a témában, szintén sok látogatót hozhat. 

3. Szépség és használhatóság – csak a szép weboldal a jó weboldal?  

A legfontosabb, amit meg kell jegyezzünk: a megjelenés és a design a megbízhatóság 

indikátorai. Egy honlap esetében több kategóriát is megkülönböztethetünk.  

- csúnya és használhatatlan 

- csúnya, de jól használható (bulvárhír portáloknál fordulhat elő) 

- szép, de nehezen használható 

- szép és használható 



 
 

 Modern weboldal 

anatómiája:  

1. logó + kapcsolati infó  

- indentitás, visszatérési pont 

2. navigáció  

- sok esetben másodlagos (a 

tartalomból navigálnak) 

3. fejléc és címsor + CTA 

gomb  

- kik vagyunk?, mit csinálunk, 

mi ez a termék, miért jó? 

Megpróbáljuk kattintásra 

ösztönözni a látogatót. 

4. tartalom 

- modulárisan, kisebb 

blokkokra elosztva 

termékek, videók, díjak, 

értékelések  

5. lábléc  

- kapcsolati adatok, kiegészítő/kötelező tartalmak 

A fentiek mellett fontos, hogy egyértelművé tegyük a navigációt és legyen elérhető a 

kapcsolatfelvétel:  

-Maximum 7 menüpont a főmenüben 

- Igyekezzünk összevonni, csoportosítani az almenüpontok számát 

- Amennyiben nem megoldható inkább használjunk egy külön navigációs oldalt a    

tartalmaknak 

- Kenyérmorzsák (breadcrumbs) 

- Kiegészítő tartalmak a láblécbe 

 



 
 

4. Amit kerülni érdemes – sokat emlegetett mégis újra és újra felmerülő hibák a 

megjelenésben  

Hibák, amik újra és újra felmerülnek:  

- Betűtípusok halmozása 

- Túlságosan vibráló színek 

- Alacsony kontraszt 

- Túl sok popup és animáció 

- Megfelelő térközök hiánya 

- Rossz CTA gombok 

 

5. WOW effekt és a minőségi tartalom 

A tartalom a király! 

Nagyon fontos a megjelenés, de alapvetően nem a legfontosabb. Fontos a WOW effekt, hogy 

felkeltsük a látogató figyelmét, de ez csak az első lépés a látogatóból ügyféllé válás 

folyamatában. A látogató (és a google is) a tartalom miatt érkezik a webhelyünkre, 

ha csak összecsapott, követhetetlen, navigálhatatlan anyagokat talál, azonnal továbbáll. 

Mi is az a WOW effekt?  

Az oldalon a megjelenítés során használt valamilyen vizuális hatás: Animáció, videó, gif 

- Pozitív érzést kelt, felkelti a látogató érdeklődését 

 

- Egyediséget, kreativítást sugall 

 

- Minőségről árulkodik 

 

- Nem elég a sikerhez. 

Mit tartalmazzon egy jó webszöveg?  

A szöveg nem elsősorban magunkról, vagy a vállalkozásról kell szóljon, hanem a látogató 

vágyaira, igényeire kell megoldást találni 

- Kik vagyunk? 

- Mit árulunk? 



 
 

- Miben fog ez segíteni? 

- Mit kell tennie, hogy hozzá juthasson? 

Mégis talán a legfontosabb: tartsuk frissen a tartalmakat!  

6. Látogatottság és konverzió 

Miért írjunk blogot?  

- releváns tartalmat biztosít látogatóknak keresőknek egyaránt 

- nagyon jól tűzdelhető kulcsszavakkal 

- igazolja a kompetenciánkat az adott területen 

- mélyebb betekintést nyújt a termék/szolgáltatás használatába 

- növeli a bizalmat vállalkozásunkkal szemben 

Összességében egy jól megírt blog nagyon sok látogatót tud vonzani a weboldalunkra a 

keresőkön keresztül.  

S miért ne írjunk?  

Blogot írni rendkívül időigényes feladat és nem való mindenkinek. 

 

Mit tehetünk akkor? Az alábbi menüpontokat beilleszthetjük weboldalunkra.  

 

- Gy.I.K. 

 

- Tudástár 

 

- Részletes bemutató aloldalak 

A látogatottság kérdésében fontos szempont, hogy használjuk jól a közösségi médiát. 

Tüntessük fel a weboldalon a közösségi média felületeink elérhetőségeit. Nem kell 

mindegyiken jelen lennünk, de amiket használunk ott posztoljunk rendszeresen.  

Követőinket, feliratkozóinkat próbáljuk az értékesítési tölcsérbe (landing page, weboldal) 

terelni. 

Mit jelent a konverzió? 



 
 

A konverzió jelentése az online marketingben nem más mint, amikor a weboldal látogatója 

teljesít valamilyen fontos célt az oldalon, ami elősegíti a vállalkozás fejlődését. 

Makrokonverzió: 

 

- webáruházban történő vásárlás, 

 

- fizetős szolgáltatás megvásárlása, 

 

- havidíjas előfizetési rendszerbe történő regisztrálás. 

Mikrokonverzió: 

- hírlevél feliratkozás, 

- online tananyag, e-book letöltése, 

- demó szoftver letöltése, 

- landoló oldal, termékoldal megtekintése, 

- termék kosárba helyezése, 

- ajánlatkérő form kitöltése, 

- hívás kezdeményezése, 

- regisztráció, felhasználói profil létrehozása, 

- de akár egy hozzászólás is lehet. 

Értékesítési tölcsér:  

Nagyon leegyszerűsítve az az út, 

amikor a látogató 

mikrokonverziókon át eljut a 

makrokonverzióig és vásárló, 

ügyfél válik belőle. A tölcsér 

nagy részét a weboldalunkon 

keresztül tudjuk kezelni. 

 



 
 

Ideális felhasználói út: 

A legrövidebb út a weboldalon belül a vásárlóvá válásig. 

Landing page (landoló oldal): A weboldal megjelenését, a márka karakterisztikáját 

visszatükrözi, akár teljesen különálló oldal is lehet. Pusztán csak az értékesítésre koncentrál, 

nincs navigáció, csak egyetlen CTA gomb.  

7. Majd én megcsinálom! – Ingyenes weboldalkészítők, weboldal karbantartás saját 

kezűleg 

Természetesen nem minden esetben szükséges szakemberhez fordulnunk egy weboldal 

elkészítése során. Egyre elterjedtebbek az ingyenes weboldalkészítő oldalak, de valóban 

ingyenesek? Csak a reklámokkal, saját domain nélkül használt szolgáltatás ingyenes. Amit a 

fejlesztésen megspórol az ember, kifizeti tárhelyre.  

8. Keresőbarát kialakítás- mire érdemes figyelnünk a weboldalunkon?  

- A sebesség még mindig fontos 

- Méretezzük jól a képeket 

- Használjunk valamilyen gyorstár megoldást 

- Kódminőség – tartsuk alacsonyan a hibák számát 

- Kulcsszósűrűség 

- Címek és címsorok 

- Meta adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

,,A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyről 
 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben jegyeztette be az Éltető Balaton-felvidék 

védjegyet és egyben csatlakozott a nemzetközi „Rural Quality” „Vidék Minősége” 

védjegyrendszerhez. 

 

A „Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyrendszer minősítési eljárása 

általánosságban az egységes nemzetközi feltételek szerint történik, így a védjegyhasználatot 

kiérdemlő vállalkozások az európai „Rural Quality” védjegyrendszer tagjai is egyben. A 

minősítési rendszer ugyanakkor magában hordozza az adott vidéki területnek, 

szakmaterületeknek megfelelő egyediségeket, amelyeket maguk az itt élő termelők, 

szolgáltatók, vállalkozók határoztak meg. 

Miért kell a nemzeti, nemzetközi összefogás?  

Az európai összefogás célja az egyes országok, régiók, térségek vidéki területein a különleges 

minőséget képviselő, társadalmi, környezeti, gazdasági felelősségvállalás terén is 

együttműködő termelők, vállalkozók, szolgáltatók népszerűsítése, versenyképességük 

erősítése. 

Az alapítók saját tájegységeiken, az ott élő termelőkkel, alkotókkal és a vállalkozásokkal 

együttműködve dolgozták ki a tájegységekre vonatkozó „Vidék Minősége Védjegyek” 

tartalmát. 

Közös alapelvek: a társadalmi összefogás és a közösségi gondolkodás ösztönzése a termelés, a 

feldolgozás, az értékesítés fejlődése érdekében; a vásárlói tudatosság erősítése a helyi 

termékek vásárlásával kapcsolatban. 



 
 

A védjegyet megszerezni kívánó személyek és vállalkozások minősítési eljárása a „Rural 

Quality - Vidék Minősége” védjegy nemzetközi minősítés és népszerűsítés 

szabályrendszerének megfelelően történik. 

A „Vidék Minősége Védjegyet” kiérdemelt hazai vállalkozások a nemzetközi „Rural Quality” 

védjegyrendszer tagjai is egyben. 

Jelenleg 3 kategóriában lehet a védjegyre pályázni: 

• élelmiszerelőállítás 

• vendéglátás 

• kézműves és kisipari tevékenység 

Kik lehetnek védjegyesek? 

• Élelmiszer előállító termelők, vállalkozások 

• Borászok 

• Magán és közösségi szálláshelyek, hotelek, panziók 

• Vendéglátó egységek, falusi vendégasztalt működtető termelők, pincészetek, borházak 

(piacok) 

• Kisebb, nagyobb üzletek, boltok 

• Kézműves vállalkozók 

• Kisipari tevékenységet folytató vállalkozók 

Minek kell megfelelniük a védjegyeseknek?  

A védjegy használatát alapvetően az általános szabályzat és az adott szakmaterületet szem 

előtt tartó szakma specifikus szabályzatoknak való megfelelőséggel igényelheti, kaphatja meg 

a termelő, vállalkozó.  

Jelenleg az általános szabályzat mellett három szakma specifikus szabályzat van: 

• Helyi élelmiszer előállítás - étel, ital 

• Turisztikai szolgáltatás, vendéglátás, szálláshely, kereskedelem  

• Kézműves és kisipari termékek 

Minősítés folyamata 

• Minősítés iránti igény jelzése 

• Minősítési eljárás elindítása 



 
 

• adatlap kitöltése általános szabályzat információinak megfelelően 

• adatlap ellenőrzése 

• szakma specifikus adatlap kitöltése 

• szakma specifikus adatlap ellenőrzése 

• Minősítő ellenőrzés 

• Helyszíni szemrevételezés 

• Minősítés 

• Éltető Balaton-felvidék - Térségi Védjegy Tanács ülésén védjegyhasználatot elbíráló 

döntés meghozatala 

• Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnökségi ülésén a védjegyhasználati döntés 

elfogadása, a védjegyhasználati jog biztosítása 

• Évente felülvizsgálati ellenőrzés 

• 5 évente teljes körű minősítő ellenőrzés 

• Rendkívüli ellenőrzés 

Mit vállal minden védjegyes?  

• Társadalmi, környezeti, gazdasági felelősségvállalás 

• Kiváló minőségű termékük van 

Közösen népszerűsítik a vidéki területeken, azon belül a Balaton-felvidéken előállított, 

nyújtott termékeket, szolgáltatásokat, mert felelősséget éreznek a társadalmi, gazdasági 

együttműködések erősítéséért. 

Közösségi részvételükkel segítik a helyben előállított termékek, szolgáltatások minőségének, 

mennyiségének, sokféleségének javítását, bővítését. 

Segítik a környezeti, táji értékek megőrzését, megújulását, a termelési, szolgáltatási 

lehetőségek bővítését, a vidéken élők életminőségének javítását. 

Milyen előnyökkel jár, ha egy vállalkozó megszerzi a védjegy használati jogosultságot? 

A védjegyminősítés folyamata nem más, mint egy intenzív tanulási-fejlődési folyamat. 

A tételes minősítési követelményeknek való megfelelés – akármilyen profillal is működik a 

vállalkozás - emeli annak szakmai színvonalát, hatékonyságát, profittermelő képességét. 

A védjegyet szerzettek közössége az átlagosnál magasabb szintű tudatossággal viszi tovább 

tevékenységét. 
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A védjegy működtetője által biztosított kommunikációs felületek, csatornák, eszközök, 

módszerek az egyes védjegyesek saját, önálló lehetőségeinél jóval nagyobb elérést 

biztosítanak a nyilvánosság felé. 

A védjegyminősítést végző egyesület a minősítést követően is aktívan támogatja tagjait olyan 

területeken, amelyek közvetlen piaci erősödést biztosíthatnak a védjegyesek részére. 

• A szakmai közösségi programok kapcsolatépítési lehetőséget biztosítanak – 

üzleti/emberi 

• Rendszeres információk hírlevél formájában a tagok részére 

• Bővebb nyilvánosság biztosítása 

• Nagyon jó ár-érték arány (tagdíj, minősítési díj kontra nyújtott szolgáltatások) 

• Rendezvényeken való megjelenési lehetőség 

• Pályázati lehetőség a LEADER programban (5 millió Ft) 

Emellett fontos szerep jut az együttműködések ösztönzésének a tagságon belül. 

2016-ban az Egyesület zakmai és kereskedelmi partnereivel együttműködve alakította ki a 

Balaton-felvidéken az ÉLTETŐ Pont hálózatot. 

 

Jelenleg 13, télen is nyitva tartó helyi üzletben és Tourinform irodában lehet a Balaton-

felvidéken előállított, kitűnő minőségű, Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes 

termékeket vásárolni. További egy üzlet a nyári szezonra nyitja meg újra kapuit. 

Az ÉLTETŐ Pontokon nemcsak a Balaton-felvidéki termelők, vállalkozók, kézművesek 

termékeit, alkotásait vásárolhatják meg, hanem megismerhetik az ÉLTETŐ Balaton-

felvidékért Egyesület életét, munkáját is. Az ÉLTETŐ Pontok nem azonos termékkörrel 

dolgoznak, azokat az üzletvezetők az üzletek profiljának megfelelően válogatták össze. 

Természetesen továbbra is sok feladat áll a védjegyesek és a program előtt, azonban a cél 

továbbra is ugyanaz: összefogni a helyi termelőket és megmutatni portékáikat és 

szolgáltatásaikat a nagyközönségnek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A kézikönyv a VP6-19.3.1-17 kódszámú, a LEADER Helyi Akciócsoportok 

együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás 

során elnyert „Vállalkozz okosan” című projekt keretében valósult meg.  

Együttműködő partnerek: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Éltető 

Balaton-felvidékért Egyesület, Határok Nélkül-Magyartól Magyarig- Kulturális 

és Turisztikai Egyesület 
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