
1 Tétel 

Ismertesse az egyéni vállalkozás általános jellemzőit, működésének és megszüntetésének 

általános szabályait 

 

Egyéni vállalkozás alapítása 

 

Magyarország területén természetes magánszemély üzletszerű – rendszeresen, nyereség és 

vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági 

tevékenységet egyéni vállalkozó végezhet. 

Az egyéni vállalkozó nem jogi személy 

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor 

az egyéni vállalkozó csak a szükséges engedély birtokában végezheti. 

A képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathatja 

- ha a jogszabályban meghatározott képesítéssel maga rendelkezik 

- vagy olyan személyesen közreműködő személyt foglakoztat határozatlan időre, aki az előírt 

képesítéssel rendelkezik 

Egyéni vállalkozás indítás 

-ügyfélkapu 

- erkölcsi bizonyítvány igénylés 

- TEÁOR/ÖVTJ kód (önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke)megállapítás  

- hatósági engedélyek beszerzése 

- végzettségek dokumentálása 

- egyéni vállalkozói nyomtatvány kitöltése, ügyfélkapun továbbítás 

- bejelentkezés az adók alá 

Az egyéni vállalkozás működési szabályai 

- az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységből eredő kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel 

- az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy 

annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles 

feltüntetni 

- az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba csak olyan tevékenységet jelenthet be, melynek 

gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette 

- az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a 

vállakozó saját tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként 

jogosult 

- az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy 

annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni 

vállalkozói tevékenység folytatását a törvényben meghatározottak szerint – az ok 

bekövetkezéséttől számított 90 napon belül- a Hatóságnál személyesen bejelenti 

- az egyéni vállalkozó tevékenységét legalább 1 hónapig, legfeljebb öt évig szüneteltetheti 

Egyéni vállalkozás megszüntetése 

Az egyéni vállalkozás megszűnik ha a vállalkozó a vállalkozása megszüntetése mellett dönt. 

Megszűnik az egyéni vállalkozó halálával, illetve ha az őt ellenőrző hatóság kötelezettség 

szegés miatt törli az adószámát. 

-az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó 

szervnek bejelenti 

- az egyéni vállalkozó egyéni céget alapít 

- az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre 

emelkedik 

 

 



2. Tétel  

Jellemezze a mezőgazdaság terültén előforduló leggyakoribb vállalkozásokat (Bt, Kft) 

 

Betéti Társaság – Bt. 

A betéti társaság (bt) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai 

arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság 

részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (beltag) vállalja 

hogy a társaságnak a tárasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal 

egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag)  a társaság 

kötelezettségeiért nem felel. Abban az esetben ha a vállalkozás elnevezésében mind a bel, 

mind a kültag neve szerepel a helytállás közös.  

Alapítás 

- szerződésminta alapján (21/2006. (V.18.) IM rendelet) 

- ügyvédi közreműködés szükséges 

- eljárási illetéket kell fizetni 

- nincs minimum induló vagyon meghatározva 

Működés 

- a tagok gyűlésén valamennyi tag személyesen részt vesz 

- a tagok gyűlése határozatot hoz a bt mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági 

szerződés a tagok gyűlése hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a társaság szokásos 

üzleti tevékenységébe 

- az üzletvezetés hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntés az üzletvezető(k) jogköre 

- a tagok gyűlésén a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van 

- valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozatot kell a társasági szerződés 

módosításához, valamint a társaság szokásos üzleti tevékenységébe ne tartozó ügyekben 

hozandó döntéshez 

- a társasági szerződés módosítását valamennyi tagnak alá kell írni 

- könyveit kettős könyvvezetéssel kell vezetni 

Megszüntetés 

 - a jogutód nélküli megszűnés, valamint a társaság átalakulásának elhatározásához a tagok 

gyűlésének egyhangú határozata szükséges 

- a végelszámolás egyszerűsített módon lefolytatható, ha a társaság a végelszámolás 

megindításától számított harminc napon belül valamennyi tartozását kiegyenlíti 

- felszámolás esetén a cégbíróság felszámolót jelöl ki, aki a továbbiakban az üzletvezető. A 

társaság vagyonából történik a hitelezők kielégítése 

 

Korlátolt felelősségű társaság  

A korlátolt felelősségű társaság, meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével 

indul.. A részvényt nem bocsáthat ki. 

 Kft. alapítása  

A korlátolt felelősségű társaság alapításához minimum 3000 000 Ft törzstőke szükséges. A 

társaság tagja lehet természetes személy (nagykorú cselekvőképes magánszemély), vagy egy 

másik gazdasági társaság. A kft alapításakor tilos nyilvános felhívás útján tagokat gyűjteni. 

 A kft alapításához szükséges lépések: 

 • ügyvéd meghatalmazása a cégeljárás lefolytatására  

• ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat (egyszemélyes kft.) vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

társasági szerződés  

• tagjegyzék (tagok neve, adatai, törzsbetét összege, esetleges pótbefizetések) 

• elfogadó nyilatkozat a leendő vezető tisztségviselő részéről 

 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány (az ügyvezető közhiteles aláírása)  

• banki igazolás az alaptőke befizetéséről  



• apportlista  

• cégbejegyzési kérelem nyomtatvány  

A cégbejegyzés a cégbíróságon történik. A bejegyzés a kérelem alapján, illeték befizetése 

után akkor történik meg, ha minden szükséges dokumentumot csatoltak és a társasági 

szerződés nem ütközik jogszabályba. A tagok felelőssége korlátolt, ugyanis csak a törzsbetét 

befizetésére, a kikötött mellékszolgáltatások teljesítésére, és a pótbefizetésekre terjed ki. A 

tagok a társaság hitelezőinek nem felelnek, kockázatviselésük a törzsbetét mértékére van 

korlátozva.  

 Kft. működése  

A kft legfőbb szerve a taggyűlés, amely a stratégiai döntéseket hozza. A taggyűlést évente 

legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlésen a tagok törzsbetéteik nagyságtól 

függően rendelkeznek szavazati joggal. (tőkeegyesítő jelleg) A vállalkozás számviteli 

beszámolóját a taggyűlés fogadja el, és dönt minden olyan kérdésben, amelyet a társasági 

szerződés vagy a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal. A kft operatív irányítását az ügyvezető 

látja el, akár több ügyvezetéssel feljogosított tag is elláthatja a vezetési teendőket. 

Munkaviszonyt, szerződéseket az ügyvezető köt, az ügyvezető képviseli a vállalkozást. 

 Kft megszűnése  

A korlátolt felelősségű társaság jogutód nélkül megszűnhet a tulajdonosok döntése alapján 

végelszámolással. Amennyiben nincs, a társaságnak elegendő vagyona kötelezettségek 

kiegyenlítésére felszámolási eljárással történik a megszűnés. A társaság a tulajdonosok 

döntése alapján jogutódlással is megszűnhet, egy másik társaságba való beolvadással, a 

társaság szétválásával, vagy a táraság átalakulásával, amikor a társasági forma változik. 

(például a tulajdonosok döntése alapján részvénytársasággá alakulhat, vagy két új társaság jön 

létre) 

 

3. Tétel 

Mutassa be a piaccal kapcsolatos alapösszefüggéseket (fogalmai, alapelemei, 

csoportosítás, résztvevői és piaci verseny) 

A Piaci viszonyok: A piacon részt vesznek a szolgáltatás eladói és szolgáltatás megvevöi. 

A piac szereplöi: 

·         Vevök (nélkülük nincs piac) 

·         Eladók 

·         Különbözö hatóságok: szabályoznak, moderálnak (megfelelö irányba készteti a 

vállalatokat) 

·         Szolgáltatásokat, kiegészítö tevékenységeket végzö szervezetek 

·         Szállítók, hulladékkezelök, útjavítás, raktározók, készletezök 

·         Disztribútorok – termékek elosztói 

·         Információkkal gazdálkodók 

Piac csoportosítása: 

·         Milyen termékek vannak a piacon: 

·         Fogyasztási cikkek piacai 

·         Termelö eszközök piacai (lassabb növekedés) 

Szolgáltatások piacai: pénzpiac, munkaerö piac, információ piac 

 

Jellemzöi: 

·         A piaci potenciál, vagyis hogy az adott piac mire képes. 

·         A piaci méret, nagyság. 

·         A termék vagy szolgáltatás részesedése a piacon 



·         A piac szegmentálása, szeletelése (a piac nem egységes) – legfontosabb tényező 

·         Piaci pozicionálás 

·         Versenyhelyzet 

A piacra jutás feltétele: 

·         A releváns piac meghatározása 

·         Elvárható jövedelmezőség meghatározása (mennyit akarok keresni?) 

·         Átlagos költségszázalékok a piacon 

·         Minőségi követelmények a piacon 

·         Versenytársak viselkedése 

Akadályok a piacra lépéskor: 

 Állami szabályozások 

 Méretgazdaságossági problémák 

 Termékösszetétel, tőkekorlátok 

 Elosztási csatornák 

A piacról való kilépés szabályai: 

 A kilépés okainak vizsgálata 

 Az eszközök átcsoportosíthatóságának elemzése (mire jó még a gép?) 

 Munkaerő átalakítása, képzés, elbocsátás 

 Vállalateladások, összevonások kérdései 

 Progresszív kivonulás – új piacra lépés 

 Agresszív kilépések – a piac elhagyása 

 

Kereslet-kínálat, 

 
Kereslet-kínálat, Marshall kereszt 

  



 

4. Tétel 

Mutassa be a termőföldre vonatkozó legfontosabb szabályokat (sajátosság, művelési 

ágak, földhasználat, termőföld értékelés) 

 
 

Termőföld az a külterületi földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdő, művelés alól kivett terület művelési ágban vagy 

halastóként tartanak nyilván. 

 

Sajátosságai 

 

nemzeti kincs 

korlátlanul nem növelhető 

korlátozott mértékben áll rendelkezésre 

nem mozdítható el 

a mezőgazdasági termelés nélkülözhetetlen eszköze 

termőképessége korlátozott mértékben növelhető 

használat során nem fogy el 

nem emberi munka terméke 

más termelő eszközzel nem helyettesíthető 

a munka tárgya és eszköze is egyben 

 

A művelési ágak fajtái  

1. Szántó  Szántó művelési ágban tartják nyilván azt a területet, amely általában szántóföldi 

művelés alatt áll, attól függetlenül, hogy ideiglenesen parlagon hagyják.  

2. Rét (R) Fűtermését rendszeresen kaszálják, esetenként, pl. aszályos időszakban legeltetik.  

3. Legelő (L) Fűtermését rendszeresen legeltetéssel hasznosítják. Nem változtatja meg a 

legelő művelési ágát, ha esetenként kaszálják (csapadékos időjárás esetén). Legelőként tartják 

nyilván azokat a füves területeket, amelyeket nem legeltetnek rendszeresen, de egyéb 

mezőgazdasági célra sem hasznosítanak.  

4. Szőlő  Főnövény a szőlő. Nem változtat a művelési ágon, ha a sorközökben 

zöldtrágyanövényt termesztenek. A nagyüzemi szőlők telepítésének főirányát a nyilvántartási 

térképen feltüntetjük.  

5. Kert (K) Kert művelési ágban tartják nyilván a zöldséggel, virággal – esetleg 

gyümölcsfával, szőlővel vegyesen is – hasznosított területet.  

6. Gyümölcsös (Gy) Termesztett főnövény a gyümölcsfa, ill. gyümölcsbokor. 

Gyümölcsösnek minősülnek a legalább két gyümölcsfasorból álló pászták, valamint a 

gyümölcsfaiskolák alanytelepei. Az egy gyümölcsfasor által elfoglalt területeket abban a 



művelési ágban tartják nyilván, amelynek területén a fasor áll. Ha a fasor művelés alól kivett 

területen áll, akkor ilyen területként kell nyilvántartani.  

7. Nádas (N) Nádas művelési ágban tartják nyilván azt a területet, amelyen ipari, építési vagy 

mezőgazdasági felhasználásra alkalmas nád vagy gyékény terem. A mély fekvésű, vizenyős 

területeket, amelyeken nád és gyékény csak szórványosan fordul elő, művelés alól kivett 

területnek minősítik (mocsár).  

8. Erdő (E) Erdő művelési  ágban kell nyilvántartani az 1500 m2 -t elérő vagy azt meghaladó 

nagyságú alábbi területeket: - az erdő jellegű faállománnyal borított területeket, - a 

faállománnyal átmenetileg nem borított területeket, amelyeken erdő-felújítási előkészítő 

munka folyik, - a faállománnyal körülzárt tisztásokat, amelyek más műveléssel gazdaságosan 

nem hasznosíthatók, - az erdészeti csemetekerteket, - a külterületi parkokat arborétumokat, - 

az erdei nyiladékokat, a nem állandó jellegű fakitermelő utak területét, valamint az erdő 

területén áthaladó vezetékek védősávjának területét, - folyók árterületén a faállománnyal 

borított területeket, - a bányaszolgalommal érintett, fával borított biztonsági övezetek 

területét, - a legalább négy sor fából álló fasorok, valamint a mező- és hóvédő erdősávok 

területét. A három vagy kevesebb sorból álló fasorok által elfoglalt területeket abban a 

művelési ágban tartják nyilván, amelyen a fasor áll.  

9. Halastó Halastó művelési ágban tartják nyilván azokat a területeket, amelyeket 

haltenyésztésre használnak. Ide tartoznak a haltenyésztésre szolgáló mesterséges tó és 

tartozékai: a teleltető és ivadéknevelő tó, a táp- és levezető csatornák, gátak és a kiszolgáló 

épületek területei. 

10. Művelés alól kivett terület  Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a mező- 

vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló, ill. az arra alkalmatlan területeket. Ezek lehetnek 

a - településsel, - termeléssel és szolgáltatással, - közlekedéssel és hírközléssel, - 

vízgazdálkodással, - honvédelemmel és rendészettel kapcsolatban kivett területek.  

A termőföld értékelése  

A földadókataszter létrehozása idején a földek tiszta hozadékát az átlagos terméseredmények 

és terményárak, valamint az átlagos termelési költségek figyelembevételével számították. A 

tiszta hozadék, ill. a kataszteri tisztajövedelem megállapítása érdekében az egyes 

földrészleteket minőségük, hozadékképességük szerint rangsorolták. A minőségi osztályok 

önmagukban nem alkalmasak a talajok minőségének országos összehasonlítására. Az ország 

területe 211 becslőjárásból áll, és azok mindegyikében vannak 1-8 osztályú szántók, rétek stb. 

Ezért a művelési ágak minden egyes minőségi osztályára kiszámították, hogy 1 kh területen 

az átlagos gazdálkodási mód mellett mennyi kataszteri tisztajövedelem érhető el. Ennek 

ismeretében egy kérdéses földterület tisztajövedelme meghatározható. Ezt az értékmérőt az 

1875 és 1884 közötti években vezették be és osztrák értékű forintban adták meg. A korona 

pénzegységet 1892 és 1900 között fokozatosan vezették be. Egy osztrák értékű forint két 

koronával volt egyenértékű. A jelenleg is használatban levő kataszteri tisztajövedelem ettől 

kezdve aranyalapú pénzegységben, aranykoronában van kifejezve. 

Tulajdonszerzés 

 Mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezései 

alapján 2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki 

nem minősül földművesnek - az eddigi 300 hektárhoz képest -, már csak legfeljebb egy 

hektárnyi földet vásárolhat meg. 
Termőföldet nem szerezhet: a nem tagállami állampolgár és a jogi személy. Meghatározott 

feltételekkel kivételt képez: az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat. 

A földszerzési maximum: 300 hektár 

Birtokmaximum: 1200 hektár 

Földhasználat 

A földhasználati nyilvántartás  a járási hivatalok által vezetett, az ingatlan-nyilvántartás 

adataira épülő, de attól elkülönülő önálló és a földek használatáról, valamint a 



földhasználókról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás.  

A földhasználati nyilvántartás közhitelessége nem terjed ki a természetes személy 

földhasználók természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adataira, illetve a 

gazdálkodó szervezetek azonosító adataira.  

A földhasználó köteles a használatot – annak megkezdésétől számított 30 napon belül – a 

használt földterület fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából 

bejelenteni 

A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a földhasználatra, ha olyan földterületen áll fenn, 

amely az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban van nyilvántartva.  

A földhasználat csak bejelentés alapján vehető nyilvántartásba, a járási hivatal a földhasználat 

bejegyzése kapcsán hivatalból nem járhat el.  

 

A földhasználó által bejelentett azonosító adatokat a járási hivatal a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás, illetve a cégnyilvántartás adataiból ellenőrizheti. 

  



5. Tétel 

Vázolja fel a vállalkozás beindításának legfontosabb lépéseit (ötlet próbája, telephely 

kiválasztás,pénzügyi tervezés, humán erőforrás kérdései 

A vállalkozás beindításának alapfeltételei 

Azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárok, 

letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az 

egyéni vállalkozás gyakorlásából .  

Jelenleg hatályos nemzetközi szerződéseink szerint a külföldi állampolgárok közül az Európai 

Térség (EGT) tagállamainak polgárai jogosultak hazánk területén egyéni vállalkozás 

alapítására. Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá 

az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság.  

Egyéni vállalkozás általában vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Egy 

személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat, 

több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő- vagy szolgáltató egységet) is fenntarthat .  

Nincs szükség vállalkozói igazolványra a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatás végzéséhez .  

Vannak ugyanakkor olyan foglalkozások, amelyek folytatásához nem csak vállalkozói 

engedély, hanem egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges. Képesítéshez kötött 

tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban 

meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő 

családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni 

vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó 

előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell.  

A továbbiakban azonban csak a vállalkozói igazolvány igénylésével foglalkozunk.  

 

Az elképzelés, az ötlet próbája 

Természetesen az a legjobb, ha saját ötletünk van, és ezt szeretnénk megvalósítani saját 

vállalkozás keretében. Ha az ötletünk eredeti, a piacon újdonság és könnyen utánozható, 

másolható, meg kell gondolnunk a levédését. Először nézzünk utána, hogy esetleg más nem 

találta-e már ki, és nem védte-e le. Ezt megtehetjük a Szabadalmi Hivatalban. Amennyiben 

van interetes kapcsolatunk, felkereshetjük a honlapját is: www.mszh.hu. 

Ha más már “kitalálta”, és a szabadalom él, akkor csak a licenc megvásárlásával foghatunk 

hozzá, különben az eredeti tulajdonos kártérítést követelhet! Amennyiben ötletünk csak 

nehezen utánozható, nem szükséges a levédése, de ekkor is célszerű megnézni, hogy nincs-e 

szabadalmaztatva. Ebben az esetben is jobb az ötlet 

egy részét levédeni, például a technológiát úgy, hogy a termékösszetételt kihagyjuk belőle. 

Ilyen például a Pick Szalámi és a Zwack Unikum is. 

 

A vállalkozás telephelyének megválasztása 

Hosszú távon ható döntések közé tartozik. A mérlegelés közben a profitmaximalizálási célt 

tartják szem előtt. A különböző telephelyek eltérő ráfordításokat és eltérő hozamokat vonnak 

maguk után. A telephelyválasztást nagymértékben befolyásolja a tevékenység jellege. Vannak 

olyan vállalkozások, amelyeknél a végzet tevékenység eleve meghatározza a lehetséges 

telephelyet. Pl.: bányászat, hajóépítés, stb.  

A telephelyválasztás 4 szinten merül fel:  

 Nemzetközi szint: melyik országba telepítsük a vállaltunkat? 

 Regionális szint: országon belül melyik régióba, városba? 

 Lokális szint: városon belül hol a legkedvezőbb? 

 Vállalati szint: a vállalaton belül az egyes egységek hol helyezkedjenek el? 

A telephelyválasztás szempontjai: 



 Nyersanyagok közelsége: célszerű, ha a termeléshez több anyag és energia szükséges, 

mint amennyit a végtermék tartalmaz. Emiatt jöttek létre a nagy kiterjedésű 

iparvidékek.  

 Munkabérek nagysága: akkor kulcsfontosságú, ha a ktg. struktúrában a munkabér 

jelentős hányadot tesz ki.  

 Közlekedési szempontok: egyes iparágak szívesen települnek közlekedési 

csomópontokba, vagy fontos átrakodó helyek közelébe, pl. kikötők. Cél a szállítási 

ktg-ek minimalizálása. 

 Infrastrukturális ellátottság: jelentősen befolyásolják a telephelyválasztást, pl.: 

megfelelő kapacitású szennyvízelvezető, megfelelő feszültségű áramszolgáltatás, 

telefonellátottság... 

 Környezetvédelmi szempontok: bizonyos területek közvetlen közelébe bizonyos 

iparágakba tartozó üzemek telepítése lehetetlen, vagy magas ktg-be kerül. 

 Adózási szempontok: az adómértékek országonként eltérnek.  

 Értékesítési szempontok: elsősorban a nagy-és kiskereskedelmi vállalatok helyezik a 

középpontba. 

A kereskedelmi vállalat számára a városon belüli telephelyválasztás is fontos. Mérlegelni kell 

a telekárat, a bérleti díjat, közlekedési viszonyokat, a parkolási lehetőségeket. 

A kiskereskedelemben a telephelyválasztást befolyásolja a forgalmazott áruk jellege is. Más 

szempontok merülne fel egy közért és egy bútorcég között.  

Kisebb vállalkozásoknál., ahol a tevékenység nem valamilyen állandó helyszínhez kötött, a 

telephelyválasztás viszonylag szabad. 

 

A vállalkozás beinduláshoz szükséges eszközök listájának összeállítása 

A vállalkozás indításához eszközökre is szükségünk van. Ezeket beszerezhetjük újonnan 

készpénzért, átutalással, hitelből, részletre vagy lízingelhetjük is. Célszerű megvizsgálnunk, 

hogy a használtpiacon nem tudunk-e a vállalkozásunk számára alkalmas eszközt beszerezni, 

mivel így jelentős összegeket tudunk megtakarítani, amit másra fordíthatunk. 

A számítógépek kiválasztásánál különösen érdemes körültekinteni a használtpiacon, hiszen ha 

nincs szükségünk a leggyorsabb, legfejlettebb számítógépre, akkor biztosan találunk 

számunkra megfelelőt. Vannak olyan vállalkozások, amelyek jó minőségű, kevéssé használt 

számítógépek értékesítésével foglalkoznak. Az egyes alkalmazástípusokhoz szükséges 

konfiguráció kiválasztásában nyújt segítséget a Számítógép választó. 

Meggondolhatjuk azt is, hogy az eszközt nem vásároljuk meg, hanem bérbe vesszük. Ezt 

főként akkor érdemes figyelembe vennünk, ha nincs szükségünk huzamosabb ideig erre a 

berendezésre, illetve csak egy projekthez szükséges. 

 

A vállalkozás humán erőforrás kérdései, személyzeti politika kialakítása 

1. A személyzeti politika célterülete 

A személyzeti munkát alapvetően úgy kell kialakítani, hogy a lehető legjobban támogassa a 

vállalati célok elérését. A személyzeti munka mindig tartsa szem előtt a következő 

célkitűzéseket: 

2. A munkatársak szellemi, fizikai és pszichikai rugalmasságának megtartása. 

3. Megelégedettség a munkával, munkahelyi légkör. 

4. Közösségi hozzájárulás.  

Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a személyzeti munka arra való, hogy: 

Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy az adott feladathoz a megfelelő időben mindig 

teljesítőképes, hatékonyan dolgozó munkatársak álljanak rendelkezésre. 

 

Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy a munkatársak motivációja és munkakedve tartósan 

jó legyen (itt munkakedven nemcsak a munkavégzéshez való kedvet értjük, hanem azt a 



képességet, ami a vállalati célok eléréséhez szükséges teljesítménykövetelményeknek is 

megfelel). 

Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy mindenki egyéniségének megfelelő támogatást 

kaphasson egyénenként és csoportban is, azaz olyan lehetőséget, hogy jó munkahelyi 

légkörben szakmája mellett fejleszthesse és bontakoztathassa ki személyiségét. 

 

Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy a munkatársak beállítottsága és tudás mobil és 

kezdeményező maradjon, hogy a piaci és technológiai változásokat követni tudják. Ezzel 

biztosítják munkahelyeiket és hosszú távon szolgálják a vállalat sikerét. 

Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy az üzemi munkahelyi struktúrán belül a szakmai 

továbbképzési lehetőségekkel és problémás csoportok foglalkoztatásával a vállalat 

társadalompolitikai hozzájárulást nyújthasson. 

  



  

6.Tétel 

Ismertesse az üzleti terv készítésének folyamatát (céja, lényege, fő részei) 

Az üzleti terv készítésének céljai 

Az üzleti terv elkészítésének több célja lehet, amelyek különböző súllyal a legtöbb üzleti 

tervnél megjelennek. A legfontosabbak a következők: 

– Tájékoztatás a vállalkozásról 

– A vállalkozás teljesítményének értékelése 

– A vezetés információs rendszerének javítása 

– Információszolgáltatás a kivitelezők, befektetők számára 

 

A terv összeállításának fontosabb szempontjai 

A jó üzleti terv jellemzői közé sorolhatjuk a következőket: informatív, figyelemfelkeltő; 

körültekintő, pozitív jövőképet adó; kreatív, de a vállalkozás kockázatviselő képességét 

figyelembe vevő; komplex szemléletű; tárgyilagos, reális, mértéktartó; szakszerű, a fontos 

ismeretekre épülő; meggyőző; jól szerkesztett, felépítése logikus, a lényeget emeli ki; 

közérthető, világos fogalmazású. 

 

Az üzleti terv felépítése 

 Bevezető: 

Az első lépés a bevezető oldal (I. rész) elkészítése, amely nem igényel különösebb 

előkészületeket. A szükséges vállalkozási és személyes adatok ilyenkor már rendelkezésre 

állnak. 

 Összefoglaló: 

Érdemes az összefoglalással (II. fejezet) zárni az üzleti terv készítést, így az biztosan 

tartalmazni fogja az összes fontos és hangsúlyozni kívánt koncepciót. 

 Tevékenységi kör (iparág) elemzés: 

A piaci, ágazati elemzés (III. fejezet) alátámasztja, illetve igazolja a 4. és 5. lépésben (V. 

VIII. fejezetben) tervezett termelési volumenek piaci realitását, fizetőképes 

felvevőképességét. Megalapozza az üzleti tervet. 

 Termelési (technológiai) terv: 

A termelési terv elkészítése (V. fejezet) során felvázoljuk a tervezett termelési folyamatot, a 

szükséges műszaki megoldásokat. Ezeknek az információknak az alapján megtervezhetjük a 

szükséges eszközök és anyagok jegyzékét és költségét. (Természetesen ez a lépés már a 

tervezett termelési volumen ismeretében végezhető el, ami előzetes piaci elemzésekre 

támaszkodik a III. fejezetből.) 

 Marketing terv, helyzetelemzés: 

A következő lépés lehet a marketing terv elkészítése, amely bemutatja a 2. lépés (VI. fejezet) 

által megfogalmazott értékesítési volumenek, vagy piaci pozíció, illetve értékesítési ár, stb. 

elérésének érdekében szükséges marketing eszközöket és tennivalókat. 

 Kockázatelemzés: 

A jó kockázatelemzés (VII. fejezet) elkészítéséhez figyelembe vesszük az eddigi összes lépés 

és fejezet kockázati tényezőit (erősség, gyengeség, lehetőség, fenyegetettség) és elemezzük, 

rangsoroljuk azokat, valamint akcióprogramokat dolgozunk ki velük kapcsolatban. 

 Pénzügyi terv: 

A vállalkozás, illetve fejlesztés koncepciójának pénzügyi elemzése (VIII. fejezet), mely 

megmutatja, hogy a terv reális gazdasági (ökonómiai) alapokon nyugszik-e. Amennyiben a 

válasz igen a tervezés tovább folytatható. Érdemes megjegyezni, hogy a pénzügyi tervezés 

felhasználja a 2.,3. és 4. lépés (IV. és V. fejezet) adatait.  

 Szervezeti terv: 



A vállalkozás és a szervezet bemutatása (IV. fejezet) lehet a második lépés, mely segít 

megfogalmazni és formába önteni (jogi, szervezeti stb.) az elképzeléseket, fejlesztési 

koncepciókat. Ez a lépés arra is alkalmas, hogy számba vegyük a vállalkozás erőforrásait, 

szellemi tőke kapacitásait, és anyagi lehetőségeit. 

 Mellékletek: 

Utolsó lépésnek hagyhatjuk a szükséges kiegészítő részek (IX. fejezet) csatolását, azonban ne 

feledkezzünk meg arról, hogy egyes igazolások beszerzése időt vesz igénybe, így ezeket a 

lépéseket már az elején célszerű elindítani. 

 

7. Tétel 

Költségekkel kapcsolatos fogalmak és csoportosításuk 

A tevékenység, a termelés érdekében felhasznált eszközök pénzben kifejezett értéke. Egy 

adott teljesítmény érdekében felhasznált munka és egyéb termelési tényező pénzben kifejezett 

értéke. Élő és holt munkaráfordítás pénzben kifejezett értéke. 

A bevételszerző tevékenységet folytató magánszemély által naptári évben ténylegesen 

kifizetett és szabályszerűen igazolt kiadásainak összege, melyek a tevékenységgel közvetlenül 

összefüggnek. 

Költségek csoportosítása 

Költségnemek szerint 

 anyagköltség 

 igénybe vett szolgáltatás 

 egyéb szolgáltatások értéke 

 bérköltség 

 személy jellegű egyéb kifizetések 

 bérjárulékok 

 értékcsökkenési leírás 

Összetétel, illetve összetettségük szerint 

 egyszerű (elemi): további részekre nem bontható (pl. anyagköltség) 

 összetett: több elemi költséget tartalmaz (pl. karbantartási költség) 

Felmerülési helyük szerint 

 költséghelyenként 

 költségviselők szerint 

Termelési folyamattal való kapcsolatuk szerint 

 alapköltség: adott termeléssel kapcsolatban merül fel 

 járulékos költség 

Tervezés, utalványozás, elszámolási mód szerint 

 közvetlen költség: a költség keletkezésekor tudjuk, hogy mit terhel 

 közvetett költség 

Tevékenység jellege szerint 

 alaptevékenység költségei 

 alaptevékenységen kívüli tevékenységköltségek 

Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük szerint 

 holtmunka jellegű költségek (anyagköltség, értékcsökkenési leírás, anyag jellegű egyéb 

költségek) 



 élőmunka költségei (bérköltség, bér jellegű egyéb költség) 

 tisztajövedelem jellegű költségek (társadalombiztosítási-járulék, cél jellegű adók stb.) 

A fedezeti költségszámítás igénye szerint 

 proporcionális költségek (termelési volumen vagy más költségjellemző változásának 

hatására összegükben viszonylag arányosan változnak) 

 fix költségeket (a termelés volumenének vagy más költségjellemzőnek változására 

összegükben változatlanok maradnak) 

Árképzési követelmények szerint 

 árképzésnél figyelembe vehető (közvetlen) költség 

 árképzésnél figyelembe nem vehető költség 

A termelés volumenével való kapcsolatuk szerint 

 állandó költség: összegét a termelési volumen változása nem befolyásolja 

 változó költség: arányos, degresszív, progresszív 

A költséggazdálkodáson olyan tevékenységet értünk, melynek középpontjában a költség áll, 

és tartalmazza annak 

 tervezését 

 utalványozását 

 analitikus nyilvántartását 

 főkönyvi elszámolását 

 kalkulációját (önköltségszámítását és gazdasági kalkulációját) 

 ellenőrzését 

 elemzését 

 információrendszerének kialakítását 

A költséggazdálkodás fontosabb módszerei (tervezési, elemzési, ellenőrzési, 

költségcsökkentési módszerek) 

 felhasználási normák, normatívák 

 költségváltozási tényező (r) 

 fedezeti költségszámítás 

 határköltség-számítás 

 standard költségszámítás 

 értékelemzés 

 

8. Tétel 

Határozza meg a vállalkozás eredményét (kapcsolódó fogalmak,jövedelem, 

jövedelmezőség számítás, nyereség növelés) 

 

Az eredménnyel kapcsolatos alapfogalmak 

Eredménykimutatás: a beszámoló részét képező számviteli dokumentum, amely a 

vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését tartalmazza ezer forintban, 

bemutatva az eredményt kialakító tényezőket, azaz 

 a bevételeket (eredményt növelő tételek), valamint 

 a költségeket és ráfordításokat (eredményt csökkentő tételek). 

Az eredménykimutatás a mérleggel ellentétben dinamikus szemléletű, azaz egy adott 

időszakra (üzleti évre) vonatkozik. 

Bevétel: a tárgyévhez kapcsolódóan különféle jogcímeken megjelenő, eredményt növelő 

összegek. 



Költség: a termelési folyamat érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke 

(szigorúan a termelési tevékenységhez kapcsolódik). 

Ráfordítás: ebbe a kategóriába a vállalat működése során felmerülő valamennyi 

eredménycsökkentő tétel beletartozik. A költség tehát részhalmaza a ráfordítás fogalmának. 

 

A vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése 

Hozam: azonos terméket előállító ágazatok hasonlíthatók össze, a hozamok közös 

mérőszámán. 

Termelési érték (=hozam * egységár), a vállalkozás tevékenysége során előállított termékek, 

szolgáltatások hozamának pénzben kifejezett értéke. 

 

A termelési érték mutatói és számítása 

A vállalkozásoknak mind a termelési feladatok tervezésekor, programozásakor, mind a 

termelőtevékenység eredményének számbavételekor mérni kell a termelés nagyságát, 

terjedelmét. 

 

A termelés mérhető: 

 természetes mértékegységben 

 munkamértékegységben 

 értékben. 

 

A termelés természetes mértékegységben történő mérésekor általában a hétköznapi életben is 

jól ismert mértékegységeket (kg, db…) alkalmazzák, kivételes esetekben a termelés 

terjedelme ún. vezértípus termékben is mérhető. 

Mégsem elég a természetes mértékegységek alkalmazása, egyrészt azért, mert a különféle 

termékek mennyisége nem összegezgető, másrészt pedig azért, mert a termelésnek vannak 

olyan elemei, amelyek nem mérhetők természetes mértkegységben. 

Mérhető a termelés munkamértékegységben (normaóra) is. Ez a mérési mód nem általános, de 

a különféle, elsősorban hatékonyság elemzésekhez fontos ismerni a termelésre fordított 

normaórák, munkaórák számát is. 

 

A teljes termelési érték a vállalkozások főtevékenységének értéke. A másodlagos 

tevékenységek értékét is számba kell venni. Az ún. bruttó termelési értéket a 

következőképpen kell számszerűsíteni: 

 

 

A  jövedelem, jövedelmezőség számítása, a nyereség növelésének lehetőségei 

 

Jövedelem: Egyrészt az árbevétel és termelési költség különbözete (termelői oldal); másrészt 

vásárlási célra rendelkezésre álló pénz – vásárlóképesség (fogyasztói oldal) 

 

Jövedelmezőség számítása: 

A jövedelmezőség számításánál alapképlet: 

 

J = eredmény / vetítési alap 

 

Mind az eredménykategóriák, mind pedig a vetítési alapok a vállalkozás saját döntése alapján 

célszerűen választandók. 

A jövedelmezőség mértékének, szintjének alakulása, a főbb befolyásoló tényezők hatása nem 

egyetlen mutató alapján vizsgálandók. 

 



A jövedelmezőség számítása során figyelembe vehető eredménykategóriák: 

 értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg) 

 az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  

 a szokásos vállalkozási eredmény  

 az adózás előtti eredmény  

 az adózott eredmény  

 a mérleg szerinti eredmény 

 a relációs (főpiaci) eredmény (fedezeti összeg) 

 

Az értékesítés nettó árbevételét vetítési alapként úgy célszerű alkalmazni, hogy az 

értékesítéskor fizetendő fogyasztási vagy jövedéki adó egyéb ráfordítások között elszámolt 

összegével csökkentjük. 

 

 

A nyereség növelésének lehetőségei: 

 Eladási ár növelése 

 Fizikai költségek csökkentése ( pl. disztribúciós logisztika kialakítása) 

 Marketing költségek csökkentése 

 Alacsonyabb áron történő beszerzés 

 

 

9. Tétel 

Vázolja fel a pénzintézetek szerepét az üzleti életben 

Pénz szerepe a piacgazdaságban 

Legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét 

tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan fizetési eszköz, amely az árucsere közvetítő 

eszközeként szolgál és széles körben elfogadott. 

A pénz történetének három időszaka 

 az árupénz időszaka, (az árutermelők áruikat közvetlenül cserélték ki egymással), 

 az arany és más pénzhelyettesítők időszaka, 

 a modern pénz, a hitelpénz időszaka. 

 

Nemesfémpénz 

A nemesfémpénz rendszerben eredetileg a pénzegységek súlymértékek voltak. A pénzegység 

arany- vagy ezüsttartalma súlymértékben kifejezve a pénzrendszer érvényes pénzlába. 

A nemesfémpénz időszakán belül megkülönböztetünk: 

 a bimetallizmus és 

 a monometallizmus korszakát. 

Bimetallizmusnak azt az időszakot nevezzük, amely alatt az arany és az ezüst együtt töltötték 

be a pénz funkcióit. 

 

Grasham törvény: A rossz pénz kiszorítja a jó pénzt. 

Monometallizmus: Az az időszak, amely során egyetlen nemesfém tölti be a pénz funkcióit 

monometallizmusnak nevezzük. 

 

Pénzhelyettesítők: 
Az ipari forradalom kapcsán fellendült árutermelés mellett a kibányászott nemesfémek 

mennyisége már nem tudott lépést tartani a megnövekedett kereslettel, így relatív pénzhiány 

állt elő. 

Váltó: Fizetési ígéret. 

Klasszikus bankjegy: A „bankári váltót” nevezzük klasszikus bankjegynek. 



Fontos pénzelméleti kérdéssé vált, hogy mennyi pénzhelyettesítő kerülhet forgalomba, ezért 

két elmélet küzdött egymással: 

 currency-elmélet, 

 banking-elmélet. 

A currency elmélet képviselői szerint csak annyi pénhelyettesítőt szabad forgalomba hozni, 

amennyi a mögötte álló aranyfedezet. 

A banking-elmélet képviselői szerint a pénzhelyettesítők kibocsátását nem a meglévő 

aranyfedezethez, hanem árufedezethez kell kötni. 

A II. Világháború után a világ aranykészlete jelentősen lecsökkent, s legnagyobb része az 

USA-ba került. 

A dollár aranyra való átváltási lehetősége 1971-ben szűnt meg. Ezt az évet tekintjük az arany 

demonetizálása évének. 

 

A modern pénz (számlapénz, hitelpénz), olyan bankkal szembeni kötelezettség, amely képes 

betölteni a pénz funkcióit. 

A hitelpénz-rendszerben a pénzt a központi bank (jegybank) és az üzleti jellegű bankok 

teremtik. Ebből adódóan eredetét tekintve a pénz lehet: jegybankpénz és üzleti bank-pénz. 

Megjelenési formáját tekintve: készpénz (bankjegy + érme), valamint számlapénz. 

A készpénzt a jegybank bocsátja ki, az üzleti típusú bankok készpénzt nem teremthetnek. A 

számlapénz ezzel szemben lehet jegybankpénz is és üzleti bank-pénz is. 

pénzforgalomban betöltött szerepe alapján megkülönböztetünk: 

 Szűken értelmezett pénzt vagy más néven tranzakciós pénzt (M1), (amelybe a 

készpénz és a le nem kötött betétek tartoznak). 

 Tágabban értelmezett pénzt vagy kvázi pénzt (M2), (szűken értelm. pénz + lekötött 

betétek is). 

 Legtágabban értelmezet pénzt (M3). (M2 tartalmán túl + kincstárjegyek, biztosítási 

kötvények, hosszú lejáratú bankbetétek). 

 

A pénz funkciói: 

 Értékmérő funkció, (az árukat, mint egynemű, minőségileg és mennyiségileg 

összehasonlítható nagyságokat fejezi ki). 

 Forgalmi eszköz funkció, (az áruk adásvételét, az áruforgalmat közvetíti). 

 Fizetési eszköz funkció. A pénz, mint fizetési eszköz szintén az áruforgalmat 

közvetíti, de ilyenkor az árumozgás és a pénzmozgás időben elválik egymástól. 

 Felhalmozási funkció, (az adott időszakban fel nem használt, el nem költött 

jövedelmek) 

Pénz forgási sebessége: Minél gyorsabban forog a pénz, annál kevesebb kell a forgalomhoz és 

fordítva. 

 

A magyar pénzintézeti rendszer 

A bankrendszer egy adott ország bankjainak összessége. A magyar bankrendszer 1987. január 

1-től kétszintű. Legfelső szintjén a MNB áll, amely az ország központi bankja, azaz a "bankok 

bankja". A magyar kétszintű bankrendszer alsó szintjén hitelintézetek és pénzügyi 

vállalkozások állnak. 

 

A magyar bankrendszer részei: 

 MNB (monetáris hatóság) 

 Monetáris pénzintézetek (betétet gyűjthetnek): 

o Kereskedelmi bankok 

o Takarékpénztárak 

o Takarékszövetkezetek 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=72
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=72


 Nem monetáris pénzintézetek (nem gyűjthetnek betétet): 

o Bankszerűen működők: 

 Befektetési bankok 

 Szakosított bankok 

o Nem bankszerűen működők: 

 Nyugdíjpénztárak 

 Biztosítók 

 

Hitelintézetek fajtái: 

 Bankok 

 Szakosított hitelintézetek 

 Szövetkezeti hitelintézetek pl. takarékbankok és hitelbankok  

 

Pénzügyi vállalkozások fajtái: 

 Pénzügyi vállalkozások 

 Pénzügyi holdingok 

 Külföldi pénzügyi vállalkozások hazai fióktelepei  

 

Pénzügyi szolgáltatások 

Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg 

devizában, valutában: 

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - 

nyilvánosságtól történő elfogadása; 

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; 

c) pénzügyi lízing; 

d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; 

e) elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos 

szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; 

f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; 

g) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve 

csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; 

h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése; 

j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; 

k) hitel referencia szolgáltatás; 

 

Hitelek, hitelezés 

A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. 

A hitelek alapvető formái: 

 a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint 

 a kereskedelmi hitelek. 

A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással 

áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes 

személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak. 

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre 

tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett 

pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. 

A kamat a kölcsön ára, vagy másképpen fogalmazva, a kölcsönvett pénz használati díja. 

A rulírozó hitelkeretet feltöltődő hitelkeretnek is szokták nevezni. 
 

A kamatot alakító legfontosabb tényezők: 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=196
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=196


 A nemzetgazdaság egészének teljesítménye. 

 Az infláció mértéke. A növekvő inflációt kis időbeli eltolódással követi a betéti 

kamatok, azt pedig szinte azonnal a hitelkamatok emelkedése.  

 Központi intézkedések.  

o Az MNB refinanszírozási hitelkamatlábának változtatása. 

o A kötelező tartalékráta változtatása. 

o Az MNB refinanszírozási hitelkeretének a változtatása. 

 A bankok üzleti magatartása. A banki hitelkamatlábak alakulását döntően befolyásolja 

a bank által gyűjtött források után fizetendő betéti kamatok nagysága, valamint a 

bankok kamatrés iránti igénye. 

 A hitel célja és futamideje. 

 

Irányadó kamatlábnak nevezzük azt a kamatlábat, amelyet a bankok a leghitelképesebb 

ügyfeleiknek számítanak fel. Ilyen irányadó kamatlábnak tekinthető, pl. Európában a LIBOR. 

Ennek mintájára hozták létre hazánkban a BUBOR-t. 

A BUBOR a hazai bankközi pénzpiacon az egyes bankok egymás közötti rövid lejáratú 

hitelnyújtási során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető. 

A hitel futamideje: a pénzfolyósítástól az utolsó törlesztő részlet visszafizetéséig terjedő 

időtartam. 

Hitelfedezet (biztosíték): az a vagyoni érték, amelyet pénzzé téve a hitel visszafizetéséhez 

szükséges pénz megszerezhető abban az esetben is, ha az adós 

közben fizetésképtelenné válna. 

A biztosítékok 3 csoportba szokták sorolni: 

 dologi biztosítékok (pl. zálogjog, óvadék), 

 személyi biztosítékok (pl. kezesség, bankgarancia), 

 egyéb biztosítékok (pl. engedményezés, vételi jog). 

Egy vállalkozás csak úgy juthat hitelhez, ha a megvalósítani kívánt fejlesztéshez valamennyi 

saját erővel is rendelkezik. 

hitelszerződésben a bank és a hitelfelvevő megállapodhat türelmi időben is. 

A türelmi idő alatt az adós a hiteltőkét még nem törleszti, viszont a kamatot ezen időszak alatt 

is fizetnie kell. 

A teljes hiteldíj (teljes hitelköltség) magában foglalja mindazokat a terheket, amelyeket a 

hitelfelvevőnek a tőke visszafizetésén felül még viselnie kell (egyszeri kezelési költség, 

biztosítási díj, stb.). 

A hitelek átütemezését hitelprolongációnak nevezzük. Ha az adós látja, hogy esedékességkor 

nem fogja tudni, visszafizetni a tőkét és kamatait, úgy kérheti a hitel futamidejének 

meghosszabbítását. 

 

A hitelek csoportosítása 

 Klasszikus felosztás 

 cél szerinti csoportosítás, 

 lejárat szerinti felosztás. 

 

Klasszikus felosztás alapján a bankhitelek lehetnek: 

 pénzhitelek (főbb típusai: folyószámlahitel, leszámítolási hitel, lombard hitel, 

fogyasztási hitel) 

 kötelezettségvállalási hitelek (elfogadványhitel, ill. a kauciós hitel). 

A kötelezettségvállalási hitelek jellemzője, hogy pénzmozgás nélkül történik a hitelezés. 

 

A hitelfelvétel célja szerint beszélhetünk: 

 beruházás hitelekről és 



 forgóeszköz hitelekről. 

 

Lejárat szerint beszélhetünk: 

 eseti hitelekről: átmeneti forgóeszköz-növekedés finanszírozására, azon belül:  

o likviditási hitelekről: átmeneti pénzzavar kiküszöbölésére maximálisan 30  

napos lejáratra, 

o áthidalási hitelekről: általában két napos futamidőre, rendkívül sürgős fizetési 

problémák megoldására. 

o rövid lejáratú hitelek – futamideje 365 nap 

középhosszú- és hosszú lejáratú hitelekről: a futamidő mindig hosszabb egy évnél, 

legtöbbször beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódnak. 

 

 

10. Tétel 

Mutassa be a vállalkozás hitelfinanszírozásának lehetőségét 

Hitelek, hitelezés 

A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. 

A hitelek alapvető formái: 

 a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint 

 a kereskedelmi hitelek. 

A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással 

áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes 

személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak. 

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre 

tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett 

pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. 

A kamat a kölcsön ára, vagy másképpen fogalmazva, a kölcsönvett pénz használati díja. 

A rulírozó hitelkeretet feltöltődő hitelkeretnek is szokták nevezni. 
 

A kamatot alakító legfontosabb tényezők: 

 A nemzetgazdaság egészének teljesítménye. 

 Az infláció mértéke. A növekvő inflációt kis időbeli eltolódással követi a betéti 

kamatok, azt pedig szinte azonnal a hitelkamatok emelkedése.  

 Központi intézkedések.  

o Az MNB refinanszírozási hitelkamatlábának változtatása. 

o A kötelező tartalékráta változtatása. 

o Az MNB refinanszírozási hitelkeretének a változtatása. 

 A bankok üzleti magatartása. A banki hitelkamatlábak alakulását döntően befolyásolja 

a bank által gyűjtött források után fizetendő betéti kamatok nagysága, valamint a 

bankok kamatrés iránti igénye. 

 A hitel célja és futamideje. 

 

Irányadó kamatlábnak nevezzük azt a kamatlábat, amelyet a bankok a leghitelképesebb 

ügyfeleiknek számítanak fel. Ilyen irányadó kamatlábnak tekinthető, pl. Európában a LIBOR. 

Ennek mintájára hozták létre hazánkban a BUBOR-t. 

A BUBOR a hazai bankközi pénzpiacon az egyes bankok egymás közötti rövid lejáratú 

hitelnyújtási során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető. 

A hitel futamideje: a pénzfolyósítástól az utolsó törlesztő részlet visszafizetéséig terjedő 

időtartam. 



Hitelfedezet (biztosíték): az a vagyoni érték, amelyet pénzzé téve a hitel visszafizetéséhez 

szükséges pénz megszerezhető abban az esetben is, ha az adós 

közben fizetésképtelenné válna. 

A biztosítékok 3 csoportba szokták sorolni: 

 dologi biztosítékok (pl. zálogjog, óvadék), 

 személyi biztosítékok (pl. kezesség, bankgarancia), 

 egyéb biztosítékok (pl. engedményezés, vételi jog). 

Egy vállalkozás csak úgy juthat hitelhez, ha a megvalósítani kívánt fejlesztéshez valamennyi 

saját erővel is rendelkezik. 

hitelszerződésben a bank és a hitelfelvevő megállapodhat türelmi időben is. 

A türelmi idő alatt az adós a hiteltőkét még nem törleszti, viszont a kamatot ezen időszak alatt 

is fizetnie kell. 

A teljes hiteldíj (teljes hitelköltség) magában foglalja mindazokat a terheket, amelyeket a 

hitelfelvevőnek a tőke visszafizetésén felül még viselnie kell (egyszeri kezelési költség, 

biztosítási díj, stb.). 

A hitelek átütemezését hitelprolongációnak nevezzük. Ha az adós látja, hogy esedékességkor 

nem fogja tudni, visszafizetni a tőkét és kamatait, úgy kérheti a hitel futamidejének 

meghosszabbítását. 

 

A hitelek csoportosítása 

 Klasszikus felosztás 

 cél szerinti csoportosítás, 

 lejárat szerinti felosztás. 

 

Klasszikus felosztás alapján a bankhitelek lehetnek: 

 pénzhitelek (főbb típusai: folyószámlahitel, leszámítolási hitel, lombard hitel, 

fogyasztási hitel) 

 kötelezettségvállalási hitelek (elfogadványhitel, ill. a kauciós hitel). 

A kötelezettségvállalási hitelek jellemzője, hogy pénzmozgás nélkül történik a hitelezés. 

 

A hitelfelvétel célja szerint beszélhetünk: 

 beruházás hitelekről és 

 forgóeszköz hitelekről. 

 

Lejárat szerint beszélhetünk: 

 eseti hitelekről: átmeneti forgóeszköz-növekedés finanszírozására, azon belül:  

o likviditási hitelekről: átmeneti pénzzavar kiküszöbölésére maximálisan 30  

  

o napos lejáratra, 

o áthidalási hitelekről: általában két napos futamidőre, rendkívül sürgős fizetési 

problémák megoldására. 

középhosszú- és hosszú lejáratú hitelekről: a futamidő mindig hosszabb egy évnél, 

legtöbbször beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódnak. 

  



11. Tétel 

Ismertesse az üzleti tárgyalás lebonyolításával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat 

 

Az üzleti tárgyalás fogalma: Egy olyan folyamat, amelyikben két vagy több fél azon dolgozik, 

hogy egy vagy több kérdésben kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak 

Üzleti tárgyalásról akkor beszélünk, ha a tárgyaló felek között a hatalmi különbségek nem 

meghatározóak, a tárgyaló feleknek egymástól eltérő érdekeik vannak, de ugyanakkor a 

kölcsönös függőség is összeköti őket 

A tárgyalás feltételei 

 Legyenek különböző érdekek – amiről tárgyalunk  

Legyenek közös érdekek – amiért tárgyalunk  

Minden résztvevő fél fogadja el a tárgyalást konfliktuskezelési eljárásként 

 A tárgyalás szakaszai 

 

Felkészülés a tárgyalásra  

Célok (érdekek) meghatározása 

 Pozíciók kidolgozása  
 Piaci viszonyok átgondolása  
 Tárgyalási tartomány (alsó, felső határértékek) meghatározása  
 Hatalmi viszonyok  

 Bizalom nagysága  
 Idő  
 Hely  

 TELA átgondolása  
 Információk rendezése  

 Tárgyalási pontok átgondolása: Műszaki aspektusok Kereskedelmi aspektusok Jogi 

aspektusok  
Tárgyalási anyagok összeállítása, prezentáció tervezése, prezentációs anyagok elkészítése  

 

Megnyitás, ismerkedés Légkörteremtés  
 Köszöntés, bemutatkozás  
 Semleges téma választás  

 Barátságos légkör megteremtése  
 Bizalom kiépítésének megkezdése  

4T: téma, terv, tempó, többiek 

 

 Igényfelmérés, ajánlatok ismertetése, információk gyűjtése  

Igények, kiinduló álláspontok, ajánlatok meghallgatása, tisztázása (kérdezés, aktív hallgatás 

 

Alkudozás, egyezkedés  

 

Közösen elfogadható elemek kiemelése  

Az érdekek feltárása (ha szükséges)  
Az ajánlatok közelítése 

 Különbségek áthidalásán munkálkodás  
Kifogások kezelése  

 

Megállapodás  
 

 Döntés, megegyezés  
Szóbeli szerződéskötés  



Szerződés szövegezése, egyeztetése  

 

 Lezárás, befejezés  

A kedvező benyomások megerősítése A megállapodás megünneplése Semleges témák Búcsú  

 

 Utógondozás  

 

A tárgyalás folyamatának és eredményeinek elemzése, a dokumentumok arhiválása. A 

megállapodás végrehajtásának előkészítése 

 

 
 

12. Tétel 

Határozza meg az üzleti levelezés fontosabb szabályait 

Üzleti leveleknek azokat az írásműveket tekintjük, amelynek nem csupán két ember 

személyes viszonya alapján íródtak, hanem valamilyen üzleti kapcsolat révén. 



Az üzleti levelek és iratok a szóbeli érintkezést pótolják, a szóbeli megállapodásokat 

maradandó formában ismételnek meg. Túlnyomó részükből a levél írójára nézve 

kötelezettségek, a címzettre nézve jogok származnak.  

 

 

Az üzleti levelezés szabályai 

Az üzleti levelekre általánosan elfogadott szabályok vonatkoznak. 

 

1. A felek viszonyának figyelembevétele 

Az üzleti levelek írójának és címzettjének viszonyát vizsgálva, háromféle alapviszonyt 

állapíthatunk meg: az egyenrangút, a címzett javára egyenlőtlent vagy a levél írójának 

javára egyenlőtlent. 

2. Tárgyilagosság 

Az üzleti levelezésben elhalványul (sőt, olykor teljesen el is tűnik) a személyes 

kapcsolat a levélíró és a címzett között, és egyedül az előadott ügy kerül előtérbe.  

3. Pontosság, félreérthetetlenség 

Az üzleti levelezés alapvető követelménye. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a 

címzett vagy bárki más az író szándékával ellenkezően értelmezze a szöveget, esetleg 

olyasmit magyarázzon bele, ami nem egyezik a szerző elgondolásával. 

4. Megfelelő stílus 

Az üzleti levelezés stílusának fő kellékei: az egyszerűség, rövidség, szabatosság és 

világosság.  

5. Megőrzési kötelezettség 

Az üzleti levelezés az üzleti számvitel nélkülözhetetlen alkotórésze. Adataival 

megvilágíthatja a szűkszavú könyvvitelt, ezért az üzleti iratok a vállalkozások 

számadásainak kiegészítő okmányai lehetnek, később támadható vitás vagy peres 

kérdésekben is bizonyítékul szolgálhatnak. 

6. Megfelelő külalak 

A hivatali levél külalakja is kifogástalan legyen: szabálytalan, feltűnő és zavaró 

javítás, átütés, radírozás, piszok- vagy zsírfolt ne legyen rajta.  

 

 

Az üzleti levelek szerkezete 

Az üzleti leveleknek általánosan elfogadott szerkezete is van. 

 

1. Fejléc 

Az üzleti levél felső része a fejléc. A levélpapírra rendszerint nyomdai úton kerül, de 

előfordulhat, hogy számítógéppel, bélyegzővel vagy írógéppel készítik. 

A fejléc tartalmazza a küldő cég (feladó) nevét vagy a cégmegjelölést, címét, telefon-, 

telefax számát és email-címét. 

2. A postázásra utalás 

A postázásra, a küldemény jellegére történő utalás mind a feladót, mind a címzettet 

tájékozatja. A postázásra utalás lehet: Ajánlott, Elsőbbségi, Futárszolgálattal, 

Tértivevényes. 

3. Címzés 

A címzésből egyértelműen derüljön ki, hogy kinek szól a levél. 

A címzés több sorból áll – 

- a cég neve, 

- a címzett személy neve és beosztása (e két rész a levél jellegétől függően 

felcserélődhet), 

- pontos cím. 



4. Hivatkozás 

A hivatkozás a feladó és a címzett informálását szolgálja. Az irattárolást, a könnyebb 

tájékozódást segítik, a gyors és hatékony kommunikációt szolgálják. 

5. Keltezés 

A keltezést általában a fejléc alatt jobb oldalon helyezzük el, de nem kifogásolható, ha 

a levél végén szerepeltetjük. 

6. A levél tárgya 

A levél tárgya a címzés után, rendszerint a „Tárgy” rovatban következik. Az 

idézőjelben szereplő felirat után röviden, egy mondatban utalunk a levél tartalmára 

(például: „reklamáció bejelentése” vagy „megrendelés visszaigazolása”). 

7. Megszólítás 

A hivatalos levelezésben mindig magázódunk. 

8. A levél szövege 

Az üzleti levelek túlnyomó részének azonos célkitűzése (az ügyletkötésre és 

lebonyolításra való törekvés) következtében az idők folyamán sajátos levélszerkezet 

alakult ki, amely a gondolatok csoportosításának állandó rendjében nyilvánul meg. 

9. A levél aláírása 

A levél aláírását egyes vállalatoknál az aláírási rendet szabályozó belső utasítás írja 

elő. 

10. Mellékletek 

Az üzleti levelezés elengedhetetlen velejárója a mellékletek küldése. 

 

 

Az üzleti levelezés formái 

 

I. A stílus szempontjából 

1. Közlő stílusú levél 

A közlő stílusú levél jellemzője az egyszerűség és rövidség. A közlő stílusú 

levelek túlnyomó része típus-nyomtatványokon készül. 

2. Toborzó stílusú levél 

A toborzó, más néven rábeszélő stílust nemcsak vendégtoborzó levelekben, 

hanem minden olyan levélben használjuk, amellyel a címzettet cselekvésre, 

elhatározásra, a mi szándékunkhoz való hozzájárulásra akarjuk bírni. 

 

II. A levél tárgya szerint 

1. Felszólító levél 

A felszólító vagy felhívó levelekben a levélíró vagy ügyletkötés 

kezdeményezésére törekszik (toborzólevél) vagy már megkötött ügylet 

teljesítését kívánja a másik féltől. 

2. Határozó levél 

A határozó levelek az előzményül szolgáló ajánlattétel együtt kétoldalú 

szerződésnek tekintendők. A legjellegzetesebb határozó levelek a 

megrendelések. 

3. Bejelentő levél 

A teljesítésről vagy a fizetésről szóló értesítések és felszólamlások. 

4. Beszámoló levél 

A beszámoló vagy informáló levelek általában valamilyen adatközlések. 

 

Az üzleti levelek kezelése 

A vállalkozások életének fontos dokumentumai lehetnek az üzleti levelek, ezért megfelelő, jól 

áttekinthető tárolásukról és megőrzésükről gondoskodni kell. 



 

 

 

13.Tétel 

Ismertesse a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fontosabb elemeit 

Fogalma (lényege): ezen szerződés alapján a termelő meghatározott mennyiségű, maga 

termelte terményt, terméket vagy saját nevelésű, ill. hízlalású állatot köteles kikötött későbbi 

időpontban a megrendelő birtokába és tulajdonába (kezelésébe) adni, a megrendelő pedig 

köteles a terményt, terméket, illetőleg állatát átvenni, és az ellenértéket megfizetni.  

 

Alanyai: termelő és megrendelő (nincs alanyi kötöttség, bárki lehet alany, de általában a 

megrendelők gazdasági szervezetek szoktak lenni). 

 

Jellemzői: 

- Az adásvételi szerződésben gyökerezik, de kimutathatók benne a vállalkozási és 

szállítási elemek is (vállalkozási elema termelő termeli, tenyészti a terméket) 

- Tárgya: ún. zártfajú szolgáltatás (ez a fajlagoson belüli további szűkítést 

jelentcsak a termelő által saját maga által termelt, tenyésztett termék jöhet 

számításba) + a Ptk. kimondja: 

a szerződés tárgya valamely terméknek meghatározott területen megtermelése, továbbá állat 

nevelés vagy hízlalása is lehet 

gazdálkodó szervezet a nem maga termelte termény, termék nem saját nevelésű, ill. hízlalású 

állat továbbadására is köthet mezőgazdasági termékértékesítési szerződést. 

Tekintettel arra, hogy zártfajú a szolgáltatás, így érvényesül a Ptk. 298. § szabálya, 

mely kimondja, hogy ha valaki fajta szerint meghatározott maga termelte dolog 

szolgáltatására kötelezi magát, de azt egészben vagy részben nem képes szolgáltatni, 

nem köteles a hiányzó dolgot a teljesítés céljára mástól beszerezni. 

Tartós viszonya szerződéskötés és a teljesítés idejében eltérszoros kapcsolat áll fenn 

megrendelő és a termelő között: 

ha vetőmagot vagy más szaporítóanyagot a megrendelő szolgáltatja a termelésheza 

termelő kizárólag ezt az anyagot használja fel, de a kellékszavatosság emiatt a megrendelőt 

terheli; DE: ha a termelő felismeri az anyag minőségi hibáját és ezt közli a megrendelővel 

(minőségi kifogással él), és ha ezt a közlést a megrendelő elfogadtanem köteles azt az 

anyagot felhasználni 

a felek a szerződésben kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy a megrendelő a termelő - ill. 

fordítva- részére a teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt és ezzel kapcsolatban tájékoztatást 

ad, a másik fél pedig szolgáltatást az adott útmutatásnak megfelelően igénybe veszi. 

A megrendelő előleget nyújthat a termelőnek, amit a termelő felhasználhat, és ez a teljesítés 

esetén a vételárba bele is számít; ha azonban a termelés veszteséges, és nem következik be a 

teljesítés teljes mértékbena termelőnek az előleget vissza kell fizetniea termelés a 

termelő kockázatára történik (vállalkozási elem). 

Garanciális szabály a Ptk.-ból: 

a megrendelő által elszámolásra vagy előlegként adott szolgáltatások visszafizetését a termelő 

nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy azok a termelés eredményéből nem fedezhetők. 

- A szerződésérvényesen csak írásban köthető; DE: bármelyik fél részbeni vagy egész 

teljesítésre orvosló hatással bíraz írásba foglalás elmulasztás esetén is érvényes lesz 

a szerződés, ha bármelyik fél a szerződésből származó kötelezettségei teljesítette. 

- Az ún. tolerancia-kedvezmény érvényesüla termelő jogosult a szerződésben 

kikötött mennyiségnél 10%-kal kevesebbet teljesíteni (azaz ez még nem minősül 

szerződésszegésnek)  

- A telesítés helyea termelő székhelye, telephelye 



- Hangsúlyozottan érvényesül itt is az együttműködési kötelezettség: ha a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályokba 

ütközik, erről a felek kötelesek egymást értesíteni, kivéve, ha az akadályt a másik 

félnek közlés nélkül is ismernie kellett (akadályértesítési kötelezettség)ennek 

elmulasztásának önálló szankciója nincs, csak az esetleges szerződésszegés 

elbírálásánál kell figyelembe venni 

- A termelő esetén megengedett az előteljesítés/- szállítás (a teljesítés határidő, ill. 

határnap kezdete előtti teljesítés); de köteles a teljesítés megkezdéséről a megrendelőt 

az átvételhez szükséges felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíteni,ha 

elmulasztja az értesítést, az ebből eredő kárért a termelő felelős. 

 

Egyéb Ptk.-beli szabályozások:  
- A felek a mennyiséget meghatározhatják a mezőgazdasági termékek sajátosságának 

megfelelő mértékegységben vagy meghatározott terület teljes termésében, ill. 

meghatározott állat teljes hozamában vagy ezek hányadában. A minőséget, a minőség 

és a mennyiség megvizsgálásának módját, a minőségi és a mennyiségi kifogásolás 

rendjét meghatározhatják szabványra vagy más előírásra, mindkét fél által ismert 

szokványra vagy mintaszabályzatra utalással vagy szabatos leírással. 

- Az átvételi késedelem ideje alatt a szolgáltatás tárgyának természete miatt 

bekövetkező értékcsökkenés a késedelemért felelős fél terhére esik, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az értékcsökkenésért a másik fél a felelős. 

- Fuvarozó közben jöttével történő szállítás esetén a megrendelő köteles- a termelő 

érdekébe- a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket 

megtenni, és erről a termelőt haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása 

esetén a megrendelő nem követelheti a termelőtől azoknak a károknak a megtérítését, 

illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetőek 

lettek volna. 

- A mezőgazdasági termékértékesítési szerződést több évre is meg lehet kötni; ebben 

az esetben a felek az árban nem kötelesek megállapodni. Több évre szóló 

szerződésben a felek arra is vállalkozhatnak, hogy: 

a) a termelést, a feldolgozást vagy az értékesítést közös kockázatviselés 

mellett végzik; 

b) a termelés, feldolgozás vagy az értékesítés során elért nyereséget 

megosztják. 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésre az adásvétel, ill. a vállalkozás 

szabályait kell megfelelően alkalmazni- jogszabály eltérő rendelkezése hiányában-. 

 

14.Tétel 

Mutassa be az alapvető munkajogi és munkaügyi szabályozást 

 

Az alapelveket a jogviszonyra jellemző konkrét szabály hiányában a jogvita rendezésénél kell 

figyelembe venni. 

a) A munkaviszony során mindkét félnek jóhiszeműen és kölcsönösen együttműködve 

kell eljárnia. A munkáltató köteles a munkaviszonyban felmerült jelentős jogokról és 

kötelezettségekről tájékoztatást adni a munkavállalónak. A munkaügyi nyilvántartás és 

adatszolgáltatás során a személyiségi jogok védelmének fokozatosan kell 

érvényesülnie. 

b) Mindkét félnek a jogokat és kötelezettségeket rendeltetés-szerűen kell gyakorolnia. 

Például tilos mások jogos érdekének csorbítása, érdekérvényesítési lehetőségének 

kibontakozásában való akadályozása, és véleményének elfojtása. 



c) Az egyenlő bánásmód követelménye. A jogszabály kétféle jogsérelmet ismer: 

közvetlen és közvetett. A közvetlen jogsérelem a nem-, faj- vallás, stb. szerinti 

megkülönböztetéssel valósul meg, míg közvetett jogsérelem például az állás interjú 

során a munkavállaló káros szenvedélyére (pl. dohányzás) való rákérdezés. 

A munkajogi jognyilatkozatokat fő szabály szerint alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. A 

munkajog tehát elismeri az elektronikus formát (SMS, email); kivéve a munkaszerződést és 

annak módosítását, munkaviszony megszüntetését. 

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

Egy adott munkaviszonyra vonatkozhat: 

 Mtv., Ktv., Kjt és az adott jogviszonyra vonatkozó külön törvény; 

 Kollektív szerződés; 

 Egyéni munkaszerződés. 

A korábbi Mtv. több szabálya volt diszpozitív (eltérést megengedő jellegű), azaz szélesebb 

körben engedte meg az eltérést a törvényi szabályozástól, mint a jelenleg hatályos. 

A kollektív szerződés egyrészről a munkáltató képviselője, másrészt a dolgozók 

érdekképviseleti szerve köti. A kollektív szerződés szabályozhatja a munkaviszonyból 

származó jogokat és kötelezettségeket, ezek teljesítését, a szerződő felek közötti kapcsolat-

rendszert. Rendelkezései csak akkor térhetnek el a jogviszonyt szabályozó törvénytől, ha azok 

a munkavállalóra nézve kedvezőbb szabályokat tartalmaznak. Egy munkáltatónál csak egy 

kollektív szerződés lehet.  

A munkaszerződés a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás, amely egyénre 

szabott. A hatályos jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a munkaszerződésbe olyan 

passzusok is bekerüljenek, amelyek a munkavállalóra a törvényben meghatározottnál 

hátrányosabbak. Erre példát az V. fejezetben látunk majd. 

A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. 

Főszabály, hogy munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki 16. életévét betöltötte. A 

15. életévét betöltött, iskolarendszerű képzésben résztvevő, a nyári szünet ideje alatt 

törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. Tanköteles fiatal 

munkavállaló a törvényes képviselő hozzájárulása mellett, a gyámhatóság engedélyével 

művészeti, sport, modell vagy hirdetési tevékenység keretében az előbbi feltételektől eltérően 

is foglalkoztatható. 

Munkaviszony szempontjából a 18 éven aluli munkavállaló fiatal munkavállalónak minősül, 

akire az átlagostól eltérő szabályokat kell alkalmazni. Abban az évben, amikor a 

munkavállaló a 18. életévét betölti, még megilleti az életkor alapján járó 5 nap pótszabadság. 

Nem osztható be éjszakai műszakba és rendkívüli munkavégzésre. A fiatal munkavállaló 

részére négy és félórai munkavégzés után harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Két munkanap közötti pihenőidő számukra 12 óra. 



A cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes személyek munkavállalására 

vonatkozó előírásokat a Polgári törvénykönyv (Ptk. ) tartalmazza. Cselekvőképtelen személy 

esetében a törvényes képviselője tesz jognyilatkozatokat, korlátozottan cselekvőképes 

személy esetén pedig a munkaszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése és 

kötelezettségvállalásra irányuló nyilatkozat esetén van szükség hozzájáruló nyilatkozatra. 

A munkavégzés során a munkavállalót személyes munkavégzési kötelezettség terheli. 

Munkáltató az lehet, aki jogképes, saját nevében szerezhet jogokat és kötelezettségeket. 

Munkáltató lehet jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, alapítvány 

és magánszemély. A vállalkozó halála esetén kiskorú hozzátartozója folytathatja a vállalkozói 

tevékenységet a törvényes képviselő irányítása mellett. 

Ha a gazdálkodó szervezetnél változás következik be, például egyesülés, szétválás, 

átszervezés, a jogügyletet érintő változásról az üzemi tanácsot és az érintett dolgozókat 

értesíteni kell. A módosított szabályok szerint a munkáltatót érintő jogutódlás esetén a 

munkavállaló munkaviszonyát megszüntetheti, és megilletik a munkaviszony megszűnése 

esetén járó juttatások, például felmentés, végkielégítés. Viszont a munkaviszony rendkívüli 

felmondása erre hivatkozással nem lehetséges, csak rendes felmondással. 

A munkaviszony létesítése 

Főszabályként a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. Munkavégzésre irányuló 

szerződés lehet a megbízási, illetve vállalkozási szerződés is. A munkaszerződést írásba kell 

foglalni. Elmaradás esetén csak a munkavállaló hivatkozhat érvénytelenségre, a munkába-

lépést követő harminc napon belül. A felek adatain kívül magánszemélynél a 

személyazonosításhoz elegendő adatokon, gazdálkodó szervezetnél pedig a 

cégjegyzékszámon felül a munkaszerződés kötelező elemei: 

 munkakör; 

 személyi alapbér; 

 munkavégzés helye. 

A munkaviszony a felek megállapodásának megfelelően állandó vagy változó munkahelyre 

jön létre. Változó munkahely esetén a munkáltató egyoldalú nyilatkozattal határozhatja meg a 

munkavégzés helyét. Ha a munkavállaló a munkát a szokásos telephelyen végzi, a munkáltató 

azt a helyet jelöli meg munkavégzés helyeként, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja. 

Változó munkahely esetén azt a helyet tekinti a munkáltató a munkavégzés helyének, ahova a 

munkavállalót munkavégzésre beosztotta. 

A munkáltató a munkavállalót a munkavégzés egyéb feltételeiről szerződéskötéskor 

tájékoztatja, amelyet 30 napon belül írásban is át kell adnia a munkavállalónak. Ha a felek a 

szerződésben nem határozzák meg a munkába-lépés napját, akkor a következő munkanap lesz 

a munkaviszony kezdő időpontja. 

A munkaviszony lehet határozott vagy határozatlan időre szóló. Határozott idejű 

munkaviszony valakinek a helyettesítésére, vagy valamilyen feladat ellátásra köthető. A 

munkaviszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. 

Határozott idejű munkaviszony maximális időtartama 5 év lehet. Ha a munkavállaló a 



közvetlen vezetője tudtával legalább egy napot tovább dolgozik, a határozott munkaviszony 

határozatlan idejűvé alakul át. A 30 napos, vagy ennél rövidebb időtartamú munkaviszony 

csak annyi idővel hosszabbodik meg, amennyire eredetileg létrehozták. 

A munkaszerződés megkötésekor próbaidő is kiköthető. A próbaidő alatt a munkaviszonyt 

bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti, anyagi jogkövetkezmények (végkielégítés 

stb.) fizetése nélkül. 2012. július 1-től a próbaidő tartama 30 nap. Ennél rövidebb határidőt a 

felek a kollektív szerződés alapján vagy közös megállapodással köthetnek ki. Míg 30 napnál 

hosszabb, három hónapos próbaidőt a felek megállapodással köthetnek ki, és az ennél is 

hosszabb, legfeljebb hat hónapos próbaidőt csak a kollektív szerződés határozhat meg. 

A munkaszerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják. Ha a módosítás a kötelező 

elemek valamelyikénél történik, azt is írásba kell rögzíteni. nem minősül szerződés 

módosításnak az átirányítás. Ha a munkáltató gazdasági érdekből a munkavállalót eredeti 

munkaköre helyett (vagy amellett) más feladattal bízza meg, átirányításról beszélünk. Az 

átirányítás időtartama nem haladhatja meg a 44 munkanapot. Kollektív szerződés ezt az 

időpontot 110 napban maximálhatja. Az átirányítás a dolgozóra nézve nem jelenthet hátrányt. 

Ha az átirányítás során eredeti munkája helyett más feladatot lát el, javadalmazása a 

ténylegesen végzett munka alapján jár, de az átlagkeresetnél kevesebb nem lehet. Ha az 

átirányítás során, meghatározott időben más feladatot is ellát, a munkavállalót a díjazás a 

ténylegesen ellátott feladatok illetik meg. Ha az átirányítás során a két munkakörbe tartozó 

munkaidő nem különíthető e, a munkavállalót munkabérén felül helyettesítési díj illeti meg. 

Munkaszerződés módosítása az is, ha a dolgozó a GYES 3 éves lejárta előtt tér vissza a 

munka világába, és részmunkaidő foglalkoztatást kér. 

A gazdasági és a munkaerő-piaci helyzet a munkaviszonynak három rugalmas formáját 

alakította ki: 

 behívás alapján (például készenléti állományból vagy utazó pedagógus); 

 munkakör megosztás (például két dolgozó részmunkaidőben látja el a feladatot); 

 több munkáltató általi foglalkoztatás. 

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Lényeges különbséget kell tenni a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között! 

A munkaviszony megszűnik: 

 a munkavállaló halálával; 

 munkáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

 a határozott idő lejártával; 

 a munkavállaló más szférának való átadásával. 

A munkaviszony megszűnése mindig objektív okokra vezethető vissza. Különösen lényeges 

eljárási szabályokat tartalmaz az Mtv. a munkáltató jogutódlással való megszűnése, a 

felszámolás, és a dolgozóknak a jogutódnál való foglalkoztatásának eseteiről. 



A munkaviszony megszüntetése esetén jelentős különbség van a határozott és határozatlan 

idejű munkaviszonyok között.  

Határozott idejű munkaviszony csak közös megegyezéssel, rendkívüli felmondással, próbaidő 

letelte esetén azonnali hatállyal szüntethető meg. Ha a munkáltató a fentiektől eltérően 

szünteti meg a munkaviszonyt, akkor a munkavállaló részére egy évi, illetve a határozott 

időből még hátralévő (egy évnél kevesebb) időre esedékes munkabért egyben ki kell fizetnie. 

Határozatlan idejű munkaviszony megszüntethető: 

 közös megegyezéssel; 

 rendes felmondással; 

 rendkívüli felmondással; 

 azonnali hatállyal a próbaidő alatt; 

 nyugdíjkorhatár elérésekor. 

A felmondásra vonatkozó új szabályokat a 2012. július 1-e utáni esetekre kell alkalmazni. A 

munkaviszony megszűnését, okát, körülményeit írásba kell foglalni. A rendes és rendkívüli 

felmondással a munkáltató és a munkavállaló is élhet. 

A munkavállaló a rendes vagy rendkívüli felmondást írásban teszi, de nem szükséges 

indokolnia. Érdekes jogi megoldásnak számít a rendes és rendkívüli felmondás területén, 

hogy például a munkáltató részéről egy havi bér elmaradó kifizetése nem ad alapot a 

rendkívüli felmondásra a munkavállaló részéről. Szintén nem lehet rendkívüli felmondás 

alapja a jogutóddal való munkáltató változás. 

A munkáltatónak mindkét esetben fennáll az indokolási kötelezettsége. A felmondás okának 

valóságosnak és okszerűnek kell lennie. Ezt a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás 

indoka csak a munkavállaló lépéseivel, munkaviszonyával kapcsolatos magatartásával, illetve 

a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Nem kell indokolni a felmondást, ha a 

nyugdíjjogosultság elérése, vagy jogszabályi rendelkezés miatt kerül arra sor. A munkáltató 

általi felmondás esetén a dolgozónak a munkaviszonyban eltöltött idővel növekvő arányban 

járó felmentési idő jár. A munkáltatói felmondáskor a dolgozót időarányos végkielégítés illeti 

meg. A munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzés alól mentesíteni kell, amelynek 

időpontjáról is a munkavállaló rendelkezhet. 

Munkaidő, pihenőidő 

A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tart, amibe beletartozik 

a munkavégzés előkészítésével és befejező tevékenységével járó idő is. Pl. egy laboráns 

munkaidejébe az anyagok előkészítése és az edények megtisztítása is beletartozik. 

Főszabályként a munkaközi szünet időtartama nem számít bele a napi munkaidőbe, kivéve a 

készenléti jellegű munkakört, vagy a felek eltérő megállapodásával megállapított munkaidőt. 

Az ebédidő tehát nem munkaidő. 

Beszélünk napi-, heti-, és havi munkaidőről. A munkaidő (főszabályként) napi 8, illetve heti 

40 óra. Egyes munkakörökben nem tartható a napi nyolc órás keret, ilyenkor a dolgozóval heti 



vagy havi időkeretben célszerű megállapodni. Az egészségügyben fertőzés, illetve 

sugárveszély miatt határozható meg munkaidő korlátozás. A munka világa ismer: 

 éjszakai munkát (22 órától reggel 6 óráig); 

 délelőttös műszakot (reggel 6-tól 14 óráig); 

 délutános műszakot (14 órától 22 óráig). 

 többműszakos munkarendet. 

 kötetlen munkarendet 

 

15.Tétel 

Foglalja rendszerbe a jelenleg érvényes adózási szabályokat 

 

  

Az állami költségvetés és a helyi önkormányzatok bevételeinek jelentős részét az adók 

biztosítják. A társadalom tagjai egyetértenek abban, hogy a közös terheket közösen kell 

viselni. 

Az adózási rendszerrel szemben három fontos követelményt állíthatunk: 

- legyen igazságos. 

- legyen egyszerű. 

- legyen (viszonylag) stabil. 

  

Az adóknak három gazdasági funkcióját szokás elkülöníteni. Ezek: 

  a fedezeti 

 a befolyásolási 

 az elosztási vagy arányosítási funkció. 

  

Az adó alapvetően a közfeladatok finanszírozásának eszköze. Az állam az adók útján 

biztosítja a költségvetési bevételeket, melyeket az államháztartás kiadásaira fordít. Az adó a 

gazdaságban létrejött jövedelmek újraelosztására szolgál. Ez az adózó részéről kényszer 

jellegű, vissza nem térülő általános szolgáltatás, melyet az állam vagy más, közjogi testület a 

közfeladatok ellátásához szükséges bevétel szerzése céljából, egyoldalúan állapít meg és 

ellenszolgáltatás nélkül követelhet. Az adórendszer a gazdaság fejlesztésével, a 

tőkemozgással összefüggő és más gazdaságpolitikai, szociálpolitikai célokat is szolgál. 

 

Az adózási rendszer igen összetett és sokszínű. 

Az állami adókat törvény alapján vetik ki, és a központi költségvetés bevételét képezik. 

A helyi önkormányzati adókat törvényes keretek között a helyi önkormányzat képviselő 

testülete rendeletben állapítja meg. Az adókat rendeltetésük szerint általános (pl. ÁFA) és 

céladókra  (pl. központi műszaki fejlesztési hozzájárulás) bonthatjuk. Az általános adóknak 

nincs előre elhatározott rendeltetésük, míg a céladók kijelölt feladatok finanszírozására 

szolgálnak. 

A magyar adórendszerben a központi költségvetés több mint 80 %-át az adókból fedezik 

(ezek között az általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, jövedéki adó és a társasági 

adó fajták vannak túlsúlyban). 

   

Az adókat különböző szempontok szerint lehet csoportosítani, pl.: 



Adóztatási jog szerint: 
 Központi 

 Helyi 

 Vegyes adók 

 

Adóbevétel felhasználása szerint:  
 Célzott adó egy adott szektorra 

 Általános adó 

Teherviselés szerint: 
 Közvetlen (egyenes) 

 Közvetett 

Jellege szerint: 
 Jövedelemadó 

 Tárgyi adó 

 Fogyasztási adó 

 Vagyonadó 

 

Az adó felhasználása alapján elkülönítünk központi és helyi adókat. A központi adóknál (pl. 

általános forgalmi adó,) az államigazgatási központi szervek állapítják meg az adók alapját, 

mértékét, fizetési idejét stb. Ezzel szemben a helyi adók (például helyi iparűzési adó, telekadó 

stb.) esetében mindezeket helyi szervezetek (pl. önkormányzat) végzik. Különbség az is, hogy 

a központi adók a központi költségvetéshez járulnak hozzá, míg a helyi adók az adott terület 

költségvetéséhez járulnak hozzá. 

  

Önkormányzati adótípusok lehetnek: 
 Vagyon után (telek, ingatlan, gépkocsi, üdülő) 

 Idegenforgalmi (vendégéjszaka után fizetendő) 

 Tevékenység után (iparűzési adó) 

  

Egyéb adófajta lehet például: 

Öko-adók; célja: 

 a környezet érdekének védelme 

 a környezetterhelés visszaszorítása 

 a fenntartható fejlődés biztosítása. 

  

Adóviselés alapján beszélünk egyenes és közvetett adókról. Egyenes, vagyis közvetlen adó 

esetében az adó alanya és az adóterhet viselő azonos (pl. társasági adó). Közvetett az adó 

akkor, ha az adót megfizető és az adóterhet viselő alany elkülönül (pl. általános forgalmi adó). 

Ezt a megkülönböztetést sokan vitatják, hiszen az adóterhet végső soron a lakosság viseli. 

  

Az egyik legfontosabb adónem a jövedéki adó, mely az állam bevételeinek nagy részét 

képezi. Lényege az, hogy bizonyos termékcsoportok (jövedéki termékek) után magasabb adót 

kell fizetni. Jövedéki termékek közé tartoznak az alkohol tartalmú termékek, dohánytermékek 

és ásványolajok. Az adót akkor kell megfizetni, ha a raktárból kiszállítják, és szabad 

forgalomba bocsátják az adott terméket.  A magas adószinteket az alkoholfogyasztás és a 

dohányzás visszaszorítására tett intézkedések motiválják a magas bevételszerzés mellett. 

 

Fogalomtár : 
 

Adó 



Az adó olyan egyszeri, vagy folyamatos (ismétlődő) pénzügyi kötelezettség, amelyet az 

állam, vagy más közjogi testület (például önkormányzat) közfeladatok ellátásához szükséges 

bevételek megszerzése céljából törvényben állapít meg, és általában külön eseti 

ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a közteherviselésről szóló törvényben 

rögzített feltételek érvényesek. 

 

Adó mértéke 

Az a pénzösszeg, amit ilyen címen az adóalanynak be kell fizetni. 

 

Adó tárgya 

Valamilyen jogviszony vagy gazdasági esemény, amiből az adófizetési kötelezettség 

származik. 

 

Adóalany 

Az a magánszemély, természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli 

szervezet, amely saját neve alatt  bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen 

végez gazdasági tevékenységet. 

 

Adóalap 

Az adó tárgyának valamilyen mennyiségben (többnyire pénzben) történő megfogalmazása. 

 

Adócsalás 

Az követi el, aki az adóhatóság elől az adókötelezettsége szempontjából tényeket elhallgat 

vagy valótlant állít. 

 

Adókulcs 

Adó mértéke, amit százalékos formában szoktak megadni. 

 

Adómentesség 

Azt jelenti, hogy az adóalanynak az adót nem kell megfizetnie, mert az egyébként fennálló 

adókötelezettség alól mentesül. 

 

Adórendszer 

Egy adott államban hatályban lévő adójogszabályok összessége. 

 

ÁFA 

Általános forgalmi adó: elsősorban a fogyasztó terhére megállapított adónem. 

 

Helyi adó 

Azoknak az adófajtáknak az összefoglaló neve, amit az önkormányzat az illetékességi 

területén kivethet és beszedhet. 

 

Iparűzési adó 

Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 

tevékenységre kivetett adója. 

 

Kivetés 

Amikor az adózási kötelezettséget és az adó összegét az adóhatóság állapítja meg. 

 

Kommunális adó 



Az önkormányzat rendelete alapján fizetett adó, az önkormányzat települési infrastruktúra 

fejlesztésével, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak finanszírozásához. 

 

Központi adó 

Az állam által kivetett és beszedett adófajták (szja, áfa, társasági adó, fogyasztási adó, stb.) 

 

NAV 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

 

SZJA 

Személyi jövedelemadó: magánszemélyek jövedelmük adóztatása általi hozzájárulása a 

közterhekhez . 

 

 

16. Tétel 

Ismertesse az egyéni vállalkozó adózási lehetőségeit 

Az egyéni vállalkozók adózását alap esetben a személyi jövedelemadó törvény szabályozza, 

ez alapján kell adófizetési kötelezettségeiket is teljesíteniük. 

Ezen felül van lehetőségük még bizonyos feltételek esetén a gazdálkodás volumenének 

figyelembe vételével egyéb adózási módra is, ilyen a KATA és az EVA. 

Egyéni vállalkozók adózása a Személyi jövedelemadó tv. alapján 

Az egyéni vállalkozók adózási lehetősége választási opcióinak függvényében az SZJA alapján 

kétféle lehet: 

vállalkozói jövedelem szerinti adózás : bevételek – számlával igazolt költségek = jövedelem 

átalányadózás:  bevételek – Tv. alapján meghatározott átalány mértékű költség = jövedelem 

Továbbá az SZJA tv. alapján az alábbi adófizetési kötelezettségei keletkeznek: 

összevont adóalapra megállapított adó: a vállalkozói kivétre (az egyéni vállalkozó személyes 

munkavégzése címén elszámolt összeg) 

vállalkozói szja: a vállalkozó adóalapja után 

osztalék adó: vállalkozói osztalékalapja, mint osztalékból származó jövedelem alapján 

Az egyéni vállalkozók bevételeinek és költségeinek meghatározása alapvetően pénzforgalmi 

szemléletet követ, azaz a kifizetés időpontja a meghatározó. 

Bevétel minden olyan vagyoni érték, melyre vállalkozási tevékenysége alapján tesz szert az 

adóévben – akkor is, ha másik adóévre vonatkozik. (SZJA tv. 10. melléklete tartalmazza a 

leggyakrabban előforduló bevételek felsorolását) 

A törvény rendelkezik a vállalkozói bevételt korrigáló tételekről is, mint növelő (szja tv. 49/B 

§ (4) (5) bek.) és csökkentő tételek (szja tv. 49/B § (6) bek.) 

Az egyéni vállalkozó az Szja tv. 4 és 10. melléklete alapján számolhat el költségeket a 

bevétellel szemben. A leggyakrabban előforduló költségek felsorolását a tv. 11. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A vállalkozói adóalap megállapításánál fontos, hogy az egyéni vállalkozókra is vonatkozik a 

jövedelem minimum, azaz amennyiben elszámolt költségei meghaladják a bevételeit, vagy az 

így megállapított korrigált adóalap nem éri el a jövedelem minimumot, úgy nyilatkoznia kell, 



vagy a jövedelem minimumot kell adóalapnak tekintenie, ami az összes bevétel 2%-a. (2015-

től már nem lehet a jövedelemminimum szerinti adóalapot csökkenteni a közvetített 

szolgáltatásokkal, vagy ELÁBÉ-vel) 

A jövedelemminimumot nem köteles alkalmazni a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó az 

indulás évében, valamint az azt követő adóévben, ha az ezt megelőző 36 hónapban nem 

folytatott vállalkozói tevékenységet, vagy nem volt bevétele. Továbbá elemi kár esetén sem 

köteles a jövedelem minimum szerinti adózásra a kár adóvébében, valamint az azt követő 

évben sem. 

Amennyiben az egyéni vállalkozó rendelkezik külföldi telephellyel is, úgy az abból 

származó  jövedelmet figyelmen kívül kell hagynia. Abban az esetben, ha a telephelyhez 

tartozó költségek nem állapíthatóak meg egyértelműen, úgy a bevételek alapján arányosítva 

kell megosztania azokat. 

A vállalkozói SZJA mértéke 500 M Ft-ig 10%, e feletti adóalap esetén a meghaladó részre 

19%. Az így megállapított fizetendő adó azonban még tovább csökkenthető az 

adókedvezményekkel (pl. kisvállalkozások adókedvezménye, külföldön megfizetett adó 90%-

a nemzetközi szerződés hiányában) 

A fentiekben ismertetett adózás után a „megmaradt” jövedelemből vállalkozói osztalékalapot 

kell képezni: itt is vannak különböző korrekciós tételek (növelő, csökkentő módosítások), 

majd a vállalkozói osztalékalap után 16% személyi jövedelemadót kell fizetni. 

Összegezve a vállalkozói személyi jövedelemadó meghatározását: 

Bevétel – bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) – Költségek (bérek, kiadások, 

vállalkozói kivét, écs) = Vállalkozói adóalap  (természetesen figyelemmel kell lenni a 

jövedelem minimumra is!), amire az adó:  500 M Ft-ig 10%, e felett 19%. 

 - adókedvezmények = Fizetendő vállalkozói Szja 

Adózás utáni megmaradt jövedelem +/-korrekciók = osztalék alap, amire az adó: 16% 

(osztalék adó) 

Vállalkozói kivét adózása: éves jövedelem (személyes munkavégzés után) – adókedvezmény= 

adóalap, amire az adó: 16% (SZJA) 

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó vállalkozói adóalapjának meghatározása eltérő a 

fentiektől, ugyanis a tv. nem enged a bevétellel szemben kedvezményt elszámolni, továbbá a 

költségekre vonatkozóan is a tv. által meghatározott átalány költség hányadokat lehet 

érvényesíteni. (Az általános mérték: 40%. A különböző arányszámokat az SZJA tv. 53%-a 

tartalmazza) 

Mindezek mellet az egyéni vállalkozóknak figyelemmel kell lenniük a költségként el nem 

számolható kiadásokra (SZJA tv., 3. melléklet V. pont), az értékcsökkenés speciális 

szabályaira (3.melléklet III. pont), a járművek költség elszámolási jellegzetességeire (3. 

melléklet IV. pont), valamint a veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezésekre is. 

Az egyéni vállalkozó személyes munkavégzése után (vállalkozói kivét) után a fizetendő 

járulékok alapját is az határozza meg hogy átalányadózást, vagy a vállalkozói jövedelem 



szerinti adózást választott-e. Figyelemmel kell lenni továbbá a járulékfizetés alsó határára is 

(Pl: minimálbér, garantált bérminimum, min. bér másfél szerese, stb - TBJ törvénynek 

megfelelően) 

Összességében láthatjuk, hogy az egyéni vállalkozók SZJA tv. szerinti adózása bonyolult, 

továbbá bizonyos gazdasági tevékenységek, illetve  gazdálkodási volumen esetében az ily 

módon kiszámított  adóteher is igen nagy lesz. Ennek kiküszöbölésére azonban meghatározott 

feltételek mellet lehetőségük van az egyéni vállalkozóknak, hogy másik adóztatási módot 

válasszanak: Ilyen alternatíva lehet a Kisadózók tételes adója (KATA), valamint az 

Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) 

Egyéni vállalkozó adózása a KATA alapján 

Az egyéni vállalkozókra is alkalmazható kisadózó vállalkozások tételes adójának 

rendelkezéseit a 2012. évi CXLII tv. II. fejezete tartalmazza. 

Kisadózóként havi fix összegű tételes adót kell fizetni a főállású kisadózóként nyilvántartásba 

vett magánszemélyek után. Ez alap esetben 50 e ft/hó, (nem főállású kisadózó adóterhe havi 

25 e ft, illetve válaszható magasabb járulékalapot képező havi 75e ft-os tételes adó is) 

Ezen adónemet évi 6M Ft-os bevételi határig érdemes választani, hiszen az e feletti 

„különbözeti adó” 40%. 

Az egyéni vállalkozó kisadózóként a havonta fizetendő tételes adóval az alábbi közterheket 

váltja ki: 

Vállalkozói SZJA 

vállalkozói osztalékalap utáni adó 

vállalkozói kivétre vonatkozó: SZJA, járulékok, EHO, szociális hozzájárulás, szakképzési 

hozzájárulás 

Az SZJA szerinti normál adózási módban megállapított összes adóterhet kiváltja ez az egy, 

tételes adó, azonban nem mentesít az alkalmazottak és a nem kisadózónak minősülő 

foglalkoztatottak járulék terhei alól! 

Kisadózónak évente egyszer kell adatszolgáltatást teljesítenie (azon partnerekről, melyektől 1 

M ft-ot meghaladó bevétele keletkezett) valamint bevallási kötelezettségét (nyilatkozat a 

bevételről) megtennie. 

A kisadózókat érintő egyik legfontosabb NAV által ellenőrzött kérdéskör a munkaviszonytól 

való elhatárolás. Ennek részleteit a tv. 14.§-a tartalmazza. Egy esetleges vizsgálat során az 

adóhatóság ezen rendelkezés alapján vizsgálja a színlelt szerződéstől illetve munkaviszonytól 

valló elhatárolást. 

Egyéni vállalkozó adózása EVA alapján 

Az egyszerűsített Vállalkozói Adóról szóló 2002. évi XLIII tv. értelmében az egyéni 

vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy válasszák ezen egyszerűsített adózási módot, 

amennyiben megfelelnek az adóalanyiság feltételeinek, (pl. éves bevételük nem több mint 30 

M ft, nem forgalmaznak jövedéki termékeket, nem volt 50 %-nál nagyobb tulajdonosi 

részesedés változás a megelőző 2 évben, stb. -EVA tv.  2§). Az EVA mértéke a megszerzett 

bevétel korrigált értékének 37%-a, 30M ft felett: a meghaladó rész után 50 %. 



Az adót negyedévente kell megfizetni, illetve dec. 20-ig feltölteni a várható éves adó 100%-

áig. Az EVA kiváltja az egyéni vállalkozó osztalékalap utáni adóját, viszont szintén nem 

mentesít az alkalmazottak után fizetendő járulék terhek alól. 

Tevékenység szüneteltetése: 

Az egyéni vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy azon hónapokra, mikor nem folytatnak 

gazdasági tevékenységet, valamint bevételt sem szereznek, bejelentsék ezt a tényt az 

adóhatóságnak így ezen időszakra mentesülnek az adófizetési kötelezettségek alól is. A 

szünetelés min 1 hónap max. 5 év lehet.  Kisadózóként azonban ennek arányában kell a 6M 

ft-os bevételi határt megállapítani, így ha pl. 2 hónapot szüneteltet az egyéni vállalkozó, akkor 

10 hónapra 5 M ft felett kell a 40%-os különbözeti adót megfizetni! 

Amennyiben az egyéni vállalkozó egész évben szüneteltette tevékenységét, úgy bevallási 

kötelezettsége sem keletkezik erre az időszakra. 

 

 

17. Tétel 

Mutassa be a számviteli szabályozás lényegét ( számviteli törvény, számviteli alapelvek, 

számviteli politika) 

 

A számviteli törvény célja, hatálya 

Célja: a törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő 

elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a 

közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. 

 

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a 

nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek. 

A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó. 

Gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar 

Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított 

egészségügyi, szociális és oktatási intézmény; 

Vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára 

nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy 

szolgáltató tevékenységet (vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a 

pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az 

egyesülés, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepe; 

 

 

A törvény hatálya nem terjed ki  

 az egyéni vállalkozóra, akkor sem, ha egyéni cégként a cégbíróságon bejegyezték, a 

polgári jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi kereskedelmi képviseletére; 

az EVA szabályai szerint adózó, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra



A számviteli alapelvek 

I. Általános alapelv 

1. A vállalkozás folytatásának elve  

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó 

a belátható jövőben is fenn tudja tartani a működését, folytatni tudja a tevékenységét, nem 

várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. 

 

II. Tartalmi alapelvek 

1. Teljesség elve 

A gazdálkodónak könyvelnie kell minden olyan gazdasági eseményt, amely az eszközökre és 

a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatással van a mérleg fordulónapját követően, de 

még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, és a mérleg fordulónapjával lezárt év 

gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a 

mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. 

 

2. Valódiság elve 

A könyvekben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is 

megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Az 

értékelésük meg kell hogy feleljen a törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz 

kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 

 

3. Óvatosság elve 

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása 

bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a 

céltartalék képzésével vehető figyelembe az előrelátható kockázat és feltételezhető veszteség 

akkor is, ha az a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az 

értékvesztéseket és az értékcsökkenéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy a tárgyév 

eredménye nyereség vagy veszteség. 

 

4. Összemérés elve 

Az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél az adott időszak 

eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert 

bevételeit, és a bevételeknek megfelelő költségeket (ráfordításokat) kell számításba venni, 

függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek azokhoz az évekhez 

kell kapcsolódni amikor gazdaságilag felmerültek. 

 

5. A tartalom elsődlegessége a formával szemben 

A beszámolóban és azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket a tényleges 

gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell 

elszámolni. 

 

III. Tartalomra ható kiegészítő alapelvek 

6. Egyedi értékelés elve 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során 

egyedileg kell rögzíteni, és a nyilvántartásokban azokat egyedileg értékelni. Az egyedi 

értékelés sajátosan érvényesül az olyan eszközök vonatkozásában, amelyek azonos 

paraméterekkel rendelkeznek, különböző időpontban szereztük be, csoportosan tartjuk 

nyilván. Értékelésük átlagos beszerzési áron, vagy FIFO módszerrel történik. sági 

eseményeket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak 

megfelelően kell elszámolni. 



7. Bruttó elszámolás elve 

A bevételek és a költségek (ráfordítások) illetve a követelések és a kötelezettségek egymással 

szemben nem számolhatók. 

 

8. Időbeli elhatárolás elve 

Az éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítőknél az olyan gazdasági 

események kihatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak bevételei és 

költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és a 

elszámolási időszak között megoszlik. 

 

9. Lényegesség elve 

Lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása 

befolyásolja a beszámoló adatait, felhasználó szervezet döntéseit. 

 

10. Költség-haszon összevetésének elve 

A beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága álljon arányban az 

információk előállításának költségeivel. 

 

IV. Formai alapelvek 

11. Világosság elve 

A könyvvezetést, és a beszámolót áttekinthető, érthető a törvénynek megfelelően rendezett 

formában kell elkészíteni. 

 

12. Folytonosság elve 

A naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniük az előző évi zárómérleg 

megfelelő adataival. Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az 

eredmény számbavétele csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat. 

 

13. Következetesség elve  

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az 

állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 

 

Bizonylatok fogalma: 

Számviteli bizonylat minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági esemény 

megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, 

hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető 

irat). 

 

18. Tétel 

Határozza meg a bizonylatolás alapelveit (bizonylatok csoportosítása, kellékei, 

megőrzése) 

 

Bizonylatok fogalma: 

Számviteli bizonylat minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági esemény 

megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, 

hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető 

irat). 

 

Bizonylati elvek: 

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=29
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=30
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=29
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=29
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=30
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=29


Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök 

forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani 

(készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait 

a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat 

alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági 

műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban 

előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat 

általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen 

javítottak. 

A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is: 

 a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 

késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 

bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb 

pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben 

rögzíteni kell; 

 az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági 

műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli 

politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést 

nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben 

rögzíteni. 

 A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti 

egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a 

feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. 

 

Bizonylatok csoportosítása 

Kiállítási időpont szerint: 

 elsődleges/primér/ a gazdasági esemény megtörténtével egyidőben állítják ki 

 másodlagos szekunder/ elsődleges bizonylatok összesítése után állítanak ki 

Készítés, előállítás módja szerint: 

 Kézírással 

 Automatikus adatrögzítéssel 

 Elektronikus okirat 

Származás szerint: 

 külső 

 belső 

Bizonylaton rögzített esemény szerint: 

 Tárgyi eszközök változásait rögzíti 

 Készletváltozást dokumentáló 

 Házi pénztár mozgásait rögzíti 

 Betétszámlák mozgásait rögzíti 

Kezelési mód szerint. 

 szigorú számadású 

 nem szigorú számadású 

 

A bizonylatok útja 

A bizonylat a kiállítástól a különböző feldolgozási fázisok után jut el az irattárig. Ezt az utat 

nevezik a bizonylat útjának. 

 



Utalványozás, kiállítás (kitöltés), 

Utalványozás: a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékekhez, vagy szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, vagy bevételek beszedésének 

elrendelése. 

Utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. 

 A bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtekor, az intézkedés megtételének 

időpontjában  kell kiállítani 

 A bizonylat szabályszerű kiállításáért a bizonylat aláírói felelősek (aláíró 

mindenképpen a kiállító, de lehet utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, ellenőr, 

átadó, átvevő stb.) 

 A bizonylatot annyi példányban kell kiállítani, amennyit a bizonylati út szükségessé 

tesz 

 A másolati példányokat az eredeti bizonylat kitöltése során, átírással kell létrehozni 

 Az egyes példányokat rendeltetésüknek megfelelően kell felhasználni. 

 

Ellenőrzés: 

A Számviteli törvény szerint a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag 

hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenniük. 

A vállalkozások bizonylatai vizsgálatánál az alaki és tartalmi követelmények általános 

ellenőrzésén belül kiemelt gondot kell fordítani a Számviteli törvény szerint előírt kötelező 

kellékek meglétére. Vizsgálandó továbbá, hogy a rögzítés biztosítja-e megőrzési időn belül az 

olvashatóságot, továbbá, hogy az esetleg szükségessé váló utólagos változtatások 

felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. 

Feldolgozás, 

A bizonylatok feldolgozásán az azokon feltüntetett és ellenőrzött adatok csoportosítását, 

megfelelő idő- és számlasoros feljegyzésekben való rögzítését, könyvelését kell érteni. 

A számviteli feldolgozás keretében elvégzendő feladatok  

A bizonylatokon meg kell jelölni azokat a könyvviteli számlákat, amelyeken az értékadatokat, 

a mennyiségi, készletváltozási adatokat rögzíteni kell. Ez a számlakijelölés, kontírozás. 

A bizonylatokat el kell látni a számlakijelölést végző személy kézjegyével, valamint a 

feldolgozás megtörténtét, időpontját igazoló, és az egyeztetést elősegítő hivatkozásokkal. 

Megőrzés. 

A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, 

értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet vagy más, a törvény 

követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles 

megőrizni. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 

bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat 

is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni. 

 

 

19. Tétel 

Vázolja fel a beszerzés folyamatát 

Az árubeszerzés célja, forrásai, kockázatossága 

Célja: Az értékesítéshez szükséges árumennyiség biztosítása. 

 

Forrásai: 

Árukat, nyersanyagokat, eszközöket beszerezhetünk: 

 nagyüzemi nyersanyagtermelőtől, előállítótól (művi beszerzés), 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=44
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=29
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=44


 mezőgazdasági gazdaságoktól, termelőszövetkezetektől, 

 élelmiszeripartól (konzervgyár, hűtőipar, tejipar, stb.), 

 nagykereskedelemtől, 

 kiskereskedelmi egységektől, 

 nyomdaipartól (ügyviteli nyomtatványok), 

 őstermelőtől, 

 viszonteladásra termelő vendéglátó egységtől, 

 energiaforgalmazótól, 

 eszközforgalmazóktól. 

 

Kockázatai: 

 Bizonytalan a vásárlói igények felmérése mind mennyiségben, mind minőségben 

 Mindig csak utólag derül ki, hogy jó volt-e a beszerzés 

 A pénzügyi lehetőségek túlértékelése 

 Ha túl kevés árut rendeltünk, magas a szállítási költség 

 Ha túl sok a megrendelt áru, akkor magas a tárolási költség, magas a tárolási 

veszteség, nagy lehet az elavulás miatti értékvesztés 

 Rossz a termékválasztás 

 Pénzügyi kockázat magas rosszul felmért beszerzés esetén (eladhatatlan áru stb.) 

 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

 A forgalom várható nagyságától, új bolt esetén piackutatást kell végezni, már 

működő boltban könnyebb megbecsülni az előző hasonló időszakból kiindulva. 

 A meglévő árukészlet nagyságától és összetételétől, fel kell mérni a boltban 

lévő árukészlet nagyságát és összetételét, kis boltok esetében a készlet könnyen 

áttekinthető, nagy forgalmú egységekben számítógépes készletnyilvántartás teszi 

könnyen megoldhatóvá. 

 A raktározási lehetőségektől, a bolt raktárainak és eladóterének 

befogadóképessége befolyásolja a beszerezhető áruk mennyisségét. 

 Az áru-utánpótlási időtől, a két áruszállítás közötti időtartamot jelenti. 

 A vállalkozás pénzügyi helyzetétől, a beszerzendő áruk ellenértékét a 

megállapodásban szereplő határidőig ki kell fizetni. 

 

A szállítók kiválasztása  

A kiskereskedelmi vállalkozások a termelőktől, a nagykereskedelmi cégektől, 

külkereskedelmi cégektől vagy közvetlenül külföldről szerezhetnek be árukat. Azokat az 

üzleti partnereket, amelyektől az árukat beszerzik, szállítóknak nevezzük. 

o A nagykereskedelemtől történő beszerzés előnyei: 

- sok termelőtől szerzi be az árukat, ezért széles egyben mély választékot kínál a 

kiskereskedelem egységei számára, 

- kisebb fogyasztói egységekbe csomagolva szállítja a kiskereskedelemnek, 

- általában vállalják az áru fuvarozását is 

o A termelőktől való közvetlen árubeszerzés előnyei: 

- olcsóbban lehet hozzájutni a termékekhez, mivel annak árába nem épül be a 

nagykereskedelmi árrés, 

- közvetlenül jelezheti a kiskereskedelem a fogyasztók igényeit 

- akár egy termék gyártását is kezdeményezheti a kereskedő egy-egy 

kistermelőnél. 

 



A szállítók kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni: 

 milyen az általuk kínált áruk minősége, választéka, 

 milyen feltételekkel hajlandók szállítani az árut, 

 mekkora a szállító telephelye és a bolt közötti távolság, 

 mennyire megbízható a szállító cég 

 

Az áruk megrendelése 

- megrendelő levéllel 

- nagykereskedelemben 

- üzletszerzőknél 

- telefon, fax, mobiltelefon 

- gépkocsivezető, kocsikísérő 

- mozgóraktár  

- számítógép 

 

Az áruk átvétele 

Az áruátvételi munka legfontosabb szempontjai:  

- a megrendelés alapján a szállítás megfelelően történt-e, illetve,  

- az áru mennyisége és minősége megfelelő-e. Ennek megfelelően az áruátvételnek a 

következő részei vannak: áru fogadása; mennyiségi átvétel, minőségi átvétel; 

adminisztráció. 

 

Részei:  

1. az áru fogadása 

Az áru fogadása során elsődlegesen helyet kell biztosítani az átvétel lebonyolításához. Ennek 

kapcsán fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő és szükséges eszközöket és a személyzetet 

(megfelelő mennyiségű és tudású embert). 

2. minőségi és mennyiségi áruátvétel 

Az áruátvétel folyamata a megrendelés alapján beérkező áru tényleges teljesítésének 

ellenőrzését jelenti.  

3. adminisztráció 

 

Az áruátvételben résztvevő munkatársak közül az áruk fogadását és átvételét (ezzel együtt az 

ellenőrzést és az ezzel járó adminisztratív munkát) általában a boltvezető végzi, míg az áruk 

tényleges mozgatását, a raktárban történő elhelyezésére megfelelő végzettségű (pl. 

targoncakezelő) szakembert és rakodó munkásokat alkalmaznak.  

Fontos, hogy az áruátvétel lebonyolításában csak azok a munkatársak vegyenek részt, akik 

pontosan ismerik az áruátvétel szabályait (pl. biztonsági előírások, az áru elhelyezésének 

módja, stb.). 

 

Okmányok 

Az áruknak minden esetben a szállítási okmányokkal együtt kell érkeznie a kereskedőhöz.  

A szállítási okmányok leggyakrabban a számla és a szállítólevél. 

A szállítólevél a szállított áru átvételének igazolásakor használatos, azonban az 

áruellenértékének kifizetésekor nem elegendő.  

A szállítólevél tartalmazza: 

 a cég azonosítóit (megnevezés, cím, adószám),  

 a megrendelés és a teljesítés dátumát,  

 a szállított áru azonosítóit (megnevezését, azonosító számát, mennyiségét, egységárát, 

áfakulcsát),  



 amennyiben ez szükséges a göngyöleg darabszámát és betétdíját, a szállítóvállalat 

bélyegzőjét, képviselőjének aláírását. 

 

A számla a következőket tartalmazza: 

 sorszám, kiállító neve, címe, adószáma,  

 kibocsátás kelte, teljesítés időpontja,  

 fizetés határideje, módja,  

 vevő neve, címe,  

 vevő közösségi adószáma, ha EU-n belüli értékesítés során az áfa fizetésére kötelezett a 

vevő,  

 termék, szolgáltatás megnevezése, besorolási (SZJ, VTSZ) száma  

 mennyiségi egység, mennyiség,  

 áfa %-a,  

 adó nélkül számított egységár, adó nélkül számított ellenérték összesen,  

 felszámított áfa összesen, számla végösszege,  

 

20. Tétel 

Vázolja fel az értékesítés folyamatát 

 

 Az értékesítési folyamat magába foglalja: 

- az áruk értékesítésre történő előkészítését 

- az eladás részmozzanatait:vevő fogadás-árubemutatás-ellenérték elszámolás 

- csomagolás 

- az értékesítéshez kapcsolódó eladás utáni teendőket 

 

Az áruk értékesítésre történő előkészítése 

 

- az áru kicsomagolása 

- árucímkék elhelyezése a terméken 

- a fogyasztói ár feltüntetése 

- áruelhelyezés az eladó térben 

 

Az értékesítési csatorna az áru azon útja, amelyen keresztül a termelőtől a fogyasztóig eljut. 

Résztvevői a termék előállítók szervezetein kívül kereskedelmi vállalatok, amelyek közvetítői 

vagy viszonteladói minőségben az árut a fogyasztóig eljuttatják. 

Tagoltsága: 

- vertikális 

- horizontális 

 

A vertikális tagolódás szerint aszerint tesznek különbséget az értékesítési csatornák között, 

hogy hány lépcső, szervezet épül be a termelő és a fogyasztó közé 

A horizontális tagolódás esetén az értékesítési csatorna egy-egy szakaszában működő 

vállalatok számát, illetve azok piaci részarányát vesszük figyelembe. 

 

Vertikális tagoltság: 

Záró szintű: direkt marketing, útszéli árusítás, házhoz szállítás saját előállításból 

Egyszintű csatorna: egy közvetítőt tartalmaz a termelő és a fogyasztó között (termelő-ABC-

fogyasztó) 

Kétszintű csatorna: két közvetítőt tartalmaz (nagykereskedő-kiskereskedő kapcsolata 



Három vagy többszintű csatorna: ha a közvetítő szervezetek száma eléri vagy meghaladja a 

hármat (Áfész-vágóhíd-export) 

 

Horizontális tagoltság: 

-monopol szerkezet – ha a termelő feldolgozó számára csak egyetlen értékesítési csatorna áll 

rendelkezésre 

- oligopol szerkezet- ha néhány nagy piaci részaránnyal rendelkező résztvevő szerepe a 

meghatározó 

-atomizált, vagy polip szerkezet- mezőgazdaságra nem jellemző, nagy a csatorna résztvevők 

száma, a piaci részarányok viszont alacsonyak 

 

 

 

  



Termőföddel kapcsolatos szabályozás 

 

Termőföld szóló törvény alapfogalmai 

a) termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési 

ágban vagy halastóként tartanak nyilván; 

b) tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és 

állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára 

létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá 

tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese; 

c) külföldi magánszemély: a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt vagy 

menekültként elismert személyt; 

d) külföldi jogi személy: a külföldi székhelyű jogi személy vagy az ilyen székhelyű jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet; 

f) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a 

település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 

legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván; 

h) családi gazdaság: legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, 

erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg 

haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az 

ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, 

mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, 

legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló 

gazdálkodási forma; 

i) a családi gazdálkodó: a családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv 

nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki 

 a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és 

kötelezettségeket vállalhat, 

 élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő 

tevékenységet folytat, 

 mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek 

hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve 

mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, 

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

megjelölt településen van; 

j) a gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú 

gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú 

gyermeke, szülője, nagyszülője; gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt 

gyermeket is érteni kell; 

k) mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 

haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes 

gazdálkodás; 

l) kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-

feldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során 

keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszer 

célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen 

termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás; 

m) helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, 

vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek 



 lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási 

területén a termőföld vagy tanya fekszik; 

 lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa 

a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton 

vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van; 

n) helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő 

termőföld vagy tanya közvetlenül illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, 

csatorna közbeékelődésével szomszédos az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező 

termőfölddel vagy tanyával; 

o) önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég vagy az önfoglalkoztató; 

p) önfoglalkoztató: az a magánszemély, aki bármely jogszabály szerint önállóan végezhető 

és az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenységet 

végez, ha az egészségbiztosítási, illetőleg a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások fedezetéről a 

jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik; 

q) termőföldnek nem minősülő ingatlan: a termőföldnek nem minősülő földrészlet, egyéb 

önálló ingatlan; 

r) elsődleges lakóhely: az a lakás, vagy lakás céljára szolgáló egy vagy több lakóhelyiségből 

álló épület vagy épületrész, továbbá belterületen lakásépítés céljára kialakított telek, ahol a 

tagállami állampolgár életvitelszerűen kíván tartózkodni; 

s) másodlagos lakóhely: az a lakás, vagy lakás céljára szolgáló egy vagy több 

lakóhelyiségből álló épület, vagy épületrész, továbbá belterületen lakásépítés céljára 

kialakított telek, ami nem minősül elsődleges lakóhelynek; 

t) tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi 

szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára; 

u) a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása keretében 

1. mezőgazdasági termelőtevékenység: növénytermelési, állattenyésztési, vegyes 

gazdálkodási tevékenység, 

2. mezőgazdasági termelő: a gazdaságátadási támogatás bevezetéséről szóló külön 

jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: földforgalmi törvény) áll, mely a mezőgazdasági földeket érintő társadalmi 

viszonyok szabályozásának első lépéseként született meg. Emellett – az Alaptörvény P) cikk 

(2) bekezdése értelmében - további két sarkalatos törvény fogja szabályozni ezt a területet, 

nevezetesen az üzemszabályozási és a termelésszervezési törvény. Az integrált 

mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra (termelésszervezései törvény), 

továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó (üzemszabályozási törvény) még nem 

került elfogadásra. A jövőben megszülető jogszabályok további speciális rendelkezéseket 

tartalmazhatnak a földek tulajdoni és használati viszonyait illetően, amelyek megalkotásával 

válik teljes körűen szabályozottá a mezőgazdasági jogviszonyok komplex területe. 

Ezen jogszabályok kiegészítéseként és a földforgalmi törvény végrehajtásaként az 

Országgyűlés 2013. december elején elfogadta a 2013. évi CCXII. törvényt (földről szóló 

törvény), mely a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról rendelkezik. 

Ezen túlmenően figyelemmel kell lenni arra is, hogy az erdőtörvény és a nemzeti földalapról 

szóló törvény, hegyközségekről szóló törvény stb. eltérő rendelkezéseit is alkalmazni kell az 

általuk megszabott hatályra tekintettel. A földszabályozás új komplex rendszere ugyanakkor - 

a törvényi szintű szabályozáson túl - további végrehajtási rendeletekre fog épülni. A speciális 

szabályozás mellett, természetesen a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a közigazgatási 

eljárásról szóló törvény (Ket.) generális joganyagát is alkalmazni kell. A termőföldről szóló 



törvény (1994. évi LV. törvény), amely a rendszerváltást követően meghatározta a 

földtulajdoni és használati viszonyokat, szakaszosan, de legkésőbb 2014, május 1. napjával 

hatályát veszti. 

Korábbi cikkünk folytatásaként a következő sorokban a földek használatára vonatkozó 

szabályokat tekintjük át a földforgalmi törvény alapján, kiegészítve a legutóbbi írásunk óta 

már megszületett és hatályba lépett földről szóló törvény rendelkezéseivel. 

  

A földhasználati jogosultság megszerzése 
A használatba adó, mely lehet a föld tulajdonosa, illetve a haszonélvező, a föld használatát, 

hasznosítását a földforgalmi törvényben meghatározott természetes személy, valamint jogi 

személy javára haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat 

jogcímén (földhasználati jogosultság) engedheti át. 

A földhasználat jogát főszabály szerint földműves és mezőgazdasági termelőszervezet 

szerezheti meg.Tanya földhasználati jogosultságát pedig bárki megszerezheti. Földhasználati 

jogot szerezhetnek még egyéb szervezetek is, speciális feltételek fennállása esetén. A 

földhasználat jogát megszerezheti még az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és 

haszonélvezetében álló erdőnek minősülő földek esetén. Jogosult a földet használni kizárólag 

haszonbérlet jogcímén az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó 

intézmény, valamint az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény az alapító okiratában 

vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló 

föld esetén, a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális, vagy 

gazdasági tevékenység végzése céljából. 

Generális szabályként azonban megállapítható, hogy a földhasználati jogosultság 

megszerzéséből ki vannak zárva bizonyos gazdálkodó szervezetek (ne átlátható szervezet, 

nyilvánosan működő részvénytársaság). 

A földhasználati jogosultság megszerzésének feltételeit is meghatározza a jogszabály. 

A szerző félnek írásban nyilatkoznia kell egyrészt arról, hogy a földhasználati szerződés 

fennállása alatt valóban jogosult a földhasználat megszerzésére, megfelel a törvényben 

meghatározott feltételeknek (lásd az előzőekben részletezett jogcím és személyi feltételek), 

másrészt hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során 

eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, harmadrészt hogy nincs földhasználati 

díjtartozása. Ezen feltételek fennállását a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló 

szerződésbe foglalva, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

nyilatkozattal kell igazolni, illetőleg vállalni. A pályakezdő gazdálkodónak és az újonnan 

alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek további kötelezettségeket (mezőgazdasági 

üzemközpont létrehozását) is vállalniuk kell. 

A földhasználat átengedésének tilalma alól van egy kivétel, azaz a földhasználatát a 

földhasználati jog jogosultja jogszerűen átengedheti. Ez a lehetőség az alhaszonbérlet. Az 

alhaszonbérlettel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy fő szabály szerint jogellenes, 

nem lehet a mezőgazdasági földet alhaszonbérletbe adni. Csak egy esetben van lehetősége a 

haszonbérlőnek alhaszonbérleti szerződést kötni más földművessel vagy mezőgazdasági 

termelőszervezettel, ha a haszonbérelt földön megtermelendő termény vetésforgó, illetve 

élőmunka ráfordítást igényel, hogy a részére a föld használatát ezen munkák elvégzésének 

időtartamára, de legfeljebb a haszonbérleti szerződés lejártáig átengedje. Az alhaszonbérleti 

szerződést írásban, önálló, egységes okiratba kell foglalni. Az alhaszonbérleti szerződéshez 

nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása és ez esetben az előhaszonbérleti jog 

sem áll fenn. 

A földműves személy, valamint a mezőgazdasági termelőszervezet a föld használatra - a 

tulajdonolt földre tekintettel – is maximum 1200 hektár mértékig jogosult (birtokmaximum). 

A birtokmaximum szabálya a földterület bármilyen jogcímen történő használatát is magába 



foglalja. Ehhez képest, aki állattartó telepet üzemeltet, illetőleg szántóföldi és kertészeti 

növényfajok vetőmagjának előállításával foglalkozik 1800 hektár birtokmaximumra jogosult 

(kedvezményes birtokmaximum). A birtokmaximum 1800 hektár területnagyság mértékig 

állhat fenn mezőgazdasági termelőszervezet esetén akkor is, ha a tag tagsági viszonya 

legalább egy éve fennáll és a tag tulajdonában levő termőföld használatára jogosult. 

A földről szóló törvény tovább konkretizálja a kedvezményes birtokmaximumra vonatkozó 

szabályokat. Állattartó telep üzemeltetőjét akkor illeti meg, ha a szerződés megkötését vagy 

az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre vonatkozó elfogadó nyilatkozatának megtételét 

megelőző évben vagy a megelőző 3 év átlagában a már birtokában lévő földön az évenkénti 

átlagos állatsűrűség hektáronként elérte a fél állategységet. Az átlagos állatsűrűséget az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állapítja meg, és annak igazolására az állattartó telep 

üzemeltetőjének kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. A szántóföldi és kertészeti 

növényfajok vetőmagjának előállítóját pedig abban az esetben illeti meg, ha a szerződés 

megkötését vagy az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre vonatkozó elfogadó 

jognyilatkozatának megtételét megelőző 3 év átlagában a már birtokában lévő szántó 

művelési ágú föld legalább egytizede vetőmag vagy szaporító anyag előállításának helyéül 

szolgált. Az átlagos területnagyságot a növénytermesztési hatóság állapítja meg, és annak 

igazolására a vetőmagelőállító kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 

  

A földhasználati szerződések 
Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy 

más hasznothajtó dolog időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles 

ennek fejében haszonbért fizetni. A haszonbér a felek megállapodása szerint pénzben vagy 

természetben jár. 

A haszonbérlőt haszonbérmérséklés illeti meg arra az évre, amelyben mezőgazdasági 

káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt 

legalább 30%-os mértékű hozamérték csökkenést szenved. Legfeljebb a hozamérték 

csökkenéssel arányos haszonbérmérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a 

csökkenés bekövetkezett. A haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és 

mértékét az erről kiállított hatósági bizonyítvány kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban 

köteles közölni a haszonbérbeadóval. 

Mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásához írásbeli szerződés szükséges. 

A haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre és legfeljebb 20 

évre köthető meg. Kivételt képez ez alól az erdőnek minősülő föld, illetve az engedélyezett 

erdőtelepítésre kijelölt föld, hiszen ezen földterületek esetében a maximális időtartam a 

termelési időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év végéig tarthat. 

A haszonbérleti szerződésre vonatozó szabályozást a Polgári Törvénykönyv, a földforgalmi 

törvény és a földről szóló törvény részletesen szabályozza, így a jogviszony 

megszűntetésének és megszűnésének az eseteit is. Legtipikusabb megszűnési mód, ha a 

határozott idő lejár, illetőleg a felek valamelyike rendes vagy rendkívüli (azonnali) hatályú 

felmondással megszűnteti a szerződést. Ha a felmondást a másik fél 15 napon belül nem 

fogadja el, a felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár 

el, a felmondás hatályát veszti. A szerződés bármilyen okból történő 

megszűnésekor/megszűntetésekor a haszonbérbeadó és a haszonbérlő köteles egymással 

elszámolni. 

A haszonbérleti szerződés altípusaiként jelölhetjük meg a feles bérleti, részesművelési és a 

szívességi földhasználati szerződéseket. Az ezek tartalmára vonatkozó szabályokat a földről 

szóló törvényben találjuk meg. 



A feles bérleti szerződés alapján a feles bérlő meghatározott föld időleges használatára és 

hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más 

hányadát a használatba adónak természetben átadni. 

A részesművelési szerződés alapján a szerződő felek közösen határozzák meg, hogy a földön 

mit termeljenek; a föld megművelésének egyes feladatait hogyan osztják meg maguk között; a 

megtermelt terményből milyen arányban részesednek; az elemi csapás vagy más rendkívüli 

esemény okozta kár esetén egymás között milyen módon viselik a kárt; a föld használatához 

szükséges dolgokat, munkaeszközöket hogyan használják; maguk közül kit jogosítanak fel 

harmadik személlyel szembeni képviseletre. Ezek alapján a föld a felek közös használatába 

kerül, akik közül mindenki jogosult a föld teljes területének használatára. A részesművelési 

szerződés alapján a szerződő felek a tevékenységük kockázatát közösen viselik, az ezzel 

ellentétes megállapodás semmis. Ha valamelyik fél nem teljesíti a részesművelési 

szerződésben vállalt feladatát, bármelyik fél követelheti tőle annak teljesítését. Ha ekkor sem 

végzi el a vállalt feladatot, akkor a felek bármelyike pótolhatja azt, a mulasztó fél költségére. 

A szerződés azonnali hatályú felmondással megszüntethető, ha a szerződő fél a felszólítás 

ellenére sem tesz eleget a szerződésből eredő kötelezettségének, feltéve, hogy a felek nem 

pótolták az elmaradt szolgáltatást. Bármilyen okból szűnik meg a szerződés, a közös 

használatba adott dolgokat vissza kell szolgáltatni a részesművelésbe adó félnek. 

A szívességi földhasználati szerződés alapján a használatba adó a föld használatát, 

hasznosítását közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, 

mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér) részére 

ingyenesen engedi át. 

A feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati szerződésekre egyebekben a 

haszonbérletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

  

Előhaszonbérleti jog 
A mező- és erdőgazdasági föld haszonbérlete esetén meghatározott személyek 

(előhaszonbérletre jogosultak) jogosultságok szereznek arra, hogy ha a feltételeknek 

megfelelnek, akkor a haszonbérbeadó és közöttük jöjjön létre haszonbérleti szerződés és ne 

más haszonbérlővel kösse meg a szerződést a haszonbérbeadó. A jogintézmény működési 

mechanizmusa nagymértékben analóg az elővásárlási jog gyakorlásának szabályaival. Míg 

jelen esetben a használati lehetőség megszerzésére van lehetőség, addig az elővásárlási jog 

esetén a tulajdonszerzés lehetősége biztosított meghatározott személyek/jogosultak részére. 

 

Az előhaszonbérleti jogosultak sorrendje eltér az erdőnek minősülő földek, valamint az 

erdőnek nem minősülő földek haszonbérbe adása esetén. 

Erdőnek minősülő földek haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg első 

helyen a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki 

helyben lakó szomszédnak, illetve amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül. A 

rangsorban a második helyet foglalja el az a volt haszonbérlő, aki helyben lakónak, illetve 

amely helybeli illetőségűnek minősül. A harmadik helyen áll az a volt haszonbérlő, akinek a 

lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 

azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld 

fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt 

magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. Amennyiben az erdőnek minősülő föld közös 

tulajdonban áll, akkor mindezek után következik a sorrendben a földműves tulajdonostárs 

tulajdoni hányadának megfelelő terület harmadik személy javára történő haszonbérbe adása 

esetén. 

Erdőnek nem minősülő földek haszonbérbe adása esetén az előhaszonbérleti jog sorrendje a 

következőképpen alakul. Első helyen áll a volt haszonbérlő olyan földműves, illetve 



mezőgazdasági termelőszervezet, aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli 

illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek vagy amelynek a 

mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 

közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település 

közigazgatási határától legfeljebb 20 km távolságra van. A törvény meghatározza, hogy ki 

minősül volt haszonbérlőnek, e szerint az a természetes személy, illetve mezőgazdasági 

termelőszervezet, aki/amely a haszonbérleti ajánlat tárgyát képező földet a haszonbérleti 

ajánlat közlését közvetlenül megelőző legalább 3 éven keresztül haszonbérli vagy 

haszonbérelte, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés nem a felek egyoldalú felmondása vagy 

kölcsönös megállapodása miatt szűnt meg, illetve a föld kényszerhasznosításba adására sem 

került sor a haszonbérleti szerződés fennállásának időtartama alatt. A volt részesművelőre és a 

volt feles bérlőre ugyanezek a szabályok vonatkoznak. 

 

A sorrendben a volt haszonbérlőt megelőzi 

- a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld 

haszonbérbe adása esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű 

mezőgazdasági termelőszervezet, aki, vagy amely a föld fekvése szerinti településen az 

előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a 

haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása; 

- a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása 

esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági 

termelőszervezet, aki számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, továbbá 

eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás 

folytatása. 

A hegyközségi törvény speciális rendelkezéseit is figyelembe kell venni szőlő termőhelyi 

kataszterében nyilvántartott szomszédos föld haszonbérbe adása esetén. A szomszédos földre 

tekintettel előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését 

megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek 

minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna 

közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld. A 

hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a volt haszonbérlőt követően, a helyben lakó 

szomszéd földművest megelőzően illeti meg. A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre 

igazolást állít ki arról, hogy az előhaszonbérleti jog gyakorlására az arra jogosult által került 

sor.” 

A második helyen a földműves tulajdonostárs áll a közös tulajdonban álló földek esetében, 

tulajdoni hányadának megfelelő területnek harmadik személy javára történő haszonbérbe 

adása esetén. 

A sorrendben a következő a földműves, azon belül is első helyen a helyben lakó szomszéd; 

majd a helyben lakó és végül azok, akiknek lakóhelye, mezőgazdasági üzemközpontja 3 éve 

azon a településen van, amely a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település 

közigazgatási hátárától maximum 20 km távolságra van. 

A földművest követi a mezőgazdasági termelőszervezet, amely kategórián belül a sorrend a 

következő: első a helybeli illetőségű szomszéd; második a helybeli illetőségű és harmadik az 

olyan mezőgazdasági termelőszervezet, amelynek mezőgazdasági üzemközpontja 3 éve azon 

a településen van, amely a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település 

közigazgatási hátárától maximum 20 km távolságra van. 

  

A földművesek, a földműves tulajdonostárs valamint az előbbiekben kifejtett, a volt 

haszonbérlőt megelőző földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek jogosulti 

csoportján belül az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje a következő 



1. a családi gazdálkodó (vagyis a családi gazdaságot vezető természetes személy), illetve a 

gazdálkodó család tagja (vagyis a családi gazdálkodó és annak házastársa, élettársa, 

kiskorú gyermeke, unokája, a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú 

gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére), 

2. fiatal földműves (az a földműves, aki az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában 

elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be), 

3. pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve 

tagállami állampolgár, aki 

a) a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének 

időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, 

b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában fekvő föld tulajdonjogával, 

c) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, és 

d) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél pályakezdő mezőgazdasági 

termelőként nyilvántartásba vételre kerül). 

  

Nem áll fenn előhaszonbérleti jog: 

 a közeli hozzátartozók közötti, 

 a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként 

más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával 

megvalósuló, 

 a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban 

tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá 

legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti, 

 erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint 

földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti, 

 tanya haszonbérletére irányuló haszonbérlet esetén. 

Az előhaszonbérleti jogát pedig nem gyakorolhatja az a mezőgazdasági termelőszervezet, 

amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll. A Nemzeti 

Földalapról szóló törvény értelmében állami tulajdonú föld vagy tanya haszonbérbe adása 

során a jogszabály alapján fennálló előhaszonbérleti jog nem gyakorolható. 

  

A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott 

haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a 

haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül közölnie kell a földfogalmi 

törvényen, illetve a más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. 2014. 

december 31-ig elegendő, ha a haszonbérbe adó az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot 

közli az előhaszonbérletre jogosultakkal az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés 

helyett. 

A földforgalmi törvény nem határozza meg, hogy mit is ért egységes okiratba foglalt 

adásvételi szerződés alatt, ezt az azt kiegészítő, decemberben elfogadott törvényből tudjuk 

meg. E szerint olyan szerződésről van szó, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló 

nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott 

valamennyi kikötést, feltételt magába foglalja. 

A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjéhez kell benyújtani három eredeti példányban, aki az előhaszonbérletre jogosultakkal 

hirdetményi úton közli. Viszont akiknek az előhaszonérleti joga nem a földforgalmi törvényen 

alapul, azokkal a haszonbérleti szerződést közvetlenül is közölni kell, mely postai úton 

tértivevénnyel történő megküldést, vagy az átvétel igazolása melletti személyes átadást jelent. 

A hirdetményi úton történő közlés a haszonbérleti szerződésnek a települési önkormányzat 

polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik.         A közlés kezdő 



napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztését követő nap. Az előhaszonbérleti jog jogosultja ettől a naptól számított 15 napos 

jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti 

jogáról lemondó jognyilatkozatot. Ha az előhaszonbérletre jogosult a törvény által 

meghatározott határnapig nem nyilatkozik, azt az előhaszonbérleti jogáról való lemondásnak 

kell tekinteni. 

Az elfogadó jognyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melyben meg 

kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog 

törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott 

meghatározott sorrend mely ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. A 

nyilatkozathoz szükséges csatolni az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. 

Csak az olyan elfogadó jognyilatkozat köti a haszonbérbeadót, amit határidőben tettek meg és 

a haszonbérleti szerződés teljes mértékű elfogadására irányul. Jogsértés esetén a 

jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni, mintha a jogosult nem gyakorolta volna az 

előhaszonbérleti jogát, figyelmen kívül kell hagyni. 

A jegyző az átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés 

eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi attól függően, hogy a 

jogügylet hatósági jóváhagyás köteles-e vagy sem 

a) a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási 

szerv jóváhagyása alól, vagy 

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. 

  

Ha a haszonbérleti szerződéshez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, a 

szerződés (a) vagy a haszonbérbeadó és az eredeti haszonbérlő között jön létre, (b) vagy a 

haszonbérbeadó és az előhaszonbérletre jogosult között jön létre. Ha több előhaszonbérleti 

jogosult tett elfogadó nyilatkozatot, akkor a rangsorban elfoglalt helyük (előrébb álló) lesz a 

meghatározó, azonos sorrendiség esetén a haszonbérbeadó dönti el, hogy kivel köti meg a 

haszonbérleti szerződést. 

  

Hatósági jóváhagyás 
A föld használatának átengedéséről szóló szerződést fő szabály szerint a mezőgazdasági 

igazgatási szerv hagyja jóvá. Fontos megjegyezni, hogy jóváhagyása viszont nem pótolja a 

jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket, továbbá más hatóságok 

előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, melyek a jogügylet létrejöttéhez vagy 

érvényességéhez szintén szükségesek. A földhasználat kapcsán a jogügyleteket a hatósági 

jóváhagyás szempontjából 3 csoportba sorolhatjuk. 1. csoportba a haszonbérleti szerződések 

hatósági jóváhagyása tartozik, 2. csoportot az egyéb jogcímen történő földhasználatokhoz 

kötődő hatósági jóváhagyás jelenti, és végül a 3. csoportba a hatósági jóváhagyáshoz nem 

kötött földhasználati szerződések tartoznak. 

  

1. A haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása kapcsán a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a jegyző által megküldött okiratokat formai vizsgálatnak veti alá, és 15 napon belül 

döntést hoz a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról a törvényben 

meghatározott esetekben. Amennyiben erre nem kerül sor, és több előhaszonbérletre jogosult 

nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv a törvény által 

meghatározott sorrend alapján rangsorolja őket, és arról jegyzéket készít. 

A mezőgazdasági igazgatási szerv újabb vizsgálatot tart, melyet köteles azonos szempontok 

szerint lefolytatni a jegyzékben szereplő összes előhaszonbérletre jogosult, és a haszonbérleti 

szerződés szerinti haszonbérlő vonatkozásában is. Ha azt állapítja meg, hogy több azonos 

ranghelyen álló előhaszonbérletre jogosult javára adhatná meg a jóváhagyást, akkor közülük a 



haszonbérbeadó választ, melyre 15 nap áll a rendelkezésére, és választását teljes bizonyító 

erejű magánokiratba kell foglalnia. A haszonbérbeadó kérheti a határidő legfeljebb 15 nappal 

történő meghosszabbítását; amennyiben nem nyilatkozik a határidő lejártáig és hosszabbítást 

sem kér, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv jelöli ki azt az előhaszonbérletre jogosultat, 

aki a haszonbérlő helyébe lép, erre a határidő lejártát követő naptól számított 5 napon belül 

van lehetősége. 

A mezőgazdasági igazgatási szervnek döntenie kell a jóváhagyás megadásáról vagy 

megtagadásáról, melyre a jegyző által megküldött okiratok beérkezése napját követő naptól 

számított 60 nap áll rendelkezésére. Ha jóváhagyja a haszonbérleti szerződést, akkor arról 

önálló határozatot hoz és záradékkal látja el a szerződést. A mezőgazdasági igazgatási szerv 

döntésével szemben csak bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére van lehetőség. 

  

2. A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződést annak aláírásától 

számított 8 napon belül a földhasználati jogosultságot szerző félnek meg kell küldenie a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. Ebbe a kategóriába tartozik az az 

eset is, ha a haszonbérleti szerződés módosítására kerül sor, de csak ha ennek során a 

szerződés időtartama kerül meghosszabbításra, vagy ha a haszonbér mértékének csökkentése 

történik. A mezőgazdasági igazgatási szerv a módosított szerződés jóváhagyásáról, vagy 

annak megtagadásáról a beérkezéstől számított 30 napon belül határoz, ha ezen időtartamon 

belül nem dönt, akkor a szerződést a határidő lejártát követő napon jóváhagyottnak kell 

tekinteni. Ez esetben a szerződést a haszonbérlő kérelmére záradékkal köteles ellátni. Ha 

megtagadja a jóváhagyást, akkor rendelkeznie kell arról is, hogy a feleknek mely 

rendelkezéseket kell megváltoztatniuk a módosított szerződés jóváhagyása érdekében, 

valamint hogy erre mennyi nap áll rendelkezésükre. Amennyiben ez a határidő 

eredménytelenül telik el, a haszonbérleti szerződés a szerződő felek között létrejött eredeti 

szerződés szerinti tartalommal marad fenn. 

  

3. Nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása és erről kérelemre igazolást 

állít ki: 

 az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az 

átengedéséhez; 

 a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; 

 ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó; 

 a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként 

más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával 

megvalósuló földhasználati szerződéshez; 

 a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban 

tulajdonostagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve 

foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez; 

 az erdőbirtokossági társulat és a tagjai közötti, a tagok tulajdonában és haszonélvezetében 

álló erdőnek minősülő földre vonatkozó földhasználati szerződéshez; 

 a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye haszonbérleti szerződéséhez; 

 tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez. 

  

Közös tulajdonban álló földek használatára vonatkozó szabályok 
Közös tulajdonban álló földek használata esetén a tulajdonostársak mindegyike jogosult a 

saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára, valamint annak átengedésére másik 

tulajdonostárs vagy harmadik személy részére. A tulajdonostársak kötelessége kijelölni a 

közös tulajdonban álló földön belül, hogy kinek hol helyezkedik el a saját tulajdoni 

hányadának megfelelő földterülete. Mindegyik tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges 



ezen használati rend kialakításához, amit rögzíteni is szükséges a használati megosztásról 

szóló megállapodásban. Ebben a megállapodásban meg kell határozni annak időtartamát is, 

amennyiben határozatlan időre hozták létre, akkor ennek tényét kell belefoglalni. A használati 

megosztásról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amit valamennyi 

tulajdonostársnak alá kell írnia, és ez mindegyik tulajdonostársra kiterjed. Az előzőekben 

kifejtett szabályok megsértése esetén a tulajdonostárs a megállapodást a bíróság előtt 

megtámadhatja. 

Ha a tulajdonostársaktól különböző harmadik személy a közös tulajdonban álló földterületet 

vagy annak egy részét szeretné használatba venni, erre vonatkozóan írásban ajánlatot kell 

tennie, melyet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett valamennyi tulajdonossal közölnie kell. 

Amennyiben csak a földterület egy meghatározott részét kívánja használatba venni, és 

tudomása van arról, hogy ezt a területet a használati megosztásról szóló megállapodás alapján 

ki használja, akkor elegendő, ha ajánlatát csak ezzel a tulajdonostárssal közli, de itt is feltétel 

az írásbeliség. Az ajánlatot valamennyi érintett tulajdonostársnak teljes körűen el kell 

fogadnia, és ez alapján létrejön a földhasználati szerződés az ajánlattevő és a tulajdonostársak 

között, melyet egységes okiratba kell foglalni. 

Köteles a föld használatát bejelenteni a földhasználati nyilvántartásba az a tulajdonostárs, aki 

a használati megosztásról szóló megállapodás szerint a földet vagy annak egy meghatározott 

részét használja. 

  

Közhiteles hatósági nyilvántartások 
A mezőgazdasági földek használati viszonyaihoz kapcsolódóan két generális nyilvántartási 

formát mindenképpen célszerű megemlíteni. Az egyik a földhasználati nyilvántartás, amelyet 

az ingatlanügyi hatóság vezet. A földek használatáról – kivéve erdő – és a használókról 

vezetett nyilvántartás. A földhasználó a használatot (bármilyen jogcímen is áll fenn) annak 

megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba 

vétel céljából bejelenteni. Ha a használat részesművelési szerződés alapján jött létre, a 

bejelentési kötelezettség a részesművelési szerződésben meghatározott, a szerződő felek közül 

kijelölt képviselőt terheli. A bejelentést formanyomtatványon kell teljesíteni és hozzá az 

igazoló dokumentumokat csatolni kell. Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó 

földhasználót legfeljebb 30 napos határidő megállapításával írásban felszólítja a bejelentési 

kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az 

ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja, aminek mértéke a föld ingatlan-

nyilvántartás szerinti aranykorona (AK) értékének ezerszerese. A földhasználati nyilvántartási 

eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása 

iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e 

feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági 

üzemközpontokról közhiteles nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vétel ez ebben az esetben 

is kérelemre indul. A nyilvántartásba vétel elmulasztása jogosultságok megszerzésének 

lehetőségét zárja ki. 

 A  földforgalmi törvény 2013. december 15. napján, a földtörvény 2013. december 14. napján 

lépett hatályba, azzal, hogy bizonyos rendelkezéseinek hatályba lépésére és alkalmazására 

későbbi időpont az irányadó. A földhasználat kapcsán lényeges kiemelni egyrészt, hogy az 

erre irányuló szabályozás lényegében már hatályba lépett 2013. december 15. illetőleg 2014. 

január 1. napján, másrészt, hogy vannak a jogi szabályozásban olyan rendelkezések, amelyek 

átmeneti szabályokat állapítanak meg a 2014. május 1. teljes körű hatálybalépés 

érdekében.  Ez utóbbi csoportba számos rendelkezés tartozik, amelyekből néhányat 

kiemelésre érdemesnek tartunk: 



 A földforgalmi törvény hatálybelépése előtt megkötött és a földhasználati nyilvántartásba 

történő bejegyzés végett, az illetékes földhivatalhoz benyújtott haszonbérleti, feles bérleti, 

részesművelési, szívességi földhasználati szerződések módosítására a törvény 

hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 A nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog 2014. május 

1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 A földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat csak a 2014. 

május 1-jén vagy ezt követően közzétett haszonbérleti szerződésre, illetve a 2014. május 1-

jén vagy ezt követően megkötött, haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati 

szerződésre kell alkalmazni. 

 A 2014. január 1. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) földhasználati 

szerződésben, földhasználónak nyilatkoznia kell, - azon túlmenően, hogy jogosult a 

földhasználat megszerzésére, megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek (lásd az 

előzőekben részletezett jogcím és személyi feltételek), a föld használatát másnak nem 

engedi át, nincs földhasználati díjtartozása - hogy 

a) a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő 

föld területnagysága nem haladja meg a birtokmaximumot, valamint 

b) elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen 

megállapításra kerül az a) pont szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy az 

 ba) a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és 

 bb) a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot 

fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított 

költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg 

visszafizetését vonja maga után. 

A jogi szabályozás helyes alkalmazása érdekében szükséges és célszerű a hatályba léptető és 

átmeneti rendelkezéseket is alaposan áttekinteni és értelmezni, mert az átmeneti időszak alatt 

– mint látható – több eltérő szabályozásra került sor. 

A termőföld új értékeléséről Az 1980-as évek elején vált elengedhetetlenül szükségessé – a 

gazdasági igények szerint továbbfejleszthető – földértékelési rendszer bevezetése. Azok a 

szomszédos országok, amelyek az osztrák–magyar monarchia földértékelési rendszerét 

örökölték, már áttértek más, korszerűbb rendszerre, illetve az aranykorona érték használatát 

már korábban elhagyták. A tudományosan megalapozott, új földértékelés bevezetése az 1980. 

évi 16. tvr. alapján kezdődött meg, és 1985. végéig tartott. Az új földértékelési rendszer a 

mezőgazdasági termelés eredményét, a hozamok alakulását befolyásoló két tényező – a 

természeti és a közgazdasági tényezők – hatását vette figyelembe. A természeti tényezők 

közül leginkább a talaj termékenysége, továbbá a domborzati és az éghajlati viszonyok 

együttes hatása befolyásolja a gazdálkodás eredményét. A rendszer a talajok genetikai 

osztályozására, azok fizikai-kémiai módszerekkel mérhető tulajdonságaira épült, és a 

termőtalaj minőségét az országban előforduló leggyengébb és legjobb termékenységű talaj 

alapján értékelte. A talajok alaptermékenységét az új rendszer 1 - 100-ig terjedő 

talajértékszámmal jellemezte, és a domborzati, hidrológiai, valamint az éghajlati viszonyok 

módosító hatását a talajértékszámból történő levonással korrigált termőhelyi értékszámmal 

fejezte ki. Ez az értékszám mutatta a leggyengébb és a legjobb alaptermékenységű földek 

egymáshoz viszonyított országos rangsorát is. A természeti tényezők értékelésével 

párhuzamosan kidolgozás alatt állt a földek közgazdasági értékelésének rendszere is. A 

földértékelés eredményét, a termőhelyi értékszámokat 1982-től – a művelési ágakhoz tartozó 

minőségi osztály, illetve aranykorona érték törlése mellett – fel kellett venni az ingatlan-

nyilvántartásba. Az aranykorona adatok tételes vezetése 1985-től megszűnt. 1986-tól a 

földértékelés továbbfejlesztése keretében sor került a talajértékszámok pontosítására. Ehhez 

talajmintavétellel szerkesztett részletes talajtérképeket használtak fel. A földértékelési 



feladatot felsőfokú végzettségű mezőgazdasági szakemberek végezték. Alapját a 

földértékelésre alkalmas 1 10 000 méretarányú térkép és tartozékai képezték. Az 1991. évi 

XXV. törvényben megfogalmazott földkárpótlás során az értékarányosságot megint csak az 

aranykorona biztosította, ezért a tételes aranykoronát az ingatlan-nyilvántartásban vissza 

kellett állítani. A termőföldek tulajdonjogi rendezésének befejeztével újra tisztázást igényel, 

hogy a gyakorlatban kipróbált két földminősítési rendszer valamelyike milyen 

változtatásokkal felelhet meg a jelenkori követelményeknek, avagy egy teljesen új rendszer 

kifejlesztésére van-e szükség. 

 


