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Helyi termék – jogszabály nyomán

 A helyi termék fogalmát valójában jogszabály nem 
határozza meg.

 A kistermelői rendelet [52/2010 FVM rendelet] a 
40 km-es területi hatályából és az 1. mellékletben 
meghatározott termékkörből talán le lehetne 
vezetni, mi is az a helyi termék ……..



Helyi termék a gyakorlatban

Jellemzője:
 Kisléptékű, a kiskertben, a kisgazdaságban megtermett felesleg, 

kisüzemi méretű termelés
 Az előállításba és értékesítésben nincs jelen a vállalkozási, az 

élelmiszer vállalkozási jelleg 
 Elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekről 

beszélünk, amelyek kiegészülhetnek kézműves termékekkel és 
szolgáltatásokkal 

 Helyhez kötöttség, helyi sajátosságok, a tájjelleg hangsúlyos, 
helyben kialakult eljárások és receptek alkalmazása

 A helyi termék fogalomban a termelés és fogyasztás helyszínei 
közötti távolság a kistermelői rendelet hatására 40 km (amely 
Európában is elfogadott távolság)

 Vannak, akik a magyar jelleghez ragaszkodnak



Magyar jelleg



Helyi Termék a gyakorlatban

 2005-ben létrehozott Pannon Helyi Termék Klaszter 
a Nyugat-Dunántúl egészét tekintik célterületnek. A 
régió legtávolabbi pontjai kb. 250 km-re vannak 
egymástól. (http://www.pannonproduct.hu/)

 Váci Magosfa Alapítvány működési területét 50 
km-ben határozta meg. „ Ami minimum 51%-ban 
helyi hozzáadott értéket (munkaerő, alapanyag) 
tartalmaz.” (idézet: http://www.videklogisztika.hu/ 
vidlog19.pdf)



Vidékfejlesztési megfontolások

Helyi termelői piacot minden településre*
Milyen előnyei vannak a helyi termelői piacon történő vásárlásnak
 Könnyebb a nyomon követhetőség, 

a minőség ellenőrzése
 Erősödik a helyi gazdaság
 Támogatja a faj és fajtagazdagságot,
az őshonos fajták fennmaradását és a 
hagyományos, házi készítési módokat is
 Nemcsak egyszerűen árucsere színhelye,
hanem egy értékes közösségi élmény színtere is

*Forrás: http://videkstrategia.kormany.hu/admin/download/5/f1/80000/termeloi_kepkeretes_vegso_130828.pdf

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.kisleptek.hu/ma_files/helyipiac.jpg&imgrefurl=http://www.kisleptek.hu/helyi_termeloi_piac_minden_telepulesre/&docid=S7USQwAkPFtkiM&tbnid=GXIT-Jok5FF1_M:&w=478&h=580&ei=dO9bVK-CNNXdatm-gNAF&ved=undefined&iact=c


Helyi termék - jogszabályban

 helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben 
megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre 
jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, 
vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy 
kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék [141/2008. (X. 
30.) FVM rendelet 1§ m)] – kizárólag a Helyi Vidékfejlesztési 
Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok vonatkozásában, és a 
reprezentáció elszámolása céljából

 helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott 
megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER HACS által helyi 
termékként meghatározott hagyományos termék [99/2012. (IX. 25.) 
VM rendelet 1§ (1) 8.] – kizárólag a Leader 2012-es nemzetközi 
együttműködésére vonatkozó feltételek vonatkozásában az 
őstermelők pályázati lehetőségei  között szerepel



Helyi Termelői Piac

Olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti 
megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy 
Budapesten fekvő piac esetében az ország területén 

bárhol működő gazdaságából származó 
mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét 

értékesíti.
A helyi termelői piac a termelő és feldolgozó 

kistermelővel van összekötve, azaz kézművesek, illetve 
vállalkozások, nem árusíthatnak a                        

helyi termelői piacon.



Irányadó jogszabályok

 Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény: 
meghatározza a helyi termelői piac fogalmát.

 55/2009(III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a 
bevásárlóközpontokról: a bejelentés és üzemeltetés 
feltételeit határozza meg

 59/1999(XI.26.)  EÜM rendelet a vásári, piaci és 
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól és az 
5/2012(VI.8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon 
történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeitől

 52/2010(IV.30.) Korm. rendelet a kistermelői élelmiszer-
termelés, -előllítás és –értékesítés feltételeiről (Kistermelői 
rendelet)



Piac kialakítása

 A piac tervezett területének használatára vonatkozóan a 
tulajdonos hozzájárulását meg kell szerezni, erre 
vonatkozóan szerződést kell kötni

 A szolgáltatási, infrastrukturális igényeket fel kell mérni és ki 
kell alakítani annak feltételeit

 Gondoskodni kell a terület megközelíthetőségéről
 Házirend kidolgozása, amelyben szerepel: kik jogosultak 

piaci árusítást végezni, helyfoglalás, a telepítés szakmai 
szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét meg 
kell határozni, a jogszabályokban szereplő előírásokat és 
kötelezettségeket fel kell sorolni, a piac működési rendjét és 
ellenőrzését meg kell határozni



Könnyítések

A helyi termelői piac üzemeltetésének 
megkezdéséhez jogszabály nem írja elő a
 biztonsági terv készítését,
 nyitva tartás kifüggesztését az árusító helyekre,
 kamarák értesítését a nyitvatartásról,
 árusítóhelyeknek sorszámmal történő ellátását

 Nem kötelező a területet szilárd burkolattal 
ellátni



Bejelentés

A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a
fenntartónak piac helye szerint illetékes települési önkormányzat,
Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjének, mint kereskedelmi
hatóság az alábbi adatokkal
 a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, 

amennyiben azzal rendelkezik,
 a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási 

számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, 

amennyiben azzal rendelkezik,
 a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
 a területhasználatának jogcímét (tulajdoni lap saját ingatlan esetében, 

bérleti vagy egyéb szerződés a használati jogosultság igazolásáról),
 a piac nyitva tartási idejét.



Egyéb hatóságok

 a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) 
népegészségügyi intézete

 a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint 
növény- és talajvédelmi igazgatóság,

 a fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi 
felügyelőség,

 a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal,
 az illetékes rendőrkapitányság és
 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.



Nyilvántartás

 A helyi termelői piac üzemeltetője napi nyilvántartást 
vezet a piacon árusító kistermelő
 nevéről és címéről
 gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről
 regisztrációs számáról, és
 által árusított termékekről

amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző
hatóság kérésére bemutatni.



Működés

 A házirendet a nyitvatartási idővel és a üzemeltető 
nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, 
amennyiben azzal rendelkezik jól látható helyen 
hirdetményben közzé kell tenni

 Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott 
árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély 
kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac 
területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló 
szakellenőr működik

 Alkohol értékesítése a kistermelői rendelet előírásai 
alapján



Működés

Az üzemeltető köteles a piac nyitva tartási ideje alatt 
a piac területén tartózkodni, a működési és higiéniai 

rendjét folyamatosan ellenőrizni és a 
jogszabályokban, valamint a hatóságok 

határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő 
működés érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtenni. Köteles továbbá a hatóságok 
rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági 
ellenőrzésben és intézkedések során közreműködni



Higiéniai előírások

 Az 51/2012 VM rendelet hatálybalépését 
követően, amely a helyi termelői piacok higiéniai 
szabályait határozta meg lényegesen 
egyszerűsödtek a helyi élelmiszerek értékesítésének 
feltételei
 a tisztító fertőtlenítő berendezések
 az ivóvízellátás
 a hulladék gyűjtés és tárolás
 a szennyvíz elvezetés



Könnyítések

Nem előírás az ivóvízzel való ellátás biztosítása, 
amennyiben a munkaeszközök tisztítása, fertőtlenítése 

nem a helyi termelői piac helyen történik (es az 
értékesítés jellegéből adódóan nem válhat 

szükségessé), és ha van illemhely, ott biztosított az 
ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási lehetőség.



Higiéniai előírások

Javaslom a 
Helyi termelői piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 

alkalmazását
Letölthető:

http://www.kisleptek.hu/ma_files/07piac.pdf



A termelő

 Adószám kiváltása
 Őstermelői igazolvány kiváltása
 Nyugtaadási kötelezettség
 Kistermelői regisztráció
 Egészségügyi kiskönyv



Fenntartás - fejlesztés

 műszaki karbantartás, fejlesztés, pénzügyi alapjai
 piac arculat kialakítása
 „marketing”: kitáblázás, honlap üzemeltetés, 

Facebook, hírlevelek 
 folyamatos pozitív kommunikáció biztosítása, 

véleményformáló személyek részéről különböző 
fórumokon a piac jelentőségének méltatása.

 gondozott környezet kialakítása



Továbbképzés

 az eladók eladási képességének javítása
 sikeres piaci értékesítés alapjainak elsajátítása
 vevőszerzés, vevőmegtartás alapjainak 

megismerése
 élelmiszerek termelésével, feldolgozásával, 

értékesítésével kapcsolatos jogszabályok 
megismerése



Vállalkozási formák kiválasztásának 
szempontjai

Adózási kérdések



Jövedelem- bevételszerző tevékenység

Általános alapelv

A jövedelem, vagy bevétel keletkezése 
esetén adózási kötelezettség keletkezik!



Adózási kötelezettség

 Tágabb, nem csak az adófizetésre vonatkozik:
 bejelentés, nyilatkozattétel [azaz adószám kiváltása];
 adó megállapítás;
 bevallás;
 adófizetés és adóelőleg fizetése;
 bizonylat kiállítása és megőrzése;
 nyilvántartás vezetése;
 adatszolgáltatás;
 adólevonás, adóbeszedés;
 pénzforgalmi számlanyitás.
 és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetésnek az e 

törvényben meghatározott módon való teljesítésére.



Adók fajtái

 A jövedelemhez, bevételhez kapcsolódó adók 
személyi jövedelemadó (SZJA)
 társasági adó (TAO)
kisvállalkozói adó (KIVA)
egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
kisadózók tételes adója (KATA)



Adók további fajtái

 Fogyasztáshoz kapcsolódó adók
 általános forgalmi adó (ÁFA) a termék, illetve szolgáltatás értékesítéshez 

kapcsolódok
 jövedéki adó szesz, alkohol, bor, ásványolaj, dohányáru értékesítéséhez 

 Helyi adók
 iparűzési adó
 vagyoni típusú, Ingatlanokhoz kapcsolódó adók (építményadó, telekadó)
 közvagyon használatához kapcsolódóan (kommunális adó, idegenforgalmi 

adó)
 Munkavégzéshez kapcsolódó adók, társadalombiztosítási 

járulékok
 nyugdíjjárulék
 pénzbeli  és természetbeni egészségbiztosítási járulék
 munkaerő-piaci járulék
 szociális hozzájárulási adó
 egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

És még folytathatnánk ……



Jövedelem- bevételszerző tevékenység

 Jövedelem vagy bevétel keletkezhet bármely
tevékenységből:
 Nem önálló tevékenységből
 Tipikusan munkaviszony, alkalmazottak
 Megbízási viszony, amikor a munkát végző nem maga határozza meg 

munkavégzés körülményeit, feltételeit
 Önálló tevékenységből
 tőke-, kamat jövedelem, árfolyamnyereség
 Ingó, vagy ingatlan vagyonátruházás
 adószámos magánszemély

 Ingatlan bérbeadás, szellemi foglalkozást folytató
 egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, fizető 

vendéglátás
 egyéb, azaz bármilyen formában kereskedik, vagy nyújt 

szolgáltatást
 Társas vállalkozási tevékenységből



Jövedelemszerző tevékenység

 Az SZJA (személyi jövedelemadó) szabályai szerint:
 a magánszemély minden jövedelme adóköteles [1§ (3)] 

és az ettől való eltérést csak törvény engedhet meg

 Az adókötelezettség ellenőrzése során
 a szerződéseket az adóhatóság ténylege tartalmuk 

alapján és csak abból a szempontból vizsgálja, hogy 
volt-e kimutatható gazdasági eredmény (Adózás 
rendje [1§ (7)]



Adókötelezettség

Jogszabályok pontosan nem
határozzák meg az adókötelezettség 

összes esetét, 
a jövedelem-, bevételszerzőnek kell 

az adószabályokat értelmeznie, 
alkalmaznia.



Adókötelezettség

Nem mindegy, hogy mennyi adót fizetünk,
illetve 

hogyan kell eleget tenni az adózási 
kötelezettségünknek 

(bevallások, nyilvántartások vezetés)



Vállalkozási tevékenység

 Társasági adó előírásai szerint:
 A társas vállalkozásokra, a jogi személyekre 

vonatkozik (személy vagy tőkeegyesítő)
 Vállalkozási tevékenység a jövedelem- nyereség- és 

vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező 
gazdasági tevékenység

 Általánosságban minden esetben feltételezi a 
nyereségszerzési célt, az „üzletszerűséget” és 
adókötelezettséget állapít meg

 Ezen adónem szabályai vonatkoznak a nonprofit 
(nyereségszerzésre nem törekvő) szervezetek is: 
nonprofit gazdasági társaság, egyesület, alapítvány



Adómentességek, könnytett adózási 
kötelezettség

 Nincs SZJA fizetési kötelezettség ha az ingó értékesítésből származó éves 
bevétel a 600.000 Ft-ot nem haladja (illetve az abból megállapított összes 
jövedelem (bevétel-kiadások) a 200.000 forintot nem haladja meg

 Nincs SZJA fizetési kötelezettség mezőgazdasági őstermelőnek, az 
átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőnek), ha az e 
tevékenységéből származó bevétele az évi 600.000 forintot nem haladja 
meg

 Nincs TAO fizetési kötelezettsége az egyesületnek és alapítványnak, ha 
vállalkozási tevékenységük az összes bevétel 10 %-át, de legfeljebb 10 
millió forintot nem haladja meg

 Nincs ÁFA fizetési kötelezettség ha az éves összes termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás ellenértéke a 6.000.000 forintot nem haladja meg

 A könnyített adózási kötelezettséghez az adóbevallási kötelezettség alóli 
mentesülés, az egyszerűsített nyilvántartási vezetés, illetve az könnyített 
adóalap megállapítás tartozik



Gazdasági tevékenység

Valamely tevékenység 

üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres 
jelleggel történő folytatása, amennyiben az 

ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, 
és annak végzése 

független formában 

történik.



Köszönöm a figyelmet!

www.kisleptek.hu
drmajor@t-online.hu
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