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Tulajdonosi elvárások, egy modern állategészségügyi 
menedzsmenttel szemben 

Dr. Sass Imre 

HAGE ZRT főállatorvosa 
 
Mi a modern állategészségügyi menedzsment? 

- Állatorvos-állatorvosok, 

- Felcserek, /szaksegédek/ 

- Telepi vezetők, 

- Fizikai dolgozók! 
 

Meghatározó szereplő az állatorvos, vagy az állatorvosi team. A tulajdonos elvárja az attraktív 

együttműködést az állategészségügyért felelős egyénektől, vagy csapattól! A célja az, hogy adott 

kocalétszámtól minél több hízót tudjon minél olcsóbban előállítani. Az állategészségügyi menedzsment 

feladata ezt maximálisan szem előtt tartani, az állategészségügyi szabályok szigorú figyelembevétele 

mellett. Ehhez olyan állatorvos szükséges, aki gyakorlatilag együtt él a teleppel, amelyet ellát. 

Ez eltér a környezetünkben lévő országok állategészségügyi szolgáltató gyakorlatától, de egy bizonyos 

fokú változást már lehet érezni irányukban. Alapvetően fontos, hogy az állatorvos legyen felkészült a 

szakmájában, legyen tájékozott és a tudását a gyakorlatban tudja megfelelően alkalmazni! Ma már nem az 

„olt, herél, miskárol” állatorvos az elvárás. Az állategészségügyi menedzselés a modern állattartás 

elengedhetetlen feltétele. Elsődleges dolog legyen a megelőző állategészségügyi programok 

telepspecifikus kidolgozása, azok pontos alkalmazása, következetes ellenőrzése, a folyamatos telepi és a 

szükséges Intézeti kontroll mellett. Alapvető, hogy az állatorvos a termelő telepek járványvédelmi 

biztonságát meghatározó feltételeket előírja, és annak alkalmazását rendszeresen ellenőrizze. Törekedjen 

arra, hogy a telepeken minél kevesebb kórokozó legyen jelen. Következetesen figyeljen a technológiai 

rendre, azok hibátlan működésére. Nyitott szemmel járjanak a területen és tárják fel a tapasztalt 

rendellenességeket. Javasoljanak építő jellegű változtatásokat a termelés hibás fázisaiban. 

Komplex módon gondolkodjon, látva az összefüggéseket a technológiai hibák és annak 

állategészségügyi összefüggései között. Megalapozott, és meggyőző adatokkal támassza alá az általa 

javasolt változtatásokat. Világítson rá, hogy milyen irtózatos mértékű kárt okozhatnak a nem megfelelő 

tartási körülmények, és hogy ez mekkora bevétel elmaradást jelent a tulajdonosnak! Gyakorlatilag, egy 

állategészségügyi szaktanácsadás az, amire szüksége van a tulajdonosnak, annak érdekében, hogy minél 

olcsóbban tudjon előállítani hízót a telepén.  

A szaktanácsadást nem lehet felvállalni egy személyben. Minden kritikus esetben vegyünk igénybe 

labor hátteret annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a tévedés lehetőségét! Legalább ilyen 

hasznos lehet a külső „szaktanácsadó” véleményének kikérdezése. Nem kell presztízsféltésből 

„bezárkózni” senkinek! A nyitottság és kommunikációs készség nagyon fontos a gondok felderítése, 
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annak oki háttere, és a megoldás javaslattétele érdekében. A tulajdonos szereti a tiszta, egyértelmű 

dolgokat.  Az állatorvosnak törekedni kell a gyors, egyszerű és hatékony megoldásokra. Mindezt olyan 

módon kell bevezetni, hogy érezze a gazda, hogy ez mind az ő érdekeit képviseli, és nem a pénztárcáját 

akarja az állatorvos kiapasztani.  

Arra kell törekedni, hogy a tulajdonos legyen egyenlő partner a gondok felderítésében és a megoldás 

mielőbbi megtalálásában és alkalmazásában. Ha megvan a két fél között a kölcsönös bizalom, az 

állatorvosban a szakma iránti megfelelő tájékozottság és tisztelet, akkor jól fog működni a  

„gyümölcsöző” kapcsolat! 
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Elvárások az állatorvossal szemben a haszonállat praxisban 

Dr. Tóth Ervin 

Pfizer Állategészségügy 
 
 
Kit nevezünk menedzsernek?  
 
„Olyan szakember, aki összetett, bonyolult feladat, nagyobb (üzleti) vállalkozás megszervezésével és 

irányításával, különösen ennek gazdasági vonatkozásaival foglalkozik.” 

 
Hol az állatorvos a telepi menedzsmentben? 
 

 
 
 
 
 
Mi az állatorvos feladata? 
 
Állategészségügyi szolgáltatás (NEM CSAK ALÁÍRÁS!) 

 Állategészségügyi programok kidolgozása, felügyelete 

 Élelmiszerbiztonság 

 Járványvédelem 

 Magas szintű állomány-egészségügy biztosítása (minél gazdaságosabb termelés) 

 Új programok bevezetése, értékelése a telepen 
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        PROFIT NÖVELÉSE 
 

 Mi a jelen helyzet a haszonállat praxisban? 
 

 Vannak jól működő praxisok (mindkét fél 

részéről az elvárásoknak megfelelnek) 

DE: 

 Kollégák hiánya a haszonállatpraxisban 

 Kommunikáció hiánya 

 Nincs állandó jelenlét a telepen  

 A telepvezetők egyre magasabb szakmai 

felkészültsége 

 Bizonyos telepeken nincs „igény” a 

modern állategészségügyi szolgáltatásra 
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Saját  tapasztalatok egy rendelő beindításában 

dr. Angyal Gábor  

klinikus állatorvos 
 
 

Mivel rendelőnket egy olyan nagyvárosban nyitottuk meg, ahol már működtek nagy és széles körű 
szolgáltatásokat nyújtó állatorvosi rendelők, a rentábilis működés érdekében meg kellett találnunk az 
itteni piacon azt a helyet, amelyet még nem töltenek be mások. Ismervén a helyi viszonyokat, jól tudtuk, 
hogy általános alapszabály a környéken a „minden paciens paciens” elv. Véleményem és tapasztalatom 
szerint azonban ezzel az alapelvvel nem lehet következetesen, és az általam megálmodott precizitással 
dolgozni, így azt az állattartó réteget vettük célba, akik valóban a XXI. század igényeinek megfelelő, 
felelős állattartóknak vallják magukat. Állataik egészségmegőrzésében és esetleges gyógykezelésében 
nem elsősorban anyagi szempontok alapján döntenek, hanem a maximális megbízhatóságot, magas 
szakmai színvonalat, és a kedvencükkel kapcsolatban felmerülő problémák során teljes körű 
felvilágosítást várnak el állatorvosuktól. A választott rendelővel kapcsolatos igényeik közül pedig az 
egyik legfontosabb a maximális higiénia, valamint mind az ember, mind pedig az állat számára 
barátságos, stresszmentes környezet és bánásmód biztosítása. 

Az előadásban szó lesz ennek az üzletpolitikának az előnyeiről és buktatóiról egyaránt. Beszélni fogok 
arról is, hogy mi milyen módszerekkel próbáljuk a pácienseket megszűrni, továbbá, hogy milyen 
szemléltető eszközökkel, esetleges újdonságokkal, szakmai jellegű fogásokkal próbáljuk hozzánk 
csábítani ezt a célközönséget. Említésre kerül még, hogy miképpen reklámozzuk a rendelőt, szubjektív 
módon mit tartunk jónak, és mi az, ami nekünk kevésbé vált be. Szó lesz arról is, hogy milyen módon 
biztosítjuk a tőlünk megszokott minőséget, és hogy hogyan vesszük igénybe más kollégák segítségét 
ahhoz, hogy a szolgáltatásunk teljes körű tudjon maradni annak ellenére, hogy egyelőre csak egy 
állatorvos dolgozik a cégnél (aki ugye nem érthet mindenhez). Ennek kapcsán beszélni fogok a 
specializálódás fontosságáról is. 

Végezetül fontosnak tartom, hogy egy olyan témáról is beszélhetek, amely kissé szokatlan lehet 
ugyan, de számomra központi kérdés. Konkrétan arról van szó, hogy véleményem szerint attól, hogy az 
állatorvos – kiváltképp a kisállat praxisban – javarészt szolgáltat, nem szabad, hogy a szolgáltatása égisze 
alatt olyan mértékig járjon a hozzá látogatók kedvében pusztán azért, mert fizetnek a szolgáltatásért, hogy 
az a szakma, sőt, tapasztalatom szerint néha az orvos tiszteletének rovására menjen. Mi ezt egy szigorú 
rend kialakításával próbáltuk meg elérni, és eddigi tapasztaltunk szerint ez a rendszer kiválóan működik. 
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Hogyan teremtsünk egy jól működő és sikeres állatorvosi praxist?  
 

Dr. Gál Sándor 
állatorvos 

Indianapolis, USA 
 
 

A címben feltett kérdésre egy több napos előadásra elegendő válasz anyag rejlik. Az idő rövidsége 
miatt azonban csak érintőlegesen lehet erről a hatalmas témáról most beszélni. Úgy gondolom, ma már 
kevés magyar állatorvos vitatja azt, hogy a magánállatorvosi tevékenység gazdasági sikerének kulcsa az 
alapos szakmai felkészültségben és a jó gazdasági irányításban (más szóval a praxis menedzselésében) 
rejlik. Ez a téma Magyarországon is egyre aktuálisabbá válik, hiszen az elmúlt húsz évben a 
magyarországi városokban is jelentősen megnőtt az állatorvosi praxisok száma, sőt, a kisállatgyógyászat 
piaca gyakorlatilag már nálunk is telítetté vált. Éppen ezért ma már nem elegendő az, ha valaki csak 
szakmailag jól felkészült állatorvos, amennyiben praxisa menedzselésében nem elég járatos.  

Két olyan amerikai állatorvosról is tudok Indianapolisban (az egyik nekem dolgozott két évig), akik az 
átlag feletti szakmai tudásuk ellenére sem lettek sikeresek a saját praxisuk megnyitása után, sőt, néhány 
év után gyakorlatilag tönkrementek, így be kellett zárniuk a rendelőjüket. Mindketten azt vallották 
magukról – sőt, az egyikük ezt még a helyi újságban is kinyilatkoztatta –, hogy "nem a pénz miatt lettem 
állatorvos, hanem azért, mert szeretem az állatokat", ennek ellenére egyikük sem tudta tovább folytatni 
életfeladatának is tekintett hivatását. Egyértelmű tehát, hogy minden állatorvosi praxis tulajdonosának 
ismernie kell a praxisát meghatározó üzleti és menedzselési alaptudnivalókat, valamint a működtetéséhez 
szükséges gazdasági, pénzügyi folyamatokat.  
 

Egy praxis sikeres felépítésének és menedzselésének sokféle összetevője van, az idő és a hely 
rövidsége miatt most csak néhány dolgot szeretnék itt kiemelni: 
 
Kinek lesz sikeres állatorvosi praxisa? Mi a siker titka? 

Azt állítják egyes amerikai szakértők, hogy ha minden amerikai pénzét elvennék és egyenlő arányban 
újra elosztanák közöttük, akkor 5 év múlva a vagyonuk közötti különbség nagyjából az elosztás előtti 
arányú lenne, ráadásul ugyanazoknak az embereknek a kezébe kerülnének a sikeres vállalkozások és az 
anyagi jólét, mint előtte.  
 
Praxisfilozófia 

Általában minden nagyobb városban egyaránt megtalálható "legolcsóbb", "átlagos" árszínvonalú, 
valamint "méregdrága" praxis. Ennek az az oka, hogy az emberek a  legolcsóbbat, az átlagos árút, és a 
méregdrága, legjobb minőségű terméket vagy szolgáltatást egyaránt keresik ugyanazon a területen. (Ez 
igaz egyébként minden szolgáltatásra, pl. étteremre vagy hotelra egyaránt.) 

Mindebből a következő következtetéseket lehet levonni: 

 az állatorvosi praxisoknak el kell dönteniük, hogy milyen (ár)színvonalú szolgáltatást (praxist) 
szeretnének nyújtani  

 a választott  szolgáltatáshoz  (praxisfilozófiához) meg kell megkeresniük a megfelelő vevőkört 
(klientúrát).  

A praxis marketingjének tehát célzottnak kell lennie, figyelembe véve a környező lakosság 
összetételét, életszínvonalát, anyagi helyzetét, valamint közelíteni kell a potenciális vevőkör (paciensek) 
igényeit ahhoz a fajta szolgáltatási körhöz és színvonalhoz, amelyet a praxis képviselni akar és fog.  
Marketing 
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A marketing nem más, mint egy adott vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak megismertetése a 
potenciális vásárlókkal. Ez történhet praxison kívüli marketing tevékenységgel (külső, vagy external 
marketing), és praxison belüli marketing tevékenységgel (belső, vagy internal marketing) egyaránt. 
 
Hogyan lehet azt megjósolni, hogy a tulajdonosok mit is akarnak majd egy állatorvosi praxistól?  

Egy egyszerű közvélemény kutatással mindezt fel lehet mérni. Az én indianapolisi praxisom 200 
lakost kérdezett meg részletes kérdőívek segítségével, amelyek után világosan kiderült, hogy mit 
igényelnek, mit is szeretnének a környék lakosai. Ennek a felmérésnek az alapján készítettem el a 
marketing tervünket és céloztam meg harmincezer szórólappal a praxis által lefedett terület összes lakását.  

Itt jegyzem meg, hogy az állatorvosok egy jelentős részének fogalma sincs arról, hogy a tulajdonosok 
konkrétan, mit is várnak el tőlük, mit is szeretnének. Vagyis ahhoz, hogy azt ajánljuk fel a praxisunkba 
tartozó állattartóknak, amit ténylegesen akarnak, tudnunk kell, hogy valójában mit is szeretnének 
igényelni vagy kapni tőlünk. Egy sikeres praxis indításakor ennek kellene lennie a legelső lépésnek.  
 
Honnan, hogyan lehet szerezni újabb klienseket, illetve újabb bevételeket?  

1.) a környék állattartóitól (ebben segít a külső marketing)  
2.) a meglévő saját pacienseken keresztül (ebben segít a belső marketing)  

 
A külső marketing: mekkora területen és hogyan hirdessünk?  

Mind az USA-ban, mind Magyarországon igaz, hogy egy nagyvárosban lévő állatorvosi praxis 
látogatóinak 80%-a kb. egy 4-6 kilométeres sugarú területről érkezik. Ebből az következik, hogy csak 
ezen a területen érdemes hirdetni, és ezt először is közvetlenül a praxis körül kell elkezdeni majd 
továbbterjeszteni egyre szélesebb és szélesebb körben. Nem érdemes átlépni azonban azt a sugarat, 
amelyen túl már igen kevés paciensre van kilátásunk. A tulajdonosok ugyanis kényelmesek, és mindenki 
a közvetlen környezetében, a lehető legközelebb szeretne állatorvosi rendelőt találni, ugyanúgy, mint 
fogorvost, fodrászt és még sorolhatnám. Amikor valaki az állatát állatorvoshoz viszi, akkor nem fog a 
közelben lévő rendelők mellett elmenni csak azért, hogy egy rutin beavatkozást máshol végeztessen el.  
Természetesen vannak kivételek, de azok csak erősítik a szabályt.   

Amerikában az is egyértelmű, hogy a tulajdonosok zöme nem az állatorvoshoz, hanem a praxishoz 
ragaszkodik jobban és adott esetben, például egy költözés után nem fogja az állatorvost követni a város 
túlsó végére. Ez azért van, mert a tulajdonosok többsége állandó időhiánnyal küszködik, emellett 
kényelemszerető emberek, így nem fognak a nagy forgalomban a kutyával vagy a macskával órákat 
autózni, hogyha lehetőségük adódik elsétálni egy pár utcával arrébb lévő másik állatorvosi rendelőhöz is. 
(Természetesen ez alól is vannak kivételek.)  

Tehát a hirdetések alkalmával először mindenféleképpen a praxisunk vonzáskörzetére koncentráljunk! 
Nem az a lényeg, hogy minél szélesebb körben hirdessünk néhányszor, hanem az, hogy ugyanabban a 
zónában hirdessünk sokszor és folyamatosan. A külső marketing egyik lényege ugyanis az, hogy a 
célközönség megtalálása után ugyanazt az üzenetet sokszor közvetítsük ki. Nálam a leginkább a 
vonzáskörzetemben lévő házakhoz kipostázott szórólapok és prospektusok váltak be. Fontos, hogy a 
tulajdonosok a praxis honlapján bő, és nagyon alapos bemutatkozó, tájékozódó információhoz is 
hozzájuthassanak.  
 
A belsö marketing: 

Hosszabb távon a már hozzánk tartozó paciensek képviselik a legnagyobb és a legolcsóbb marketing 
lehetőséget mind az új paciensek megszerzésére, mind a már meglévő paciensek felé történő újabb és 
újabb szolgáltatások felkínálására vonatkozóan. Számomra érthetetlen, hogy a legtöbb praxis még mindig 
az újabb és újabb paciensek megszerzésére hajt, mellette viszont elhanyagolja a már meglévő betegeit – 
szolgáltatásait nem bővíti, vagy ha mégis, akkor viszont nem értesíti őket az újdonságokról. 
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Mi kell ahhoz, hogy egy praxis minél több saját betegét a lehető legtöbb alkalommal, és a lehető 
legalaposabban tudja ellátni?  

A legfontosabb a kommunikáció: az állatorvos minél többet és minél alaposabban kommunikáljon a 
tulajdonosokkal. Ennek azonban a feltételei közé tartozik, hogy  

 a praxisban legyen megfelelő számú vizsgálószoba,  

 a praxisban legyen megfelelő számú kisegítő személyzet, akik az állatorvost tehermentesítik. 
Pontosan ezért szükséges az is, hogy egyes rutin beavatkozásokat ne az állatorvos, hanem a kisegítő 
személyzet végezzen el. Ugyanakkor lehetőség szerint mindig az állatorvos kommunikáljon a 
tulajdonossal, de ilyenkor nem kell az állatának feltétlenül velük együtt, ugyanabban a helyiségben lennie 
(közben pl. egy másik kezelőben végezhetik rajta a rutin beavatkozásokat az asszisztensek.) 

 a praxisban legyen olyan állatorvosi szoftver program, amelyik nyomon tudja követni az állat 
„előéletét”, többek között az állaton már elvégzett vizsgálatokat, beavatkozásokat, valamint az 
állatorvos által javasolt és betartott, vagy be nem tartott kezelési javaslatokat egyaránt.  

 (A Doki for Vets 7.0 pl. már képes mindezekre).  
 

Mi kell ahhoz, hogy a praxis saját paciensei javasolják a rendelőt és az állatorvost másoknak is?  
Ehhez elsősorban a jó állatorvos-állattulajdonosi kapcsolat a legfontosabb, de az talán még 

lényegesebb, hogy az állatorvosi praxis megjutalmazza azokat, akik ajánlásaikkal újabb klienseket 
szereztek nekünk. Ennek megvannak a jól bevált, és jól működő módszerei.  
 
Megjegyzés 

Jelenleg egy teljesen újfajta programon dolgozom, amelyik egy-egy állat rizikófaktorait figyelembe 
véve "feltérképezi" az illető állat rizikópontjait, majd automatikusan megadja a prevenciós javaslatokat az 
állat egész életére vonatkozóan. Az ötletet ehhez az adta, hogy egy autónál is nagyjából előre lehet tudni, 
hogy bizonyos alkatrészei körülbelül mikorra kopnak el, vagyis mikor kell az autót szervízelni, vagy egy 
adott alkatrészt benne kicserélni.  

Ez a fajta program vagy rendszer a humán orvoslásban már régóta elterjedt: pl. férfiaknál 50 éves 
korban kezdik meg az évenkénti colonoszkópiát a vastagbélrák kiszűrésére. Az egyes kutyafajtáknál más 
és más életkorban javasolt bizonyos vizsgálatokat vagy beavatkozásokat (pl. geriátriai vizsgálat, stb.) 
elvégezni. A programom (Individual Life Extension Program) az állat egész életére megjelöli a 
tennivalókat, és mindig egy évre előre megadja az összes javasolt vizsgálat időpontját. 
 

A belső marketingről és a sikeres praxis kialakításának egyéb szempontjairól bővebben az 
előadásomban fogok beszélni, valamint további részletek a témában a honlapomon 
(www.hungarovet.com) is fellelhetők. 
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Praxisrész vásárlás Magyarországon - jó üzlet? 

Dr. Olaszy Krisztián 

állatorvos 
Rákosligeti Állatorvosi Rendelőintézet 

 
Előadásom célja, hogy saját példámon keresztül felhívjam az idősebb és a fiatal Kollégák figyelmét a 

praxisrész adás-vétel lehetőségére, előnyeire. 
 

Másfél év közös munka után, akkori főnököm - mostani társam - Dr. Nagy Gábor felajánlotta, hogy a 
külföldön honos gyakorlathoz hasonlóan vásároljak résztulajdont praxisából, legyünk cégtársak. 
 

Feltettem magamnak akkor a kérdést, miért jó ez nekem és miért jó ez neki? 
 

Újabb másfél év elteltével, tapasztalatokkal gazdagabban, előadásomban próbálok röviden választ adni 
a praxis adás-vétel gyakoribb kérdéseire és bemutatni Rendelőintézetünk példáján keresztül ennek 
menetét. 
 
1. A praxisrész adás-vétele előtt, mit is kell megvizsgálnunk? 
 
A./ Az emberi tényező 
B./ A „business” 
 
A következő eszközöket kell mérlegelni a praxisrész vásárlása előtt (Dr. Ózsvári László.): 
 
- Ingatlan (saját, vagy bérelt) 
- Állatorvosi műszerek (saját, bérelt, lízingelt) 
- Egyéb eszközök (saját, bérelt, lízingelt) 
- Gyógyszerkészlet 
- Járművek (saját, bérelt, lízingelt) 
- Követelések, kötelezettségek 
- Készpénz 
- Vállalkozás eszmei értéke, partnerkör (goodwill) 
 
Ezen eszközök közül a legnehezebb a praxis eszmei értékét meghatározni, a többi könnyen felmérhető. 
 
A goodwill meghatározására három elfogadott módszer van (Dr. Ózsvári L.):  
 
1. Az utolsó három év bruttó jövedelmének átlaga. 
2. Az utolsó három év korrigált nettó jövedelmét egy megfelelő goodwill tényezővel beszorozva kapjuk 
meg a praxis eszmei értékét. Goodwill faktor: 0,5- 1,5 
3. A praxis „szuperprofitját” határozzák meg az elmúlt három év tiszta nyereségéből kiindulva, amit 
beszoroznak egy 5-től 10-ig terjedő faktorral. 
 

Mi egy negyedik, az angolszász módszert alapul vevő, de a helyi viszonyokhoz adaptált „magyar” 
módszer alapján határoztuk meg a praxis eszmei értékét. 
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2. A praxisrész adás-vétel előnyei: 
 
A./ Eladó szempontjából: 
 
- fix, megbízható, a praxisban érdekelt, motivált, esetleg saját kapcsolati tőkével is rendelkező 
munkaerőhöz jut 
- társa lesz, aki segít a rendelő üzleti ügyeinek intézésében, átvesz feladatokat 
- kölcsönös inspiráció, új ötletek, tervek, gondolatok mind üzleti, mind szakmai téren 
- új szemlélet, esetleg új szakterületek és ezzel új klientúra bevonása 
- biztos egzisztencia hosszú távon (bér + nyereségből részesedés, idős korban is!), tehát befektetés a saját 
jövőjébe - jobb hozammal, mint amit bármely nyugdíjpénztárnál elérhet 
- egyszerre nagyobb összeghez jut (további befektetések lehetősége) 
 
B./ Vevő szempontjából: 
 
- a vevő egy bejáratott praxisba vásárolja be magát, amely már az első nap profitot termel neki 
- kalkulálható a várható forgalom, nyereség 
- kiszámítható, tervezhető növekedés 
- eladó által kiépített kapcsolati rendszerhez hozzáfér 
- fix munkahely, biztos egzisztencia 
- szakmai, üzleti kihívások 
 
 
C./ A „Szakma” szempontjából: 
 

Megéri továbbfejleszteni a rendelőt, mind szakmai (képzés), mind eszközök terén, mert az további 
profitnövekedést eredményez, ahol viszont nem fejlesztenek, ott egy idő után stagnálás, majd várhatóan 
csökkenés fog bekövetkezni, ami egzisztenciálisan is mérhető lesz idővel. 
 
3. Új kihívások: 
 
- a praxisnak hosszú távú tervei lehetnek (új ingatlan, bővítések, szakrendelések…) 
- új tevékenységek, üzletágak elindítása, több lábon állás (www.allatorvosimunkaruha.hu, élvilágító 
reklámtáblák forgalmazása, új állatorvos-barát rendelői szoftver fejlesztése…) 
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Marketing alkalmazások 

Dr. Veres Zoltán 

egyetemi docens 
SZTE GTK – BGF KKK 

 
Induljunk ki abból, hogy mire használható a marketing. Tudományos érvényű definícióval a marketing 

egyenlő a vevőorientációval. A laikus számára is világos meghatározással a marketing az egyetlen olyan 
funkció a cégen belül, amelyik a vevő gondolkodásmódját, a vevő igényeit fordítja le a cégvezetők 
nyelvére. Rugalmas kapcsolat a cég és a vevők között. Egyrészt gyűjti és értelmezi a vevők véleményét, 
és – megfordítva – üzeneteket küld a cégről a vevők felé.  
 

A kisebb vállalkozások sokszor ódzkodnak a marketing alkalmazásától, azzal az érvvel, hogy erre 
nincs forrásuk. Tény, hogy a marketing teljes módszertanának alkalmazására csak a nagy-, sőt csak a 
multinacionális vállalatoknak van pénzük. A kisvállalatok azonban szelektív döntésekkel kiválaszthatják 
azokat az eszközöket, amelyek segíthetik a jövedelmező működést. Arra kell a cégvezetésnek gondolnia, 
hogy marketing nélkül nem ismerjük eléggé a piacot, és a piac sem ismer eléggé minket. Vagyis a 
korlátozott marketing-aktivitás is jobb lehet, mint annak teljes elhanyagolása. 
 

A kisállat-gyógyászat és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenység piaci jellemzői között marketing-
szempontból a legfontosabbak a következők: 

 Mindkét tevékenység szolgáltatás, tehát a szolgáltatásmarketing módszereit kell alkalmazni. 

 A vevő (=gazdi) és a felhasználó (=kisállat) kettőssége következtében a vásárlási döntésben és a 
vásárlói magatartásban/elégedettségben sok a nem-racionális elem. 

 A versenytársak túlnyomórészt kisvállalatok korlátozott marketingbüdzsével (leszámítva egyes 
kiskereskedelmi vállalatokat).  

 Marketingszakemberek foglalkoztatására nincs elegendő forrás.  
 
A fentiek alapján nézzük meg, hogy mit tanulhatunk el a kisvállalati szolgáltatások marketingjéből? 
 
A SZOLGÁLTATÁSMARKETING 

A szolgáltatások marketingjének sajátosságait abból lehet levezetni, ha megvizsgáljuk a szolgáltatás-
árut. Speciális természete következtében már a szóhasználatban is különbséget szoktunk tenni a fizikai 
termék- és a szolgáltatásügylet szereplői között. Míg a fizikai termékek esetében eladóról és vevőről be-
szélünk, addig a szolgáltatáspiacon pontosabbnak érezzük a szolgáltató-igénybe vevő párost. Induljunk ki 
abból, hogy  

 
A szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai természetű problémamegoldás. 
 
A fodrász szolgáltatásának főelőnye például a „vonzerő ígérete”. A higiéniai természetű beavatkozás 

(a hajszálak tisztítása és lerövidítése) mellett a szolgáltató feladata egy olyan kreatív problémamegoldás 
(festés, frizura formázása stb.), amelynek kulcsa a fodrász szakértelme. Ennek a funkcionális és esztétikai 
problémamegoldásnak a tudását vásároljuk meg, amikor beülünk a fodrász székébe. Jóllehet a szolgálta-
tás folyamatában számos fizikai elem van, ezek önmagukban nem oldják meg az igénybe vevő problémá-
ját, csak a szolgáltató „szellemi” teljesítményével együtt, az ügyféllel folytatott interakcióban. 
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Fizikai tartalom és szolgáltatás  
A szolgáltatások és a fizikai javak piacának határvonala nem olyan merev. A két szélső állapot nem is 

létezik, a valóságos áruféleségek mindig a fizikai és nem-fizikai tartalom valamilyen keverékei. A szol-
gáltatótevékenység tipologizálásánál figyelembe lehet még venni annak személyzetorientált vagy gépesí-
tett voltát (pl. tanácsadás kontra szállítás), személyi illetve dologi jellegét (pl. személy- vagy áruszállítás), 
szellemi vagy manuális természetét (tanácsadás illetve javítás), az egyedi jelleget vagy a tömegszerűséget 
(tanácsadás kontra utasszállítás) és a kreatív vagy ismétlődő teljesítést (reklámtervezés és ruhatisztítás).  

A szolgáltatástermék fizikai tartalmát három csoportba sorolhatjuk: 
1. Az egy tranzakcióban elfogyasztott fizikai tartalom. A szolgáltatás igénybevételekor ezt is meg kell 

vennünk, és el kell fogyasztanunk. Ilyen a repülő fedélzetén elfogyasztott étel-ital, a sampon vagy a haj-
festék a fodrásznál stb.  

2. A szolgáltatás tárgyi környezete. Ez a dimenzió azokat a fizikai elemeket tartalmazza, amelyeket az 
igénybe vevő nem fogyaszt el egy ügyleti ciklusban, hanem a tranzakció hátteréül szolgálnak. Kissé le-
egyszerűsítve a szolgáltató minden olyan része, amelyet az igénybe vevő lát, de nem fogyasztja el. Ide so-
roljuk a szolgáltatás helyszínének kialakítását (épület, homlokzat, bútorzat stb.), a szolgáltatás teljesítésé-
hez használt (és látható!) munkaeszközöket (szerszámok, gépek), de ide tartozik a frontszemélyzet is a 
maga fizikai megjelenésével! 

3. Az igénybe vevő által a szolgáltatásfolyamatba vitt fizikai tartalom. Ez az ún. hozott anyag. Ilyen a 
vendég feje a fodrásznál, háztartási gépünk a szervizben, ruhánk a tisztítóban vagy kisállatunk a 
kisállatgyógyásznál. Sokszor lebecsülik e dimenziónak a jelentőségét, holott a szolgáltatásügylet egyik 
legnehezebben kezelhető eleme. Az előző kettő fizikai dimenzió ugyanis a költségszempontok figyelem-
bevételével viszonylag szabadon alakítható, a hozott anyag azonban olyan, amilyen. Mármint amilyen ab-
ból az igénybe vevőnek van. A szolgáltató problémája abban áll, hogy ezt csak elfogadni lehet, de módo-
sítani szinte egyáltalában nem.  

 
A szolgáltatástermék összetett voltának van egy másik értelmezése is. Ez a termékek ún. „hármas ter-

mészete”, vagyis minden termékben egyidejűleg van jelen a vizsgálati (parametrikus), a tapasztalati és a 

bizalmi jelleg.  A vizsgálati jelleg jól parametrizálható, azaz mérhető termékjellemzőket jelent. A szolgál-
tatás inkább tapasztalati termék. Az igénybevétel tapasztalata szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni az 
adott szolgáltatás minőségét. Vannak olyan áruk is – és ilyen a gyógyászat is -, amelyek esetében a ta-
pasztalattól függetlenül (vagy akár annak ellenére!) bizalmi alapon alakul ki az igénybe vevőben a szol-
gáltatás megítélése. Ez azzal magyarázható, hogy egyes szolgáltatások színvonalát szakmai okok miatt az 
igénybe vevő nem tudja felmérni, a szolgáltatás elvárt eredménye egy pozitív érzelmi állapot.  

 
A szolgáltatástermék folyamatjellege 
A szolgáltatások egyik legfontosabb sajátossága az a kettősség, hogy egyszerre kell eladni a folyama-

tot és az eredményt. A szolgáltatástermék része a folyamat is, és a konkrét szolgáltatástól függ, hogy az 
igénybe vevő számára melyiknek van nagyobb jelentősége. Egyes szolgáltatásokban a folyamat szükség-
szerű, de nem értéknövelő (pl. egy étteremben), máshol hasznos, esetleg lényegi része a szolgáltatásnak 
(pl. egyes élvezeti szolgáltatásokban). Az azonban általánosan érvényes, hogy az igénybe vevő elégedett-
ségét a folyamat minősége is meghatározza. A szolgáltatónak tehát úgy kell kezelnie a folyamatot, mint a 
termék egyik dimenzióját, és a tervezésnél ugyanolyan figyelmet érdemel, mint a szolgáltatás eredménye. 

 
A szolgáltatásmarketing alapmodellje 
A szolgáltatásmarketing alapmodellje a szolgáltatásügylet marketing-nézőpontú ábrázolása, és a kö-

vetkező elemekből áll: 
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 A szolgáltatóvállalat háttérintézményei (a háttérszemélyzet és eszközrendszer), az ún. backoffice. 
Itt folynak azok a háttérműveletek, melyek nélkülözhetetlenek a szolgáltatás teljesítéséhez, de az igénybe 
vevők jelenléte felesleges (áruházi raktár), megoldhatatlan (repülőgép vezetőfülkéje), vagy nem célszerű 
(orvosi konzílium). 

 A szolgáltató látható vagy hallható része, az ún. frontvonal (frontoffice). Két összetevője van: az 
igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban álló szolgáltató személyzet (contact personnel, kapcsolati sze-
mélyek, frontszemélyzet) és a frontvonal fizikai elemei (tárgyi tényezők). Ne felejtsük el, hogy a tárgyi 
tényezőkbe a frontszemélyzet fizikai megjelenése is beletartozik. 

Maga a szolgáltatás. 
Az igénybe vevő, aki aktívan részt vesz az ügyletben. 
Más igénybe vevők, akik egyidejűleg az ügylet helyszínén tartózkodnak. Ők a szolgáltatás technológi-

ájától függően várakoznak, vagy párhuzamos ügyletekben vesznek részt. 
 
A szolgáltatások marketingspecifikumai 
Az az alapvető kérdés, hogy miben különbözik a szolgáltatás a fizikai termékektől a marketing néző-

pontjából. A négy elsődleges tulajdonságot az ún. HIPI-elv fogalmazza meg: 
 H – változékonyság (heterogeneity): A szolgáltató teljesítménye és az igénybe vevő által tapasztalt 

szolgáltatás természeténél fogva térben és időben változó (ingadozó). Jóllehet ez a probléma enyhíthető, 
tökéletesen sosem lehet kiküszöbölni. A heterogenitás az emberi tényező következménye. A szolgáltatá-
sok több-kevesebb elemét személyek nyújtják, munkateljesítményük a legszigorúbb fegyelem és ellenőr-
zés mellett is időben ingadozó.  

 I – nem-fizikai természet (intangibility): A szolgáltatásról érzékszervi úton nem tudunk információt 
szerezni, mert nem tapintható, nem ízlelhető, nem szagolható és nem látható. Megismeréséhez a vevőnek 
át kell élnie a szolgáltatás igénybevételét (tapasztalati termék!). 

 P – nem tárolható jelleg (perishability): A ma el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, „elve-
szett” forgalmat jelent (például a szállodai férőhely). Azt is jelenti ez, hogy a szolgáltatás végterméke 
nem helyezhető el a készáruraktárban.  

 I – elválaszthatatlanság (inseparability): A szolgáltatás nyújtása és felhasználása időben és térben 
elválaszthatatlan egymástól, azaz a „termelés” és a „fogyasztás” egy időben megy végbe a szolgáltató 
frontszemélyzete és az igénybe vevő jelenlétében. Az igénybe vevő a szolgáltatási folyamatban aktívan 
részt vesz. 

 
A négy alapsajátosság következményei 
 Az észlelt teljesítmény változékonysága azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatás minősé-

gének egyenletessége rendkívül törékeny. Az emberi munka ugyanis sosem szabályozható olyan pontos-
sággal, mint például egy robot teljesítménye. Az emberi tényező nagyfokú rugalmassága és intelligens 
önszabályozó természete marketingszempontból tehát veszélyforrásnak is tekinthető. A frontszemélyzet 
rögtönzőképessége erősítheti az igénybe vevőkben azt az érzetet, hogy a teljesítmény eredménye (sőt fo-
lyamata is) attól a személytől vagy személyektől függ, akik éppen őket és akkor szolgálják ki. 

 A változékonyság problémájára elvileg megoldást jelenthetne a szolgáltatástechnológia gépesítése, 
azonban a szolgáltatáselemek gépi megoldása többnyire egyet jelent az alacsony minőségpozícióval. A 
szolgáltatás igénybe vevői fontosnak tartják, hogy személyesen foglalkozzanak velük!  

 A szolgáltatások nem-fizikai természete okozza a legtöbb marketingproblémát, mindenekelőtt az-
zal, hogy a szolgáltatások esetében nincs áruminta. A már ismert termékekkel történő összehasonlítás a 
szolgáltatások esetében lehetetlen. A szolgáltatást át kell élni, azaz legalább egyszer meg kell vásárolni 
előzetes összehasonlítási lehetőség nélkül. 

 Az előzetes áruminta hiányával magyarázhatjuk a szájreklám fontos szerepét a vásárlási döntésben. 
Ez azonban amennyire jól működhet befolyásoló eszközként, annyira kockázatos is lehet. A szájreklám az 
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első szolgáltató választásánál játszhatja az utolsó impulzus szerepét, a bevált szolgáltatót (pl. a fogorvo-
sunkat) azonban még akkor is nehezen cseréljük le, ha nem vagyunk teljesen elégedettek vele. 

 A fizikai késztermék készletezése – jóllehet növeli a költségeket – pufferszerepet tölt be a kereslet 
és a kínálat között. Ez a lehetőség a szolgáltató számára elvész. Fizikai (és részben személyi) kapacitásai 
ugyanis viszonylag merevek, így keresleti mélypontok idején kihasználatlanul maradnak, a keresleti csú-
csokat pedig nem tudja lefedni. Ez természetesen nem vonatkozik a termékkereskedelemre. 

 A hagyományos minőség-ellenőrzés lehetősége a szolgáltatónak nem adatik meg. A szolgáltatás 
minőségét az igénybe vevővel együtt és a teljesítés közben vagy utána „ellenőrizheti”, többnyire a korrek-
ció (azaz ismétlés) esélye nélkül. A szolgáltatás javítása ugyanis általában nem azonos a cserével. (Erre 
érzékletes példák hozhatók az egészségügyi szolgáltatások területéről.) 
 
Marketingmix-specifikumok 

A hagyományos 4P-t további három eszközcsoporttal bővítjük ki: 
az emberi tényező (people), 
a tárgyi elemek (physical evidence) és 
a folyamat (process) mixelemekkel, 

és az így kapott tényezőket együttesen a szolgáltatások 7P-jének nevezzük.  Mi a +3P tartalma? 
Az emberi tényező: az összes olyan személy, aki szerepet játszik a szolgáltatásügylet létrejöttében. 
A tárgyi elemek: az a környezet, amelyben a szolgáltatást nyújtják, és ahol a szolgáltató illetve az 

igénybe vevő közötti interakció lezajlik, továbbá bármely olyan tárgyi elem, amely megkönnyíti a szol-
gáltatás teljesítését. 

A folyamat: azok az eljárások, melyek műveleti rendszere „leszállítja” a szolgáltatást. 
 
A táblázatban találhatók a legfontosabb mixeszközök:. 
 

A szolgáltatások 7P-je 
Termék Értékesítési 

csatorna 
Promóció Ár Emberi 

tényező 
Tárgyi 
elemek 

Folyamat 

Fizikai 
termékjellemzők 

Minőség 
Tartozékok 
Csomagolás 
Garanciák 
Termékcsopo

rtok, választék 
Márkázás 

Csatorna 
típusa 

Árukiállítás 
Közvetítő 

kereskedők 
Üzletek 

elhelyezkedése 
(lefedettség) 

Szállítás 
Raktározás 
Csatorna- 

menedzsment 

Promóciós 
mix 

Eladók 
– Létszám 
– Kiválasztás 
– Oktatás 
– Ösztön-

zések 
Hirdetés 
– Cél-

csoportok 
– Média 

típusok 
– Hirdetés 

típusok 
– Reklám-

üzenet 
Vásárlás 

ösztönzés 

Rugal-
masság 

Árszint 
Fizetési 

feltételek 
Differen-

ciálás 
Árleszállí-

tások 
Árenged-

mények 

Alkalma-
zottak 

– Toborzás 
– Oktatás 
–

Motiváció 
–

Jutalmazás 
– Csapat-

munka 
Igénybe-

vevők 
– Oktatás 
– Tréning 
A kultúra 

és az értékek  

Környezet-
terv 

– Esztétika 
–

Funkcionalitás 
– Környezet 
Berendezés 
Tájékoztató 

jelzések 
Alkalma-

zottak öltözéke 
Egyéb 

kézzelfogható 
jellemzők 

– Jelentések 
– Névjegyek 
– Nyilat-

kozatok 
– Garanciák 

Tevékeny-
ségi folyamat 

– szabványo-
sított 

– adaptált 
A lépések 

száma 
– egyszerű 
– összetett 
Az igény-

bevevő 
bevonódási 
szintje 
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 – Járulékos 
termékek 

 
 
A szolgáltatástermék 
A termékpolitika egyik legsúlyosabb problémája az, hogy a nem-fizikai természet következtében a 

szolgáltató kínálata nem megfogható. A mit? helyett a hogyan? pontos megértése okoz problémát, azaz a 
konkrét szolgáltatás folyamata és az eredmény színvonala, esetleg tartóssága. Az alapszolgáltatás az 
igénybe vevő főszükségletének kielégítésére szolgál, ez az, aminek megvásárlásáért az adott szolgáltató-
hoz fordul. A kiegészítő szolgáltatások kisebb jelentőségű, az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szolgálta-
táselemek. A szolgáltatás, mint egy nem-fizikai jellegű technológiai eljárás nem szabványosítható, követ-
kezésképpen itt az innováció nem biztosít tartós versenyelőnyt. Nem lehet védekezni az utánzás ellen, sőt 
a szolgáltató szektorban – éppen emiatt – igen erős az utánzási hajlam. A legjobb ötleteket azonnal lemá-
solják!  

 
Ár és fizetési feltételek 
A vevők nem tudják összehasonlítani a különböző szolgáltatók kínálatát. Így az ár egy intranszparens 

tényező, a szolgáltatás tartalma és az árpozíció között laza összefüggés van. Ennek az a következménye, 
hogy a szolgáltató árpolitikai játéktere viszonylag nagy. A szolgáltatások árpolitikájának egyik tipikus 
problémája a fizikai termékekétől eltérő költségszerkezet. Arról van szó, hogy a legtöbb szolgáltató össz-
költségein belül a fix költségek dominálnak, egyes esetekben elérhetik az összköltség 90%-át is, azaz a 
szolgáltató érzékenyen reagál kapacitásainak kihasználtságára. 

 
Csatornapolitika 
A szolgáltató elosztás-politikájának is fontos döntési területe az optimális elérhetőség biztosítása, azaz 

a potenciális igénybe vevőknek megfelelő térbeli és időbeli elosztás. A tapasztalat az, hogy az értékesítési 
hely közelsége 50%-ban meghatározza az ügyfél választását.  

 
Kommunikációpolitika 
A szolgáltatások marketingkommunikációjának alapproblémája, hogy nem-fizikai jellege következté-

ben maga a szolgáltatás nem ábrázolható! A tipikusan rossz szolgáltatásreklám a szolgáltatási folyamat 
képi bemutatására épül (például az autójavító műhelyben takaros overallba öltözött szerelők gépkocsik-
ban turkálnak), holott a potenciális igénybe vevőknek ez semmit sem mond. A szolgáltatás lényegét (azaz 
hogy a szerviz javítást végez) mindenki ismeri, a megkülönböztető jegyeket, az adott szolgáltatás előnyeit 
viszont tapasztalati termék lévén csak az igénybevétel folyamatában lehet megismerni. A hatékony szol-
gáltatásreklám az ún. imázs- és szimpátiareklám, amely felkészíti az igénybe vevőt a szolgáltatás igény-
bevételére, és meggyőzi annak különleges előnyeiről.  

A szolgáltatások esetében a vállalati arculat elsődleges működési szférája a környezet. „Az első meg-

ítélés alapja az a pillanat, amikor a leendő kliens szétnéz a tett színhelyén.”  Ismert kifejezéssel élve: ez az 
igazság pillanata. 

Az egyedi igények jobb megismerését és kielégítését szolgálja a kapcsolat- (relationship) marketing 
is. Ez kommunikációs szempontból azt jelenti, hogy az anonim, tömegszerű befolyásolás helyett visszaté-
rünk az alapokhoz, azaz a megszemélyesített kommunikációhoz. A kapcsolatmarketing a törzsügyfél-
tudat kedvező hatását és költségelőnyeit aknázza ki. 

 
Az emberi tényező 
Az emberi tényező marketingorientált kezelése az ügyletben részt vevő személyek magatartásának és 

kommunikációjának olyan szabályozását jelenti, amely fokozza az igénybe vevők elégedettségét. A 
frontvonal-menedzsment a frontszemélyzetre koncentrál, és szabályozza a kapcsolati személyek magatar-
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tását. Alapelve az, hogy a frontvonalban tapasztalható magatartás közvetlen üzenet az igénybe vevők szá-
mára a szolgáltatóvállalat értékrendjéről, kultúrájáról. Miután az igénybe vevő maga is aktívan részt vesz 
a szolgáltatástermék „előállításában”, a termékpolitikai döntések között az is ott szerepel, hogy milyen 
mértékű legyen az igénybe vevő bevonása.  

 
A tárgyi elemek 
A tárgyi elemeken a szolgáltatás fizikai értelemben látható környezetét (servicescape) értjük egyes ki-

egészítő tárgyi objektumokkal együtt. A „servicescape”-ben megkülönböztetjük a külső környezetet, 
amely ugyan még nem része a tényleges frontvonalnak, de az igénybe vevők ezekkel az elemekkel (hom-
lokzat, parkoló stb.) találkoznak először. 

 
A szolgáltatás tárgyi elemei 
 

Servicescape Egyéb kézzelfogható tényezők 
Külső környezeti elemek 
- Külső design 
- Tájékoztató jelzések 
- Parkoló 
- Tereprendezés 
 
Belső környezeti elemek 
- Belsőépítészet 
- Berendezés 
- Tájékoztató jelzések 
- Elrendezés 
- Levegő minősége/hőmérséklete 

- Névjegyek 
- Céges papírok 
- Számlák, fizetési bizonylatok 
- Jelentések 
- Alkalmazottak öltözéke 
- Vállalati egyenruhák 
- Prospektusok 

 
 
A szolgáltatási folyamat 
A szolgáltatási folyamat politikája azoknak a folyamatoknak a tervezését és irányítását jelenti, ame-

lyek hatással lehetnek a szolgáltatás minőségének megítélésére, és így az igénybe vevők elégedettségére. 
A szolgáltatási folyamatok között rendkívüli szerepet tölt be a „panaszhelyzet”, mivel az igénybe vevő 
elégedetlensége önmagában sem kívánatos jelenség, a frontvonal normál folyamatait pedig kifejezetten 
megzavarhatja. Ezt a problémakört tudja kezelni a panaszszituáció-menedzsment. A másik kitüntetett fo-
lyamat a várakozás. A frontvonal-menedzsment feladata az, hogy a várakozás-sorbanállás technológiájá-
nak leginkább ügyfélbarát megoldását kifejlessze és alkalmazza.  

 
 
 

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁNAK TITKAI 
1. A korábbi tapasztalat sokat számít. Azok az emberek, akiknek már van munkatapasztalata – akár 
nagyvállalatnál, akár saját üzletükben – nagy előnnyel indulnak. 
2. Előnyben vannak azok, akik álmaikat részben vagy egészben maguk tudják finanszírozni. A 
bankok is könnyebben nyújtanak hitelt azoknak, akik saját vagyonukat is befektetik, kockáztatják a 
vállalkozás beindításakor. És az anyagi eszközöknek arra is elegendőnek kell lenniük, hogy segítsenek 
átvészelni azokat a mélypontokat, amelyek minden új vállalkozás esetében előfordulhatnak.   
3. Nagyon nagy türelemre van szükség. A korábbi gyakorlat és a rendelkezésre álló pénz nagyon fontos 
dolgok, de önmagukban nem garantálják a sikert. A sikerhez vezető út hosszú és rendkívül nehéz.  
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4. Új kihívások. Meg kell ismerni az idevonatkozó szabályokat, a jogrendszert, az árakra vonatkozó 
előírásokat, és egy csomó engedélyre van szükség, hogy megfeleljen minden előírásnak. A kihívások 
csúcsát a konkurencia jelenti.  
5. Legyen egy ügyvéd és egy könyvelő a közelben. Az ilyen meglepetések elkerüléséhez jó, ha van egy 
jó ügyvéd és egy jó könyvelő, akik helyükre teszik a dolgokat, és lábára állítják az üzletet.  
6. Hálózat, hálózat, hálózat. Ügyfelekre van szükség, növelni kell az üzletet, embereket kell felvenni. 
Ajánlásokat kell szereznünk korábbi partnereinktől, csatlakoznunk kell azokhoz a szervezetekhez, 
amelyeknek tagjai potenciális ügyfeleink lehetnek. Az ajánlások megkönnyítik a munkát. 
7. Diverzifikáció (az üzlet szélesítése). Még ha úgy is tűnik, hogy nem minden tojás van egy kosárban, 
gondoljunk a diverzifikációra, más szektorokat is figyelembe véve. 
8. Nagyon sok mindenhez kell érteni.  
9. Innovatívnak kell lenni.  

A KISVÁLLALATOK TERMÉKPOLITIKÁJA  
A marketingszemléletben dolgozó kisvállalatoknak, vállalkozóknak arra kell törekedniük, hogy 

kínálatuk minél nagyobb értéket képviseljen vevőik számára, hogy kínálatuk jobban, hatékonyabban, de 
legalább is másképpen elégítse ki a célpiac vevőinek szükségletét, mint a versenytársak kínálata.  

 
Az észlelt érték  

A vevők legtöbbször annak alapján döntenek egy-egy termék vásárlásáról, hogy miképpen ítélik meg 
annak hasznosságát, illetve, hogy ez a hasznosság, megítélésük szerint, miképpen viszonyul a termék 
árához és a versenytárs (helyettesítő) termékek hasznosságához és árához.  
 

A vevők többsége nem a tényleges, objektív érték alapján dönt a vásárlásról, hanem sokkal inkább 
elvárásai, emocionális benyomásai alapján.  
 

A vásárlás a termékek, és szolgáltatások nagy többségénél alapvetően két típusú lehet: első vásárlás és 
ismételt (újbóli) vásárlás. Marketingszempontból a kettő közötti alapvető különbség az, hogy míg a 
vállalkozó termékének első megvásárlására a vevő előzetes elvárásai alapján, addig az újravásárlásra már 
a termékkel kapcsolatos tényleges tapasztalatai alapján kerül sor. Amikor a vevő a kisvállalkozó termékét 
először vásárolja meg, vagy a kisvállalat szolgáltatását először veszi igénybe, tényleges tapasztalata még 
nincs a termékről, illetve a szolgáltatásról. Döntését annak alapján hozza meg, amit látott vagy hallott a 
termékről.  
 

Mindebből az következik, hogy az újonnan piacra lépő vállalkozó egyik legfontosabb feladata az, 
hogy célpiacának vevőit rábírja, ösztönözze a termék kipróbálására, az első vásárlás megtételére. Az 
újravásárlásra, a szolgáltatás újbóli igénybevételére akkor van esély, ha a vevőnek jók voltak a 
tapasztalatai az első használatkor. Ebben a szituációban a termék attraktivitása mellett rendkívül fontossá 
válik az, hogy a termék milyen színvonalon és milyen áron elégíti ki a vevő elvárt igényeit.  
 

 
Az érték maximalizálása 
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A minőség mint a fogyasztói érték alapja 
Ahhoz, hogy a vevő visszatérjen hozzánk, termékünket újból és újból megvásárolja, kiemelt 

fontossága van annak, hogy a termék, illetve szolgáltatás minősége is kiváló legyen, megfeleljen a célpiac 
fogyasztói elvárásainak. 
 
A vevő szemszögéből nézve a termékek és szolgáltatások minőségének több dimenziója lehetséges:  
 A specifikált teljesítménynek való megfelelés 
 A vevő értékelvárásainak való megfelelés 
 A használati célnak való megfelelés 
 Pszichológiai benyomások 

Több termék — a kínálat bővítése 
A bővítésnek több variációja képzelhető el: 
a./ Termékcsaládok kialakítása.  
b./ Új termékek vagy új termékcsaládok kifejlesztése és piaci bevezetése.  

 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS – POZÍCIONÁLÁS  

A mikro, kis- és közepes méretű vállalatok legnagyobb marketingproblémája az, hogy nehezen tudják 
magukat megkülönböztetni versenytársaiktól az egyre élesedő versenyhelyzetben. „Ha nem 
különbözteted meg magad, meghalsz.” (Differenciate or Die) írja az egyik híres szakkönyv címe. Nem 
könnyű a megkülönböztető ismérvet megtalálni: lehet ez egy-egy piaci rés kiszolgálására való 
szakosodás, lehet a szolgáltatás testreszabottsága, vagy valami egészen más. Ha már működik a 
vállalkozás, és nincs egyértelmű elképzelésünk arról, hogy mi a legfontosabb versenyelőnyünk, akkor 
felhívhatjuk néhány vevőnket és rákérdezhetünk arra, hogy miért tőlünk vásárolnak. Így kiderülhet, hogy 
mi a versenyelőnyünk vevőink szemében. A marketingszakma pozícionálásnak hívja a vállalkozások 
részéről megnyilvánuló azon aktív magatartást, amelynek során megkeresik kínálatuk megkülönböztető 
ismérveit, kialakítanak egy ún. egyedi értékesítési ajánlatot, majd ezt folyamatosan kommunikálják a 
potenciális vevőknek.  

Az észlelt érték maximalizálása

Újravásárlási arány,  

a régi vevők megtartása 

Piaci behatolás  

Új vevők szerzése 

Magas szintű szükségletkielégítés Az attraktivitás növelése 

Magasabb értékesítés és profit
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A pozícionálási lehetőségek megalapozása 
Tekintsük át, mi segíthet bennünket abban, hogy megtaláljuk azt az attribútumot, ami majd meg fog 

különböztetni bennünket a konkurenciától! A jó pozicionáláshoz információkra van szükség. A kisvállalat 
– főleg az anyagi erőforrások hiánya miatt – azonban csak a legritkább esetben fordul piackutató céghez, 
annak érdekében, hogy megbízható információkat kapjon versenytársairól, és vevőiről. A 
nélkülözhetetlen információk beszerzését megtehetjük magunk is.  

A vevőpreferenciák ismeretében megnézhetjük versenytársainkat is. Persze azt is célszerű tisztázni, 
hogy kik a versenytársak. Ha azonosítottuk a versenytársakat, akkor az ő tevékenységüket is értékelhetjük 
a kialakított szempontok alapján.  

Mire pozícionáljunk? 
Néhány tanács: 
1. A kisvállalat azt a megkülönböztető tulajdonságát hangsúlyozza, ami fontos vevői számára. 

 Ha a személyzetről van szó, akkor ez lehet a szakértelem, az udvariasság, a megbízhatóság, stb. 

 Ha az árról van szó, akkor ez lehet az ár nagysága, a fizetési könnyítések, stb. 

 Ha az eladásról van szó, akkor ez lehet a kiszolgálás testreszabottsága, a választék 
különlegessége, stb. 

2. A megkülönbözető tulajdonságok száma ne legyen sok. Célszerű egyet, a legfontosabbat kiemelni, 
de előfordul az, hogy kettő, maximum három megkülönböztető ismérvet hangsúlyozunk.  
3. A pozícionálási stratégiánkban csak olyat állítsunk magunkról, amit teljesíteni is tudunk. 
4. A pozícionálásnál vegyük figyelembe a vevő szempontjait. Mindig vegyük figyelembe a vevők nem 
megfelelően kielégített igényeit.  
5. A pozícionálás meghatározásakor vegyük figyelembe a pszichológia egyszerű megállapításait: 

 Tulajdonságpszichológia. A sok tulajdonságból válasszunk ki egyet, a legértékesebbet és azt 
hangsúlyozzuk.  

 „Hogyan készül” pszichológia. A vevők szeretik azt hinni, hogy a terméknek van valami 
„mágikus” összetevője, amitől jobb, mint a többi (pl. „norvég formula”).  

 Az „első, a legújabb” pszichológiája. A fogyasztók jelentős részénél mágikus ereje van annak, ha 
valami az első.  

 A hagyományok és a tradíciók pszichológiája. Az emberek úgy gondolják, hogy a múltba nyúló 
gyökerek lehetnek a jövőbeli sikerek zálogai.  

 A szakértelem, a specializáció pszichológiája. Az emberek többsége sokszor előnyben részesíti 
azokat, akik egy-egy szűkebb területre specializálódtak, és ott a szakértelemre pozícionálnak.  

 A kényelem pszichológiája. Az emberek általában azt az ajánlatot választják, amelyik az adott 
helyzetben nagyobb kényelmet jelent számukra: a földrajzi fekvés, a házhozszállítás, mindent egy 
helyen, stb. 

 
Néhány általános tévhit az árakkal kapcsolatban 

 
1. Tévhit: az ár a vásárlási döntés legfontosabb befolyásoló tényezője. 
Vannak kevésbé árérzékeny piaci szegmensek is, ezekre célszerű szakosodni. E mellett a vevők jelentős 
része – egyre inkább – értékorientálttá válik. Az értékorientált vevő a vásárlási döntés meghozatalakor 
összehasonlítja a termék, vagy szolgáltatás hasznosságát az árral. Ha a kisvállalat jól találta el a célba vett 
vevők értékelvárásait, és termékét/szolgáltatását ennek megfelelően differenciálta, akkor számíthat arra, 
hogy a vevők nem kizárólag az ár alapján fogják vásárlási döntéseiket meghozni.  
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2. Tévhit: ahhoz, hogy élve maradjunk a tömegáruk versenyében, alacsonyabb áron kell szolgáltatásunkat 
kínálni.  
Mindig meg lehet találni annak a módját, hogy miképpen lehet termékünket vagy szolgáltatásunkat 
pozitívan megkülönböztetni és ezzel kiemelni a tömegáruk sokaságából.  
 
3. Tévhit: az árazás egyszerű, a szolgáltatás költségeihez hozzá kell adni a kívánt nyereséget, és már 
készen is van. 
A legtöbb vállalkozó egyszerűen nem is ismeri egy-egy szolgáltatása egységköltségét. A közvetlen 
változó költségeket még csak-csak ismerik, de azt, hogy az általános, fix költségekből mennyi jut egy 
termékre, azt már nem. Célszerűbb az értékből, a piaci tendenciákból kiindulni az árak meghatározásakor.   
 
4. Tévhit: ha az értékesítés stagnál, csökkenteni kell az árat. 
Az árcsökkentésnek nagyon komoly oka kell, hogy legyen. Ha biztosak vagyunk abban, hogy az árak 
csökkentésével új vevőket szerezhetünk, és a megnövekedett értékesítés ellensúlyozza az árcsökkentés 
okozta veszteségeket, akkor stratégiánk igazolható. Ellenkező esetben azonban az árcsökkentés 
veszteséget fog eredményezni.  
 

A KISVÁLLALATI REKLÁM 
Még kisvállalatok esetében is igaz, hogy reklám nélkül sikeres üzlet nem létezik. A kérdés az, hogy 

mennyit költsünk reklámra, valamint, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeget milyen reklámeszközök 
igénybevételére fordítsuk. A „mennyit költsünk reklámra” kérdésre a válasz nem egyszerű. A 
piacbefolyásolásra rendkívül sok eszköz áll rendelkezésre, ezek egy része igen költséges, néhányuk pedig 
szinte ingyenes. A tulajdonos-menedzsernek először végig kell gondolnia, hogy mely eszközökkel tudja 
potenciális vevőit elérni. Ismernie kell a különböző eszközök költségeit, majd ezt követően kell 
meghatároznia azt, hogy milyen struktúrában fogja marketingkommunikációját megtervezni; összesen 
mennyit fog költeni, és ezen belül milyen arányt fog képviselni a reklámkiadás. A kezdő vállalkozásnak 
azonban mindig többet kell költenie kommunikációra, mint a már bejáratott, jól működő cégeknek. A 
jövő sikere érdekében ezeket a kockázatokat fel kell vállalni.  
    

Mire költsünk? Vegyük sorra a rendelkezésre álló reklámeszközöket! Van, aki a „maxi média” és a 
„mini média” között tesz különbséget. A maxi médiához sorolhatók a televízió, és rádiócsatornák, az 
újságok, a heti és havi lapok, a szakmai kiadványok.  
 
 
Rádió, napilapok, hetilapok, folyóiratok… 

A lokális vállalkozások számára nagyon jó médiának tekinthetők a helyi rádiók, illetve a helyi terítésű 
lapok. A legtöbb vállalkozó és kisvállalat az ún. „mini médiában” gondolkodik. Ide tartoznak következők: 

 Az apróhirdetés. A jól megválasztott újságokban, magazinokban, információs és szakmai 
kiadványokban megjelentetett apróhirdetések találati aránya meglepően jó. 

 A prospektusok. A prospektus részletesen bemutatja a cég kínálatát, elérhetőségét, stb.  

 A szórólapok. A prospektushoz viszonyítva a szórólapok kevesebb információt tartalmaznak, 
olcsóbban előállíthatók. Előnyük, hogy nagyon jól teríthetők: bedobhatók a környező lakások 
postaládájába, rátehetők a parkoló gépkocsik szélvédőjére, elhelyezhetők hirdetőtáblákon, 
szórhatók rendezvényeken, elhelyezhetők a potenciális vevők által látogatott helyeken (boltok, 
sportpályák, szórakozóhelyek, stb.). 

 A szaknévsorokban (Kisokos, Arany oldalak, szakmai címjegyzékek, stb.) való megjelenés 
szintén hasznos eszköze a potenciális vevők elérésének.  



25 

 

 A kisplakátok, megállító táblák. Szintén hatékony eszközök lehetnek. Miniplakátokkal sok 
helyen találkozhatunk: falakon, áruházi folyosókon, bevásárlókocsikon, közlekedési eszközökön, 
stb. A potenciális vevők sokszor – unalmukban is – olvasgatják az eléjük kerülő információkat, és 
ez sok esetben kapcsolatfelvételhez vezethet. 

 A gépkocsik, tömegközlekedési eszközök külsején elhelyezett reklámok. Ma már rendkívül 
elterjedt szokás, hogy a vállalkozó vagy a kisvállalat gépkocsijára felfesteti a cég legjellemzőbb 
adatait. A közlekedésben haladva, vagy éppen a közlekedési dugóban állva, sokan itt írják fel a 
cég elérhetőségét. 

 

Direkt marketing és az internet a kisvállalati gyakorlatban 
Napjainkban a direkt marketing népszerűségének rohamos növekedését tapasztalhatjuk. Direkt 

marketingen azokat a marketingtevékenységeket értjük, amelyek a végső fogyasztók közvetlen elérését 
célozzák tájékoztatásuk, meggyőzésük és végső soron a termékek vagy szolgáltatások értékesítése 
céljából. A direkt marketing különösen a mikro-, kis- és közepes méretű vállalatok gyakorlatában 
népszerű. Ennek egyik oka az, hogy a direkt marketing eszközeinek használata a hagyományos 
reklámozáshoz viszonyítva jóval kisebb befektetést igényel. A direkt marketing eszközei nagyon 
sokfélék, a levélreklámtól kezdve az internet felhasználásáig.  

Direkt marketing a kisvállalati gyakorlatban 
A kisvállalatok a direkt marketing következő eszközei között válogathatnak: 

1. Katalógus 
2. Levélreklám (direct mail) 
3. Újságokban és magazinokban elhelyezett kuponok 
4. Teleshop (televíziós értékesítés) 
5. Közvetlen ajánlat a rádióban 
6. Telefonmarketing 
7. SMS reklám 
8. Levélgyufa 
9. Prospektus és reklámmelléklet stb. 
 

A direkt marketing előnyei a kisvállalat szempontjából: 
1. A direkt marketing olcsóbb a hagyományos eszközöknél, és gazdaságosabb is. Kiszámítható, 

hogy a direkt marketing esetében alacsonyabb az egy vásárló elérésének fajlagos költsége. 
2. A direkt marketing esetében sokkal biztosabb találati arányt lehet elérni. A célcsoport 

kiválasztása (földrajzi elhelyezkedés, nem, kor, foglalkozás, képzettség, érdeklődés, családi 
állapot, vagy sok más szempont alapján) egyszerűbb és megbízhatóbb.  

3. A direkt marketing eszközei személyre szabottak lehetnek, és határidőhöz köthetők. A 
közvetlen megszólítás és a határidők beépítése megakadályozhatja a vevő hosszas 
gondolkodását, és így cselekvésre ösztönzi őt.  

4. A direkt marketing eredményessége könnyen tesztelhető és jól mérhető. A határidő lejártakor 
pontosan kiszámítható az akció eredményessége. Ez a hagyományos médiareklámnál közel 
sincs így. 

5. Olyan fogyasztók is elérhetők, akik kevéssé informáltak. 
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Kisvállalati marketing az interneten 
A fogyasztókkal való kommunikációt a háztartások internettel való ellátottsága is befolyásolja. 

E területen nagy az elmaradás. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bár a háztartások 
valószínűleg tényleg nem vásároltak internet előfizetést, az egyének hozzáférése azonban a vállalati 
és intézményi lehetőségeken keresztül sokkal magasabb.  

Ma már a mikro- és kisvállalatok számára is nélkülözhetetlen, és a piacon maradás feltétele az 
internet. Az internet teszi ugyanis lehetővé a kisvállalatok számára is azt, hogy a hagyományos 
médiában eddig nem elérhető közvetlen kapcsolatot teremtsenek vevőikkel, és kommunikációjukat 
minél inkább rugalmassá, személyre szabottá és a vevőket bevonva interaktívvá tegyék.  

A vállalati honlap átgondolt üzleti és marketingstratégiai eszköz, a vállalati PR jól kidolgozott 
és tudatosan alkalmazott része lehet. Költségkímélő és hatékony módon járul hozzá ahhoz, hogy 
növelje a cég ismertségét, javítsa az ügyfelekkel való kommunikációt és összességében a vállalat 
imázsát.  
 
Milyen marketingfeladatokat lehet az internet használatával a kisvállalatnál ellátni? 

1. Az e-mail költségkímélő személyes kommunikációs eszköz mind a cégen belül, mind a 
cégek között (beszállítók, szolgáltatók, vevők), mind az ügyfelekkel. Az e-mail lehetőséget 
ad a direkt marketingre is. A reklámozás mellett az e-mail az értékesítés fontos eszköze is 
lehet a kisvállalatok gyakorlatában. Az internetet használó vevők a honlapról tájékozódnak 
a cég kínálatáról. 

2. Az e-mail mellett alapvető fontosságú, hogy a cég készítse (készítesse) el saját honlapját. 
Ma már honlap nélkül igazi üzleti siker nincs. Jó domain nevet kell választani. A domain-
név a honlap címe, ez teszi lehetővé, hogy az érdeklődők megtalálják a honlapot a 
világhálón immár több milliós számban jelen lévő lapok között. Mivel a honlap a 
vállalkozás virtuális megjelenítése, fontos, hogy szakértelmet sugározzon. A honlap 
virtuális megjelenítése a kisvállalatnak és kínálatának; következésképpen PR és 
reklámcélokat szolgál. Tájékoztatja a potenciális vevőket a cégről és kínálatáról, a maga 
eszközeivel igyekszik őket vásárlásra ösztönözni. Fényképekkel kell bemutatni a 
szolgáltató létesítményeit. Ma már a vevők összehasonlítják ezeket az ajánlatokat, és azt 
fogják választani, amelyiknél az ár és a tetszés egybeesik. A kisvállalati honlapok esetében 
marketingszempontból fontos az, hogy kötelező menüpontok (cég, elérhetőség, termékeik, 
stb.) mellett jelenjenek meg a referenciák, az elégedett vevők ajánlásai is. 

 
 
Végül alkalmazzuk a digitális média új eszközeit: Twitter, banners, pop-ups, blogs, YouTube, mobil, 
közösségi hálók (Facebook), stimulált buzz stb. Mert ne feledjük: 
 
 

„Marketing is conversation”, azaz minden azon múlik, mennyit beszélnek rólunk..  
Persze lehetőleg csupa jót…  

 
Forrás: 
 
Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009 
 
Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007 
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Tulajdonos típusok 

Dr. Lukács Zoltán 

társállat termékmenedzser 
Bayer Hungária Kft. 

 
Állatorvosi ellátás, kommunikáció, vásárlói magatartás, emberismeret, üzleti érzék. 

 
Annyiszor láttuk már, ahogy a rendelőnk ajtaján belép a „KÖVETKEZŐ” tulajdonos, aki azért hozza 

el hozzánk kutyáját vagy macskáját, hogy annak betegségére megfelelő gyógyírt találjunk. 
Rengeteg tapasztalat és hosszú évek munkája alapján bátran nekikezdhetnénk a gazdi alapos 

kikérdezésének és a megfelelő vizsgálatoknak, DE…. És itt kezdődnek a kérdések!  
 

Mit fogok találni a vizsgálataim során? Milyen kezelést kell javasolnom? Hogyan fogom ezt úgy 
elmagyarázni, hogy a paciensem is - aki ugyebár laikus - megértse és kiválaszthassa a számára és 
kedvence számára is ideális kezelést? Milyen ötletekkel tudok segíteni abban, hogy a legközelebb 
biztosan elkerülje a hasonló gondokat? Hogyan tudok számára új gondolatokat felvetni abból a célból, 
hogy megelégedetten hagyja el rendelőmet és legközelebb is visszajöjjön hozzám - sőt tovább megyek 
évente rendszeres gyakorisággal, 3-4-5 alkalommal megforduljon rendelőmben. 
 

Elgondolkodtatok már azon, hogy hogyan szoktatok egy szolgáltatást megrendelni vagy egyáltalán, 
hogyan vásároltok? Ha ezt kielemezzük, rájövünk arra, hogy ösztönösen ugyanígy közelítik meg ezt a 
kérdést „betegeink” is. A „vásárlásnak” tehát úgymond pszichológiája, konkrét folyamata van, melynek 
mozzanatai egymásra épülnek. 
 

Felméréseink szerint az állatorvosi rendelők látogatottsága vevőkre lebontva éves szinten átlagosan 
két alkalmat jelentenek. Az évek óta nagyjából változatlan állatlétszám mellett, az állatorvosi rendelők 
látogatottságának növelésével lehetséges lenne az állatorvosok forgalmának növelése is. Hogyan lehet a 
látogatottságot növelni? 
 

Mindenkit visszavárunk? Egyáltalán kik járnak hozzánk? Kikből tevődnek össze a „törzsvendégeim”? 
Miért jönnek ők vissza hozzám? Megszokásból, szimpátiára hivatkoznak, elégedettek a 
szolgáltatásommal? Ez mind remek, de hogyan tudom mégis megerősíteni bennük a rendszeres rendelői 
vizitek fontosságát? 
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Megoldás a válságra: Eukanuba - szakmai és üzleti megoldások 

Dr. Berkényi Tamás 

állatorvos 
Eukanuba, Procter & Gamble Pet Care 

MÁOK Klinikai Dietetikai Tagozat Elnöke 
 
 

A jelen gazdasági válság megtakarításokra késztet mindenkit, így az állattartókat is.  
Ez természetesen hat az állatorvosi rendelők forgalmára és bevételeire. Ilyen helyzetben különösen 

fontos a rendelő bevételeinek stabilitása, kiszámíthatóvá tétele, az esetlegesen elmaradó tulajdonosok 
miatt kiesett bevételek pótlása, a gazdák lojalitásának erősítése a szolgáltatások bővítésével. A 
tápforgalmazók által már unalomig ismételgetett - amúgy igaz - érv, miszerint a rendelői tápeladás segíti 
a praxisok üzletmenetét, a mostani válságos helyzetben új értelmezést nyert. 
 

A válság következménye, hogy a tápboltok forgalma egyre inkább az olcsóbb termékek irányába 
változik, miközben csökken a vásárlók száma is. Ebben a helyzetben előnyös helyzetben van az 
állatorvosi rendelő, ahova továbbra is bemegy a tulajdonos megelőző és/vagy gyógyító beavatkozásokra. 
A tápboltokban nincs lehetőség – sokszor tudás és hitelesség sem- a vásárló szakmai alapon történő 
meggyőzésére, mi több, a boltok sokszor az állatorvosi rendelő ajánlásának gyümölcsét aratják le.  A 
válság idején a boltok még inkább a zsák bruttó ára alapján árusítanak, így az olcsóbb, és ezért gyengébb 
minőségű termékek kerülnek a vásárlók kosarába, annak összes következményével.  Az állatorvosi 
rendelőnek van lehetősége a minőségen alapuló ajánlásra, azonban ott is egyértelműen fontos a tulajdonos 
szempontjából történő ár összehasonlítás.   
 

Az ár - érték arány minden eddiginél erőteljesebb bemutatása a tulajdonosok felé, a minőség 
elmagyarázása, a napi etetési költség pontos kiszámítása, a konkurencia összehasonlítás együttesen 
eredményezheti azt, hogy a költeni szándékozó állattartó az állatorvosi rendelőben hagyja a pénzét. 

 Fontos szempont az is, hogy a költségcsökkentés érdekében választott táp esetleges következményei 
egészségügyi panaszokat, ezáltal az állatorvosi költségek nem várt emelkedését, és így csalódott vevőt 
eredményezhetnek. 
 

Válság idején a kiszámíthatóbb, alacsonyabb, állandó költségeket előnyben részesítik a fogyasztók a 
váratlan, magas állatorvosi költségekkel szemben, melyek a tulajdonost esetleg drasztikusabb, - a praxis 
számára is végzetes - lépésre kényszeríthetik. 
 

A napi etetési költségek kihangsúlyozása egy válság idején nem elegendő, nélkülözhetetlen kiindulása 
a beszélgetésnek, de ennél több érv kell a tulajdonos meggyőzésére. Mellé kell állítani a gyengébb tápok 
veszélyeit, és azt is, hogy mit nyer az állat és gazdája is a jobb minőségű táppal. 
 

Azt minden kutya - macskatartó gyorsan elfogadja,  hogy kedvencének ősei ragadozók voltak, ezért 
állati fehérjét igényelnek, tehát a hús alapú tápok hasznosabbak számukra, mint a növényi alapú tápok. 

 Most azonban érdemes felhívni a figyelmüket a rostok, ezen belül is a tápban található prebiotikumok 
szerepére. Ezek jelentőségét nem is olyan nagyon nehéz kiemelni, hiszen a humán fogyasztói reklámok 
reggeltől - estig sulykolják a prebiotikus rostok előnyös hatásait, úgymint az emésztés segítése, azonban 
ritkábban esik szó a immunrendszerre gyakorolt kedvező hatásukról. Ismert pedig, hogy a kutyák  
immunrendszerének 65%-a az emésztőrendszerben található, így az emésztést is javító prebiotikus rostok 
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fokozzák az  ellenálló képességet is. Mire is vágyna egy tulajdonos a válság idején kedvencével 
kapcsolatban, mint egészséges kedvencre és kiszámítható, alacsonyabb költségekre. 

A Eukanuba most megújított tápjainak mindegyikében megtalálhatók a prebiotikumok,  
fructooligoszacharidok, melyek az emésztés segítése mellett jótékonyan hatnak az immunrendszerre, 
javítják az ellenálló képességet. 
  

A Eukanuba tápokhoz adott fructooligoszacharidok  segítenek normalizálni a bél baktérium flóráját, 
támogatják a hasznos bélbaktériumok szaporodását és megakadályozzák a pathogénekét. Ezáltal javítják a 
bélműködést, a tápanyagok felszívódását. Egyre szélesebb körben bizonyított jótékony hatásuk a gyomor-
bélbetegségekben, (pl.: fructo  -oligosaccharidok,  mannan-oligoszacharidok, cukorrépapép). 
 

Segítenek helyreállítani a a vastagbél falának állapotát és csökkenteni az átjárhatóságát, erre alkalmas 
a cukorrépapép, mely táplálja a bélhámsejteket, energiaforrást jelent számukra, így segíti 
regenerálódásukat. 
 

A táplálék mindennapi kezelés: prevenció és gyógyítás. A megfelelő összetételű diéta kiválasztásával  
bizonyos tünetek enyhíthetők, egyes betegségek akár meg is előzhetők. A táplálék kiválasztásával nagy 
hatást gyakorolunk a szervezetre. Minden nap, heteken, hónapokon, éveken át különböző (táp)anyagokat 
juttatunk a szervezetbe. A napi táplálékkal megelőzhetünk bizonyos betegségeket, azaz preventív kezelést 
érhetünk el vele. 
 

Abban az esetben, ha sikerül a tulajdonossal megértetni, hogy a minőség választásával mind kedvence 
mind a tulajdonos pénztárcája jól jár, akkor azzal a rendelő is jól jár. 
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Megoldás a válságra: ALPHA ZOO FRANCHISE 
Üzleti megoldások 

Dr. Szetmár István 

Pet-üzletág Igazgató 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 

 
Mi az Alpha Zoo Franchise? 

Már meglévő, önálló állateledel üzletek összefogásával, valamint új Átvevői üzletek nyitásával az 
ország legnagyobb, egységes állateledel és felszerelési értékesítési szaküzlethálózata.  

Az Alpha Zoo franchise rendszer lényege, hogy az ország különböző pontjain egységes arculati és 
marketing megjelenés, valamint egysége termék portfolió és értékesítési rendszer alapján minél több 
önálló egység (vállalkozás) működjön. 
 
Miért Alpha Zoo Franchise?  

Az állateledel piac értékbeli forgalmának mintegy 25%-át a szakcsatorna teszi ki, melynek piacvezető 
szereplője az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.  

A forgalmi növekedés lassuló, de folyamatos, annak ellenére, hogy megjelent egy nemzetközi 
franchise lánc, mely erőteljesen növekszik, elvéve a lehetőséget a piac hazai szereplőitől. 

Magas színvonalú szakmai és kereskedelmi szolgáltatások mellett megfelelő gazdasági megtérülést, 
boldogulást, valamint kedvező árakat és egyéb kondíciókat kínál a franchise Átvevőnek és a vásárlóknak 
egyaránt. 

 
Előnyök 

- logó, védjegy használat 

- egységes szoftver használat 

- kedvező beszerzések 

- stabil háttér 

- folyamatos központi akciók 

- folyamatos lakossági hirdetések 

- egységes megjelenés, termékportfolió, árak 

- folyamatos internetes jelenlét 

- teljes működési know-how 

- beszállítói friss-szerviz 

- flottakedvezmények 

- érdekvédelem 

- egységes szerződési háttér 

- negyedéves bónusz-rendszer 

- folyamatos továbbképzések, szakmai találkozók 

- kizárólagos franchise termékek 

- a túlélés lehetősége 
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Alpha Zoo Master Franchise - mert meg kell mutatni 
Master franchise = saját üzemeltetésű szakáruházlánc  

1. Alpha Zoo nyitás: 2009. szeptember 1., Cora, Törökbálint 

2. Alpha Zoo nyitás: 2009. november 6., Eurocenter, Óbuda 

3. Alpha Zoo nyitás: 2009. november 16., Tesco, Dunakeszi 

4. Alpha Zoo nyitás: 2009. december 20. Tesco-Expressz Rákóczi u.  

 
Össz. beruházás: 200 millió Ft 
Össz. Alapterület: 2000 m2  
 
Eukanuba polcok az Alpha Zoo üzletekben 

 

 

 
Kapcsolódási lehetőségek  
 
Állatorvosok a franchise rendszerben  

1. Saját tulajdonban lévő vagy bérelt Alpha Zoo sub-franchise szaküzlet 
2. A know-how alapján történő üzemelés  
3. Üzletméret nagyságától függő kategóriák  
4. Egységes áruválaszték, saját márkás termékek  
5. Professzionális marketingtámogatás (flyer-lakossági szórólap, billboard, internet)  

 
Sub-franchise kategóriák  
1. S-kategória: „shopping shop”, olyan partner, akinek fő tevékenységét „csak” kiegészíti a pet-shop, pl.: 
állatorvosok, kozmetikusok, klinikák stb. cikkek száma: 100 
2. M-kategória: 50-100 m2 alapterületű pet shopok, cikkek száma: 1.000 – 2.000    
3. L-kategória: 100-250 m2 alapterületű pet shopok, cikkek száma: 2.000 – 4.000   
4. XL-kategória: 250 m2 feletti alapterületű pet shopok, cikkek száma: 4.000 felett 
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Első hónap tapasztalatai 3 kiskereskedelmi egységben: Székesfehérvár, Debrecen, Veszprém 

 
 
Miért csatlakozzak? 
 
Saját elképzelés, megoldás, biztos háttér nélkül 

 

Franchise megoldás = stabil, professzionális háttér 

 
A különbség látható és érezhető! 

 
Hogyan csatlakozhatok? 
 
A csatlakozás feltételeiről bővebb információért, kérjük, küldjön e-mailt franchise@alpha-vet.hu 
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2009. december – A munkaügyi bírság elkerülhető!!! 

A megelőzés jelentős összeget takarít meg a vállalkozásnak 

Reiterer Tünde 

munkaügyi tanácsadó 
 

1. Magamról: 
A munkajoggal munkám során találkoztam először. Normatechnológusként, munkaelemzőként, 

munkaszervezőként végigjártam a szakmát. Évekig dolgoztam munkaügyi felügyelőként, mielőtt 
saját vállalkozást létesítettem. A vállalkozásomat arra alapítottam, hogy - véleményem szerint - a 
hatóság részéről történő elvárás nincs arányban az általuk nyújtott segítséggel. Ezt megerősítette a 
nyár közepétől hatályos jogszabály módosítás, mely kapcsán a felügyelőségeknek megszűnt a 
mérlegelési jogköre, hogy az ügyből legyen-e bírság, vagy csak a megállapított jogsértésre pénz 
nélküli határozatot hozzanak-e? Minden jogsértésért büntetnek. 

Kevesen foglalkozunk a vállalkozói szféra tanácsadásával, a vállalkozók sem tulajdonítanak 
nagy jelentőséget a munkajognak, de csak az első bírság kiszabásáig. 
Az előadás nem a teljesség igényével készült, hiszen az idő rövidsége csak egy szűk 
keresztmetszetre ad lehetőséget. Az előadásom célja felhívni a munkaügy fontosságára a 
figyelmet. Tájékoztatni a munkáltatókat és a leendő munkáltatókat a preventív tevékenységre. A 
jogsértő állapotot 3 évre visszamenőleg szankcionálja a hatóság, mérlegelés nélkül.  

 
2. Bírságok:  

Ismertetném a legfontosabb bírsághatárokat. A kiszabható legkevesebb bírság 30.000,-Ft, a 
legmagasabb 20.000.000,-Ft. A bírságot alkalmanként és telephelyenként lehet kiróni, ami azt 
jelenti, hogy egy munkáltató rendszeres jogsértését teljes ellehetetlenítés eredményezheti. A nem 
Eu-s munkavállalók számára munkavállalási engedély szükséges. Amennyiben egy munkáltató az 
engedélyhez kötött foglalkoztatást hatósági engedély nélkül illetve az engedélyben rögzített 
munkakörtől eltérően végzi, első esetben minimum a mindenkori minimálbér 8-szorosára, 
ismételt esetben 15-szörösére büntetendő munkavállalónként. Értelmezve: ha a munkáltató 2 főt 
engedély nélkül foglalkoztat, a bírság összege minimum 2 x 71.500,-Ft x 8 = 1.144.000,-Ft. Az 
ismételt jogsértés esetében ez 2 főnél minimum 2 x 71.500,-Ft x 15 = 2.145.000,-Ft. 

munkaügyi és külföldi engedély nélküli foglalkoztatás (1996. évi LXXV. tv. 
Met.) 

 
3. A munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi teendők: 

 Foglalkoztatási formák: 
o Színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás 
o AM kiskönyvvel történő foglalkoztatás 
o Munkaszerződéssel történő foglalkoztatás 
o munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatás 
o külföldi munkavállaló foglalkoztatása 
Mikor melyik foglalkoztatási forma alkalmazása célszerű? A színlelt szerződést példán 
keresztül mutatom be. Az AM kiskönyves foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól is 
beszélni szeretnék. Mi a munkaerő-kölcsönzés, vannak-e buktatói? A munkáltatói 
felelősségek, a megosztott munkáltató jogkör gyakorlásának módja. 
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 Adatlap 
Nem kötelező dokumentum, de a tapasztalatom szerint sok kellemetlenségtől kíméli meg a 
munkáltatókat. 

 Munkaszerződés 
o Dátumok 

mikor kössük meg? 
o tartalmi elemek 

a munkáltatók fontos adatai, a munkakör, a munkavégzés hely, a személyi alapbér. 
o jogorvoslat 

kell-e a munkavállalót a jogorvoslati lehetőségéről tájékoztatni? 
o módosítások 

van-e a munkaszerződés-módosításnak előírása? 
o hol tároljuk a munkaszerződést ? 

a munkavégzés helyén kell-e vagy csak célszerű tárolni a munkaszerződést? 

 Tájékoztató 
A munkavállalókat a munkaszerződés létrejöttétől 30 napon belül írásban is tájékoztatni kell 
az alábbiakról: 
o orvosi alkalmasság, utazási ktg. 
o munkarend, beosztás, pihenőidő 
o pótlékok, készenlét 
o foglalkoztatás feltételei 
o munkába lépés 
o irányító 
o szabadság 
o felmondásra vonatkozó szabályok 
o szakszervezet 
o kollektív szerződés 
o üzemi tanács, üzemi megbízott 
o oktatás 
A tájékoztatás kissé eltér a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló 
esetében, de az eltérés nem számottevő. 

 Munkaköri leírás 
mi a jelentősége? 

 Vezénylés 
A beosztásra vonatkozó előírások, és hogyan kerülhetjük el az ebből adódó bírságokat? 

 Munkaidő-nyilvántartás 
o jelenléti ív 

jogszabály rendelkezik-e a vezetéséről?  
o munkaidő 

a munkaidőre vonatkozó legfontosabb szabályok ismertetése 
o pihenőidő 

a pihenőidőre vonatkozó legfontosabb szabályok ismertetése 

 Szabadság-nyilvántartás 
milyen tartalmi és formai követelményeknek kell megfelelni? 

 Munkabér-elszámolás 
van-e jó és rossz program?  

 Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos igazolások 
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A munkaviszony megszüntetésének, megszűnésének módjai, jognyilatkozatok ismertetése, a 
kiadandó igazolások fajtái. 

 
4. Utazó és fix munkahelyű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi tudnivalók. 

Ismertetem a gépkocsivezetőkre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat. A munkavállalók által 
elkövetett jogsértés miatt a munkáltatók is felelősségre vonhatók. Példán keresztül hívom fel a 
figyelmet a munkáltatói ellenőrzésre és a szankcionálás fontosságára. 

 

 Jogszabályok: 1992. évi XXII. tv. a Munka törvénykönyve 
      1996. évi LXXV. tv. Met. 
      1991. évi IV. tv. Flt. 

Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete 
6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelete 
az 1988. évi I. tv-ről és annak módosításairól – beleértve a 2005. évi XI. tv-t 
- és a hatályos AETR-t 
az 561/2006/EK rendeletről 
a 2135/98/EK tanácsi rendeletről 
a 89/88 Mt. rendeletről 
a 14/2001 KÖVIM rendeletről 
a munkáltató egyéb szabályzatairól. 
 

Összegzés 
A munkajog fontossága, a bírságok elkerülése, a jogkövető magatartás pénztárca kímélő, nyugodt 
alvást biztosít. 
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Vállalkozás tervezésénél könyvelőnek feltett 20 kérdés 

Tomcsányi Erzsébet 

okleveles közgazdász, adószakértő, okleveles könyvvizsgáló 
Tomcsányi Audit Kft. 

 
 
1. 
Milyen vállalkozási formát érdemes választani?  

Kft-t a korlátozott felelősség miatt, a könnyebb és jobb költségelszámolás lehetősége miatt. 
 
2. 
Milyen tőkével érdemes céget alapítani?  

Minimum 500.000 Ft pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással. 
 
3. 
Milyen elemei vannak az alapító okiratnak, társasági szerződésnek, amelyek számviteli és adózási 
kérdéseket is érintenek? 

Osztalék előleg fizetési lehetőség, szavazati arány, osztalék fizetés aránya, pótbefizetés, tevékenységi 
körök, székhely, telephely az elszámolható költségek miatt.   

 
4. 
Milyen szempontok alapján kell eldönteni az általános forgalmi adóra való bejelentkezést? 

Tervezett tevékenységek, esetleges ingatlan bérbeadás alapján. 
 

5. 
Melyek azok a minimális számviteli és adózási kérdések, amelyeket ismernie kell minden cég 
tulajdonosának, vezetőjének?  
 

Mérleg kiemelt tételeit: vagyon, saját tőke, saját tőke hiánya, péztárban tartható maximális 
pénzkészlet,  
Eredménykimutatás kiemelt tételei: bevételek, költségek, ráfordítások, mérleg szerinti eredmény. 
Kiemelt adózási kérdések: társasági adó, illetékek, iparűzési adó, bérek járulékai, osztalék utáni adók. 
Társasági adót csökkentő lehetőségek: fejlesztési tartalék képzése, kisvállalkozási adókedvezmények 
és adóalapcsökkentő tételek.   
 

6. 
Milyen kérdésekre kell figyelni az adók optimalizálása érdekében a működéshez szükséges 
eszközök, kiemelten az ingatlanok és gépjárművek esetében? 

Lakóingatlanok és nagyteljesítményű személygépkocsik adói, vagyonadó. 
 

7. 
Melyek a könyvelési szerződés kiemelt elemei? 

Vállalt feladatok, teljesítési határidők, bizonylatok átadásának határidői, felelősségvállalás kérdései, 
díjfizetés feltételei, felmondás. 
 
 

8. 
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Mikor és milyen esetben áll fenn a megbízott könyvelő felelőssége? 
A könyvelő szerződésben vállalt feladataiból következő hiányosságok és hibák esetén, amennyiben 
azokat nem a megbízó adatszolgáltatása okozta. 
 

9. 
Mit jelent a könyvelői felelősségbiztosítás és milyen esetekre terjed ki? 

A felelősségbiztosítás nagyon ritkán, károkozás esetén fizet kártérítést. 
 

10. 
Mire kell ügyelni a bizonylatok kitöltésénél?  

Szabályosságra, pontos elnevezésekre és pontos címekre, teljesítési időpont helyességére, szabályos 
javításokra.  

 
11. 
Mire kell ügyelni a befogadott bizonylatoknál? 

Csak szabályosan kitöltött bizonylatokat szabad befogadni. 
 

12. 
Kinek és hogyan kell kezelnie a házipénztárt? 

A házipénztárt, a készpénz befizetéseket és kiadásokat ott és akkor kell könyvelni, ahol és amikor a 
készpénzmozgás megtörtént.  
 

13. 
Mitől függ, hogy mennyi a pénztárban tartható készpénz maximuma? 

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásnál a pénzkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell 
a pénztárban tartható készpénz maximumát. A pénztárban havi átlagban maximum az előző üzleti év 
összes bevételének a 2 %-a lehet. 
Ha a 2 % kisebb, mint 500.000 Ft, akkor megengedett összeg az 500.000 Ft.    
 

14. 
Milyen következményei lehetnek, ha a vállalkozás nem tartja be a pénzkezelés szabályait? 

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásnál a pénzkezelés szabálytalanságai miatt 
maximum 500.000 Ft mulasztási bírságot vethetnek ki egy adóhatósági vizsgálat esetén. 
 

15. 
Milyen számviteli szabályzatokkal kell rendelkeznie a vállalkozásoknak? 

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a számviteli politikát, a pénzkezelési 
szabályzatot, a leltározási és leltárkészítési szabályzatot minden esetben el kell készítenie. 
 

16. 
Kinek és mikor kell elkészítenie a számviteli szabályzatokat? 

A szabályzatokat meg lehet rendelni erre a feladatra specializálódott cégektől, de a könyvelő is 
elkészítheti külön díjtételért. 
 

17. 
Milyen rendszerességgel kell számviteli és adózási információkat kapnia a megbízónak? 

A megbízó igényei szerint, de legalább az üzleti év zárását megelőzően. 
18. 
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Ki fogja képviselni a vállalkozást az adóhatóságoknál? 
Szerződéstől függő feladat. 
 

19. 
Milyen rendszerességgel és milyen módon kell a vállalkozást érintő bizonylatokat eljuttatni a 
könyvelőhöz? 

A szerződésnek kell tartalmaznia a bizonylatok leadási határidejét. 
 

20. 
Mit jelent a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti azonosítás? 

Ugyanúgy, ahogyan a banknak, a könyvelőnek is kötelező elvégeznie az azonosítást. 
 

Nagy értékű vagyontárgyak adója  
 

2009. július 8-án hirdették ki a 95. számú Magyar Közlönyben az egyes nagy értékű vagyontárgyakat 
terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvényt, amely 2010. január 1-jén lép hatályba. Az  egyes nagy 
értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás 
rendjéről szóló törvény  rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2010. január 1-jétől adóköteles a lakóingatlan, a vízi jármű, a légi jármű és a nagy teljesítményű 
személygépkocsi.  
 

Az új adó helyes értelmezéséhez szükségesek a törvényben definiált értelmező rendelkezések. 
Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden 
olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, 
beépítésével jött létre. 
Épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti 
elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy 
időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, 
amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. 
Épületrész: a társasházban, társasüdülőben önálló helyrajzi számmal rendelkező lakás, üdülő, továbbá az 
épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott 
helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 4. és 5. pontban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, 
üdülőnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel. 
Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1–6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-
nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy 
ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. 
Üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként, üdülőépületként, hétvégi házként, apartmanként, 
nyaralóként, csónakházként feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész. 
Lakóingatlan: lakásnak, üdülőnek minősülő épület, épületrész az ahhoz tartozó telekkel, telekhányaddal 
együtt. 
Lakáshoz, üdülőhöz tartozó telekhányad: ha a telken több épület, épületrész áll, akkor a lakáshoz, 
üdülőhöz tartozó telekhányad megegyezik azzal az aránnyal, amit a lakás, üdülő hasznos alapterülete a 
telken található valamennyi épület, épületrész összes hasznos alapterületében képvisel, társasház, 
társasüdülő esetén pedig az alapító okiratban ilyenként meghatározott telekhányad. 
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Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes 
alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek kivételével valamennyi helyiség 
összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított 
vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók 
(lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes 
alapterületbe. 
Kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra 
alkalmas padlás, pince. 
Forgalmi érték: az a pénzben kifejezhető érték, amely a vagyontárgy eladása esetén – a vagyontárgyat 
terhelő adósságok figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető. 
Vízi jármű: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszó létesítmények közül az a 
tengeri hajó, belvízi hajó, a motoros vízi sporteszköz, amelynek névleges vitorlafelülete a 25 m2-t, illetve 
főgépének motorteljesítménye az 50 kilowattot meghaladja. 
Légi jármű: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti polgári légi járművek közül az a 
helikopter, hőlégballon, léghajó, sárkányrepülő, vitorlázó repülőgép, repülőgép, amelynek legnagyobb 
felszálló tömege a 100 kg-ot meghaladja. 
Személygépkocsi: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 18. §-ának 
3. pontja szerinti személygépkocsi. 
A lakóingatlan tulajdonosa: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. Amennyiben a lakóingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az 
ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző 
felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott lakóingatlan tulajdonjogának – a használatbavételi 
engedély jogerőre emelkedését megelőző – átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő 
benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell 
tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók. 
A vízi jármű, légi jármű tulajdonosa: hatósági nyilvántartásban szereplő vízi-, légi jármű esetén az a 
személy vagy szervezet, aki vagy amely a nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, egyéb esetben a Ptk. 
szerinti tulajdonos. 
Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a haszonélvezet, a használat. 
A lakóingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja: az a személy vagy szervezet, aki vagy 
amely az ingatlan-nyilvántartásban a vagyoni értékű jog jogosítottjaként feltüntetésre került. Amennyiben 
az ingatlant terhelő vagyoni értékű jog alapításáról szóló okiratot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották 
– melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, az okiratban megjelölt, jogszerzésre feljogosított 
személyt vagy szervezetet kell a vagyoni értékű jog jogosítottjának tekinteni. 
Hatósági nyilvántartás: vízi járművek esetében a hajózási hatóság által vezetett úszólétesítmények 
lajstroma, légi járművek esetében a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstroma vagy egyéb, a 
légiközlekedési hatóság által vezetett nyilvántartás, nagyteljesítményű személygépkocsi esetén a Gjt. 2. §-
ának (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartás. 
Gépjárműtároló, garázs: olyan épület vagy épületrész, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására 
alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló 
ingatlanként szerepel-e. 
Lakóingatlan-fajta: az ingatlanok csoportosítása (egylakásos lakóépületben lévő lakás; többlakásos 
lakóépületben, vagy egyéb épületben lévő lakás; üdülő). 
Települési átlagérték: az 1. számú mellékletben az egyes megyékben településtípusonként [megyei jogú 
város, város, község], illetve a fővárosi kerületekben a különböző lakóingatlan-fajtákra jellemző 
négyzetméterenkénti érték. 
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Lakóépület: olyan épület, amelynek hasznos alapterülete legalább 50 százalékát lakások hasznos 
alapterülete teszi ki. 
* Közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozó. 
Háztartásban nevelt, eltartott gyermek: az a személy, aki az adóév első napján 
a) kiskorú vagy 
b) nagykorú és oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, hallgatója, de 25. életévét még nem 
töltötte be vagy 
c) életkorától függetlenül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerint súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősül. 

* Ptk.685. §  
b) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, 

a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a 
házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett 
élettársa. 
Az adómentesség 
Teljes személyes mentességben részesül: 
a) a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és azok társulásai, a települési, területi és országos 
kisebbségi önkormányzatok, a költségvetési szerv, az egyház, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete; 
b) az, akinek vagy amelynek a mentességét nemzetközi szerződés biztosítja. 
A lakóingatlanok adója 
 
Az adó tárgya az adóköteles lakóingatlan. 
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a lakóingatlan 
tulajdonosa.  
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.  
Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak 
gyakorlására jogosult az adó alanya, több jogosult esetén a jogosultak jogosultságaik arányában 
minősülnek adóalanynak. 
Az adót az adóalanynak kell megfizetnie. Ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja, és a 
végrehajtás vele szemben végrehajtható vagyon hiányában eredménytelenül zárult, úgy az adótartozást a 
tulajdonosnak kell tulajdoni hányada arányában megfizetni. Ha a vagyoni értékű jog jogosítottjának a 
lakóingatlan után adótartozása keletkezik, az adóhatóság a tartozás tényéről a tulajdonosokat értesíti. 
Több adóalany esetén bármely adóalany az adóbevallásában nyilatkozhat arról, hogy az adóévben az 
adóbevallás-benyújtási és az adófizetési kötelezettséget az adótárgy egésze vonatkozásában ő teljesíti. 
Ha nyilatkozatot tevő személy adófizetési kötelezettségét nem teljesíti és a végrehajtás vele szemben 
végrehajtható vagyon hiányában eredménytelenül zárult, az adóalanyok kötelesek az adótartozást 
megfizetni. 
Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő 
év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakóingatlan esetén az 
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 
Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 
Az adókötelezettség megszűnik a lakóingatlan megsemmisülése, lebontása, lakóingatlannak nem 
minősülő épületté átminősítése évének utolsó napján. 
A lakóingatlan használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 
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Az adófelfüggesztés 
Az adóév első napjáig a 62. életévét már betöltött, a rokkantsági nyugdíjban, a baleseti rokkantsági 

nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban részesülő magánszemély a lakcímnyilvántartás szerint és 
ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakóingatlana utáni, őt adóalanyként terhelő 
adófizetési kötelezettségét illetően, továbbá a lakóingatlant öröklés útján megszerző kiskorú adóalany 
adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót 
nem kell megfizetni. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak megszűnése napjáig tart. 

Az adózónak az adófelfüggesztés időtartama alatt csak abban az évben kell bevallást benyújtania, 
amelynek első napján lakóingatlana forgalmi értéke a korábban benyújtott bevallásban feltüntetett 
forgalmi értékhez képest megváltozik. Abban az évben, amelyben az adófelfüggesztésre jogosultként 
nyilvántartásba vett magánszemély bevallást nem nyújt be, az adóévi adó alapjaként az a forgalmi érték 
szolgál, amelyet bevallásában legutóbb feltüntetett. A felfüggeszteni kért adót az adóhatóság jelzáloggal 
biztosítja. Az adófelfüggesztés időtartama a végrehajtáshoz való jog elévülési idejébe nem számít bele. 

Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adót az adófelfüggesztés 
megszűnését követően határozatban közli a kötelezettel. 

Az ingatlanügyi hatóság az adóhatóság megkeresése alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az 
ingatlan-nyilvántartásba.  

Az adófelfüggesztés rendelkezéseinél a vagyoni értékű jog értékét az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 72. §-ának figyelembevételével kell megállapítani. 
72. § (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog — terhekkel nem csökkentett — 
forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni. 
(2) A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A 
jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes 
személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) 
pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét. 
(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke — a (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével — az egy évi érték ötszöröse. 
(4) Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, 
annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani: 

a) ha a vagyoni értékű jog jogosultja: 
   25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték    10-szerese, 
  25—50 éves, az egyévi érték                8-szorosa, 
  51—65 éves, az egyévi érték                6-szorosa, 
  65 évnél idősebb, az egyévi érték          4-szerese; 
b) ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége 

idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az 
életkora az irányadó; 

c) ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly 
módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb 
személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás 
a legfiatalabb személy életkora szerint történik. Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes 
jogosultak között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított 
vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel. 

d) ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs 
életkora az irányadó. 

(5) Az időleges üdülőhasználati jog értéke: e jog egy évi értékének [72. § (1) bekezdés] annyiszor 
háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés. Egyebekben a 72. § (2)—(3) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
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Az a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskereső, 
akinek munkavégzésre irányuló jogviszonya a munkáltató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg, a 
lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is a lakóhelyéül szolgáló lakóingatlana utáni adófizetési 
kötelezettségét illetően legfeljebb 2 évre szóló adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság 
felé, feltéve, hogy más lakóingatlanban 25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a kérelem benyújtásának 
időpontjában nem rendelkezik. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni. 

Az adózónak az adófelfüggesztés időtartama alatt évente bevallást kell benyújtania. A felfüggeszteni 
kért adót az adóhatóság jelzáloggal biztosítja. Az adófelfüggesztés időtartama a végrehajtáshoz való jog 
elévülési idejébe nem számít bele. 

Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adót az adófelfüggesztés 
megszűnését követően határozatban közli a kötelezettel. A kötelezett a felfüggesztett adót 12 havi 
egyenlő részletben pótlékmentesen fizetheti meg. 
 
Műemléképület és helyi védett épület felújításához kapcsolódó adómentesség 

Ha a műemlékként védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem 
alatt álló épületet felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy a felújításra 2010. 
január 1-jét követően kiadott építési, illetve örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését követő három 
egymást követő adóévben kérelemre mentes az adó alól. 
 

Felújítás alatt a védett épület egészén, illetve teljes homlokzatán és több főszerkezetén végzett olyan 
építési, illetve épületdíszítő tevékenységet kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai 
állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát. 
A bevallott, de meg nem fizetett adót és az eredeti esedékességtől számított kamatot az adóhatóság az 
ingatlanra bejegyzett jelzáloggal biztosítja. A kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. 
 

Az adóhatóság az adómentesség időtartamának lejártát követő év január 30-ig megkeresi a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező építésügyi hatóságot, hogy igazolja az épület felújításának tényét és a 
felújítás befejezésének időpontját. A megkeresett hatóság 10 munkanapon belül válaszol a megkeresésre. 

Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság megállapítja, hogy a felújítás az adómentesség 
harmadik évének utolsó napjáig megtörtént, akkor a nyilvántartott adót és kamatokat törli, valamint 
haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog törlése iránt. Amennyiben a 
megkeresés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a felújítás az adómentesség harmadik évének 
utolsó napjáig nem történt meg, úgy az  adót és kamatot az adóalanynak – az adóhatóság határozata 
alapján, a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül – meg kell fizetnie. 

Ha a mentességi időszak alatt az adóalany személye változik, akkor az új adóalany az adóbevallásának 
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy a mentességet a mentességi időszak hátralévő részére 
is igénybe kívánja venni, azzal, hogy a korábbi adóalany terhére előírt adót és annak a kamatait – a 
mentességi feltétel teljesülésének elmaradása esetén – megfizeti. Ilyen nyilatkozat hiányában az 
adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelő adót és annak a kamatait a korábbi adóalany terhére az 
adóalanyiság megszűnését követő február 15-ig határozatban – a határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül való megfizetési határidővel – írja elő. Ha a korábbi adóalany megszűnt vagy elhalálozott, 
akkor az adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelő adót és annak a kamatait a korábbi adóalany azon 
jogutódja számára írja elő, aki/amely az adómentes adótárgyat megszerezte, több ilyen jogutód esetén az 
adót és annak a kamatait az adóhatóság a jogutódok által az adómentes adótárgyon megszerzett tulajdoni 
hányadok arányában írja elő határozatban. 
 
 



43 

 

Az adó alapja a lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke. 
Forgalmi érték az a pénzben kifejezhető érték, amely a vagyontárgy eladása esetén – a vagyontárgyat 
terhelő adósságok figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető.  
Az adó mértéke 
Az adó évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25%, a 30 millió forint 
feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%. 
Adókedvezmény 
Az az adóalany, aki háztartásában 3 vagy annál több gyermeket szülőként, nevelőszülőként, 
örökbefogadó szülőként nevel (tart el), a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is lakóhelyéül 
szolgáló lakóingatlana utáni adót a harmadik és minden további gyermekenként az adó 15%-ával 
csökkentheti, legfeljebb azonban a 100 millió forint adóalapra jutó adó erejéig. 
 

A lakóingatlan adóévi adóját csökkenti a 2010. január 1-jét követően megkezdett és az adóévet 
megelőző évben befejezett, a lakóingatlan, illetve a lakóingatlant tartalmazó épület felújításával 
összefüggésben igénybevett szolgáltatás-nyújtásról, vásárolt termékről kibocsátott, az adóalany nevére 
kiállított számlában feltüntetett, illetve abból kiszámítható általános forgalmi adó összege, legfeljebb az 
adóévi adó összegéig. 
 
Felújítás alatt a lakóingatlant tartalmazó épület egészén, illetve teljes homlokzatán és több főszerkezetén 
végzett olyan építési, illetve épületdíszítő tevékenységet kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület 
esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát. Felújítás továbbá a lakóingatlanban lévő 
gépészeti berendezések, gépészeti vezetékek cseréjével, vagy az elektromos hálózat teljes cseréjével vagy 
a fűtőberendezés cseréjével megvalósuló korszerűsítés. 
A kétszeres adóterhelés kizárása és az adómentesség 
Az adóalany az adóévben levonhatja a fizetendő adó összegéből a lakóingatlan után a terhére az adóévre 
kivetett (járó) helyi adó összegét. 
 
Mentes 
a) az adóalany tulajdonában, vagyoni értékű jog jogosítottja esetén jogosultságában lévő, a naptári év első 
napján a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül szolgáló lakása 
után őt terhelő adó alól akkor, ha a lakás forgalmi értéke a naptári év első napján a 30 millió forintot 
nem éri el, továbbá 
b) az adóalany a tulajdonában, vagyoni értékű jog jogosítottja esetén jogosultságában lévő, további egy 
darab, az adóalany döntése szerinti lakóingatlana után őt terhelő adó alól akkor, ha a lakóingatlan 
forgalmi értéke a naptári év első napján a 15 millió forintot nem éri el. 
 
Mentes a 62. életévét betöltött vagy rokkant-nyugdíjban, baleseti rokkantnyugdíjban részesülő 
magánszemélynek az év első napján a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló, 
50 millió forint adóalapot meg nem haladó lakóingatlana adóalapjából 10 millió forint, feltéve, hogy 
egyedül vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő közeli hozzátartozójával él és a háztartás egy főre jutó 
jövedelme az adóévet megelőző évben az öregségi nyugdíj adóév első napján érvényes legkisebb 
összegének kétszeresét nem haladja meg. 
 
Mentes a naptári év első napján bírósági nyilvántartásban lévő szakszervezet tulajdonában álló üdülő, ha 
az üdülő üzemeltetési időszakában rendelkezésre álló vendégéjszakák (az üzemeltetési időszak napjainak 
száma és a szálláshelyek számának szorzata) legalább felét szakszervezeti tag vagy annak közeli 
hozzátartozója veszi igénybe. 
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Bevallás-benyújtási kötelezettség 
Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról, amely után az adóalanyt adófizetési kötelezettség terheli. 
Bevallást kell benyújtani mentesség esetén is arról a lakóingatlanról, amelynek a számított értéke a 30 
millió forintot, illetve a 15 millió forintot a mentesség ideje alatt elérte. 
 
Az adótárgy számított értéke a számított alapérték és az adott ingatlan-fajtára vonatkozó, a 2. számú 
mellékletben meghatározott korrekciós együtthatók szorzata. 
A lakóingatlan hasznos alapterületére vetített alapérték a lakóingatlanra irányadó – 1. számú melléklet 
szerinti – települési átlagérték és a lakóingatlan hasznos alapterületének szorzata. 
 
A lakóingatlan fajtájának meghatározásakor az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot az irányadó. 
Amennyiben a lakóingatlan megnevezését az ingatlan-nyilvántartás nem tartalmazza vagy az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés alapján a lakóingatlan fajtája egyértelműen nem állapítható meg, akkor a 
lakóingatlanra kiadott legutolsó használatbavételi, fennmaradási engedély alapján, használatbavételi, 
fennmaradási engedély nélkül használatba vett lakóingatlan esetén az építési engedély alapján kell 
megállapítani az ingatlan fajtáját. Akkor is a lakóingatlanra kiadott legutolsó használatbavételi engedély, 
fennmaradási engedély alapján kell megállapítani a lakóingatlan fajtáját, ha az ingatlan-nyilvántartásban 
feltüntetett állapot a legutolsó használatbavételi, fennmaradási engedélyben foglaltaktól eltér. Engedély 
nélkül épített épület, illetve engedély nélkül kialakított épületrész esetében a használati mód, illetve 
használat hiányában a rendeltetési cél az irányadó. 
1. számú melléklet a 2009. évi LXXVIII. törvényhez (kiemelt részek) 
Az egyes ingatlanfajták települési átlagértékei (ezer Ft/m2) 

Budapest 

Ingatlanfajta I. kerület II. kerület III. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 450 400 400 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 400 400 300 

Ingatlanfajta IV. kerület V. kerület VI. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 250 450 425 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 250 400 350 

Ingatlanfajta VII. kerület VIII. kerület IX. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 325 275 275 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 300 250 275 

Ingatlanfajta X. kerület XI. kerület XII. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 250 400 500 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 225 340 450 

Ingatlanfajta XIII. kerület XIV. kerület XV. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 375 350 275 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 375 325 200 

Ingatlanfajta XVI. kerület XVII. kerület XVIII. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 275 250 275 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 275 225 215 

Ingatlanfajta XIX. kerület XX. kerület XXI. kerület 
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Lakás egylakásos lakóépületben 250 250 275 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 225 235 200 

Ingatlanfajta XXII. kerület XXIII. kerület 

Lakás egylakásos lakóépületben 275 265  

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 235 230  

Ingatlanfajta Budapest egész területén 

Üdülő 250 

Pest megye 

Ingatlanfajta 
Megyei jogú 

város 
Város Község 

Lakás egylakásos lakóépületben 225 250 160 

Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 215 225 130 

Üdülő 225 150 110 

2. számú melléklet a 2009. évi LXXVIII. törvényhez 
1.  A 16. § (1) bekezdésében megjelölt, az ingatlan értékelésénél figyelembe veendő korrekciós tényezők: 

1.  Valamennyi épületnél figyelembe 
veendő 
korrekciós tényezők 

  

1.1.  Az épület kora:   

 –  10 év alatti: 1,15 

 –  10–30 év közötti: 1,00 

 –  31–80 év közötti: 0,95 

 –  80 év fölötti: 0,85 

   
   

1.2.  Az épület teljes felújítása az 
adóévet megelőző: 

  

 –  10 éven belül történt: 1,10 

 –  10 éven túl, de 20 éven belül történt: 1,05 

1.3.  Az épület függőleges teherhordó 
falazata, illetve az alkalmazott építési 
technológia: 

  

 –  tégla, kő falazatú, illetve monolit 
beton, vasbeton szerkezetű épület: 

1,00 

 –  házgyári panelszerkezetű épület, egyéb 
nem hagyományos építőanyagból készült, 
illetve könnyű szerkezetű épület: 

0,90 

 –  fa, vályog, vert falú és egyéb 
hagyományos építőanyagból épült épület: 

0,85 
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1.4.  Az épülethez tartozó telek 
közművesítettsége: 

  

 –  teljesen közművesített: 1,00 

 –  részlegesen közművesített: 0,95 

 –  hiányos közművesítettségű: 0,85 

 –  közművesítetlen: 0,80 

1.5.  Az épülethez tartozó telek határa 
előtti út: 

  

 –  bármely telekhatár előtt szilárd 
burkolatú 

1,00 

 –  valamennyi telekhatár előtti út földút 0,90 

1.6.  A lakás, üdülő komfort fokozata 
a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény alapján (üdülő 
esetében a zárójelben közölt értéket 
kell figyelembe venni): 

  

 –  duplakomfortos (egyedi központi vagy 
etage fűtéssel)  

1,10 (1,20) 

 –  duplakomfortos (központi fűtéssel 
vagy távfűtéssel és egyedi hőmennyiség- 
szabályozóval), összkomfortos (egyedi 
központi vagy etage fűtéssel vagy 
távfűtéssel és egyedi hőmennyiség-
szabályozás lehetőségével):  

1,05 (1,10) 

 –  összkomfortos (központi fűtéssel vagy 
távfűtéssel egyedi hőmennyiség-
szabályozás lehetősége nélkül) 
komfortos: 

1,00 (1,05) 

 –  félkomfortos:  0,90 (1,00) 

 –  komfort nélküli:  0,80 (0,90) 

1.7.  A lakásban (üdülőben) lévő 
lakószobák (félszobát is beleértve) 
száma: 

  

 –  3-nál több: 1,05 

 –  3: 1,00 

 –  3-nál kevesebb: 0,95 

   
   

1.8.  A lakáshoz (üdülőhöz) tartozó   
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gépjárműtároló(k) alapterülete: 

 –  16 m2-t meghaladja 1,10 

 –  16 m2-t nem haladja meg 1,05 

1.9.  A lakásban vagy a lakáshoz 
tartozó telken 20 m3-t meghaladó 
űrtartalmú úszómedence űrtartalma: 

  

 –  40 m3-nél nagyobb 1,10 

 –  20 m3-nél nagyobb, de nem haladja 
meg a 40 m3-t 

1,05 

1.10.  Többlakásos lakóépületben vagy 
egyéb épületben levő lakások 
lakószobáinak (félszobát is beleértve) 
tájolása (üdülőnél nem vehető 
figyelembe): 

  

 –  a lakás egyik lakószobájának ablaka 
sem nyílik épülettel, épületszerkezeti 
elemekkel körbezárt udvarra vagy északi 
irányba: 

1,05 

 –  minden egyéb megoldás: 1,00 

 –  a lakás lakószobáinak legalább felében 
az ablakok épülettel, épületszerkezeti 
elemekkel körbezárt udvarra vagy északi 
irányba nyílnak: 

0,95 

1.11.  Többszintes és többlakásos 
lakóépületben vagy egyéb épületben 
levő lakások megközelíthetősége 
(üdülőnél nem vehető figyelembe): 

  

 –  a lakás az épület második vagy ennél 
magasabb emeletén helyezkedik el és az 
épület felvonóval rendelkezik: 

1,05 

 –  minden más esetben : 1,00 

 –  a lakás az épület második vagy ennél 
magasabb emeletén helyezkedik el és 
felvonóval nem rendelkezik: 

0,95 

 –  a lakás az alagsorban helyezkedik el: 0,75 

 
2.  A korrekciós tényezők értékének megállapítása során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
 
2.1. Az 1.1. pontban szereplő korrekciós tényező értékének kiválasztásához az épület korát az épület 
használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, ennek hiányában a tényleges használatbavételt 
követő év első napjától az adóév első napjáig eltelt évek száma alapján kell meghatározni. Az épületben 
utóbb kialakított lakás esetében az épület kora az irányadó. 
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2.2. Az 1.2. pontban említett teljes felújítás: az épület egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan 
általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki állapotát, 
illetőleg növeli az épület eredeti használhatóságát; 
 
2.3. Ha az értékelt épülethez a falazata alapján az 1.3. pontban szereplő korrekciós tényező értékei közül 
több is rendelhető, akkor az alacsonyabb értéket kell alkalmazni. 
 
2.4. a)  Teljesen közművesített a telek, ha: 
aa)  a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia 
vagy távhőszolgáltatás), 
ab)  a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, 
ac)  a közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá 
ad)  a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított. 
b)  Részlegesen közművesített a telek, ha 
ba)  a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia 
vagy távhőszolgáltatás), 
bb)  a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, 
bc)  az egyedi közművel történő szennyvízelvezetés és tisztítás, továbbá 
bd)  a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított. 
c)  Hiányos közművesítettségű a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül. 
d)  Közművesítetlen a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül. 
2.5. Az 1.6. pontban említett duplakomfortos lakás az az összkomfortos lakás, melyben legalább két 
fürdőszoba van; 
2.6. Az 1.10. pontban meghatározott korrekciós tényező figyelembevételénél északi irány alatt a földrajzi 
északi iránytól legfeljebb 45°-kal való eltérést is érteni kell. 
 
A vízi járművek adója 
 
Az adó tárgya 
Adóköteles a hatósági nyilvántartásban szereplő vízi jármű, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti belföldi illetőségű magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet olyan vízi 
járműve, amely a hatósági nyilvántartásba bejegyzés műszaki feltételeinek megfelel, de a 
nyilvántartásban nem szerepel, vagy bejegyzésére külföldön került sor. 
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a vízi jármű 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 
Az adókötelezettség a vízi jármű tulajdonjogának megszerzését követő év első napján keletkezik. 
Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 
Az adókötelezettség a vízi jármű elidegenítése, megsemmisülése évének utolsó napján szűnik meg. 
 
Az adó alapja: 
a) vitorlás vízi jármű esetén a vízi jármű névleges vitorlafelülete négyzetméterben kifejezve, 
b) az a) pont alá nem tartozó vízi jármű esetén a vízi jármű főgépének, több főgép esetén főgépeinek 
összegzett, hatósági nyilvántartásban, külföldön nyilvántartatott vízi jármű esetén a külföldi hatóság 
nyilvántartásában, ezek hiányában a vízi jármű bizonyítványában feltüntetett kilowattban kifejezett 
teljesítménye. 
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Az adó évi mértéke: 
a) a 20. § a) pontja szerinti vízi járművek esetén az adóalap minden megkezdett négyzetmétere után: 
aa) a vízi jármű gyártási évében és az azt követő 10 naptári évben 2000 Ft; 
ab) a vízi jármű gyártási évét követő 11–21. naptári évben 1000 Ft; 
ac) a vízi jármű gyártási évét követő 22. évtől 500 Ft; 
b) a 20. § b) pontja szerinti vízi járművek esetén kilowattonként: 
ba) a vízi jármű gyártási évében és az azt követő 5 naptári évben 300 Ft; 
bb) a vízi jármű gyártási évét követő 6–10. naptári évben 250 Ft; 
bc) a vízi jármű gyártási évét követő 11–15. naptári évben 200 Ft; 
bd) a vízi jármű gyártási évét követő 16. naptári évtől 150 Ft. 
 
Mentes az adó alól: 
a) a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló külön jogszabályban engedélyeztetési 
kötelezettség alá eső tevékenység ellátásának céljára üzemeltetett vízi jármű; 
b) a sportról szóló törvény szerinti sportszövetség, valamint az azzal tagsági jogviszonyban álló 
sportegyesület tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő vízi jármű; 
c) az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságon vízimentési tevékenység ellátására nyilvántartásba vett 
és vízimentés céljára a hajózási hatóság által alkalmasnak minősített vízi jármű; 
d) az 1950. év előtt tervezett eredeti történelmi vízi jármű, valamint annak a túlnyomóan eredeti 
anyagokból készített és a gyártó által ilyenként feltüntetett egyedi utánzata. 
 
A légi járművek adója 
 
Adóköteles a hatósági nyilvántartásban szereplő légi jármű, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti belföldi illetőségű magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet olyan légi 
járműve, amely a hatósági nyilvántartásba bejegyzés műszaki feltételeinek megfelel, de a 
nyilvántartásban nem szerepel, vagy bejegyzésére külföldön került sor. 
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a légi jármű 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Az adókötelezettség a légi jármű tulajdonjogának megszerzését követő év első napján keletkezik. 
 
Mentes az adó alól: 
a) Mentes az adó alól a sportról szóló törvény szerinti sportszövetség, valamint az azzal tagsági 
jogviszonyban álló sportegyesület tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő légi jármű; 
b) a Légi Üzembentartási engedéllyel rendelkező szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő légi 
jármű. 
Az adó alapja a légi jármű hatósági bizonyítványában szereplő legnagyobb felszálló tömege. 
 
A nagy teljesítményű személygépkocsik adója 
 
Az adó tárgya, alanya, az adókötelezettség 
Adóköteles a 125 kilowatt teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkező személygépkocsi, az OT betűjelű 
rendszámtáblával ellátott személygépkocsi kivételével. 
 
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a személygépkocsi 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa. Hatósági nyilvántartásban nem szereplő 
személygépkocsi esetén a személygépkocsi – személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 
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magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet – tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
 
Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 
Az adókötelezettség a személygépkocsi tulajdonjogának megszerzését követő év első napján keletkezik. 
Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 
Az adókötelezettség a személygépkocsi elidegenítése, megsemmisülése évének utolsó napján szűnik meg. 
 
Az adó alapja a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban 
kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személygépkocsi teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, 
akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános 
szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi 
esetén az adó alapja a személygépkocsi műszaki adatait tartalmazó hatósági okiratban szereplő 
teljesítmény kilowattban kifejezve. 
 
Az adó mértéke 
Az adó mértéke a gépjárműadóról szóló törvény (Gjt.) 7. §-ának (1) bekezdése szerinti adómérték 2-
szerese a 125 kilowatt teljesítményt elérő és 175 kilowatt teljesítményt meg nem haladó, 2,5-szerese a 
175 kilowatt teljesítményt meghaladó és 200 kilowatt teljesítményt el nem érő, és 3-szorosa a legalább 
200 kilowatt teljesítményt elérő személyszállító gépjármű után. 
Adókedvezmény 
50%-os adókedvezmény illeti meg: 
a) a kizárólag elektromos meghajtású, valamint a Gjt. szerinti hybrid meghajtású személygépkocsit; 
b) annak az adóalanynak a – legfeljebb egy darab – személygépkocsiját, aki szülőként, nevelőszülőként, 
örökbefogadó szülőként háztartásában 3 vagy annál több gyermeket nevel (tart el). 
A kétszeres adóterhelés kizárása 
Az adóalany az adóévben levonhatja a fizetendő adó összegéből a személygépkocsi után a terhére az 
adóévre kivetett (járó) gépjárműadó összegét. 
 
Az adózás rendjéről szóló törvény nagy értékű vagyontárgyakat érintő változásai 
1. 
A magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással, ha az egyes nagy értékű 
vagyontárgyakat terhelő adó alanya.  
2. 
Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallása 
A magánszemély adózó az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót a személyi jövedelemadóról 
szóló bevallásában,  
a nem magánszemély adózó a társasági adóról szóló bevallásában,  
az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az egyszerűsített vállalkozói adó bevallásában – az egyes nagy 
értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény szerinti lakóingatlan, vízi jármű, légi jármű, illetve 
nagy teljesítményű személygépkocsi azonosító adatainak a feltüntetésével – az adóévre vonatkozóan 
állapítja meg és vallja be.  
Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alanya személyi jövedelemadóról, társasági adóról, 
illetve egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás benyújtására nem kötelezett, az egyes nagy értékű 
vagyontárgyakat terhelő adó bevallás-benyújtási kötelezettségét a külön az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon az adóév május 20-áig teljesíti. 
3. 
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Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról is, amely után egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő 
adó fizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról 
szóló törvény szerinti számított értéke – az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 
törvény 14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti mentesség esetén – a 30 millió forintot – az egyes nagy 
értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti mentesség 
esetén – a 15 millió forintot eléri. 
4. 
Nem köteles az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról bevallást benyújtani az az adóalany, 
akit teljes személyes mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást adni –  kivéve az előző 3. pont alatti 
esetet – arról a lakóingatlanról, vízi járműről, légi járműről, nagyteljesítményű személygépkocsiról, amely 
után adófizetési kötelezettség nem áll fenn. 
5. 
Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallásának benyújtására kötelezett adózó 
a) a lakóingatlan forgalmi értékét az adóhatóság által megállapított forgalmi érték 10 százalékát meg nem 
haladó eltéréssel vallotta be, vagy 
b) bevallás-benyújtási kötelezettségének nem tett eleget és az adóhatóság által megállapított forgalmi 
érték és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvényben meghatározott 
adómentességi értékhatár közötti eltérés a 10 százalékot nem haladja meg, 
az adóhatóság az adózó terhére – az adóhiányon túl – a lakóingatlanok adója után jogkövetkezményt nem 
állapít meg. Amennyiben az eltérés a 10 százalékot meghaladja, az adóhiányhoz kapcsolódó 
jogkövetkezményeket az általános szabályok alapján kell megállapítani. 
6. 
Nem mentesül a mulasztási bírság alól az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallás-
benyújtásra kötelezett adózó, ha lakóingatlanának számított értéke a 30 millió forintot eléri és bevallás-
benyújtási kötelezettségének nem tett eleget. 
7. 
Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallásának benyújtására kötelezett adózó a 
lakóingatlan forgalmi értékét a tényleges forgalmi érték 10 százalékát meg nem haladó eltéréssel vallotta 
be és emiatt önellenőriz, az adózó mentesül a lakóingatlan adója után az önellenőrzési pótlék megfizetése 
alól. Amennyiben az eltérés a 10%-ot meghaladja, az önellenőrzési pótlékot az általános szabályok szerint 
kell megállapítani. E rendelkezés nem alkalmazható ismételt önellenőrzés esetén. 
8. 
A nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallásának határidői 
 
Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról a vállalkozási tevékenységet nem folytató 
magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett  
az adóév május 20-áig, 
 
a nem magánszemély adózóknak az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról 
az adóév május 31-éig, 
 
az egyszerűsített vállalkozói adóalany, továbbá az egyéni vállalkozó adóalany az egyes nagy értékű 
vagyontárgyakat terhelő adóról a rájuk irányadó személyi jövedelemadó, illetve eva bevallási határidőnek 
megfelelően 
az adóév február 25-éig, illetve május 31-éig 
 
kell bevallást benyújtani. 
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9. 
Az adózó az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót az adóévben két egyenlő részletben fizeti 
meg. Az első részletet az adózóra irányadó éves bevallás benyújtására előírt határidőig, a második 
részletet az adóév szeptember 30-áig kell megfizetni. 
 
A gépjárműadóról szóló törvény nagy értékű vagyontárgyakat érintő változásai 
 
A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére önkormányzati 
adóhatóság által megállapított gépjárműadó, illetve önadózással általa megállapított nagy teljesítményű 
gépjárművek adója. Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó, illetve a nagy teljesítményű 
gépjárművek adója esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadó-, 
és nagy teljesítményű gépjárművek adókötelezettsége egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a 
gépjárműadó-, és a nagy teljesítményű gépjárművek adója fizetési kötelezettségének határidőben eleget 
tett. 
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