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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelettel meghívjuk a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és a Kisléptékű 

Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége által szervezett  

 

2013. december 16-án 08-18 óráig tervezett  

Helyi termék értékesítés adózási tanácsadása 

– műhelymunka őstermelők, kistermelők, kézművesek, 

agroturisztikai szolgáltatók, és civil szervezetek részére 

címmel megrendezésre kerülő gyakorlati jogsegély rendezvényünkre. 

 

Helyszín: Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ, (2220 Vecsés, Telepi út 43.) 

http://www.kulturba.hu/index.php/magunkrol/eler  

 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

Regisztrációját leadhatja december 6-ig a mellékletet kitöltve a kisleptek@gmail.com e-

mail címre, vagy feliratkozhat Vecsésen a Kulturális Központ portán! 

 

A menüebéd a résztevők részére önköltséges (900 Ft), a szakértőknek térítjük!  

 

Amennyiben elégedett a kapott szolgáltatással, a rendezvény ideje alatt 

ADOMÁNYOKAT szívesen fogadunk a kihelyezett dobozba további munkánk 

elősegítése érdekében. 

 

Tájfajta vetőmag, facsemete és őshonos baromfi igénylési lehetőséget tervezünk (egyeztetés 

alatt)! 

 

ŐSTERMELŐI REGISZTRÁCIÓ! 

 

A rendezvény ideje alatt Kandó László és Kerekes Zoltán FALUGAZDÁSZ a helyi, 

járási lakosok részére őstermelői igazolvány kiállítást biztosít,  

valamint ezzel kapcsolatos tanácsadást nyújt!  

 

FIGYELEM!  

Az egészségügyi biztosítással nem rendelkezők (pl. munkanélküliek) részére  

a DECEMBERI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSA  

vissza nem térő alkalom! 

 

 

A kezdő őstermelőknek, akiknek a reájuk irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már 

megszerzett szolgálati idő együtt legalább 20 év – amennyiben nincs egyéb biztositotti 

jogviszonya – a jogszabályban megállapított havi minimálbér után kell járulékot fizessen 

(akkor is, ha nincs bevétele), és ez mintegy havi 40.000,- Ft.  

 

Célszerű decemberben kiváltania az őstermelői igazolványt ÉS az ADÓSZÁMOT. Ekkor 

az időarányos napokra a minimálbér utáni járulékot kell megfizetnie, majd a következő 

évben, (2014-ben) - amennyiben a jogszabály nem változik - az előző évi árbevétele után 

fizet csak egy minimális járulékot, és biztosított is lesz. 
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PROGRAMTERV 

 

 

 

08.30 – 09.00  Regisztráció 

09.00 – 09.15  Megnyitó. Köszöntőt mond Tábori Ferenc alpolgármester; Kis Tóth 

János igazgató; Pintér Sándor (Klímabarát Szövetség) 

09.15 – 09.30  A KISLÉPTÉK bemutatkozása, eredményei 

09.30 – 10.00  Kovács Zsuzsanna adószakértő (őstermelői, kistermelői adózás – 

legjobb megoldások) 

10.00 – 10.30  Dr. Major Ágnes jogász (Hogyan végezhetik nonprofit / civil 

szervezetek helyi termék értékesítés piacra jutásának elősegítését? 

(Helyi termék bolt, bevásárló közösség…).  

10.30 – 11.00   Kávészünet 

11.00 – 11.30  Horváth János adó-, és jövedéki szakértő (Pálinka és bor értékesítése 

őstermelőként, kistermelőként falusi vendégasztal szolgáltatóként) 

12.30 – 13.30   Menüebéd / Sajtótájékoztató 

13.30 - 17.00 óráig  TANÁCSADÓ ÚTMUTATÓ MŰHELYMUNKA: 

Szakértőink válaszolnak a helyi termék értékesítés kapcsán felmerülő értékesítési, adózási, 

pénzügyi, számviteli, bizonylatolási, támogatási, környezetvédelmi kérdésekben. 

17.00 – 17.50  ÖSSZEFOGLALÓ a főbb adójogi, pénzügyi számviteli, bizonylatolási 

problémák megoldásairól.  

 

TANÁCSADÓ MŰHELYMUNKA TÉMÁI, SZAKÉRTŐI: 

 (A szakértők előre veszik az írásban december 06-ig leadott konkrét kérdéseket, a helyben 

nem megválaszolható írásban leadott kérdésekre írásban utólag is választ küldünk). 

 

1. asztal:  Kovács Zsuzsanna adószakértő (őstermelői, kistermelői, kézműves, 

egyéni vállalkozói adózás, használt cikk értékesítés, civil szervezetek 

helyi termék /szolgáltatás beszerzéseinek bizonylatolása) és Rizné 

Amrein Piroska könyvelő, Akli-Major (őstermelő, kistermelői 

pénzügy, számvitel, Alapítványi helyi termék bolt) 

2. asztal:   Horváth János adó-, és jövedéki szakértő 

3. asztal:  Pintér Sándor pénzügyi tanácsadó (kereskedelmi tevékenység 

pénzügyi számviteli módjai, pl. bizományos értékesítés) 

4. asztal:   Kőváriné Dr. Bartha Ágnes jogász (földügyek, földalapú         

   támogatások)  és dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikó   

természetvédelmi szakértő (gazdálkodás a Natura 2000 területen, 

természetvédelmi előírások )  

 

5. asztal:  Vágvölgyi Gusztáv – Inspi-Ráció Egyesület; / és Dr. Major Ágnes 

jogász (a civil szervezetek cél szerinti vállalkozási tevékenységeinek 

jogi formái; Borzderes program) 
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6. asztal:  Juhász Anikó – NÉBIH és Kujáni Katalin – Vidékfejlesztési 

Minisztérium (Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram 2014-2020:  

támogatási lehetőségek a közvetlen és rövid ellátási láncban való 

értékesítés elősegítésére civil szereplők és gazdaságok részére) 

7. asztal:   Biokontroll Hungária Kft. (bio minősítés szabályai, követelményei) 

8. asztal:  Szegedyné Fricz Ágnes (VM) Hogyan csináljuk? - Hagyományok Ízek 

Régiók védjegyeztetés, cimkézés, jelölés, Hungarikum …  

9. asztal:  Tószegi-Faggyas Katalin (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) - új 

gazdatámogató rendsze (NEGTár), 2014-20 tervezés, KAP reform, 

Agrár-környezetgazdálkodás és NATURA 2000 területekkel 

kapcsolatban felmerülő kérdések, egységes kérelmek... 

 

MOZGÓ SZAKÉRTŐK: 

Megállítható, kérdezhető szakértő önkénteseink: 

- Haraszti Anikó jogász és Perényi Zsófia (Tudatos Vásárlók Egyesülete) CSA 

rendszerek, doboz és bevásárló közösségek 

- Szabadkai Andrea (SZÖVET) kistermelői jog, falusi vendégasztal, higiéniai 

követelmények, helyi termelői piac üzemeltetés szabályok 

- Dene Orsolya (Bács Agrárház Kft.) kistermelői jog, képzések 

- Szalay-Zala Andrea (FATOSZ) falusi vendégasztal, agroturisztikai szolgáltatás, 

szállásadás 

- Gergely Mária (Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Szövetsége) falusi vendégasztal 

- Beszprémi Katalin (Hagyományok Háza) kézműves termék zsűrizés, és a hozzá 

kapcsolódó ÁFA könnyítések 

- Dezsény Zoltán (ÖMKI) On-farm kisérletek 

- Csendesné Dolinay Margit (Magyar Pékek Fejedelmi Rendje) HÍR védjegyeztetés, 

pékmesteri tudás 

- Vajda Eszter (Akli Majorért Műemlék Alapítvány) helyi termelői piac, fővárosi 

lakásbolt és bemutatóterem gazdasági és számviteli lehetőségei non profit (alapítványi) 

gazdálkodói keretben. 

- Zaja Péter (Kárpát Medencei Gyümölcsész Hálózat és Élőfalu Hálózat) Tájfajta 

gyümölcsészet 

- Graczka Szylvia (Humusz Szövetség) Környezetvédelmi termékdíj (csomagolás)  

- Dr. Medve Zsuzsanna kereskedelmi szakjogász (társasági ügyek, ingatlan, kereskedelmi 

ügyletek) 

A Szövetség az Élő Tisza Egyesület működési kiadásait a Nemzeti Együttműködési Alap 

működési támogatása, a szakemberek munkáját a Svájci Civil Alap támogatja. 

       



Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és KISLÉPTÉK: Tel.: 06-30/7688718 
www.elotisza.hu    www.kisleptek.hu    kisleptek@gmail.com  

 

 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

Regisztrációját leadhatja december 6-ig a mellékletet kitöltve a kisleptek@gmail.com e-

mail címre, vagy feliratkozhat Vecsésen a Kulturális Központ portán! 

Kapcsolat: Szabadkai Andrea 30/7688718 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják, az esetleges változások a www.kisleptek.hu 

oldalon az ESEMÉNYEK menüpont alatt követhetőek nyomon.  

Név: ………………………………………………………….. 

Szervezet neve (ha van) ………………………………………………………………… 

Cím: ……………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………. 

A menüebéd a résztevők részére önköltséges (900 Ft), a szakértőknek térítjük!  

Ebédmenüt (leves és főétel) rendelek, a helyszínen fizetem: 

Brokkoli krémleves és brassói aprópecsenye, 

vagy, (húzza alá) 

Brokkoli krémleves és rántott gomba, karfiol 

 

 

Maximum fél oldalban szakértőhöz intézett kérdése:  

Szakértő(k): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Kérdés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. ………………………   ………………………. 

        aláírás 
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