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A kedvezőtlen és mostoha dél-szlovákiai 
gazdasági körülmények ellenére térségünk és 
a magyar közösség az idők során bebizonyítot-
ta, hogy igenis van létjogosultsága. A sok aka-
dály és nehézség ellenére régióinkban mégis 
beindult a gazdasági élet, sokszor befekteté-
sek és infrastruktúra híján is.

Ez a siker legnagyobb részben vállalkozó-
inknak köszönhető. Hiszen azt a vállalkozót, 
aki álmait szeretné megvalósítani, nem lehet 
eltántorítani csupán számokkal és kételyekkel. 
Ezek a vállalkozók sokszor példát mutattak nekünk, mind kitartás, mind 
hazaszeretet terén. Hiszen sokszor megtehették volna, hogy az egysze-
rűbb utat választják, és kivándorolnak valamelyik nyugati országba, hogy 
ott érvényesüljenek, ám ők mindennek ellenére itt maradtak, és itt álltak 
helyt.A vállalkozónak nem csak egy dologhoz kell értenie. Mindent át kell 
látnia, ami a cégével kapcsolatos. Egyesek ezt humán erőforrások segítsé-
gével meg tudják oldani, ám nem mindenki tudja megteremteni az ehhez 
kellő feltételeket.

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége ebben a témakörben 
hivatott segíteni a vállalkozóknak. Különféle tanácsadások (jogi, könyve-
lési, pályázati, marketing, menedzsment, arculattervezés), szakmai képzé-
sek, kapcsolati tőketeremtés, vállalkozói körök kialakítása, termékbemu-
tatók és őstermelői piacok útján szeretnénk a vállalkozókat minél jobban 
segíteni munkájukban és hozzájárulni sikereikhez. 

A vállalkozók tevékenysége példaértékű. Ám sokszor nekik is szüksé-
gük van segítségre. A mi feladatunk és célunk az, hogy őket mindenben 
támogassuk, hiszen nélkülük vidékünk és közösségünk is hanyatlik.

Iván Tamás
 elnök - Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége     

VÁLLALKOZZ OKOSAN!
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Szolgáltatások

Tanácsadás
•	 Információszolgáltatás	a	vállalkozók	részére	a	várható		

pályázati	lehetőségekről	mind	EU-s,	mind	szlovákiai,		
mind	szlovák-magyar	közös	pályázatok	terén

•	 Információszolgáltatás	a	vállalkozók	részére		
az	őket	érintő	új	törvényekről	és	törvénymódosításokról

•	 Könyvelői,	pályázati,	jogi,	arculattervezési,	marketing	tanácsadás		
a	vállalkozóknak

A vállalkozók a tanácsadási programoknak köszönhetően informáltabbak 
lesznek a vállalkozásukat befolyásoló külső és belső tényezőket illetően, új 
pályázati lehetőségekről értesülnek, ennek köszönhetően az előbb emlí-
tett területeken vállalkozásuk fejlődőképesebb lesz, mind anyagilag, mind 
szakmailag. Továbbá az adott vállalkozó saját magára vonatkozó problé-
mája, kérdése esetén is bármikor igénybe veheti bármelyik tanácsadási 
programot.
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Szakmai képzés
•	 Közös	fórum	létrehozása	és	a	vállalkozók		

egymás	közötti	kapcsolatának	erősítése
•	 Szakmai	továbbképzés
•	 Vállalkozói	körök	kialakítása	a	szlovákiai	vállalkozók		

között	és	a	magyarországi	vállalkozókkal	egyaránt
A szakmai képzéseknek köszönhetően a vállalkozóknak lehetőségük nyílik 
kapcsolati tőkéjük szélesítésére és szakmai továbbképzésükre is. 

Termékbemutató, avagy őstermelői piac
•	 A	vállalkozók	termékei	bemutatásának	és	értékesítésének	lehetősége
•	 A	vállalkozás	reklámozása	és	megismertetése	a	vásárlói		

körökkel	a	vállalkozás	működési	területén	kívül	is

A termékbemutatókon, avagy őstermelői piacokon a vállalkozóknak lehe-
tőségük nyílik termékeik eladására és reklámozására. Ezek a rendezvények 
különféle helyeken valósulnak meg az ország területén, így a vállalkozók 
számára ez kiváló alkalomnak bizonyulhat termékeik reklámozására, saját 
működési területükön kívül is. Természetesen a résztvevő vállalkozókat  
a nyomtatott sajtóban és az online médiában is folyamatosan megjelenít-
jük.

Összeköttetés
•	 Rendszer	segítségével
•	 Közvetlen	összeköttetés	akár	a	vásárlói	körrel,		

akár	a	kívánt	vállalkozóval

A kapcsolati tőke egy vállalkozásban nagy szerepet játszik. Ezért minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy a vállalkozót összekössük a vásárlók körével, 
illetve a kívánt vállalkozóval, határon innen és túl. Ezt a szolgáltatást nagy-
ban segíti online rendszerünk, ahová az adott vállalkozó felhasználóként 
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be tud lépni, és így könnyen fel tudja venni a kapcsolatot más vállalkozók-
kal, akik tagként vannak jelen a szervezet életében.

Az év vállalkozója verseny
•	 A	legsikeresebb	vállalkozók	bemutatása
•	 Az	adott	év	vállalkozójának	bemutatása	és	díjazása
•	 Vállalkozóink	népszerűsítése
•	 Kezdő	vállalkozók	motiválása

Az év vállalkozója versenynek köszönhetően a vállalkozókat szélesebb 
körben megismerheti a vásárlóközönség, továbbá széles körű elismerést 
szerezhetnek. A legsikeresebb vállalkozókat bemutatjuk a következő kiad-
ványunkban, és reklámfelületet is biztosítunk számukra. Az év vállalkozója 
ezen felül díjban is részesülhet.

CSATLAKOZZ MOST!

Ha igénybe szeretnéd venni  
a Szlovákiai Magyar Vállalkozók 
Szövetségének minden szol-
gáltatását, és tagja szeretnél 
lenni egy hasznos, összetartó 
és közös célokat valló közös-
ségnek, nincs más dolgod, mint 
egyetérteni alapelveinkkel és 
kitölteni az online belépési nyi-
latkozatot a vallalkozzokosan.
sk -n. Ezután kényelmesen dőlj 
hátra, mi pedig rövid időn belül 
felvesszük veled a kapcsolatot.
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Cégem auditori és egyéb, nem auditori szol-
gáltatásokat nyújt a könyvvitel területén, mint 
például a könyvelési rendszer elemzése, gaz-
dasági és pénzügyi tanácsadás, javaslatok ki-
dolgozása, konzultációk a vállalkozói szándék 
ellenőrzése és megítélése érdekében, továbbá 
szakmai szolgáltatások vállalatok eladásánál, 
összevonásánál, egyesülésénél, szétválasztá-
sánál és megszüntetésénél. Könyvviteli szol-
gáltatásokat 1992 óta nyújtok. 13 évi szakmai 
tapasztalat után úgy döntöttem, vállalkozni 

kezdek. Vállalkozásom alapításának idején még nem léteztek olyan cégek, 
amelyek könyvvizsgálattal foglalkoztak volna. Az auditori szakvizsgák le-
tétele után 1995-ben megszereztem könyvvizsgálói engedélyemet.

Szakmám folyamatos képzést és fejlődést igényel. A könyvvitel terüle-
tén nagy a verseny, ennek ellenére tapasztalataim alapján azt állíthatom, 
hogy kevés szakértő tevékenykedik ezen a szakterületen. Cégem fő irány-
elve, hogy az általa nyújtott szolgáltatások ne csak tompa és automatikus 
tájékoztatások legyenek, hanem elősegítsék az ügyfél cégének gyarapo-
dását.

Petráš Irén

TANÁCSADÁSI PROGRAMOK
FELELŐSEI
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A Varju Consulting Kft bemutatása: 
Családi vállalkozás, 2005-ben alakult mint 

kft, előtte 2003-tól egy másik vállalkozás ta-
nácsadó, projekttervező részlegeként műkö-
dött. A vállalkozás jelenlegi fő tevékenysége: 
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési tanácsadás, 
pályázatírás, közbeszerzés, projektek - üzleti 
tervek készítése. Tulajdonosok, illetve alkal-
mazottak  száma 3 családtag (szülők és fiuk):  
projektmenedzser, számviteli szakértő és infor-
matikus. Szükség szerint a munkához igénybe 
veszik külső szakértő, főleg közgazdász segítségét. A pályázatok, projek-
tek, üzleti tervek készítésébe a legtöbb esetben bekapcsolódnak a meg-
rendelő vállalkozás, vállalat szakértői is. Így a projektek zöme szakértői 
csapatmunkával készül.  

Varjú János (agrármérnök) - eddigi munkakörei, gyakorlati tapasztala-
tai: 

•	 20 év álláttenyésztői felügyelőség, ebből 10 év járási (Komárom) 
szintű cégvezető, 

•	 7 évig a Komáromi Állami Gazdaság igazgatóhelyettese (1989 – 
1996), közben négy évig (1990 - 1994) országgyűlési képviselő,

•	 1995–ben harmadmagával mezőgazdasági termelésre céget ala-
pít, annak egy ideig ügyvezetője, 2010-ig 1/3 részben társtulajdo-
nosa, (a cég ma is kb. 620 ha szántóterületen gazdálkodik),

•	 közben (1996 – 1998) magánvállalkozó, tanácsadó, a Komáromi 
Regionális Mezőgazdasági Kamara igazgatója, 

•	 4 évig (1998 - 2002) a Szlovák Mezőgazdasági Minisztérium hiva-
talvezetője, 

•	 2003-tól máig saját családi vállalkozásban szaktanácsadó, projekt-
menedzser. Varjú János
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1979-ben született Dunaszerdahelyen. 
Egyetemi tanulmányait Csehországban végez-
te, PhD-szakdolgozata az egyéni vállalkozói 
engedélyek kiadványozásának rendjével fog-
lalkozott. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának docense; 
Martos, Szilas és Vásárút községek fő ellenőre, 
illetve egyéni vállalkozóként önkormányzati 
és vállalkozói tanácsadással foglalkozik. A br-
nói Masaryk Egyetem Jogi Kara és a budapesti 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

munkatársa, több visegrádi kutatóközpont tagja. A “Public Governance, 
Administration and Finances - Law Journal” nemzetközi tudományos fo-
lyóirat főszerkesztője. Hulkó Gábor

Az 1984-ben Dunaszerdahelyen született 
szakember 2007-ben a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szerzett diplomát marketingkom-
munikáció szakon.  A Harsányi János Szakkollé-
gium tagja 2005-2007 között, ahol elsősorban 
a médiakommunikáció és a politikai marketing 
lehetőségeit vizsgálta. 2012-2015 között a leg-
nagyobb szlovákiai magyar regionális hetilap, 
a Csallóköz szerkesztője, főszerkesztő-helyet-
tese. A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság 
alapítója és első titkára, 2013 óta pedig a Szlo-

vákiai Magyarok Kerekasztala Gazdasági Bizottságának vezetője. 2016 ja-
nuárjától a dunaszerdahelyi városi lap és portál főszerkesztője. Emellett 
média- és marketingszakértőként segíti több felvidéki vállalat marketing-
stratégiájának tervezését. Jelenlegi kutatási területe az online marketing 
és a nyomtatott kiadványok marketingje.

Rajkovics Péter
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Mag Fodor Enikő vagyok a Gömörben talál-
ható Guszona községéből. Középiskolai tanul-
mányaimat Magyarországon folytattam, angol 
szakirányú osztályban. 2011-ben intézményi 
kommunikátor OKJ szakképesítést szereztem 
az Eszterházy Károly Főiskolán, majd ugyanitt 
nemzetközi tanulmányok alapszakon BA ké-
pesítést. Utóbbin a regionális közpolitika volt 
a szakirányom. Jelenleg a Budapesti Gazdasági 
Egyetem MA-s hallgatója vagyok szintén nem-
zetközi tanulmányok szakon. 

A munka világába már 2011-ben belecsöppentem. Több éven keresz-
tül webáruházaknál (PlazaMarket s.r.o, DUOwebshop, s.r.o.) dolgoztam. 
Legtöbbnél fordítással, ügyfélszolgálattal foglalkoztam, később hivatalos 
ügyekben is eljártam. Cseh és szlovák hivatali ügyekkel bíztak meg, ilyen 
volt például a cseh részleg megalapítása és a cseh cég megalapításához 
szükséges papírok elintézése. Fontos mérföldkő volt életemben 2014 
ősze, amikor Csáky Pál európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájában 
töltöttem 3 hónap szakmai gyakorlatot. 2015. áprilisában a Mobilonline 
s.r.o. vállalatnál helyezkedtem el. Munkaköröm a magyar piacra való be-
jutást ölelte fel (magyar weboldal tartalmi kivitelezése, szükséges szerző-
dések megkötése, piacelemzés, marketing). Ugyanez év szeptemberében  
a Rimaszombati Városházán kezdtem el dolgozni projekt referensként  
a városfejlesztési részlegen. A különböző vállaltoknál megtanultam, ho-
gyan épülnek fel a vállalatok, hogyan kell piackutatást, termékmarketin-
get végezni és új piacra bekerülni.

Jelenleg anyasági szabadságon vagyok, és a Via Nova támogatásával 
fiatal vállalkozókat segítek projektírás terén, illetve a Gömöri Ifjúsági Cso-
port nonprofit szervezet elnökeként is írok projekteket. Három sikeres 
projekten vagyunk túl (két projekt a Bethlen Gábor Alapnál lett sikeres, 
egy pedig a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnál).

Mag Fodor Enikő
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Papp Zoltán vagyok, 1979.10.10-én szület-
tem Kassán. Informatikus mérnöki diplomámat 
a Gábor Dénes Főiskolán szereztem. Vállalkoz-
ni édesapám Agroinvent nevű cégében kezd-
tem, amely 1990-ben jött létre, majd miután 
ő nyugdíjba ment, CreAD kft.-re változtattam 
a cég nevét, melynek tevékenysége jelentős 
fordulatot vett. A vállalkozást, amelynek ma  
fő profilja a reklámtermékek tervezése és kivi-
telezése, feleségemmel együtt működtetjük. 

Cégünk tevékenységei jelenleg a követke-
zők: arculattervezés, grafikai - nyomdai tervezés és kivitelezés, kiadvány-
szerkesztés, hirdetésszervezés és általános reklámszervezési tevékenység.

Papp Zoltán
Kalász Tamás vagyok, 26 éves szepsi lakos. 

2015-ben mérnöki diplomát szereztem a Kas-
sai Technikai Egyetemen. Az egyetem utáni 
évet dizájnerként töltöttem egy helyi vállalat-
nál, ahol belső terek kialakításával, rekonst-
rukciójával és ennek a térbeli vizualizációjával 
foglalkoztam. Emellett különböző reklámanya-
gokat készítettem, plakátok, szórólapok, news-
letter vagy éppen billboard formájában. Jelen-
leg a legfőbb tevékenységeim közé tartozik  
a grafikai tervezés (plakátok, szórólapok, név-

jegykártyák, fotómanipuláció...), illusztráció (logók, címerek, emblémák), 
dizájn - 3D fotorealisztikus látványtervezés (formatervezés, interior- és 
showroom tervezés, renoválás...), valamint a fotózás. Természetesen ez  
a szakma folyamatos képzést igényel, ami bebiztosítja, hogy mindig lé-
pést tudjak tartani a piacon uralkodó trendekkel és stílusokkal.

Kalász Tamás
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A. Alapvető tudnivalók a vállalkozás elindításához

A Szlovák Köztársaságban a legnépszerűbb vállalkozási formák az egyéni 
vállalkozói engedély* által történő vállalkozások vagy a korlátolt felelős-
ségű társaságok*. 

A vállalkozás jogi formájának megválasztásakor elsősorban a követke-
ző kritériumokat kell szem előtt tartani: 

1.	 A	vállalkozás	elindításának	gyorsasága
2.	 A	vállalkozás	alapításával	összefüggő	költségek
3.	 Az	adók	mértéke
4.	 A	járulékok	mértéke
5.	 Felelősség
6.	 Az	adminisztrációs	költségek	(könyvvitel,	bérszámfejtés)
7.	 A	vállalkozásból	származó	jövedelem	kifizetésének	módja
8.	 A	vállalkozói	tevékenység	megszüntetésének	lehetőségei
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1. A vállalkozás elindításának gyorsasága

Egyéni vállalkozás 
Az egyéni vállalkozás* alapítása a leggyorsabb útja a vállalkozói tevé-
kenység megkezdésének. Ugyanazon ügyintézési ponton végbemegy 
az adóhivatalba és az egészségbiztosítóba történő regisztráció. Emellett 
még jelentkezni kell a társadalombiztosítónál*. Amennyiben teljesültek  
a törvényben meghatározott követelmények az egyéni vállalkozás beje-
lentésére, a vállalkozói tevékenység rögtön megkezdhető. 

Korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság jogi személy, melyet létre kell hozni. Lét-
rejöttét megelőzi a megalapítása az alapító okirat*, illetve társasági szer-
ződés* alapján. A társaság megalapítását követi a bejegyzési kérelem  
a cégnyilvántartásba*. A cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel együtt 
benyújtásra kerül az adóhivatal beleegyezése is.

2. A vállalkozás alapításával összefüggő költségek

Egyéni vállalkozás
Egy nem engedélyköteles tevékenység* bejelentésének díja 5 EUR, és 
egy engedélyköteles tevékenység* bejelentéséé 15 EUR.  Amennyiben 
az egyéni vállalkozás bejelentése elektronikusan történik, egy nem en-
gedélyköteles tevékenység bejelentése ingyenes és egy engedélyköteles 
tevékenység bejelentésének díja 7,50 EUR. 

Korlátolt felelősségű társaság
Az első bejegyzési kérelem eljárási illetéke a cégnyilvántartásba 300,- EUR, 
a kérelem elektronikus benyújtása esetén az illeték 150,- EUR. 
Korlátolt felelősségű társaság alapítása sokkal igényesebb és drágább, 
mint az egyéni vállalkozás alapítása. Az alapításnál több dokumentum 
előkészítése szükséges, ezeknek helyes kidolgozása érdekében szakmai 
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ismeretekre van szükség. Annak érdekében, hogy a kft. alapítása a lehető 
leggyorsabban és gondok nélkül menjen végbe, ajánlott a szakemberek 
szolgáltatásainak igénybe vétele. 

3. Az adók mértéke

Egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozó adóalapját 
progresszíven adóztatják. 

A jövedelemadó* kiszámítása:
•	 19%	az	adóalap	azon	részéből,	

amely	nem	haladja	meg		
az	érvényes	létminimum	
176,8-szorosát	(ami	35	022,31	
EUR).	

•	 25%	az	adóalap	azon	részéből,	
amely	meghaladja		
az	érvényes	létminimum	
176,8-szorosát.

Az egyéni vállalkozó az adóalapot* illetően érvényesíthet átalányköltsé-
geket* vagy tényleges költségeket. Továbbá az egyéni vállalkozó csök-
kentheti az adóalapját az adófizető adóalapjának adómentes részével*, 
amely a 2016-os évben 3 803,33 EUR értéket tesz ki, s a növekedő adó-
alappal ez az érték a nulláig csökken. 

Az adóalap további adómentes részei a következők: 
•	 családi	adóalap-kedvezmény
•	 önkéntes	hozzájárulás	a	nyugdíjcélú	megtakarításhoz*		

és	a	kiegészítő	nyugdíjcélú	megtakarításhoz

Az adóalap azon 
részéből, amely nem 

haladja meg  
az érvényes
létminimum

176,8 -szorosát

Az adóalap azon 
részéből, amely 
meghaladja 
az érvényes
létminimum

176,8 -szorosát

19% 25%



14

Korlátolt felelősségű társaság

A kft. adóalapját 22%-os adókulccsal adóztatják függetlenül annak érté-
kétől. A kft. nem érvényesítheti az adóalap adómentes részeit. 2014-től fi-
zetendő a minimális adó, vagyis az adólicenc*. A nyereségtől függetlenül 
a vállalkozónak /jogi személynek/ térítenie kell a minimális adót.

Az adólicenc értéke két kritériumtól függ:
•	 attól,	hogy	az	adófizető	hozzáadottérték-adót*	(HÉA)	fizető	-e
•	 az	elért	éves	forgalomtól

Az 500 000 EUR összeget nem meghaladó éves forgalom mellett a hozzá-
adottérték-adót nem fizető számára az adólicenc 480 EUR, hozzáadottér-
ték-adót fizető számára 960 EUR. 
Több, mint 500 000 EUR éves formalom fölött az adólicenc 2 880 EUR ösz-
szeget tesz ki függetlenül attól, hogy az adófizető hozzáadottérték-adót 
fizető-e. 
A Szlovák Köztársaság kormánya mérlegeli az adólicenc megszüntetését 
2018-tól. 

ADÓLICENC

480€

960€

2880€
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4. A járulékok mértéke

Egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének első évében nem kö-
teles járulékok* fizetésére a társadalombiztosítónak. A következő évben 
csak akkor köteles társadalombiztosítási járulékot fizetni, ha az előző évi 
jövedelme meghaladja a törvény által megszabott határt.

Hogyan van megszabva a határ?
Mint az aktuálisan érvényes minimális havi járulékalap* 12-szerese.  2016-
ban a minimális havi járulékapalap 429 EUR (12 x 429 EUR = 5 148 EUR). 
Tehát amennyiben az egyéni vállalkozó 2015-ös évi bruttó jövedelme  
(a kiadások leszámítása nélkül) nem haladta meg az 5 148 EUR összeget, 
nem fizet járulékot a társadalombiztosítónak. 2016 januárjától a minimá-
lis járulékok értéke, amelyeket az egyéni vállalkozó köteles kifizetni a tár-
sadalombiztosítónak, 142,20 EUR.
Ellenben a vállalkozói tevékenység első évétől az egyéni vállalkozó köte-
les egészségbiztosítási járulékot fizetni. Az egészségbiztosítási járulékok 
minimális értéke a 2016-os évben 60,06 EUR. A vállalkozás következő éve-
iben a járulékok értéke az elért nyereségtől függ majd, tehát minél többet 
keres az egyéni vállalkozó, annál magasabb járulékot fog fizetni. 

Korlátolt felelősségű társaság
Korlátolt felelősségű társaság csak akkor fizet járulékokat, ha van munka-
viszonyban álló alkalmazottja.  

5. Felelősség

Egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozó nemcsak a vállalkozásba bevitt vagyonával felel  
a vállalkozói tevékenységből származó kötelezettségeiért*, hanem ma-
gánvagyonával is. Tehát korlátlanul felel. A házastársi közös vagyonba 



tartozó vagyontárgyak felhasználhatók a vállalkozói tevékenységből szár-
mazó kötelezettségek térítésére. 
A nem vállalkozó házastárs javaslatára a bíróság megszüntetheti a házas-
társi közös vagyont. Így lehetséges részben megvédeni a magánvagyont.
 
Korlátolt felelősségű társaság
A társ a társaság kötelezettségeiért magánvagyonával csak törzsbetét-
jének* a cégnyilvántartásban bejegyzett nem befizetett értékéig felel.  
A vállalkozói tevékenység által létrejött kötelezettségekért csak a társaság 
felel. A kft.-ként működő vállalkozás társának tehát nem kell magánva-
gyonával felelnie a kockázatokért. 

6. Adminisztrációs költségek (könyvvitel, bérszámfejtés)

Egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozó könyvviteli költségei általában alacsonyabbak, mint 
a korlátolt felelősségű társaság könyvvitelének költségei. Az egyéni vállal-
kozó vezethet egyszerű könyvvitelt*, melynek vezetése kevésbé igényes 
összehasonlítva a kettős könyvvitellel. Az egyéni vállalkozás adminisztrá-
cióját gond nélkül végezheti maga az egyéni vállalkozó is. 

Korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaságnak kettős könyvvitelt* kell vezetnie.  
A kettős könyvvitel igényes, a kezdők számára inkább lehetetlen, hogy 
a vállalkozó maga vezessen kettős könyvvitelt, hibák nélkül. Korlátolt fe-
lelősségű társaságnál történő elhelyezkedésnél számolni kell a munkavi-
szonyból származó kötelességekkel. A bérszámfejtés* kidolgozása növeli 
a költségeket.

16
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7. A vállalkozásból származó jövedelem kifizetésének módja

Egyéni vállalkozás
A vállalkozói tevékenységből származó jövedelem a vállalkozó tulajdona, 
és bármikor felhasználhatja azt magánfogyasztásra (magáncélokra). 

Korlátolt felelősségű társaság
A társ (tulajdonos) nem használhatja az eszközöket magánfogyasztásra. 
Munkaszerződés alapján alkalmazásban lehet a cégnél, és bért fizethet 
magának. Amennyiben a társ egyben a társaság ügyvezetője* (ügyviteli, 
statutáris szerv), joga van díjazásra a tisztség betöltéséért az ügyvezető 
tisztségének betöltéséről szóló megkötött szerződés alapján. 
Amennyiben a társaság a vállalkozói tevékenységből nyereséget ér el,  
a társ nyereségrészesedést (osztalékot*) fizethet ki magának. Az osztalé-
kok csak az elszámolási időszak végeztével fizethetők ki, osztalékelőleget 
kifizetni nem szabad. 

8. A vállalkozói tevékenység megszüntetésének lehetőségei

Egyéni vállalkozás
Amennyiben a vállalkozó saját kérvényezésre meg akarja szüntetni egyé-
ni vállalkozói tevékenységét, ellátogat a számára állandó lakhelye szerint 
adott egyablakos ügyintézési ponthoz. Az egyéni vállalkozási engedély 
megszüntetése ún. bejelentés útján történik. A vállalkozó köteles beje-
lenteni a vállalkozói tevékenység megszüntetését az adóhivatalnak, a tár-
sadalombiztosítónak és az egészségbiztosítónak, és kézbesíteni az egyéni 
vállalkozás megszüntetéséről szóló bejelentés másolatát is. 

Korlátolt felelősségű társaság
A vállalkozói tevékenység megszüntetésénél a vállalkozó mérlegelheti  
a tásaság eladását abban az esetben, ha érdekes a vállalkozás tárgya, HÉA 
– regisztráció, pluszos adóbevallás és hasonlók. 
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Amennyiben a társaságnak meg nem térített kötelezettségei vannak, és 
nem képes őket téríteni, a társaság végelszámolásba* kezd. Bonyolultabb 
és költségesebb a gazdasági társaság megszüntetése. A korlátolt felelős-
ségű társaság vállalkozói tevékenységének megszüntetése időigénye-
sebb és költségesebb, mint az egyéni vállalkozói tevékenység megszün-
tetése.

B. Hasznos információk

1. Igazolható adójellegű kiadások érvényesítése

Adójellegű kiadásnak* számít az a kiadás (költség), amelyet az adófizető 
által igazolhatóan a jövedelem elérésére, bebiztosítására és fenntartásá-
ra használtak fel, ugyanakkor elkönyvelték az adófizető könyvvitelében, 
vagy bejegyezték az adófizető könyvviteli nyilvántartásába*. 
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Az adójellegű kiadások kategóriáit feloszthatjuk általános rezsiköltségek-
re, amelyeket minden egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság érvénye-
síthet üzemeltetés céljából. Ilyenek például az üzemanyagköltségek, tele-
fon-, internet-előfizetés, irodaszerek ára, banki díjak, útiköltség stb.
A specifikus költségek azok, amelyek csak az adófizetők bizonyos csoport-
jában elismertek, mert összefüggenek azok tevékenységével. 

Adójellegű kiadások, amelyeket csak a jövedelemadóról szóló törvény 
által megszabott terjedelemben és feltételek mellett lehet érvényesíte-
ni, például a következők:

•	 munkafeltételek,	szociális	feltételek	és	az	egészséggondozás		
költségei	(munkahelyi	biztonság	és	egészségvédelem,		
a	munkahelyek	higiéniai	ellátása,	az	alkalmazottak	továbbképzése	
és	átképzése,	hozzájárulás	az	alkalmazottak	étkeztetéséhez,	bérek,	
biztosítási	díj)

•	 utazási	költségtérítés*
•	 az	elfogyasztott	üzemanyagra	fordított	kiadások	(költségek)	
•	 reklámkiadások	(költségek)	a	vállalkozói	tevékenység		

bemutatásának	céljából
•	 értékcsökkenési	leírás*
•	 kiadások	a	vagyon	(eszközök)	javítására	és	fenntartására
•	 károk,	amelyeket	nem	az	adófizető	okozott	(természeti	katasztrófa	

következtében	létrejött	károk,	ismeretlen	elkövető	által	okozott	károk	
az	elszámolási	időszakban,	amelyben	ezt	a	tényt	a	rendőrség		
igazolta)

•	 gépjárműadó,	helyi	adók
•	 nem	kötelező	jogi	személy	tagságból	származó	tagsági	díjak,		

amikor	a	jogi	személy	a	fizető	érdekeinek	védelmére	jött	létre,		
összesen	legfeljebb	az	adóalap	5%-áig,	viszont	legfeljebb		
30	000	EUR	értékben	évente

•	 kötelező	jogi	személy	tagságból	származó	tagsági	díjak
•	 hitelkamatok
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Nem adójellegű kiadásnak számít például
•	 materiális	vagyon,	immateriális	javak	beszerzésére	fordított	kiadások
•	 hitelek,	kölcsönök	visszafizetésére	fordított	kiadások
•	 nyereségrészesedés	kifizetésére	fordított	kiadások
•	 reprezentációs	kiadások,	kivéve	a	reklámtárgyakra	fordított		

kiadásokat,	amelyek	nem	haladják	meg	az	egy	tárgyért	kiadott		
17	EUR	értéket,	miközben	nem	számít	reklámtárgynak		
a	reklámcélú	ajándékutalvány,	dohánytermékek,	alkoholos	italok,		
az	adófizető	magánfogyasztására	szánt	kiadások

•	 jövedelemadó
•	 más	adófizető	helyett	befizetett	adó
•	 kötbér*	és	késedelmi	kamat	térítése	adósként

2015. 1.1-jétől ezek a kiadások csak a kifizetés után az adóalap részei:
•	 kompenzációs	kifizetések,	bérleti	kiadások	(költségek)	
•	 marketinges	és	más	tanulmányokra,	piackutatásra	fordított		

kiadások	(költségek)
•	 fizetségek	(jutalékok)	közbenjárásért	(a	közvetített	üzlet	legfeljebb	

20%-a	értékéig)
•	 tanácsadói	és	jogi	szolgáltatásokra	fordított	kiadások	(költségek),	

amely	szolgáltatások	a	termékosztályozás	69.1	(Jogi	szolgáltatások)	
és	69.2	(Könyvviteli	szolgáltatások,	könyvelés	vezetése,	audit		
szolgáltatások,	adótanácsadás)	kódjai	alatt	szerepelnek

•	 szponzor	esetében	szponzori	kiadások	(költségek)	szponzor		
szerződés	alapján	a	sportban	(amennyiben	a	szponzor	pozitív		
adóalapot	mutat	ki	és	sportolót	szponzorál).

2. A hozzáadottérték-adó problematikája

A jelenben a cégalapítás mellett a tulajdonosnak azzal a kérdéssel is kel-
lene foglalkoznia, hogy cége mérlegelje-e a hozzáadottérték-adó fizetést.
HÉA-fizetőnek lenni elsősorban azon cégek számára előnyös, amelyek 
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Szlovákiában vásárolják inputjaikat, és termékeiket más országokba szál-
lítják adómentesen. Az áru vagy a szolgáltatás után ilyen esetben a vásár-
ló adózik, vagy egyáltalán nincs adóztatva, mivel EU-n kívüli országokba 
irányuló árukivitelről van szó. A vállalkozó viszont a Szlovákiában történő 
input vásárlásból leszámolhatja a HÉÁ-t.
HÉÁ-t fizetni elsősorban annak érdemes, aki gyárt és üzletel, vásárol és 
elad. Az előny az, hogy a cégnek lehetősége nyílik visszaigényelni az in-
puton fizetett HÉÁ-t. Az előny akkor merül fel, ha az árut HÉA-fizetőtől 
vásárolt anyagból gyártják, vagy olyan árut ad el, melyet HÉA-fizetőtől 
vásárolt. Az említett előny megszerezhető egyszeri és magas eszközbe-
szerzésnél is. 
A HÉA-fizetőnek nem éri meg szolgáltatásokat nyújtani végső felhaszná-
lók számára, inkább vállalkozók számára éri meg – HÉA-fizetőknek. A vég-
ső felhasználónak ugyanis nincs lehetősége visszaigényelni a befizetett 
adót. A vállalkozó (HÉA-fizető) az államnak fizeti be a HÉÁ-t. Így a HÉA-fi-
zető vállalkozó árban nem tud versenyezni a nem HÉA-fizető vállalkozó-
val. Az ő szolgáltatásai és áruja a végső felhasználó számára drágábbak. 
A HÉÁ-ról szóló törvény* értelmében, amennyiben a vállalkozó forgal-
ma az utóbbi 12 hónap alatt meghaladja a 49 790 EUR értéket, köteles a 
HÉA-regisztrációra.
A hozzáadottérték-adó egyik legnagyobb hátránya a folyamat adminiszt-
ratív igényessége.

amennyiben a vállalkozó forgalma 
az utóbbi 12 hónap alatt meghaladja

a 49 790 eur értéket

Köteles a héa-
regisztrációra

HÉA TÖRVÉNY
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JÁRULÉKOK

3. Hogyan számítsuk ki az alkalmazott nettó munkabérét

Az alkalmazott nettó munkabérének kiszámításánál fontos tudni a kötele-
ző társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék értékét.
 A bruttó munkabérből az alkalmazott köteles fizetni:

a.	 betegbiztosítást	(1,4%)	-	az	alkalmazott	munkaképtelensége	esetén	
ebből	a	biztosításból	kapja	a	táppénzt*

b.	 nyugdíjbiztosítást	(4%)	-	spórol	a	nyugdíjára
c.	 rokkantsági	biztosítást	(3%)	-	abban	az	esetben,	ha	az	alkalmazott	

munkaképessége	még	a	nyugdíjkorhatár	elérése	előtt	csökken,		
ún.	rokkantsági	járulékot	kap

d.	 munkanélküliségi	biztosítást	(1%)	-	ha	az	alkalmazott	elveszti		
a	munkáját,	joga	van	munkanélküli	támogatásra,	amennyiben		
az	utóbbi	három	évben	legalább	két	évet	ledolgozott

e.	 egészségbiztosítási	járulékot	(0,7	–	4%)	–	amennyiben	az	alkalma-
zott	minimálbért	kap,	és	alacsony	egészségbiztosítási	járulékot	fizet.	
A	növekvő	jövedelemmel	az	egészségbiztosítási	járulék	értéke	nő.		
Ha	a	munkabér	több,	mint	570	EUR,	az	egészségbiztosítási	járulék	
4%	értékben	fizetendő.	



23

A társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékok levonása után 
fizetendő a jövedelemadó. A megtisztított munkabérből leszámolandó  
az adómentes tétel, amely a 2016-os évben 316,94 EUR, és a kapott össze-
get 19%-kal adóztatják. Ha a járulékok befizetése után kapott megtisztí-
tott összeg meghaladná a 2 919 EUR értéket, 25% adó fizetendő.

4. Különbség az egyszerű és a kettős könyvvitel között

A vállalkozók könyvviteléről szóló alapvető jogi norma a Kereskedelmi 
Törvénykönyv*. A Kereskedelmi Törvénykönyv szerint a vállalkozók köte-
lesek az erre vonatkozó külön törvény által megszabott terjedelemben és 
módszerrel vezetni a könyvvitelt, amely a Tt. 431/2002 sz. könyvvitelről 
szóló törvény a későbbi módosított előírások értelmében. 
A cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozók a kettős könyvvitel rendsze-
rében könyvelnek. 
A cégnyilvántartásba nem bejegyzett vállalkozók (pld. egyéni vállalkozók, 
auditorok, építészek stb.) könyvelhetnek az egyszerű vagy a kettős könyv-
vitel rendszerében is. 
A gazdasági eredmény és a jövedelemadó adóalapjának kiszámítása kö-
zötti különbség megértése érdekében szükségszerű ismerni a különbsé-
get a hozam és bevétel, illetve a költség és kiadás fogalmak között. 
Hozam a gazdálkodó egység gazdasági hasznainak növelését jelenti. 
Leggyakrabban az áru vagy szolgáltatás eladásának pillanatában keletke-
zik, egyszerűsítve elmondható, hogy a számla kiállításának pillanatában, 
függetlenül attól, mikor lesz kifizetve vagy ki lesz-e egyáltalán fizetve. 
Bevétel a pénzeszközök gyarapodása a pénztárban vagy a bankszámlán. 
Költség a gazdálkodó egység gazdasági hasznainak csökkenését jelenti. 
Főleg az áru vagy szolgáltatás vásárlásakor keletkezik. Egyszerűsítve el-
mondható, hogy a számla átvételének pillanatában a beszállítótól, füg-
getlenül attól, mikor lesz kifizetve vagy ki lesz-e egyáltalán fizetve.
Kiadás a pénzeszközök csökkenése a pénztárban vagy a bankszámlán. 
A gazdasági eredmény a kettős könyvvitelben a gazdálkodó egység hoza-



24

mának és költségeinek különbségeként számolandó az adott elszámolási 
időszakban.  
Az egyszerű könyvvitel rendszerében a gazdasági eredmény a bevételek 
és kiadások különbségeként számolandó, tehát a pénzeszközök gyarapo-
dásának és csökkenésének különbségeként.

5. A társaság válságban

A Kereskedelmi Törvénykönyv módosításával 2016. 1. 1-jétől jogszabálya-
inkba bevezették a „társaság válságban*” ezelőtt nem ismert új fogalmát. 
A módosítás célja védeni a társaságok általános hitelezőit és megelőzni 
károsításukat. 
A válságról szóló rendeletek csak a korlátolt felelősségű társaságra, rész-
vénytársaságra vagy olyan betéti társaságra vonatkoznak, amelynek bel-
tagja nem fizikai személy.

A Társaság
válságban
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A Kereskedelmi Törvénykönyv szerint a társaság válságban van, ha csőd 
fenyegeti, illetve csődbe megy.
A fenyegető csődöt a belső és külső források alacsony hányada határozza 
meg. A társaságot fenyegető csőd tényének megállapításakor a társaság 
könyvviteléből kell kiindulni. A társaságot csőd fenyegeti, amennyiben  
a saját tőke és a kötelezettségek hányada kevesebb, mint 4:100 a 2016-os 
évben, 6:100 a 2014-es évben, és 2018-tól kevesebb, mint 8:100. Ez azt 
jelenti, hogy ha a saját tőke kevesebb, mint 8%-át (6% vagy 4%) teszi majd 
ki a társaság kötelezettségeinek, a társaságot csőd fenyegeti, tehát vál-
ságban van. 

A társaság ügyviteli (statutáris) szerve, amely megállapította, vagy tekin-
tettel az összes körülményre megállapíthatta, hogy a társaság válságban 
van, köteles haladéktalanul megtenni minden intézkedést a válság kikü-
szöbölésének érdekében.
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6. Elektronikus postafiók kötelező aktiválása a jogi személyek 
számára – legkésőbb 2017. július 1-ig

2016. 8. 1-jén a Szlovák Kormányhivatal elektronikus postafiókot* aktivált 
Szlovákia minden jogi személyének. Az elektronikus postafiókok a hagyo-
mányos postázást és a perek és eljárások levelezős vitelét hivatottak fel-
váltani. 
A közhatalom gyakorlásának elektronizálása keretében a Szlovák Kor-
mányhivatal minden jogi személynek (de ugyanakkor személyeknek, akik 
betöltötték a 18. életévüket és vállalkozó fizikai személyeknek is) bér-
mentve létrehozta elektronikus postafiókját. 

 

Az elektronikus postafiókhoz hozzáférése van a jogi személy ügyviteli 
(statutáris) szerve minden tagjának. Az elektronikus postafiók hozzáfé-
réshez szükséges, hogy az ügyviteli (statutáris) szervnek elektronikus sze-
mélyazonossági igazolványa legyen – chippel rendelkező igazolvány. 

2017. július 1-ig
Kötelező elektronikus
postafiók aktiválása !
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Elektronikus személyazonossági igazolványt a rendőrség három változat-
ban ad ki:

1.	 a	chip	aktiválása	nélkül	–	ez	az	elektronikus	kommunikációra	
alkalmatlan

2.	 a	chip	aktiválása	beadványok	fogadására	–	az	elektronikus		
postafiók	hozzáférésére	és	a	kézbesített	beadványok		
elolvasására	szolgál

3.	 a	chip	aktiválása	az	elektronikus	beadványok	fogadására	és		
benyújtására	–	aktivált	a	fokozott	biztonságú	elektronikus	aláírás

A személyazonossági igazolvány intézésénél a rendőrségen az elektroni-
kus postafiók hozzáférhetőségének céljából legalább olyan chippel ellá-
tott igazolvány kérvényezése szükséges, amelyet beadványok fogadására 
aktiváltak. 
Továbbá szükségszerű lesz olvasóval és az eID Klient szoftverrel rendel-
kezni. Az olvasót a rendőrség adja ki a személyazonossági igazolvánnyal 
együtt. Az eID Klient szoftver letölthető a www.slovensko.sk weboldalon. 
A természetes személyeknek (vállalkozók és nem vállalkozók) nem kö-
telező az elektronikus postafiókjuk aktiválása beadványok fogadására.  
Az ő esetükben az elektronikus postafiók aktiválása önkéntes.
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*-gal jelölt szavak szótára
adólicenc daňová licencia
adóalap základ dane
adófizető adóalapjának adómen-
tes része

nezdaniteľná časť základu dane 
daňovníka

adójellegű kiadás daňový výdavok
alapító okirat zakladateľská listina
átalányköltségek paušálne výdavky
bérszámfejtés mzdy
cégnyilvántartás Obchodný register
egyéni vállalkozás živnosť
egyéni vállalkozói engedély živnostenské povolenie
egyszerű könyvvitel jednoduché účtovníctvo
elektronikus postafiók elektronická schránka
engedélyköteles tevékenység viazaná živnosť
értékcsökkenési leírás odpisy majetku
havi járulékalap mesačný vymeriavací základ
házastársi közös vagyon bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov
HÉÁ-ról szóló törvény zákon o DPH
hozzáadottérték-adó (HÉA) daň z pridanej hodnoty (DPH)
járulékok odvody
jövedelemadó daň z príjmu
Kereskedelmi Törvénykönyv Obchodný zákonník
kettős könyvvitel podvojné účtovníctvo
korlátolt felelősségű társaság (kft.) spoločnosť s ručením 

obmedzeným (s.r.o.)
könyvviteli nyilvántartás daňová evidencia
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kötbér zmluvné pokuty
kötelezettség záväzok
nem engedélyköteles tevékenység voľná živnosť
nyugdíjcélú megtakarítás dôchodkové sporenie
dividenda osztalék
táppénz PN
társadalombiztosító sociálna poisťovňa
társasági szerződés spoločenská zmluva
társaság válságban spoločnosť v kríze
törzsbetét vklad
utazási költségtérítés cestovné náhrady
ügyvezető konateľ
végelszámolás konkurz
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MARKETING KULCSSZAVAK

1. Piaci szegmentáció

Mit tegyünk, ha nem tudjuk, kinek is akarjuk eladni a termékünket, szol-
gáltatásunkat? A célközönséget mindenképpen részekre kell osztanunk. 
Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy ismerd a környezetedet, mert anél-
kül nem tudsz belőlük viszonylag homogén csoportot létrehozni.

A fogyasztói szokások sokat elárulnak rólunk. Ha még nem tudod, hogyan 
kezdhetnéd, akkor csak ülj le egy kávézóban, és rendelj magadnak. És fi-
gyeld legalább két órán keresztül, milyenek a betérő vendégek szokásai. 
Hamar rá fogsz jönni, hogy hiába járnak egy helyre, még a cappuccinót 
sem fogyasztják ugyanolyan módon.

Első lépésben tehát kutakodnunk kell a szokásokban, ami ugyanolyan 
fontos, mint amikor majd a megkapott adatokat elemezzük. Egy kisvál-
lalkozó számára nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre több ezer euróba 
kerülő kutatócsapat, amely majd a kérdőíves felméréseket kombinálja 
fókuszcsoportos beszélgetésekkel, de azért ne mondjunk le arról, hogy 
ismerjük a célcsoportunkat. A demográfiai adatokat ugyan könnyen meg-
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szerezzük, hiszen kisebb piacokon ez nyilvánvaló, de az attitűdökhöz mé-
lyebre kell nyúlni.
Nézzünk egy példát: Tudod, miért szereted a bécsi szeletet? Lehet, első-
re azt mondanád, mert alapvetően jobban szereted a disznóhúst, mint  
a csirkét. Másodszor átgondolva már az is világossá válik, hogy a kellemes 
családi vasárnapokat juttatja eszedbe a rántott hús? A jó kutató pedig 
arra is rájönne, hogy mindkét feljebb felsorolt tényező mellett azért sem 
váltasz töltött csirkemellre, mert gyerekkorodban kellemetlen emlékeid 
voltak a szárnyasokkal, ezért erre inkább nemet mondasz.
Ne feledd, a piac megismerése az alap ahhoz, hogy bármilyen terméket 
értékesíteni tudj. Ha nem ismered a lehetséges vevőidet, akkor csak a vak-
szerencsére hagyatkozhatsz, az pedig hosszabb távon nem hoz sikert az 
üzletben. Ezért aztán kutass, elemezz, majd irány a piac!

2. Márkaépítés

Sokan próbálják megfejteni, milyen lépések vezetnek a sikeres márka 
kiépítéséhez, de az átalakuló piacok időszakában, amikor egyre többen 
viszik már magukat is termékként piacra a selfbranding során, kevés az 
általános szabály. Néhány dologra viszont mindenképpen figyeljünk oda. 

Egyediség - Tudni kell a márkáról, mi is az. Nem biztos, hogy ismerik vagy 
éppen vásárolják, de például a lila tehenet mindenki ugyanazzal a csoko-
ládéval azonosítja, vagy a pipa jele mindenki számára egyetlen sportmár-
kát jelent. Természetesen ennyire egyértelműen beágyazódni évtizedek 
munkájának eredménye, és az említett esetekben sokmilliós befektetések 
kérdése volt, de ha azt szeretnéd, hogy tiéd legyen a város legjobb pizzéri-
ája vagy legjobb grafikai stúdiója, azt sokkal kevesebb pénzzel is el tudod 
érni. Ehhez viszont természetesen elengedhetetlen, hogy a szegmentáció 
során megismerd a vevőidet és azok igényeit, s hogy a hasonló egyéneket 
csoportosítsd, és törekedj a hatékony kommunikációra.
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Önazonosság – Nem elég, hogy külsőleg azt mondd, te vagy a legjobb 
vagy a legolcsóbb, ezt a vevőidnek is látniuk, érezniük kell. Sőt mindez 
csak akkor érhető el, ha ugyanezt érzik és gondolják a saját alkalmazottaid 
is. És természetesen, ha magad sem hiszel abban, amit hirdetsz magadról, 
akkor inkább hallgass.

Folyamatosság – A termékek életciklusáról már biztosan hallottál, te-
hát nem feltételezheted azt, hogy csak felívelő pályán halad majd az el-
adásod. Lesznek hullámok, amelyeket sikeresen lovagolsz majd meg, és 
belekerülsz olyan völgyekbe is, amelyek látszólag megoldhatatlan prob-
lémákat hoznak számodra. Ennek ellenére fontos, hogy minden esetben 
megmaradjon a stabilitás a vevőid felé, vagyis maradj elérhető, legyen 
biztos pont a fejükben a te vállalatod, mert hosszabb távon csak akkor 
fogsz életben maradni, ha rájössz a marketing egyik legnagyobb igazsá-
gára: Egy új vevő megszerzése sokkal drágább, mint egy régi megtartása, 
és a stabil vevőkör fog a rosszabb pillanatokban is kihúzni a gödörből. 

3. Marketingeszköztár

Néhány alapinformáció, hogy tudjuk, mi is az, amivel érdemes számol-
nunk:

•	 reklám:	nyomtatott	sajtó	(napilapok,	hetilapok,	magazinok),		
szabadtéri	és	beltéri	eszközök	(plakátok,	reklámtáblák,	molinók)	
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rádió,	televízió,	internet	(ez	utóbbi	itt	még	a	felsorolás	utolsó	eleme,	
de	ma	már	a	leggyakrabban	használt	reklámeszköz),

•	 direkt	marketing	(telefonmarketing,	nyomatott	vagy	elektronikus	
direkt	mail,	SMS),

•	 vásárlásösztönzés	(tájékoztató	kiadványok,	oktatások,		
termékminták,	nyereményjátékok,	kedvezményes	vagy	ingyenes	
szállítási	lehetőség	stb.),

•	 eseményszervezés,
•	 vásárok,	kiállítások,
•	 személyes	eladás,
•	 marketing	public	relations	(újságcikkek,	sajtónyilatkozatok),
•	 kiadványok,	nyomtatványok	(beszámolók,	szórólapok,	hírlevelek).

Neked kell döntened, vagyis választanod, mire költöd azt a pénzforrást, 
amely elsőre talán kidobott pénznek tűnik, miközben az ügyes kereske-
dő tudja, hiába a jó termék, ha senki sem tud róla. Szerencsére az online 
világban már az árak sem olyanok, mint a lapkiadás hőskorában, ami-
kor euróban számolva több százast kellett fizetni egy kis hirdetésért is.  
Ma ugyanennyiből akár több százezer embert érsz el a Facebookon, így 
hát nem csoda, hogy a nyomtatott lapok piaca hanyatlik, az óriásplakátok 
is túl drágának bizonyulnak, s a legkisebb üzleti szervezetek leginkább  
az internet felé fordulnak.
Ha ezt kombináljuk ízléses reklámanyagokkal az üzletünkben, vagy an-
nak kirakatában, akkor kevés pénzből is igazán látványosan és hatéko-
nyan tudjuk majd eljuttatni az üzenetet a fogyasztóhoz. Ne gondoljuk azt, 
hogy mindenhol ott kell lenni. Nem lehet célunk, hogy mindenki számára 
elérhetővé tegyük a termékünkről szóló információkat, elég ha azok isme-
rik, akik a célcsoportba tartoznak. A hatékony kommunikáció éppen őket 
célozza, és nem csak pufogtat, hanem célba is talál. A mindent mérő okos 
forgalomfigyelők és az okostelefonok korában ez nem is olyan nehéz do-
log. Csak ismét tudnunk kell, hogy mit, kinek akarunk eladni, hogy aztán 
továbbléphessünk.
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4. Kisvállalati marketingtippek

Már tájainkon is számtalan elemzés készült annak kapcsán, hogyan is 
lehet a kisvállalatok számára olcsó és elérhető marketingmegoldásokat 
kitalálni. A magyar szakemberek között egyértelműen Wolf Gábor neve 
kerül legtöbbször említésre, aki nyolc tippet ad a kkv-nak.

A.	 Használjuk	ki	a	várakozási	időt!
Ma már az automata telefonközpontok képesek a csörgés helyett azonnal 
kapcsolni, és egy előre felvett üzenetet lejátszani. Próbáljunk meg zene 
helyett valami hasznos információt juttatni potenciális megrendelőnk fü-
lébe.  Más kérdés, hogy sokszor nem kerülünk kapcsolatba telefonon az 
ügyfelekkel, de az üzleti életben is használhatjuk ezt a módszert.

B.	 Szóljunk	hozzá	a	cégünkről	szóló	fórumbejegyzésekhez!
Előfordulhat, hogy megrendelőink hevesen fórumoznak termékünk-
ről vagy szolgáltatásunkról, közben mi mit sem sejtünk, pedig sokat ta-
nulhatnánk belőle. Rendszeres időközönként keressünk rá a keresőben  
a nevünkre. Szóljunk hozzá a bejegyzésekhez, osszuk meg egyedi tapasz-
talatainkat, de óvakodjunk az önreklámtól, mert könnyen elveszíthetjük 
hitelességünket. 

C.	 Legyünk	szakértők!
Amikor az iparágunkkal kapcsolatos hír megjelenik a sajtóban, rádióban, 
tévében, interneten, írjunk egy rövid kommentárt, és küldjük el a szer-
kesztőnek. Tárgyként csak annyit tüntessünk föl: „kommentár”, és a cikk cí-
mét. Nem biztos, hogy mindjárt reagálnak, de lassan hozzászoknak, hogy 
van itt valaki, akinek komoly véleménye van erről a piacról.

D.	 Írjuk	alá	az	emailjeinket!
Elektronikus aláírásunkban a név, beosztás, telefonszám helyett tegyünk 
a nevünk alá egy 2-3 soros cégreklámot.  Ez a legegyszerűbb és egyben 
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legkönnyebb formája annak, hogy valamennyi megrendelőnkhöz és po-
tenciális ügyfelünkhöz eljusson az üzenetünk.

E.	 Kérjük	ki	vevőink	véleményét!
Kérdezzük meg visszatérő vásárlóinkat, miért szeretnek nálunk vásárolni, 
miért elégedettek szolgáltatásunkkal, és ha véleményük nem túl általá-
nos, idézzük őket akár a főoldalon. Ez ugyanis bizalmat építhet potenciális 
megrendelőinkben.

F.	 Gyűjtsünk	email	címeket!
Régi, de jól bevált marketing trükk felajánlani, hogy egy termékünket 
vagy szolgáltatásunkat megnyerheti – mondjuk minden második hónap-
ban – az, aki megadja a honlapunkon vagy a üzletünkben a nevét és az 
elérhetőségét. Így egy levelezési listát vásárolunk akciós áron. Ráadásul 
ezen a listán csak olyanok lesznek, akikről tudjuk, hogy eleve érdeklődnek 
a kínálatunk iránt. Ugyanakkor minél terjedelmesebb a címlistánk, annál 
nehezebb a kezelése, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy spamlistá-
ra kerülünk. Ezért fontos, hogy mindig megfelelően kezeljük a címlistán-
kat, ha nem akarjuk, hogy marketingüzenetünk a kukában landoljon.

G.	 Használjuk	névjegyünket	marketingeszközként!
A legnagyobb volumenben terjesztett marketinganyagunk az általunk és 
munkatársaink által osztogatott névjegyek. Felejtsük el a sima (név/cím/
telefonszám) emlékeztetőt, szerepeljen névjegyünkön a cég szlogenje, a 
honlap címe és az is, hogy miért érdemes meglátogatni a weboldalunkat.

H.	 Legyen	a	számlánk	direkt	marketingüzenet!
A vállalkozásunk által kibocsátott számlán az összeg mellett tüntessük fel 
egy logikusan kapcsolódó termék vagy szolgáltatás reklámját. 
Döntsük el, hogy a marketing szakértőjének egyszerű tanácsai közül me-
lyiket próbáljuk ki. Annyi bizonyos, hogy anyagilag könnyen bevethetők, 
és nagy kockázatot nem vállalalunk velük.
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