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1. A mezıgazdasági tevékenység meghatározása 
 
Az agrárjogi szabályozás rendszerében a szabályozás 
irányai szerint különbözı fogalmakat kell 
megkülönböztetnünk: mezıgazdasági tevékenység, 
mezıgazdasági termelı, mezıgazdasági üzem, 
mezıgazdasági termék.1 A mezıgazdasági termék 
fogalma2 az európai jogban definiálásra került, a többi 
fogalom meghatározása elsıdlegesen a tagállami 
hatáskörbe került. 
 
A mezıgazdasági tevékenység fogalmát illetıen az 
egyes tagállamokban sem egységes a meghatározás. 
Magyarországon az egyes jogalkotási folyamatokban, 
az egyes szabályozási tárgykörök szemszögébıl került 
meghatározásra. Ennek megfelelıen különbözı 
aspektusokból,  különbözı meghatározottság figyelhetı 
meg pl. adójogi, környezetvédelmi, támogatási, 
termıföld-tulajdoni stb. A mezıgazdasági tevékeny-
séghez kötöttség egyes esetekben kedvezményeket 
biztosít, más esetekben feltétel a jogszerzéshez. A jogi 
szabályozás céljai szerint a mezıgazdasági tevékeny-
ség különbözı jogszabályokban, különbözı meghatáro-
zottságot jelent. Ha ezen definíciókat áttekintjük, 
megállapítható, hogy többrétegő definícióval 
találkozunk. 
 
A mezıgazdasági tevékenység magába foglalja (1) az 
ıstermelıi jelleget (a javak elsıdleges elsajátítása pl. 
növénytermesztés, állattenyésztés), (2) mezıgazdasági 
termékek elsıdleges feldolgozási és értékesítési fázisát, 
(3) kiegészítı tevékenységet. 
 
A mezıgazdasági tevékenység fogalmát elsıdlegesen a 
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1.  The definition of the agricultural activity 
 
In the system of agricultural regulation we have to 
distinguish different concepts, definitions according 
to the directions of the regulation: agricultural 
activity, agricultural producer, agricultural firm, 
agricultural product.1 The definition of the 
agricultural product was defined in the European 
law,2 the definition of other concepts got into the 
member state competence primarily. 
 
The definition of agricultural activity is not uniform 
in the member states. In Hungary it is defined in 
single legislative processes, from the visual angle of 
domains of regulation. Acoording to this from 
different aspects, different definiteness can be 
observed, for example: tax law, environmental 
protection, support, land-property etc. The constraint  
for the agricultural activity can provide, in other 
cases it is the condition to the right acquisition. 
According to the aims of the legal regulation, the 
agricultural activity in different legal regulations 
reports different definiteness. If we review these 
definitions, it is verifiable, that we have a multilayer 
definition. 
 
 
The agricultural activity includes (1) the agrarian 
character (the primary acquisition of the goods pl. 
cultivation, animal husbandry), (2) primary process 
and marketing stage of agricultural products, (3) 
ancillary activities. 
 
The concept of the agricultural activity is defined 
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termıföldtörvény (1994. évi LV: törvény, további-
akban: Tft.) határozza meg. Eszerint mezıgazdasági 
tevékenység3 a növénytermesztés, kertészet, 
állattenyész-tés, halászat, haltenyésztés, szaporító 
anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás, 
vegyes gazdálkodás. Míg kiegészítı tevékenység:4 
falusi és agroturizmus, kézmővesipari tevékenység, 
főrészáru-feldolgozás, elsıdleges élelmiszer-feldolgo-
zás, a mezıgazdasági tevékenység során keletkezett 
melléktermékek, növényi és állati eredető hulladék 
hasznosítása, nem élelmiszer célú feldolgozása, 
valamint az ezekbıl a termékekbıl keletkezett 
közvetlen termelıi értékesítése, mezıgazdasági 
szolgáltatás. 
 
Az adójogi szabályozás kiemelten kezeli a 
mezıgazdasági tevékenységet és az ilyen tevékeny-
séget végzı adóalanyokat. A jogalkotó tekintettel van 
arra, hogy (1) a mezıgazdasági ágazat nagy költség-
igényő és a költségek egy részérıl bizonylat nem 
minden esetben áll rendelkezésre (saját munkaerı 
kifejtése, saját elıállítású alapanyagok felhasználása), 
(2) az adóalanyok jó része kiegészítı tevékenységként 
végzi a mezıgazdasági tevékenységet, ezért az ebbıl 
elért jövedelem alacsony, (3) eszköz és munkaerı 
igényes a szektor, a beruházások hosszú idı alatt 
térülnek meg, (4) az állam számára kiemelten kezelt, 
stratégiai ágazat, ezért sem a mezıgazdasági tevékeny-
séget végzıket, sem a fogyasztókat nem lehet magas 
adóval súlytani (kivétel a jövedéki termékek köre).5 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (továbbiakban: Áfa tv.) értelmében olyan 
fogyasztási típusú adóról beszélhetünk, amely általános 
és teljes körő. Kiterjed minden termék, szolgáltatás 
értékesítésére és gazdasági tevékenységet folytató 
adóalanyra. A gazdasági tevékenység tárgyi és alanyi 
oldalát tekintve beleértendı a mezıgazdasági termék és 
termelı egyaránt (szektorsemleges). A speciális 
szabályozás részleteire a 6. pontban térünk ki. 
 
Az Áfa tv. értelmében mezıgazdasági tevékenységet 
folytató adóalany, amely egészben vagy túlnyomó 
részben mezıgazdasági tevékenységet folytat mikro és 
önálló vállalkozásként és gazdasági céllal belföldön 
telepedett le illetve ennek hiányában lakóhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye belföldön van. 
Mezıgazdasági tevékenységnek minısül az Áfa tv-ben 
felsorolt termékek saját vállalkozásban történı 
termelése és feldolgozása6 illetve a saját vállalkozás 
eszközei felhasználásával nyújtott szolgáltatás.7 
 
Az adójogi joganyagból kiemelést érdemelnek a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény (továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései. Sajátos 
szabályok vonatkoznak a mezıgazdasági ıstermelıre 
és a mezıgazdasági kistermelıkre.  

primarily in the Act on arable lands. Accordingly 
agricultural activities3 are cultivation, nursery, 
animal husbandry, fishery, fish farming, multiplying 
substance growing, game farming, sylviculture, 
mixed farming. While ancillary activities:4 are 
village-and agrotourism, handicraft activity, lumber 
processing, primary food processing, byproducts, the 
utilisation of waste with a vegetal and animal origin 
arose in the course of the agricultural activity, not 
food aim processing, and direct producers' 
realization, agricultural service originated from these 
products. 
 
 
 
The legal regulation of taxes emphasizes the 
agricultural activity and the activity of taxpayers. 
The legislator takes those facts into consideration, 
that (1) the agricultural section has high costs and 
voucher about the expenses does not stand for a 
provision in all cases (an own workforce's 
decompression, the use of own produced stocks), (2) 
part of the taxpayers does the agricultural activity as 
ancillary activity, so their incomes are low, (3) the 
sector demands device and workforce, the 
investments are repaid after a long time, (4) this is an 
emphasized  sector for the state too, and is a strategic 
sector, and this is why neither the consumers nor 
thefarmers may not have high taxes (the only 
exceptions are the excise products).5  
 
Act CXXVII of 2007 on value added tax (hereinafter 
VAT) says that it is a  consumer type purchase tax, 
which is general. It expands on the realization of all 
products, the service and the taxpayers pursuing 
commerce. Considering the objective and subjective 
side of the commerce, the agricultural product and 
producer are also belong to this area. (sector neutral).  
The details of the special regulation is in the the 6. 
point.  
 
According to the Act on VAT,   taxpayer is someone, 
pursuing an agricultural activity, who pursues an 
agricultural activity in his whole life or in a 
predominant part of it, as a micro and self 
undertaking, and settled down with economic aim 
inland. According to the Act, agricultural activity is 
producing of products listed in the Act6 in an own 
undertaking and the services made by processing 
devices.7 
 
 
Among the legal regulations of tax rights, we have to 
mention the Act CXVII of 1995 on personal income 
tax. Specific rules concern the agricultural primary 
producer and the agricultural small producers.  
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Mezıgazdasági ıstermelı  az a 16. életévet betöltött, 
nem egyéni vállalkozó, aki saját gazdaságában8 
meghatározott mezıgazdasági terméket elıállítására 
irányuló tevékenységet folytat és ennek igazolására 
ıstermelıi igazolvánnyal9 rendelkezik. A mezıgazda-
sági ıstermelı fogalmának fontos eleme a tevékenység 
illetve a termék amire a tevékenység irányul. 
Mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységnek minısül a 
saját gazdaságban történı növénytermesztés, 
ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, 
saját tulajdonú földön végzett erdıgazdálkodás, 
élelmiszertermelés stb. 
 
 
A mezıgazdasági kistermelı az a mezıgazdasági 
ıstermelı, akinek az adott évben a mezıgazdasági 
tevékenységbıl származó árbevétele a 8 millió forintot 
nem haladja meg. 
 
A mezıgazdaság funkciója kibıvült, a termelési 
funkció mellett nagy hangsúlyt került a vidék 
arculatának megırzésére, a vidék népesség megtartó 
erejének fokozásra (vidékfejlesztés), környezetei javak 
elıállítására (multifunkcionális mezıgazdaság). Ezen 
mezıgazdasági modellnek a feltőnése mindenképpen 
kihatással van a mezıgazdasági tevékenység 
meghatározására, a fogalmi elemek bıvülésére. 
 
Mezıgazdasági termelı fogalma a `gazdálkodó´ 
terminusként fogható fel, amelynek alapvetı ismérvei 
az élethivatásszerőség, szakismeret, helyben lakás. 
Ennek a terminusnak a hazai, magyar megfelelıje 
leginkább a családi gazdálkodó.10 Ez a kategória 
azonban nem tekinthetı a magyar agrárgazdálkodási 
rendszer alapvetı formájának, hiszen csak lehetıség és 
nem kötelezı forma. Választási formaként ösztönzı 
tényezıként vehetı figyelembe, hogy támogatási 
lehetıségek kapcsolódnak hozzá, illetıleg a termıföld 
tulajdoni és használati viszonyait tekintve elınybe 
részesítést jelent. 
 
A mezıgazdasági termelı alatt nemcsak 
magánszemélyeket, hanem jogi személyeket is értünk. 
Erre egyébként rámutat a közösségi joganyag is,11 a 
magyar joganyag,12 valamint az Európai Közösség 
Bíróságának döntései is.13 
 
A mezıgazdasági üzemrıl több értelemben 
beszélhetünk. Egyrészt tárgyi oldalát tekintve magába 
foglalja a termıföldet, gazdasági és lakóépületeket, 
gépeket, felszereléseket, állatállományt és legújabban 
meghatározott vagyoni értékő jogokat (pl. kvóta, 
közvetlen kifizetések) is. A mezıgazdasági üzem 
meghatározására történtek közösségi kísérletek is14 

ennek ellenére egzakt meghatározásukat tagállami 
kérdéskörnek tekintjük. Másrészt alanyi oldalát 
tekintve magába foglalja a mezıgazdasági termelıt is. 

Agricultural primary producer is someone, who is a 
not a private entrepreneur, but is over 16,  and 
pursues an activity producing agricultural product in 
his own economy8 and pursues a.n activity being 
aimed at his production and for the justification he 
has farmer licence.9 The activity and the product at 
what the activity is aimed are important elements of 
the definition of agricultural primary producer. The 
cultivation happening in the own economy, 
plantation setup, animal husbandry, product 
processing, sylviculture on own property land, food 
production etc. are qualified as agricultural agrarian 
activities. 
 
An agricultural small producer is an agricultural 
primary producer whose income from sales 
originating from the agricultural activity in the given 
year, is not over the 8 million forints. 
 
The function of the agriculture expanded, the 
conversation of the face of the country, the increase 
of population's sustaining force (rural development),  
producing of environmental productions became 
more important, (multipurpose agriculture).  
 
 
 
 
The definition of agricultural producer can be 
defined as a `farmer´, and its fundamental criteria are 
the vocation, mission in life, knowlegde etc. The  
Hungarian equivalent of this term is the family 
smallholder.10 But this category  cannot be 
considered for the fundamental form of the 
Hungarian agrarian economy system, since it is only 
opportunity and not an obliging form. As an 
incentive factor, as an electoral form, cam it be 
figyelembe véve, that support opportunities are 
connected to it, the soil makes granting fit a benefit 
considering his property and relations of use present. 
 
When we say agricultural producer, we think of not 
only private persons, but legal entities too. The 
community11 and also the Hungarian legal rules,12 
and the decisions of the European Court13 point this 
out. 
 
We may talk about the agricultural firm in more 
senses. On the objective side it includes the soil, 
economic and living buildings, machines, 
equipments, livestock and new rights with a financial 
value There were also community experiments14 to 
define the agricultural firm, but their exact definition 
is considered to be national task. On the other side it 
incorporates the agricultural producer too, 
considering the subjective side of it. We review the 
legal forms of agricultural firm in the point 2.  
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A mezıgazdasági üzem jogi formáit a 2. pontban 
tekintjük át. 
 
2. A magyar agrárüzem-rendszer tipizálása 
 
 
A magyar mezıgazdasági üzemrendszert sokszínő jogi 
formák jellemzik. A történeti hagyományok alapján 
megfigyelhetı a kisüzem és a nagyüzem kettıssége és 
integrációja a termelésben, majd a 90-es évektıl 
kezdıdıen a nagyüzemek gazdasági és jogi 
eszközökkel történı kiszorítása az agrártermelésbıl, 
majd az érdekképviseleti jelleg erısítése. 
 
Az üzemeket jogi személyiségő formáikat tekintve az 
alábbiak szerint csoportosíthatjuk:15 
- nagyüzemek: jogi személyiségő gazdálkodó 
szervezetek (Kft, Rt) 
- középüzemek: jogi személyiségő és jogi személyiség 
nélküli gazdálkodó szervezetek (Bt, Kkt), egyéni 
vállalkozások 
- kisüzemek: jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezetek, családi gazdaságok, mezıgazdasági 
ıstermelık, egyéni vállalkozások. 
 
 
 
A nagyüzem, középüzem, kisüzem kategorizálás 
általában az árbevétel nagyságától illetıleg az 
alkalmazotti létszámtól függ. Általában elmondható, 
hogy a jogi személyiségő szervezeteknél a 
tulajdonosok (tagok,részvényesek) felelıssége 
korlátozott, a jogi személyiség nélküli szervezeteknél 
és az egyéni vállalkozásoknál a felelısség korlátlan. Az 
egyéni vállalkozások körébe sorolhatjuk a családi 
gazdaságot, mezıgazdasági ıstermelıt, amely utóbbi 
nem önálló szervezeti, annál inkább adójogi kategória. 
Megállapítható, hogy mezıgazdasági tevékenység 
bármely szervezeti formában gyakorolható, nincs 
formakényszer. Egyes mezıgazdasági tevékenységek 
végzéséhez a jogszabályok nem írnak elı kötelezı 
szervezeti formát. 
 
 
Termelı jellegő üzemeknek tekintjük bármely 
gazdasági társaságban folytatott mezıgazdasági 
tevékenységet, szövetkezeteket, családi gazdaságot, 
mezıgazdasági ıstermelıt. 
 
Üzemkiegészítı és integrátori szervezetek közé 
soroljuk a szövetkezeteket, termelıi csoportokat és 
termelıi szervezeteket. 
 
Speciális szervezeteknek tekintjük a hegyközségeket, 
erdıbirtokossági társulatot, vadásztársaság, horgász-
egyesület, vízgazdálkodási társulat. 
 

 
 
 
2. Variegated legal forms characterize the 
Hungarian agricultural firm system.  
 
Based on historical traditions, the duality and the 
integration of the small works' and the large scale 
firm's is observable in the production, then from the 
90's the large scale firms were displaced by 
economical and legal devices from the agriculture, 
and the representation of interest character was 
gaining strength. 
 
We may group the firms considering their legal 
entity forms in what follows:15  
- large scale firms: companies with legal entity: ltd., 
company limited by shares (join-stock company), 
- medium-sized firms: companies with and without 
legal entity (business association with or without 
legal personality): limited partnership (deposit 
company), unlimited partnership, individual 
smallholders, 
- small firms: organisations without legal entity, 
family economies, agricultural primary producers, 
individual undertakings. 
 
The classification of large scale firm, medium-sized 
firm and small firms, depends generally on the 
greatness of the income from sales and on employee 
staff numbers. Generally can be related, that at the 
legal entity organisations, the responsibility of 
proprietors (members, shareholders) is limited, at the 
organisations without the legal entity, the 
responsibility is  unlimitted. We may rank the family 
economy, an agricultural primary producer, which is 
not an independent organizational but a tax right 
category, among the individual undertakings. It can 
be ascertained, that the agricultural activity is 
exercisable in any organizational forms, there is not a 
form compulsion. To the order of single agricultural 
activities, the measures do not prescribe an 
obligatory organizational form. 
 
We can regard any agricultural activity as an activity 
with producer character and also the co-operatives,  
family economies and, agricultural primary 
producers too. 
 
We reckon the co-operatives, producers' groups and 
producers' organisations among a firm accessory and 
integrator organisations. 
 
We regard the wine villages, a wooded property 
association, hunting organisations, angler's club, 
water management association. 
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A jogi személyiségő illetıleg jogi személyiség nélküli 
szervezetek jogszabályi háttere a gazdasági 
társaságokról szóló törvény. Az egyéni 
vállalkozásokról külön törvény rendelkezik. Külön 
törvényi elıírások vonatkoznak a szövetkezetekre is, a 
2006. évi X. törvény. 
 
3. Szerkezet és a mezıgazdasági mővelés 
finanszírozása hogyan mőködik, minek a 
bevonásával? 
 
Az agrárfinanszírozás rendszere magába foglalja a 
támogatási rendszert,16 a hitelezési rendszert és a 
befektetések rendszerét.  
 
A támogatási rendszer forrásait az EU-s és a hazai 
költségvetési források képezik.17 Az agrár- és 
vidékfejlesztésre szánt támogatási források három 
csoportba sorolhatók:18 
- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
társfinanszírozása, amely a mezıgazdasági üzemekre 
és a vidék strukturális intézményeire koncentrál. Az 
ÚMVP-t 5 prioritás jellemzi: a) mezıgazdaság, 
élelmiszer feldolgozás, erdészet, termelési szerkezet-
váltás, b) versenyképes agrárgazdaság humán 
feltételeinek megteremtése, c) fenntartható termelés és 
a földhasználat garanciáinak elısegítése, d) vidéki 
foglalkoztatottság és életminıség javítása, e) helyi 
közösségek fejlesztése.19 
- Kiegészítı nemzeti közvetlen támogatások (top-up), 
amely területalapú és állatalapú támogatási csoportra 
osztható.20 
- Nemzeti támogatások, amelyeknek számos 
kritériumnak kell megfelelniük. Nem állhatnak 
ellentétben a KAP-pal és nem sérthetik a 
versenyegyenlıséget. 
 
 
 
A mezıgazdasági termelık kibontakozási hitelkon-
strukciójáról és a gazdahitel programról21 szóló 
jogszabály állami kezességvállalást illetıleg kamat-
támogatást biztosít és ennek érdekében a) 
kibontakozási hitelkonstrukciót hirdetett az eladóso-
dottság csökkentése, a termelési szerkezet pénzügyi 
feltételeinek megteremtése érdekében, b) a gazdahitel 
program keretében az életképes agrárvállalkozások 
megerısítésére, a családi vállalkozások, a termékek 
beszerzését, feldolgozását, értékesítését szolgáló 
szövetkezetek, termelıi csoportok tıkeellátásának 
javítására, c) minıségi termelés elısegítése érdekében. 
 
A hitelezési rendszer döntıen a bankok, 
jelzáloghitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek22 
pénzügyi tevékenységéhez köthetı, illetıleg a pénzügyi 
vállalkozások által végzett faktoring23 tevékenységhez. 
Ezen szervezetek hitelezési tevékenységét erısítik 

The legal background of organisations with and 
without legal entity is the Act about economic 
companies. Separate legal measures apply to 
individual undertakings. There is also separate law 
for co-operatives; it is the Act X of 2006. 
 
 
3. Structure and financing of the agricultural 
cultivation 
 
 
The  system of financing the agriculture includes the 
support scheme,16 the credit system and the system of 
the investments.  
 
The sources of supporting system17 are formed by the 
budgetary sources of member states and the 
European Union. It support sources set aside 
agricultural and rural development can be 
enumerated into three groups:18 
- The first is the  'Rural Development Program of the 
New  Hungary'  co-financing, which concentrates on  
firms and the structural institutions of the country.  5 
priorities characterize this program: a.) the) 
agriculture, food processing, forestry, change of 
production structure b) the creation of the human 
conditions of a competitive agricultural economy, c) 
the promotion of the guarantees of maintainable 
production and the land use, d) the correction of a 
rural employment and quality of life e.) development 
of local communities.19 
- Additional national direct supports (top-up), that 
can be divided intoa support group with an animal 
basis with an area basis.20 
- National supports, which have to be equal to 
several criteria. They may not consist in a contrast of 
CAP and the competition equality may not be 
offended. 
 
The Act about the economic producers' development 
credit line and about the host credit,21 ensures 
national surety and the support of interest and for this 
a) advertised development credit construction, in the 
interest of the creation of his financial conditions of 
scheduled production, b)  in the framework of host 
credit program the confirmation of viable agricultural 
undertaking, the family undertakings', the correction 
of capital supply of producers' groups, and co-
operatives serving the processing and realization of 
products, c)in the interest of the promotion of 
qualitative production 
 
The credit system can be bound significantly to the 
banks, jand to the factoring22 made by financial 
undertakings.23 The credit activity of this 
organisations are strengthen from a coverage side by 
loan guarantee organisations. The mortgage 
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fedezeti oldalról a Hitelgarancia szervezetek. A 
jelzáloghitelintézetek ingatlanon alapított jelzálog-
fedezete mellett vagy állami garancia mellett nyújtanak 
kölcsönt hosszabb lejárati idıre (minimum 5 év).  
 
A szövetkezeti hitelintézetek két csoportját 
különböztetjük meg egyrészt a hitelszövetkezeteket, 
másrészt a takarékszövetkezeteket. Alapvetı különbség 
a két forma között az ügyfélkörben határozható meg. A 
hitelszövetkezet csak tagjainak nyújthat kölcsönt, míg a 
takarékszövetkezeteknél ilyen korlátozó elıírás nincs. 
A hitelszövetkezeti modell kevésbé elterjedt 
Magyarországon, jellemzıen takarékszövetkezetek 
mőködnek. 
 
A befektetések oldaláról egyes társasági formáknál24 
korlátozások figyelhetık meg. Pl. tagsági döntés a 
befektetések  esetén, termıföld tulajdonszerzés kizárt 
jogi személyek számára illetıleg külföldiek esetén 
korlátozásokkal stb. A társaságok esetén általában a 
tulajdonosi részarány határozza meg a szavazati arányt, 
míg a szövetkezetek esetében az egy tag- egy szavazat 
elve érvényesül. A 2006. évi X. törvény a szövetkezeti 
törvény lehetıvé teszi a befektetı tag intézményét. A 
befektetı tagok száma nem haladhatja meg a 
szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetıi részjegyek 
névértéke pedig nem haladhatja meg a részjegytıke 
30%-át. A befektetı tag személyes közremőködésre 
nem kötelezhetı. 
 
 
4. Szerkezet és a vállalkozás menedzsmentje 
 
Az agrár tevékenységet folytató vállalkozások 
szervezeti formája határozza meg a menedzsment 
szervezetét és pozícióját. Tekintettel arra a tényre, hogy 
mezıgazdasági tevékenység bármely vállalkozási 
formában gyakorolható a magyar jog szerint, a paletta 
meglehetısen széleskörő. Ezért a leggyakrabban 
választott szervezeti formák domináns jogi 
szabályozását és gyakorlatát vázoljuk. 
 
A gazdasági társaságoknál változatos szervezetrendszer 
alakítható ki. A kötelezı szervek mellett más szervek 
kialakítására is lehetıség van (pl. bizottság, tanácsadó 
testület). 
 
 
Szövetkezetek esetén a legfıbb szerv a közgyőlés, az 
ügyvezetést az igazgatóság látja el. A szövetkezet 
ügyvezetését és képviseletét az alapszabályban 
meghatározott létszámú, de legalább háromtagú 
igazgatóság végzi. Ötven fınél kisebb taglétszámú 
szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett 
ügyvezetı elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az 
igazgatóság hatáskörében jár el. A közgyőlés az 
alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább 

institutions founded on mortgage of real estates or on 
state guarantee offer loan for longer expiration date 
(minimum 5 years).  
 
 
We distinguish two groups of the cooperative loan 
offices, on the one hand there are credit unions, on 
the other hand are cooperative banks. Fundamental 
difference between the two forms is in the clientele. 
The credit union may provide a loan for members 
while there is not a limiting regulation like this at the 
cooperative banks. The credit union model spread in 
Hungary less, here saving banks work 
characteristically.  
 
From the side of the investments24 by single social 
forms limitations can be observed. For example 
membership decision in case of the investments, soil 
property acquisition no way for legal entities 
concerns in case of foreigners with limitations etc. In 
case of the companies generally the proprietory 
proportion defines the proportion of votes while the 
single member has the principle of a vote in the co-
operatives' case prevails.  The Act X of 2006 on the 
co-operative makes the member's institution possible. 
The number of investors may not exceed the 10% of 
cooperative members, the nominal value of the 
investor partial marks may not exceed the 30% of the 
value of membership. The personal collaboration of 
investor member cannot be obliged. 
 
4.  Structure and management of the enterprise 
 
The organizational form of the undertakings pursuing 
the agrarian activity defines the management's 
organization and position. In consideration of the fact 
that an agricultural activity is exercisable in any 
undertaking forms according to the Hungarian law, 
the palette is quite wide-ranging. Because of this, we 
sketch the the practise and the dominant legal 
regulation of organizational forms selected mostly. 

At the economic companies diverse organization 
system can be developed. Beside obligatory 
organisations, there is an opportunity to form other 
establishments (for example commission, advisory 
corporation). 

In case of co-operatives the principal organ is the 
general meeting, and the directorate supplies the 
management. The co-operative's management and its 
representation is directed by a directorate whose 
number is defined in the fundamental rule, but it 
must be at lest three-membered. In a co-operative 
with a number of members under fifty, the 
fundamental rule may systematize a presidency 
instead of a directorate manager, who intervenes 
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háromtagú felügyelı bizottságot hoz létre. Húsz fınél 
kisebb taglétszámú szövetkezetnél az alapszabály 
lehetıvé teheti, hogy felügyelı bizottság helyett a 
szövetkezet egyik tagja lássa el a felügyelı bizottság 
feladatait. A szövetkezet esetében is a számviteli 
törvény elıírásai alapján vagy az alapszabály elıírása 
miatt könyvvizsgálót kell választani. Ezen elıírások 
hiányában a könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelezı. 
 
 
 
 
 
 
A szavazati jog mértékét illetıen eltérı jogszabályi 
rendelkezéseket találunk. A közkereseti és a betéti 
társaságok esetén a jogszabály a fejenkénti egyenlı 
szavazati jog elvébıl indul ki, de megengedi, hogy a 
társasági szerzıdésben a tagok ettıl eltérıen határozzák 
meg a szavazati jog mértékét (általában vagyoni 
hozzájárulásokkal arányosan). 
 
A korlátolt felelısségő társaságok és a 
részvénytársaságok szabályozása viszont ellenkezı 
elvet követ, a vagyoni hozzájárulásoknak megfelelı 
mértékő szavazati jogot biztosít a tagoknak. A létesítı 
okirat a törvényi keretek között ettıl eltérhet. A 
korlátolt felelısségő társaságoknál a törvény 
kifejezetten igényli, hogy a tagok a társasági 
szerzıdésben rögzítsék kötelezı elemként a szavazati 
jog mértékét. 
 
A szavazati jog korlátozására is mind az általános, 
mind pedig a különös részben a társasági törvény ad 
lehetıséget (pl. érdekeltség). A szövetkezetek esetében 
az egy tag egy szavazat elve érvényesül kötelezı 
érvénnyel. 
 
 
A társasági törvény, de a szövetkezeti törvény is 
hasonlóan definiálja az ügyvezetés fogalmát. 
Ügyvezetésnek minısül a társaság irányításával 
összefüggésben mindazon döntések meghozatala, 
amelyek a törvény vagy a társasági szerzıdés alapján 
nem tartoznak a társaság legfıbb szervének vagy más 
társasági szervnek a hatáskörébe. 
 
A szövetkezetek esetében az igazgatóság jogait és 
feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az 
ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály nem 
utal a közgyőlés vagy a felügyelı bizottság 
hatáskörébe. 
 
Az ügyvezetés tehát az irányítással kapcsolatos 
döntéshozatali tevékenység, amely alapján meg kell 
különböztetni más döntéseket is. Ennek alapján a 

among the directorate. The general meeting creates a 
commission with the staff number defined in the 
fundamental rule, but it must be a three-membered 
inspector at least. The fundamental rule may make it 
possible in co-operatives with number of members 
under 20, that one of the co-operative's members can 
perform the tasks of the commission keeping watch 
instead of the commission keeping watch.  It is 
necessary to elect an auditor based on the regulations 
of the accountancy law or because of the regulation 
of the fundamental rule in the co-operative's case. 
The auditor's application is not obligatory in the 
deficiency of these regulations. 
 
We find different measure provisions regarding the 
measure of the vote. The measure sets out from the 
principle of the head equal vote in case of the deposit 
company, but it allows, that in the fundamental deed 
of fundation the members may define the measure of 
the vote idifferently (generally  proportionally with 
financial contributions). 
 
The regulation of the limited liability companies and 
the joint-stock companies advocates different 
principles, the measure of votes adjusts to the 
financial contributions of the members. The 
establishing document may differ from this in legal 
frameworks. The law positively demands that the 
members should fix the measure of the vote in the 
establishing contract as an obligatory element at 
limited liability companies 
 
To limitate the votes, The Act about economic 
companies allows to limitate the measure of votes in 
the general and in the special section too. (for 
example: interest). In the co-operatives the principle 
of one member one vote applies with obligatory 
validity. 
 
The Act on economical companies, but also the Act 
about cooperatives, defines the management's 
concept similarly. The managing means the making 
of those decisions to a management, that are related 
to the management of the company and they do not 
belong to the competence of the company's principal 
organ or an other social organ. 
 
In the co-operatives the directorate practises it’s 
rights and tasks as a corporation. The decision 
belongs to the directorate's competence in all cases, 
which is not assigned by an Act or by a fundamental 
rule to the general meeting's or the commission's 
keeping watch competence. 
 
 So the management is a decision making activity, 
related to management, but it is necessary to 
distinguish other decisions. We can distinguish three 
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döntések három csoportját tudjuk megkülönböztetni: 
legfıbb szerv döntései, ügyvezetés döntései és a 
menedzsment (mindennapos ügyintézés pl. cégvezetı) 
döntései.  
 
Az ügyvezetıi feladatokat közkereseti és betéti társaság 
esetén csak tag láthatja el, míg korlátolt felelısségő 
társaságnál és részvénytársaságnál ez nem kritérium. 
Szövetkezetek esetén a tagsági viszony fennállása alól 
az alapszabály felmentést adhat. Mindezek a döntési 
szintek és formák a felelısség kérdését is 
meghatározzák. 
 
5. Típus és felelısség 
 
A felelısség kérdése eltérı az egyéni vállalkozások 
illetıleg a társas vállalkozások tekintetében. Az egyéni 
vállalkozások esetében az egyéni vállalkozók 
felelıssége korlátlan, a magánvagyonra kiterjedı. A 
társas vállalkozások tagjainak felelısége egyes 
formáknál korlátlan (betéti társaság, közkereseti 
társaság), míg más formáknál a befektetett vagyoni 
hozzájárulás mértékéig korlátozott (pl. Korlátolt 
felelısségő társaság, részvénytársaság, szövetkezet). 
 
 
A vezetı tisztségviselık felelıssége, amely általában 
az ügyvezetést jelenti, korlátlan és egyetemleges, 
függetlenül attól, hogy milyen jogviszony keretében 
látják el tevékenységüket (polgári vagy 
munkajogviszony). Az ilyen tisztséget betöltı 
személyektıl elvárható gondossággal kötelesek eljárni. 
Felelısségük kártérítési alapját alapvetıen a polgári jog 
határozza meg. Azon személyek (alkalmazottak) akik 
munkaviszony keretében látják el tevékenységüket a 
munkajog szabályai szerint felelnek, a szándékos 
(teljes kár megtérítése) vagy gondatlan (kereset 
arányos) alakzat szerint. 
 
 
 
Törvényi tényállási elemektıl függıen mind a polgári 
jogi, munkajogi, büntetıjogi stb. felelısség felmerülhet 
az egyes személyeket illetıen. Ennek terjedelme függ 
az elkövetı pozíciójától illetıleg a magatartás 
jellegétıl. Megvalósulhat kötelességszegéssel, 
fizetésképtelenséghez kapcsolódó magatartáshoz, 
információkkal való tevékenységgel25 stb. 
 
A bankok a hitelezési tevékenységük során a fedezeti 
oldalt kívánják erısíteni. Ezzel összefüggésben a banki 
gyakorlat az, hogy lehetıleg a vezetı tisztségviselık, 
menedzsment, esetlegesen a tulajdonosok is vállaljanak 
garanciát a magánvagyonuk bevonásával. Ezen 
személyek magánvagyonának a biztosítéka erısebben 
kötödést jelent a vállalkozás és magánszemélyek 
között. A bankok ezzel erısítik a nyereséges 

groups of the decisions on the basis of this: decions 
of the principal organ, decisions of the management 
and the decisions of management (daily 
administration for example firm manager). 
 
Only a member may supply the managing tasks in 
deposit companies, while this is not a criteria at 
limited liability company and at joint-stock 
companies. In co-operatives from the existence of the 
membership, the fundamental rule may give an 
exemption. All of these decision levels and forms 
define the question of the responsibility 
 
5. type and responsibility 
 
The question of the responsibility is different in 
individual undertakings and in collective 
undertakings. In the case of individual undertakings 
the private entrepreneurs' responsibility is unlimitted, 
extending only to private properties. The 
responsibility of members of collective undertakings 
is unlimitted in some forms (for example: deposit 
company), while by other forms it is limited until the 
measure of a invested financial contribution (limited 
liability company, share company, co-operative). 
 
The responsibility of directors, which means the 
management generally, is unlimitted and collective, 
independently, that their activity is supplied in the 
framework of any kind of contractual relationship 
(civil or labour law relationship). The persons 
holding the position like this, have to intervene so, it 
can be expected from them. With the care which can 
be expected from the persons in this position to 
intervene. The civil law defines the compensation 
basis of their responsibility fundamentally. Those 
persons (employees) who works as employees, are 
responsible according to the rules of the labour law, 
the deliberate (the compensation for whole damage) 
and also the careless (proportional) formation. 
 
 We may talk about responsibility based on civil law, 
labour law, criminal law etc too, depending on 
elements of legal facts. The extent of this depends on 
the position of the perpetrator and on the character of 
the behaviour. It may be realised by a breach of duty, 
or by activity with informations being attached to 
insolvency etc.25 

 
The banks wish to strengthen the coverage side in the 
course of their credit activity. In connection with this 
the bank practice is that leader officers, management, 
or the proprietors should undertake a guarantee with 
the withdrawal of their private properties possibly. 
The guarantee of the private properties of these 
persons means stronger linkage between the 
undertaking and private persons. With this banks 
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gazdálkodásra törekvést a pénzügyi döntések és 
folyamatok terén. 
 
A vezetı tisztségviselık korlátlan helytállási 
kötelezettsége problémákat jelent mind a vállalkozás, 
mind pedig a tisztségviselı oldaláról. Egyrészt a 
vállalkozás vagyona általában nagyságrendekkel 
nagyobb, mind a vezetı tisztségviselı magánvagyona, 
ezáltal a kár megtérülési lehetısége nem teljes körő, 
másrészt a vezetı tisztségviselınek a vállalkozási 
kockázatokért az egész vagyonát meghaladó mértékő 
kártérítést kell vállalnia. Általában a díjazása nem tud 
olyan nagyságrendő lenni, amely kiegyensúlyozná a 
helytállási kötelezettséghez kapcsolódó vagyoni 
különbségeket.  
 
A vezetı tisztségviselık helytállási kötelezettségének 
átvállalására létezik a biztosítóknál felelısségbiztosítási 
konstrukció. A biztosítási esemény, a vezetı tisztség-
viselınek az e tevékenységével kapcsolatban 
keletkezett kártérítési felelıssége. A felelısség-
biztosítás terén korlátot jelent az a tény, hogy a 
biztosítók nem vállalnak korlátlan felelısséget, 
maximálják a biztosítási összeget, a helytállás 
mértékét. A felelısség biztosítás ezen formája még 
nem túlzottan elterjedt Magyarországon. 
 
6. Forma és adózás  
 
Az adójog sajátos eszközeivel igyekszik elınyös 
helyzetbe hozni az ágazatot: (1) egyes adóalanyok 
részére különleges adózási módok és jogállás 
biztosítása, (2) mezıgazdasági tevékenységbıl 
származó termék vagy tevékenység speciális 
adózásának biztosítása, (3) külön adómértékek 
meghatározása, (4) adómentesség biztosítása, (5) 
adóalap csökkentı kedvezmények elıírása, (6) 
adókedvezmények biztosítása. Terjedelmi korlátokra 
tekintettel a három leglényegesebb adónemet 
vizsgáljuk meg, amelyek szerepe a mezıgazdasági 
szektor szempontjából kiemelkedı.26 
 
1. Az általános forgalmi adóról szóló törvény27 (Áfa 
tv.) fıszabályként az agrárszektorra is az általános 
szabályokat állapítja meg. Kivételes szabályai, a 
különleges szabályozás egyrészt az adómértékben és az 
adómentesség biztosításával, másrészt a mezıgaz-
dasági termelık különleges jogállásán keresztül valósul 
meg. A jogszabály két adókulcsot határoz meg: az 
általános mérték 25%, a kedvezményes adómérték 18% 
illetıleg 5%, amely körében a mezıgazdasági termékek 
közül csak a gyógynövények esetében beszélhetünk. 
 
 
Adómentesség körében az alanyi adómentességet 
érintı szabályozás tekintetében nincs speciális szabály 
a mezıgazdasági tevékenységek végzıkre. A tárgyi 

fortify aiming for the profitable farming in financial 
decisions and processes. 
 
The unlimitted commitment liability of the leader 
officers causes problems also in the undertakings, 
and in the officer's side too. On the one hand the 
undertaking's property is generally incomparably 
higher, then the private properties of the leader 
officers, hereby the opportunity of the return of harm 
is uncompleted, ont he other hand, leader officers 
have to undertake compensation with a measure 
exceeding the whole property of them. Generally the 
remuneration cannot be so high that the financial 
differences should disappear. 
 
 
To the taking over of the commitment liability of the 
leader officers a liability insurance construction 
exists at the insurers. The insurance event is the 
compensation responsibility in connection with the 
activity of the leader officer too. The fact that the 
insurers do not vouche an unlimitted responsibility 
constitutes a limit in the liability insurance, they fix 
the maximum of the insurance sum, the measure of 
the firmness. This form of the responsibility of the 
insurance is not exaggerated yet in Hungary. 
 
6. Form and taxes 
 
The legal regulation of taxes tries to put the section 
in a vantage point with the specific devices of a tax 
right: (1) the insurance of legal status and special 
taxational manners of taxpayers (2) the insurance of 
the special taxation of an agricultural product 
originating from an agricultural activity (3) the 
definition of separate tax measures, (4) the insurance 
of a tax exemption, (5) the regulation of discounts 
decreasing tax base, (6) the insurance of tax reliefs. 
We examine the three most essential tax categories in 
consideration of extent bars, which are outstanding in 
the agricultural sector.26 
 
1. The Act on value added tax (Act on VAT)27 lays 
down general rules as basic rules for the agricultural 
sector. On the one hand its exceptional rules, the 
special regulation is attained in the tax measure and 
with the insurance of the tax exemption, on the other 
hand through the agricultural producers' special legal 
status. The Act defines two tax brackets: the general 
measure is 25%, the preferential tax measure is 18% 
concerns 5%, which are only among agricultural 
products the medicinal plants. 
 
 
There is not a special rule for the people making 
agricultural activities in the regulation affecting the 
taxpayer exemption. We may talk about the 
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adómentesség körében azonban beszélhetünk a 
mezıgazdaságot érintı szabályozásról: földrészlet 
értékesítése, ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása. 
 
Ezen kívül meg kell említenünk a kompenzációs felár 
intézményét. Az adóalanynál a le nem vonható 
általános forgalmi adó ellentételezése a kompenzációs 
feláron keresztül valósul meg, a mezıgazdasági 
tevékenységet folytató adóalanytól történı felvásárlás 
esetén. A kompenzációs felár mértékét a jogszabály 
határozza meg, amely növények és növényi termékek 
estében 12%, állatok és állati termékek esetében 
valamint szolgáltatások esetében 7%. A kompenzációs 
felár többletbevételt biztosít a mezıgazdasági 
tevékenységet végzık számára. A kompenzációs felár 
az ellenérték részeként az átvevı által kötelezıen 
fizetendı összeg (a végsı fogyasztót terheli).   
 
2. A társasági adóról és osztalék adóról szóló törvény28 
(továbbiakban: Tao. tv.) értelmében Magyarországon a 
jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági 
tevékenység adóköteles. Az adókötelezettség tehát a 
vállalkozási tevékenységet végzı belföldi és külföldi 
adóalanyokra egyaránt kiterjed. 
 
Az agrárjogi vállalkozások esetében speciális 
szabályozással az adózás elıtti eredményt csökkentı 
tételeknél (mezıgazdaságot érintı értékcsökkenési 
leírások) illetıleg az adókedvezmények területén 
találkozhatunk. Ez utóbbiak körébe tartoznak a kis- és 
középvállalkozások adókedvezménye, a beruházási 
adókedvezmény, a térségi és egyéb adókedvezmények 
(szövetkezeti adókedvezmény), fejlesztési adókedvez-
mény. A szövetkezeti adókedvezmény a közösségi 
alapképzés miatti kedvezményt jelenti. A szövetkezet-
eknek közösségi alapot kell létrehozniuk és a nyereség 
meghatározott részét abba utalniuk, amely oktatási, 
kulturális, segélyezési, mővészeti stb. tevékenységeket 
hivatott támogatni. 
 
A fejlesztési adókedvezményt a Pénzügyminisztérium 
engedélyezi, amelyek körében meghatározott a 
fejlesztésre fordított pénzösszeg nagysága és a 
fejlesztés célja, iránya (pl. munkahelyteremtés). 
Preferált beruházások körébe tartoznak pl. az 
élelmiszerhigéniai beruházások, mezıgazdasági, erdé-
szeti tevékenységhez tartozó beruházások, a mezı-
gazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását 
szolgáló beruházások. 
 
3. Agrárjogi szempontból a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény29 (továbbiakban: Szja tv.) veszi 
figyelemben leginkább a mezıgazdasági 
sajátosságokat. A személyi jövedelemadó központi 
kategóriája a magánszemély által megszerzett 
jövedelem. Az Szja tv. speciális szabályozási körbe 
sorolja a mezıgazdasági tevékenységet végzı 

regulation affecting the agriculture among the 
objective tax exemption: the sale of lands, lease, etc. 
 
 
Apart from this we have to mention the institution of 
the compensation surcharge. The offset of the 
general purchase tax which cannot be deducted is 
realised through the compensation surcharge at the 
taxpayer, in the case of buying from an owner 
pursuing agricultural activity. The Act defines the 
measure of the compensation surcharge, which is 
12% by plants and a plant products, in the caes of 
animals and animal products it is 7%. The 
compensation surcharge insures an extra income for 
the farmers. The compensation surcharge is the sum 
to be paid by the recipient compulsorily as the part of 
the offset (burdens the final consumer).  
 
2. The Act about the corporation tax and dividend 
tax28 says that in Hungary the incomes and 
commerce being aimed at moneymaking are taxable. 
So the taxability spreads out equally to taxpayers 
making the activity in inland and in foreign country 
too. 
 
We can find special regulation of items reducing the 
result before the taxation in agricultural undertakings' 
case (depreciation descriptions affecting agriculture). 
The small- and medium-size enterprises' tax relief, 
the investment tax relief, the area tax reliefs 
(cooperative tax relief), and development tax relief 
belong to this. The cooperative tax relief means a 
discount because of the community basic training. 
Co-operatives have to create a community basis and 
relate the particular part of the profit it to, and to 
support educational, cultural, aid, artistic etc. 
activities. 
 
 
 
The ministry of Finance allows development tax 
relief, and the measure and direction of development 
is also determined (for example: job creation). Food 
hygiene investments, investments belonging to an 
agricultural and forestry activity investments 
supporting the processing and distribution of 
agricultural products belong to preferred investments 
 
 
 
 3. The agricultural point of the Act about personal 
income tax29 (in additional: the Act) takes the 
agricultural peculiarities into attention mostly. The 
incomes of private person are the central categories 
of the personal income tax. The taxpayers doing 
agricultural activity are assigned by Act about 
personal income tax into a special circle of 
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adóalanyokat. A mezıgazdasági tevékenységet végzı 
magánszemélyek részére, mezıgazdasági 
tevékenységbıl származó bevételét illetıen az Szja tv. 
a) adómentességet biztosít, b) bevételt csökkentı 
kedvezményeket biztosít, c) speciális kistermelıi 
költségátalányt állapít meg, d) adókedvezményt ad a 
mezıgazdasági ıstermelı számára, e) átalányadózást 
tesz lehetıvé. 
 
A mezıgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan 
adómentes bevételek a falusi vendégfogadás, szövet-
kezeti üzletrész átruházása, termıföldért kapott 
életjáradék, termıföld átruházásából származó jöve-
delem, tőzifa-juttatás. Az adómentességek többsége 
tehát a termıföldhöz kapcsolható. 
 
A speciális kedvezmények jó része a mezıgazdasági 
ırtermelı és kistermelı mezıgazdasági tevékeny-
ségéhez kapcsolódik. Fogalmi meghatározása a 1. 
pontban található bıvebben. 
 
7. Forma és szociális védelem  
 
Az egyéni és a társas vállalkozási formák alapvetıen 
nem biztosítják a termelık szociális védelmét. A 
szociális védelem érdekében kialakított rendszerek 
kötelezı érvénnyel nem érvényesülnek, bevezetésük és 
alkalmazásuk a vállalkozási formák egyedi döntésén 
múlik. Ez alól azonban vannak kivételek. A kivételes 
szabályok közé tartoznak többek között a 
szövetkezetek. A szociális védelem jellege már a 
szövetkezet definíciójából kiolvasható: A szövetkezet 
az alapszabályban meghatározott összegő 
részjegytıkével alapított, a nyitott tagság és a változó 
tıke elvei szerint mőködı, jogi személyiséggel 
rendelkezı szervezet, amelynek célja a tagjai 
gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, 
oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei 
kielégítésének elısegítése.30 
 
 
A szövetkezeti formára vonatkozó jogfejlıdés legújabb 
eredménye a szociális szövetkezet kialakulása, amely a 
klasszikus elvek szerint mőködı szövetkezettıl 
annyiban tér el, hogy a tevékenységében meghatározó 
jellegő a társadalom leszakadó rétegei helyzetének 
javítására való törekvés. A törvény a szociális 
szövetkezetek körébe sorolja a munkanélküli tagok 
számára munkafeltételeket teremtı, a tagok szociális 
helyzetének javítását elıtérbe állító szövetkezeteket, 
valamint a diákok számára munkát szervezı 
iskolaszövetkezeteket. 
 
A szociális szövetkezet a olyan szövetkezet, 
a) amelynek célja munkanélküli, illetıleg szociálisan 
hátrányos helyzetben lévı tagjai számára 
munkafeltételek teremtése, valamint szociális 

regulation. For the private persons doing the 
agricultural activity, regarding the agricultural 
income originating from the activity the Act provides 
a) tax exemption, b) discounts reducing income, c) 
establishes a special small producer expense lump 
sum, d) gives a tax relief for the agricultural primary 
producer, e) makes presumptive tax possible. 
 
 
Related to agricultural activity, tax-free incomes are 
rural hospitality, the grant of cooperative business 
share, life annuity got for land, incomes originating 
from the transfer of land, firewood allocation. The 
majority of the tax exemptions can be related to land. 
 
 
Important part of the special discounts is attached to 
the activity of agricultural primary producer and  
small producer. The conceptual definition can be 
found in 1. 
 
7. Form and social protection 
 
The individual and the collective undertaking forms 
do not provide the producers' social protection 
fundamentally. The systems developed in the interest 
of the collective protection do not prevail with 
obligatory validity, their introduction and their 
application depend on the unique decision of 
undertaking forms. But of course there are 
exceptions. Co-operatives belong to this exceptions. 
The character of the social protection is legible from 
the definition of co-operatives too: The co-operative 
is an organization with  legal entity, which is 
established by business share defined in the 
fundamental document, has an open membership and 
works in the principle of the changing capitals, the 
aim of it is to protects the members’ economical, and 
social needs (cultural, educational, social, 
hygienic).30 
 
The newest result of the right development 
concerning the cooperative form is the development 
of social co-operatives, that differs from the classic 
co-operatives, as in its activity the determining 
character is aiming for repairing the society for the 
situation of poorest layers. The Act assigns the co-
operatives that create working conditions for the 
unemployed members among social co-operatives, 
and those co-operatives that emphasize the correction 
of the members' social situation, and the school co-
operatives organizing work for the students. 
 
Social co-operative is a co-operative, 
a) which aim is to create working conditions for 
unemployed workers, and the promotion of the 
correction of their social situation in an other way; 
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helyzetük javításának egyéb módon történı elısegítése; 
b) amely iskolaszövetkezetként mőködik. 
 
A szabályozás lehetıvé teszi a mőködés sokszínőségét, 
amely a tipikusnak mondható, a tagok termelését 
szolgáltatásaival segítı szövetkezeti forma mellett 
módot ad a termelı típusú szövetkezetek alapításának 
és mőködésének, a tagok szociális, egészségügyi, 
oktatási- és kulturális igényeinek kielégítésében 
közremőködı szövetkezeteknek. 
 
A szabályozás világossá teszi a szövetkezetek és a 
gazdasági társaságok közötti alapvetı különbséget, azt, 
hogy a szövetkezet nem egy speciális gazdasági 
társaság. Azon túlmenıen, hogy mindkét esetben 
hasznot hajtó tevékenység folytatásáról van szó 
- a gazdasági társaság egyetlen célt ismer, a nyereséget, 
a szövetkezet pedig a tagjai gazdasági, kulturális, 
szociális, oktatási szükségletei és igényei 
kielégítésének egységét állítja a középpontba; 
- a gazdasági társaság általában nem képez közösségi 
célokat szolgáló pénzügyi forrásokat, a szövetkezetnél 
ezt a célt a közösségi alap szolgálja; 
- a gazdasági társaság döntéshozatali rendszerében való 
részvételt általában a vagyoni hozzájárulás mértéke 
határozza meg, a szövetkezetnél pedig az egy tag - egy 
szavazat elv érvényesül; 
- a gazdasági társaságnál a nyereség elosztása a 
vagyoni hozzájárulás arányában történik, a 
szövetkezetnél pedig a jövedelem egy része a fel nem 
osztható közösségi alapba kerül, a másik része a 
tagoknál csapódik le, részben a szövetkezettel való 
együttmőködésük arányában, részben pedig a vagyoni 
hozzájárulásuk szerint. 
 
A szövetkezet és a tag gazdasági együttmőködését az 
alapszabály a szövetkezet céljaihoz igazodóan 
részletesen meghatározza. Az együttmőködés 
megvalósulhat 
a) a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, 
értékesítésének lebonyolításában; 
b) a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében 
és vásárlási visszatérítés nyújtásában; 
c) közös gazdálkodásban; 
d) a tagok munkalehetıséghez juttatásában, szociálisan 
hátrányos helyzetük egyéb módon való javításában; 
e) diákok és az oktatási intézmények együttmő-
ködésével mőködı iskolaszövetkezetek esetén a diákok 
munkalehetıségeinek megteremtésében, valamint az 
oktatási feltételek javításában; 
f) a gazdasági együttmőködés konkrét módjához 
igazodó egyéb formában. 
 
8. Formák és szerkezetek 
 
Vannak olyan jogszabályi elıírások, amelyek az 
agrártevékenység folyamatait kívánják befolyásolni 

b) which works as a school co-operative. 
 
 
The regulation makes the variegation of the function 
possible, that can be said typical, that apart from 
helping the members' production it ensures the co-
operatives' foundation and function, the members 
social, hygienic, culturel development. 
 
 
 
The regulation makes the fundamental difference 
between the co-operatives and the economic 
companies clear, that the co-operative is not a special 
economic company. But both form is a profit-
orientated activity. 
- the economic company knows onlye single aim, 
that is the profit, the co-operative’s main aim is the 
development of members’ economic, cultural, social, 
educational needs,  
- the economic company does not constitute sources 
for Community aims generally, at the co-operative 
this aim is served by community basis; 
- the measure of vote in the economic company's 
decision making system is defined by the financial 
contribution, while in co-operative sthe principle of 
one member-one vote works, 
- the distribution of the profit happens in the 
proportion of the financial contribution at the 
economic company, in co-operatives a part of the 
incomes gets into the community basis which cannot 
be divided up, while other part is condensed at the 
members according to their financial contribution. 
 
 
The co-operative's and the member's economic 
cooperation is defined by the fundamental rule. The 
cooperation can be established: 
a) in the arrangement of the members' purchases, 
product processing and realization; 
b) in the satisfaction of the members' consumption 
requirements and the stretching of a purchase refund; 
c) in common farming; 
d) in the allocation of job opportunity for members, 
repairing their socially unfavorable situation; 
e) in case of school co-operatives working with 
students' and the educational institutions' cooperation 
in the creation of the students' job opportunities, and 
in the correction of the educational conditions; 
f) in the other form conforming to the actual manner 
of the economic cooperation. 
 
 
8. Forms and structures 

 
There are legal measure regulations, that tries to 
influence agricultural activities, and others concern 
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illetıleg vannak olyanok, amelyek a szervezeti 
keretekre illetıleg az ehhez kapcsolódó mőködésre 
vonatkoznak. Az elıbbiekhez tartoznak pl. az 
agrárpiaci rendtartásra vonatkozó elıírások,31 vagy az 
agrár- és vidékfejlesztési dokumentumok.32 Az utóbbi-
akhoz  egyrészt a társas vállalkozásokhoz, másrészt az 
egyéni vállalkozásokhoz kapcsolódó jogszabályi 
elıírások tartoznak. A társas vállalkozási formákat ille-
tıen érdemes megemlíteni példálózó jelleggel a 
zöldség-gyümölcs termelıi csoportokat és termelıi 
szervezeteket,33 amelyek a mezıgazdasági piacok 
szervezésében játszanak szerepet. A másik vállalkozási 
forma például, amely egy család megélhetését hivatott 
biztosítani a családi gazdaság.34 A családi gazdaság: 
legfeljebb 300 hektár nagyságú termıföld (ideértve a 
mezı-, erdıgazdasági mővelés alatt álló belterületi 
földet is) tulajdonával, illetıleg haszonbérletével, 
használatával rendelkezı gazdálkodó család valameny-
nyi termıföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt 
ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, 
mezıgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állat-
állomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy 
családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag 
közremőködésén alapuló gazdálkodási forma. 
 
9. Egyebek 
 
A mezıgazdasági tevékenységet illetıen fontos és 
gazdasági szempontból indokolható szempont a 
privilégizált szabályozás, tekintettel a mezıgazdasági 
tevékenység jellegére illetıleg hazai vonatkozásban 
arra a tényre, hogy Magyarország alapvetıen 
elsıdlegesen agrár és másodlagosan ipari ország. 
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the organizational frameworks and its function. For 
example the regulations concerning agricultural 
organisations,31 or the agrarian and rural 
development documents.32 We can mention here the 
legal regulations of collective undertakings, and 
individual undertakings. Regarding the collective 
undertaking forms it is worthy to mention with an 
instancing character the producers of the green 
groceries groups and producers' organisations, which 
play an important role in the agricultural markets' 
organization.33 The other undertaking form is the 
familiar for example, which is meant to ensure the 
family economy.34 The family economy is : a family 
with property or lease of less than 300 hectares of 
land (including the field-, inner land under forestry 
cultivation),  with whole real estate and movable 
property marked in the inventory (biulding, 
agricultural equipment, other equipments, machine, 
livestock, etc.) with the utilisation of the land, and at 
least onr family member's full employment and the 
collaboration of the rest of the family members. 

 
 
 
 

9. Others 
 
Regarding the agricultural activity ithe privileged 
regulation can be understood from an important and 
economic viewpoint, in consideration of the 
character of the agricultural activity, and of the fact, 
the Hungary is an agrarian country primarily 
fundamentally and secondarily an industrial country. 
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szeptember, 535-540. pp.; TANKA Endre: Az agrárjog 
fogalma és helye a magyar jogrendszerben. Magyar 
Jog. 2005, 7. szám, 396-398. pp.; TANKA Endre: 
Transformation of Hungarian Agricultural Law 
(1985/1990-2005). In: JAKAB András – TAKÁCS Péter – 
TATHAM, Allan F. (edit.): The Transformation of the 
Hungarian Legal Order 1985-2005. The Netherlands, 
2007, Kluwer Law International, 390-394. pp.; VERES 
József: Egy lehetséges agrárjogi koncepció vázlata. In: 
TÓTH Károly (szerk.): Emlékkönyv dr. Kemenes Béla 
egyetemi tanár 65. Születésnapjára. Comissio Scientiae 
Studiorum Facultatis Scientiarum Politicarum et 
Juridicarum Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae, Szeged, 1993, 522-526. pp. 
2 Római Szerzıdés. 
3 Tft. 3. § k) pont. 
4 Tft. 3. § l) pont. 
5 NAGY Zoltán: Az agrárszektor különleges adójogi 
szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK (szerk.): 
Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 306. p. 
6 Áfa tv. 7. sz. melléklet I. rész termékek: élı növény, 
zöldségpalánta, burgonya, zöldségfélék, gyökerek, 
gumók, szaporítóanyagok, gyümölcs, főszernövények, 
gabonafélék, magvak, ipari és gyógynövények, 
takarmánynövények, feldolgozott zöldség gyümölcs, 
bor, élı állat, halak, rákok, tej, tojás, méz, állati eredető 
termékek, trágya, szırme, gyapjú, selyemgubó stb. 
7 Áfa tv. 7. sz. melléklet II. rész szolgáltatások: 
talajmővelés, aratás, szüretelés, betakarítás, vetés, 
ültetés, mezıgazdasági termékek csomagolása, piacra 
történı elıkészítése, mezıgazdasági termékek tárolása, 
élı állat gondozása, tenyésztése, hízlalása, 
mezıgazdaság, erdıgazdálkodási vagy halgazdasági 
vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezıgazdasági 
céllal történı bérbe adása, mőszaki segítségnyújtás, 
gyomirtás és mezıgazdasági kártevık irtása, 
permetezés, mezıgazdasági és erdıgazdálkodási 
öntözıberendezések üzemeltetése, mezıgazdasági és 
erdıgazdálkodási szolgáltatások stb. 
8 Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végzı 
magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az 
eszközei, a termelés vezetése és a termelés 
eredményének felhasználása felett. Szja 3. § 18. pont a) 
pont. 
9 İstermelıi igazolvány: az ıstermelıi tevékenységbıl 
származó bevételek nyilvántartására alkalmas, 
hitelesített jogszabály által elıírt alakban és eljárási 
rendben kiadott igazolvány. Szja 3. § 18. pont b) pont. 
10 Tft. 3. § i) pont. 
11 1444/2002/EK bizottsági rendelet I. sz. melléklete 
(mezıgazdasági gazdálkodó), 1259/1999/EK tanácsi 

Mureş, 2008, UniversităŃi „Petru Maior” Publisher, 
pp. 88-92; SZILÁGYI: Agrárjogi dogmatika. In: CSÁK 
(ed.): Agrárjog. Miskolc, 2006, Novotni Publisher, 
pp.  30-34; SZILÁGYI: Az agrárjog dogmatikája. In: 
CSÁK (ed.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni 
Publisher, pp. 31-39;  SZILÁGYI: Gondolatok az 
agrárjog jogágiságával kapcsolatban. Magyar Jog, 
2004/9, pp. 535-540; TANKA Endre: Az agrárjog 
fogalma és helye a magyar jogrendszerben. Magyar 
Jog. 2005/7, pp. 396-398; TANKA Endre: 
Transformation of Hungarian Agricultural Law 
(1985/1990-2005). In: JAKAB András – TAKÁCS 
Péter – TATHAM, Allan F. (ed.): The Transformation 
of the Hungarian Legal Order 1985-2005. The 
Netherlands, 2007, Kluwer Law International, pp. 
390-394; VERES József: Egy lehetséges agrárjogi 
koncepció vázlata. In: TÓTH Károly (ed.): 
Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. 
Születésnapjára. Comissio Scientiae Studiorum 
Facultatis Scientiarum Politicarum et Juridicarum 
Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae, Szeged, 1993, pp. 522-526. 
2 Treaty of Rome. 
3 3 § k) of the Act about arable lands. 
4 3 § l) of the Act about arable lands. 
5 NAGY Zoltán: Az agrárszektor különleges adójogi 
szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK (ed.): 
Agrárjog Miskolc, 2008, Novotni Publisher, p. 306. 
6 Products according to the I part of the 7 enclosures 
of the Act are: live plants, plant cuttings, graftings, 
potatoes, vegetables, roots and tubers, grapes,  fruits 
and nuts, and rinds of melons, herbs, cereals, millet, 
giant millet, seeds, industrial and medicinal plants, 
forage crops, processed and preserved vegetables and 
fruits, must and wine, live animals, fish, crayfish, 
milk, eggs, honey, products of animal origin, 
compost, fur, silk, etc. 
7 Services according to the II part of the 7 enclosures 
of the Act are:  tillage, harvest, vintaging the 
packaging of sowing, planting, agricultural products, 
preparing it for the market, agricultural products the 
nurture of storage, a living animals, breeding, 
agriculture, sylvicultural, fish farm undertakings with 
an agricultural aim, technical assistance, a weed 
control and agricultural pests, spraying, agricultural 
and sylvicultural irrigation systems, agricultural and 
sylvicultural services. 
8 The own economy presents to understand the 
entitlement of the private person making the 
production actually of disposal above the use of the 
result of his devices, the leadership of the production 
and the production. 3 § 18 a) of the act on personal 
income tax. 
9 Farmer licence: the pass spent on the register of 
incomes in a shape prescribed by a suitable, certified 
measure and procedure order originating from the 
agrarian activity. 3 § 18 b) of the act on personal 
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rendelet 10. cikk a) pont (mezıgazdasági termelı), 
1493/1999/EK tanácsi rendelet VIII. melléklet A. 2. 
pontja (mezıgazdasági termelı). 
12 Tft. 3. § u) 2. pontja, 1999. évi XLVI. törvény 2. § b) 
és 3. § (1) bekezdés. 
13 312/85. sz. ügy SpA Villa Banfi konta Regione 
Toscana ügy (1986. december 18-án hozott ítélete). 
14 1444/2002/EK bizottsági rendelet I. sz. melléklet 
G/4. pont. 
15 OLAJOS István: Az agrár-üzemrendszer felépítése. In: 
CSÁK (szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni 
Kiadó, 189-192. pp. 
16 OLAJOS: A vidékfejlesztési jog kialakulása és 
története. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 208-220. pp. 
17 OLAJOS: Az Európai Unió és Magyarország 
agrártámogatási rendszerének összevetése. Gazdaság 
és Jog, 1998/3. szám, 12-14. pp. 
18 SZILÁGYI: Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
rendszere. In: CSÁK (szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, 341-347. pp. 
19 OLAJOS: A vidékfejlesztés, mint a KAP második 
pillére. In: CSÁK (szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, 399-413. pp. 
20 SZILÁGYI: Az agrár és vidékfejlesztési támogatások 
új rendszere. 2007. Publicationas Universitatis 
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc 
University Press, Miskolc, Tomus XXV/2. (2007) 726-
727. pp. 
21 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet. 
22 CSÁK Csilla: A vidék finanszírozásának lehetıségei 
vidéki bankhálózat keretében. Magyar Közigazgatás, 
2001/10. szám, 632-636. pp. 
23 NAGY Zoltán: A faktoring. Budapest, 2009, HVG-
ORAC, 322. pp. 
24 Gazdasági társaságokról szóló törvény a 2006. évi 
IV. törvény (Gt.). 
25 A büntetıjogi felelısség kérdését illetıen 
megállapítható, hogy elvétve találunk speciális 
rendelkezéseket, az agrár tevékenységet illetıen nincs 
külön törvényi tényállás. Pl. a gazdasági társaság vagy 
szövetkezet vezetı tisztségviselıje, illetıleg az az 
üzletvezetésre jogosult tagja, aki a társaság tagját vagy 
a szövetkezet tagját a társaság vagy  a szövetkezet 
vagyonát illetıen megtéveszti, ha súlyosabb 
bőncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és 
két évig terjedı szabadságvesztéssel, közérdekő 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendı. 
26 NAGY Zoltán: Az agrárszektor különleges adójogi 
szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK (szerk.): 
Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 306. pp. 
27 2007. évi CXXVII. törvény. 
28 1996. évi LXXXI. törvény. 
29 1995. évi CXVII. törvény. 
30 2006. évi X. törvény a szövetkezetekrıl szóló 
törvény 7. §. 
31 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról. 
32 1997. évi CXIV. törvény az agrárgazdaság 

income tax. 
10 3 § i) of the act on arable lands. 
11 1444/2002/EC committee order I enclosure 
(agricultural smallholder), 1259/1999/EC council 
order 10 (agricultural producer), 1493/1999/EC 
council order VIII enclosure A 2 (agricultural 
producer). 
12 3 § u) 2 of the act on arable lands, Act XLVI of 
1999 2 § b) and 3 § (1). 
13 Case of 312/85 SpA Villa Banfi kontra Regione 
Toscana (sentence is made in 18th, december in 
1986). 
14 1444/2002/EC Comittee Order I enclosure G/4. 
15 OLAJOS István: Az agrár-üzemrendszer felépítése. 
In: CSÁK (ed.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni 
Publisher, pp. 189-192. 
16 OLAJOS: A vidékfejlesztési jog kialakulása és 
története. Miskolc, 2008, Novotni Publisher, pp. 
208-220. 
17 OLAJOS: Az Európai Unió és Magyarország 
agrártámogatási rendszerének összevetése. Gazdaság 
és Jog, 1998/3, pp. 12-14. 
18 SZILÁGYI: Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások rendszere. In: CSÁK (ed.): Agrárjog. 
Miskolc, 2008, Novotni Publisher, pp. 341-347. 
19 OLAJOS: A vidékfejlesztés, mint a KAP második 
pillére. In: CSÁK (ed.): Agrárjog. Miskolc, 2008, 
Novotni Publisher, pp. 399-413. 
20 SZILÁGYI: Az agrár és vidékfejlesztési 
támogatások új rendszere. 2007. Publicationas 
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et 
Politica, Miskolc University Press, Miskolc, Tomus 
XXV/2, 2007, pp. 726-727. 
21 30/2000 (III.10) Order of Government. 
22 NAGY: A faktoring. Budapest, 2009, HVG-ORAC, 
p. 322. 
23 CSÁK: A vidék finanszírozásának lehetıségei 
vidéki bankhálózat keretében. Magyar Közigazgatás, 
2001/10,  pp. 632-636. 
24 Act IV of 2006. 
25 Regarding the question of the criminal 
responsibility we can say, that there are special 
provisions, regarding the agrarian activity there is not 
separate legal regulation. For example: the economic 
company's or a co-operative's leader officer, or the 
member entitled to the business leadership, who 
deceives the company's member or the co-operative's 
member regarding the company's or the co-
operative's property, commits an offence if a more 
serious crime does not come true, and it is punished 
with imprisonment of two years or public work, fine. 
26 NAGY Zoltán: Az agrárszektor különleges adójogi 
szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK (ed.): 
Agrárjog Miskolc, 2008, Novotni Publisher, p. 306. 
27 Act CXXVII of 2007. 
28 Act  LXXXI of 1996. 
29 Act CXVII of 1995. 
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fejlesztésérıl. 
33 30/2008. (II.19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs 
termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti 
szabályozásáról. 
34 1994. évi LV. törvény a termıföldrıl és a 326/2001 
(XII.30.) Korm. rendelet a családi gazdaság 
nyilvántartásba vételérıl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 7 § of Act X of 2006 on co-operatives. 
31 Act XVI of 2003 on agricultural organisations. 
32 Act CXIV of 1997 on the development of 
agricultural economy. 
33 30/2008 (II.19) Order of Ministry of Agricultural 
and Rural Development. 
34 Act LV of 1994 and 326/2001 (XII. 30) order of 
Government. 
 

 



Forma Jogi Hivatkozás Társadalmi célja Leginkább arra 
használják, hogy… 

A szerkezetet integ-
rálni képes személyek 

Fı jellemzıi a fı 
mővelésre utalással 

A földmővelık fı 
kötelezettségei 

Gazdasági társaságok: 
közkereseti társaság, betéti 
társaság, korlátolt felelısségő 
társaság, részvénytársaság 

Gazdasági 
társaságokról szóló 
törvény: 2006. évi IV. 
törvény 

a) és b) személyegyesítı 
társaság, c) és d) 
tıkeegyesítı társaság. 
Valamennyi nyereségér-
dekeltségi alapon mőködik 

Bármely tevékenység Bármely személy Nem jellemzı Nem jellemzı 

Szövetkezet A szövetkezetekrıl 
szóló 2006. évi X. 
törvény 

Személyegyesítı 
gazdálkodó szervezet, 
üzemkiegészítı 

Tagság gazdaságának 
erısítése 

Bármely személy, jogi 
személyek 
korlátozással 

bármely  

Termelıi csoport 81/2004. (V.4.) FVM 
rendelet 

Integrátor Piacra jutás, közös 
értékesítés 

Szövetkezet. Korlátolt 
felelısségő társaság 

Mezıgazdasági, 
erdészeti tevékenység 

Közös értékesítés 

Zöldség-gyümölcs termelıi 
csoport és termelıi szerveztek 

19/2008 (II. 19.) FVM 
rendelet 

Integrátor Piacra jutás, közös 
értékesítés 

Korlátolt felelısségő 
társaság, részvény-
társaság, szövetkezet 

Zöldség- gyümölcs Közös értékesítés 

Családi gazdaság 1994. évi LV. 
Törvény a 
termıföldrıl és a 
326/2001 (XII.30.) 
Korm. rendelet a 
családi gazdaság 
nyilvántartásba 
vételérıl 

Családok megélhetésének 
biztosítás, farmgazdálkodás 

Mezıgazdasági 
tevékenységben 
családtagok 
foglalkoztatása 

Családi gazdálkodó Mezıgazdasági 
erdészeti tevékenység 
 

Termıföld 
hasznosítása 

Mezıgazdasági ıstermelı 1995. évi CXVII. 
Törvény a személyi 
jövedelemadóról 

Egyéni vállalkozási forma a 
mezıgazdasági 
tevékenységben 

Mezıgazdasági 
tevékenység 

magánszemélyek Mezıgazdasági 
tevékenység 

 

Mezıgazdasági kistermelı 1995. évi CXVII. 
Törvény a személyi 
jövedelemadóról 

Egyéni vállalkozási forma a 
mezıgazdasági 
tevékenységben 

Mezıgazdasági 
tevékenység 

magánszemélyek Mezıgazdasági 
tevékenység 

 

Hegyközség 1994. évi CII. törvény Köztestület, érdekvédelem Eredetvédelem, 
származásigazolás 

Bármely  borászat szılıtermesztés 

Erdıbirtokossági társaság 1994. évi XLIX. 
törvény 

Erıgazdálkodási érdekek 
érvényre juttatása 

Erdıgazdálkodás  erdıtulajdonosok erdıgazdálkodás erdıgazdálkodás 

Egyesületek pl. horgászegyesület, 
vadásztársaság, de nincs 
üzletszerő gazdasági tevékenység 

      

Vízgazdálkodási társulatok, 
vízvédelemmel kapcsolatos 
közfeladatok ellátására 

      



 

Form Legal background Social aim It is used for ….. Those persons who are 
able to integrate the  
szerkezetet  

capital features with 
indicating the capital 
cultivation 

A földmővelık fı 
kötelezettségei 

Economical companies (business 
associations): unlimited 
partnership, limited partnership, 
limited liability company, 
company limited by shares (joint-
stock company) 

Act IV of 2006 on 
economic companies 

the) a) is a person uniter 
companies, c) and d) capital 
uniter companies. All of them 
works on a profit orientation 
basis 

any activity anybody Not typical Nem jellemzı 

Co-operatives Act X of 2006 on co-
operatives 

Person uniter economic 
organisations, firm accessory 

The strengthening of 
membership's economy 

anybody but legal entities  
only with  limitation 

Any type  

Producing groups Order 81/2004. (V.4.) of 
Ministry of Agriculture 
and Rural Development 

Integrator Managing to get to a 
market, common 
realization Co-operatives 
and Ltd. Ltd.  

Co-operative Limited 
Liability company 

agricultural activity, ,of 
forestry  

Közös értékesítés 

Green groceries producers' group 
and organizations  

Order of 19/2008 (II. 
19.) Ministry of 
Agriculture and Rural 
Development  

Integrator Managing to get to a 
market, common 
realization Co-operatives 
and Ltd.  

Limited Liability 
társaság, Joint-stock 
company and co-
operatives 

Vegetable-fruitcs Közös értékesítés 

Family farming    Act LV. of 1994 on 
lands and 326/2001 
(XII.30.) Order of 
Government on the 
registration of the family 
economy  

The insurance of living 
conditions and needs of 
families, farming families' 
living insurance, family 
agricultural one of forestry 
running a farm activity 

farming in agricultural 
activity,  family members' 
employment in farming 

Family farmer Agricultural activities, 
forestry 

Termıföld 
hasznosítása 

Agricultural primary producer Act CXVII. of 1995 on 
personal income tax 

Individual undertaking form in 
the agricultural activity 

Agricultural activity Private persons Agricultural activity  

Agricultural small producer Act CXVII. of 1995 on 
personal income tax  

Individual undertaking form in 
the agricultural activity  

Agricultural activity  Private persons Agricultural activity  

Wine community (wine village) 
 

Act CII. of 1994 civil corporation, presentation 
of interest 

ancestry justification, 
origin protection,  

anyone wineries Szılıtermesztés 

Wooded property company   Act XLIX. of 1994. The enforcement of 
sylvicultural interests 

sylviculture Owners of woods sylviculture Erdıgazdálkodás 

Associations,as angler's clubs and 
for hunters, but there is not a 
businesslike commerce. 

      

Water management associations, 
public tasks with water protection  

      


