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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉS:  

Olyan bortechnológus szakembereket szeretnénk képezni, akik a borászati üzemekben, családi 

vállalkozásokban, kisebb üzemekben az ott alkalmazott gépekkel és berendezésekkel a technológia 

által megkövetelt beavatkozásokra képesek, önállóan el tudják végezni a szőlőfeldolgozást, 

mustkezelést, erjesztést és a bor kezelését. Képesek részt venni a borok palackozásában a higiéniai és 

esztétikai szempontok figyelembevételével. 

A tananyag ugyan szétválasztható két félévre (kurzusra), de tartalmát tekintve egységes. 

Így a célkitűzés, a kurzus tartalma, a kompetenciák és követelmények, tanulási tanácsok és 

tudnivalók mindkét félévben azonosak. 

1.2  KURZUS TARTALMA:  

− a gép technológiai rendeltetése, 

− felépítése, működése,  

− szabályozási lehetőségek,  

− munkabiztonsági megoldások  

1.3 KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE: 

− I. félév: a szüret, a szőlőfeldolgozás, az erjesztés,  

− II. félév: a bortisztítás, stabilizálás, palackozás gépei 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

Ismernie kell a borászati műveleteket, az ezekhez kapcsolódó berendezések működési elvét, a 

teljesítményüket befolyásoló tényezőket, működésük feltételeit, egyéb jellemzőit és főleg a bor 

minőségére gyakorolt hatásukat. 

Alakuljon ki a képzés résztvevőiben megfelelő higiéniai szemlélet, fizikai állóképesség, esztétikai 

érzék, humánus és környezetorientált szemléletmód, a pontos és gazdaságos munkavégzés igénye. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A folyamatos tanulás a célravezető. A tanulásának alapja és a vizsgaanyag ez a jegyzet. Az 

előadásokon és a gyakorlatokon szerzett ismereteire és saját jegyzeteire támaszkodva tud használható 

ismeretekhez jutni. Igyekezzen idejét úgy beosztani, hogy egy-egy tanulási egységet megszakítás 

nélkül tudjon elsajátítani. Ezután az ellenőrző kérdések segítségével, illetve a feladatok megoldásával 

mérje fel tudását! 

Ne csak a vizsgakövetelményekre koncentráljon! Az egész tananyag minden részlete fontos. Csak 

úgy tud majd helytállni a munkájában, a borászati üzemben, ha ismeri a használatos gépek, 

berendezések felépítését, működését, szabályozási lehetőségeit, és a kapcsolódó munkabiztonsági 

előírásokat. Ezeken túlmenően csak úgy tud munkaterületén az élvonalban maradni, ha folyamatosan 

képezi magát, olvassa a szakmai folyóiratokat, tanulmányozza a szakmai irodalmat, figyelemmel 

kíséri a gépgyártók ajánlatait. 

1.6 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Egy tananyag megszületése sohasem a szerző vagy szerzők egyedüli érdeme. Így van ez 

esetünkben is, akik vállalkoztunk arra, hogy elkészítjük legjobb tudásunk szerint a jelenlegi korszerű 

ismereteket tartalmazó, a „Borászati technológiák eszközei” hatalmas témakörét felölelő tananyagot. 

Eközben természetesen többször igénybe vettük a szűkebb és tágabb környezetünkben élő és 

munkálkodó szakemberek, pincészetek, szakkereskedések segítségét.  



 

Köszönetet mondunk az Egri Korona Borház tulajdonosának, Rácz Józsefnek, aki folyamatosan 

lehetővé tette pincészetének látogatását, valamint pincemesterének, Szabó Istvánnak, aki szakszerű 

gyakorlati észrevételeivel és tanácsaival segítette munkánkat. 

Köszönetünket fejezzük ki a Thummerer Pincészet tulajdonosának, Thummerer Vilmosnak és a 

pincészet borászának Lamport Józsefnek, akik pótolhatatlan szakmai segítséget nyújtottak 

hallgatóinknak és nekünk is pincelátogatásaink alkalmával.  

Az Interker-Wein Borászati Szakkereskedés és Szerviz árukészletével, írásos anyagaival jelentős 

szakmai segítséget nyújtott, ugyanakkor Albert György ügyvezető igazgató és Rutka Zoltán 

kereskedelmi vezető szakmai konzultációink alkalmával a legújabb gépészeti berendezésekre és 

technológiákra hívták fel figyelmünket. Köszönet érte! 

Hallgatóinkkal többször szakmai tanulmányúton vettünk részt, ahol szakmai újdonságokkal  

ismerkedhettünk meg gépészeti és technológiai szinten egyaránt. Ilyen szempontból úti célunk volt a 

Pannonhalmi Apátsági Pincészet, a Törley Pezsgőpincészet Kft, a Tokaj-Oremus Pincészet, a Royal 

Tokaji Borászati Kft Mád, a Patrícius Borház, a Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok és a Hiltop Neszmélyi 

Borászat. Ezúton mondunk köszönetet a szakszerű szakmai kíséretért. 

Külföldi tanulmányi útjainkon betekintést kaptunk Európa borászati technikájába.  

Hálával tartozunk családjainknak, akik türelmükkel, támogatásukkal és a munka feltételeinek 

biztosításával járultak hozzá e tananyag létrejöttéhez. 



 

2. A KERESKEDELEM ALAPJAI 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató megismerkedik a kereskedelem nemzetgazdaságban betöltött helyével és szerepével. 

Elsajátítja a kereskedelem főbb definícióit, megismeri az áruforgalmi folyamat átfogó rendszerét, 

lépéseit. A lecke során elhelyezi a kereskedelmet a gazdasági folyamatok rendszerében, ismeri annak 

jelentőségét és befolyásoló szerepét a gazdaságra. 

2.2 A KURZUS TARTALMA 

− A borászat és borkereskedelem helye a nemzetgazdaságban 

– a nemzetgazdaság ágazati rendszere, a termelő és nem termelő gazdasági ágak 

– a borászat és borkereskedelem elhelyezkedése a nemzetgazdasági ágak között 

– a kereskedelem kapcsolata más nemzetgazdasági ágakkal. 

– A bor világpiacának működtető erői 

− A kereskedelem feladata és szerepe, hatása a gazdaság működésére 

– A kereskedelem fogalma 

– A kereskedelem feladata és funkciói 

– Az áruforgalmi folyamat 

– A kereskedelmi munka általános jellemzői és a borkereskedelem speciális feladatai 

– A kereskedelem szervezete 

2.3 A TANANYAG 

2.3.1 A borászat és borkereskedelem helye a nemzetgazdaságban 

A nemzetgazdaság egy állam termelő- és szolgáltató, valamint fogyasztási egységeinek 

összességét és a közöttük fennálló összetett kapcsolatrendszert jelenti. A nemzetgazdaság 

működésének volumenét leggyakrabban alkalmazott a nemzetközi sztenderdek alapján kialakított és 

ezáltal az összehasonlítást is lehetővé tevő GDP (Gross Domestic Product) mutató jelzi. 

A nemzetgazdaság részterületei: 

− Primer szektor (termelő gazdasági ágak, pl. szőlőtermesztés) 

− Szekunder szektor (feldolgozó gazdasági ágak, pl. bortermelés) 

− Tercier szektor (szolgáltató szektor – borkereskedelmi adatbázis szolgáltatás) 

A nemzetgazdaság szerkezetét a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ágazati rendszere jól 

szimbolizálja: 

1. szint: nemzetgazdasági ág 

2. szint: nemzetgazdasági ágazat 

3. szint: nemzetgazdasági alágazat 

4. szint: nemzetgazdasági szakágazat 

 

Tevékenység Ág Ágazat Alágazat Szakágazat TEÁOR-kód 

Szőlőtermesztés Mezőgazdaság Növénytermesztés 
Évelő növény 

termesztése 
Szőlőtermesztés A 01.21 

Bortermelés Feldolgozóipar Italgyártás Italgyártás Szőlőborgyártás C 11.02 

Borkereskedelem Kereskedelem 
Nagykereskedelem 

Kiskereskedelem 

Italnagyker. 

Italkisker. 

Italnagyker. 

Italkisker. 

G46.34 

G47.25 

2.3.2 A kereskedelem feladata és szerepe, hatása a gazdaság működésére 

A kereskedelem – mint az előzőekben említettük – a nem termelő gazdasági ágak közé tartozik. 

Feladata, hogy a primer (termelő) szektorban megtermelt árukat eljuttassa a fogyasztókhoz. Így tehát 

fő tevékenysége a megtermelt javak újraelosztása. A kereskedelem tehát: 

− egyrészt tevékenység, amely az áruk termelőtől fogyasztóig való eljutását szolgálja 



 

− másrészt szervezet, amely magában foglalja a kereskedelmi tevékenységet folytató egységek 

rendszerét, melyek fő feladata az áruforgalom lebonyolítása 

A kereskedelem feladatai: 

− Áruforgalom lebonyolítása 

− A fogyasztói igények folyamatos kielégítése (raktározás, tárolás, értékesítés) 

− Választékkialakítás (készletezés) 

− A termelés a fogyasztás között a térbeli (szállítás) és időbeli (raktározás) eltérések áthidalása 

− A termelés és fogyasztás szerkezetének kiegyenlítése 

− Minőségvédelem 

− Finanszírozás és hitelnyújtás (kereskedelmi hitel) 

A kereskedelem szerepe a nemzetgazdaságban: 

− Adóbevételt produkál 

− Segíti az áru- és jövedelemelosztást 

− Befolyásolja a termelés volumenét, minőségét és választékát 

− Befolyásolja a fogyasztás volumenét és összetételét 

− A kereskedelmi egységek külső jegyei sokszor városképetformáló objektumok 

Az áruforgalmi folyamat: az áruk adásvételének lebonyolítása a termelő és a fogyasztó között. 

 

1. kép Az áruforgalmi folyamat 

2.3.3 A kereskedelmi munka általános jellemzői és a borkereskedelem speciális feladatai 

A kereskedelmi tevékenység volumene, jellege folyton változik, ugyanis a fogyasztói igényeken 

túl függ a piaci, jogi környezet változásaitól (pl. adóemelés, szubvenciók, vámszabályok változása). 

Számos termékkör forgalma szezonális jellegű, ami azt jelenti, hogy az év meghatározott 

időszakaiban ciklikus csökkenéseket és növekedéseket lehet regisztrálni, évente ismétlődő jelleggel. 

Az éves ingadozásokon belül fellelhetők egyes áruköröknél a havi forgalomingadozások, melyek 

többnyire a fogyasztók jövedelmi helyzetétől függnek. A napi ciklikusság pedig a fogyasztók 

bioritmusához alkalmazkodik (e jelenséget igyekeznek kiegyenlíteni a 24 órán át nyitva tartó 

üzlettípusok). 

A kereskedelmi munka nemcsak megfelelő szakértelmet, hanem bizonyos személyes 

tulajdonságokat is igényel, hiszen fő eleme a személyes kontaktuson alapul kommunikáció (lásd 

bővebben: VIII. Az értékesítés komplex folyamata, feladatai c. rész ). A kiválasztásnál és a munkarend 

kialakításánál figyelembe kell venni továbbá, hogy a kereskedelmi munka fizikai erőnlétet igényel, 

ugyanakkor az ügyfelekkel való kontraktusok miatt idegileg is megterhelő lehet. 

A kereskedelem – különösen a borkereskedelem - további jellemzője, hogy nagy az élőmunka-

igénye, azaz nem vagy csak nehezen és kismértékben gépesíthető. Emiatt különösen fontos, hogy az 

áruforgalmat lebonyolító személyzet kiválasztása és működtetése megfelelően tervezett legyen. 

A borkereskedelem forgalmára a kiegyenlített, ciklikusságoktól többnyire mentes volumen 

jellemző. Természetesen a szőlőtermelés időszaki jellege hat a borkereskedelemre is (must, újbor, 

jégbor). 



 

A borászati termékeket értékesítő kereskedelmi munkatárssal szembeni követelmény a termékkör 

átfogó – és saját tapasztalaton alapuló - ismerete, hiszen a borvásárlás – különösen a prémium 

kategóriában – bizalmi kérdés (gondoljunk bele: míg egy mosógép megvásárlásánál elegendő a főbb 

műszaki adatok ismerete, nem szükséges az eladó saját tapasztalat, egy kiváló bor kiválasztásánál az 

eladó személyes véleményére is kíváncsiak lehetünk). 

A borászati termékek forgalmazásához elengedhetetlen az engedélyezési, adójogi, vámjogi 

ismerettel rendelkező munkatárs alkalmazása. 

2.3.4 A kereskedelem szervezete 

A kereskedelem szervezetrendszerébe elsősorban azon vállalkozások tartoznak, melyek fő feladata 

a kereskedelmi tevékenység lebonyolítása. Emellett számos szervezet működik, amely elősegít a 

kereskedelmi vállalatok működését. Ide tartoznak: 

− minisztériumok (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

− kamarák (területi Kereskedelmi és Iparkamarák) 

− egyesületek, érdekvédelmi szervezetek 

− fogyasztóvédelem 

A kereskedelem nemzetközi szervezetei közül a legfőbb a WTO (World Trade Organisation), a 

Világkereskedelmi Szervezet, amely a kereskedelmi tevékenységek, szabályzók nemzetközi 

összehangolását, koordinációját végzi. 

A kereskedelmet fő tevékenységként folytató szervezeteket két nagy csoportra bontjuk: 

− nagykereskedelem 

− kiskereskedelem 

Ez alapján az áruk az alábbi főbb utakon, disztribúciós csatornákon juthatnak el a fogyasztókhoz: 

 

2. kép A nagy- és kiskereskedelemről részletesebben  

(lásd: VI. Kereskedelmi üzlettípusok)  

Az alacsonyabb értékű borok esetén gyakori a direkt értékesítési mód alkalmazása, mely gyakran a 

kannás borok forgalmazását jelenti. Direkt értékesítési mód azonban – a kereskedelemben rendhagyó 

módon – megjelenik a jó minőségű palackos borok értékesítésében is. A borászatok mellett felépült 
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borházak más gasztronómiai szolgáltatásokkal együtt jelentős forgalmat bonyolítanak le. Emellett 

természetesen jellemző az iparágra a klasszikus út (termelő-nagykereskedő-kiskereskedő-fogyasztó) 

alkalmazása is. Alacsonyabb minőségű termékek megjelennek a demigrosz értékesítési formában, míg 

a magasabb minőséget képviselő termékek gyakran a kvázi direkt értékesítési formát részesítik 

előnyben, ahol a termelő egy borszaküzlet közreműködésével árulja a termékét. A palackozott bor a 

fogyasztásához illő exkluzív környezetben, más, a terméket a fogyasztásban kiegészítő egyéb 

kellékekkel együtt vásárolható meg egy széles minőségi választékból. 

A borkereskedelemre jellemző, hogy a termelők és/vagy kereskedők önkéntes társulásokba 

szerveződnek, melyek segítségével közös értékesítési, marketing- és népszerűsítési akciókat 

szerveznek és együttesen lépnek fel a szabályozás kialakításában közreműködő szervként (pl. 

Bormíves Céh). 

Emellett az 1994. évi CII. törvény előírja a hegyközségek megalakításának és működésének 

szabályait. 

2010. év végén újjáalakult és új elvek alapján működik a Bormarketing Bizottság, melynek tagjait 

a vidékfejlesztési miniszter december 1-i hatállyal nevezte ki elsősorban a boripar és a marketing 

területéről. A bizottság létrehozásának fő célja a magyar bor piaci pozíciójának megerősítése, a közös 

magyar bormarketing megalapozása és hatékony alkalmazása, valamint a hazai és közösségi 

bormarketing források minél eredményesebb felhasználása. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A nemzetgazdaság áruelosztásáért, az árucseréért felelős gazdasági ága a kereskedelem, mely a 

tercier (szolgáltató) szektor része. Fő feladata az áruforgalmi folyama lebonyolítása mellett a 

fogyasztói igények kielégítése, a választékkialakítás, a termelés és fogyasztás időbeli és térbeli 

különbségeinek kiegyenlítése, illetve az árucserét kísérő pénzügyi folyamatok elősegítése. A 

klasszikus áruforgalmi folyamat a termelést a beszerzésen, tároláson, készletezésen és értékesítésen 

keresztül köti össze a fogyasztással. 

A kereskedelemben alkalmazott tevékenységek sajátossága, hogy a forgalmi ciklusokhoz kell 

alkalmazkodnia, mely jelenthet éves, havi, vagy napi ingadozást). Az ágazat nagy élőmunka-

szükséglete igényli a megfelelő szakmai és személyes kvalitásokkal bíró személyzet kiválasztását. 

A kereskedelem szervezete egyrészt azon vállalkozások összessége, melyek fő tevékenysége a 

kereskedelem lebonyolítása, másrészt a hozzá kapcsolódó érdekvédelmi, illetve önkéntes társulásokat. 

A kereskedelmi vállalkozások két fő típusa: a nagy- és a kiskereskedelmet lebonyolító szervezetek. 

Ez alapján az áruforgalom lebonyolítás egy- vagy többlépcsős rendszerben mehet végbe. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hol helyezkedik el a kereskedelem a nemzetgazdaság szervezetében? 

2. Hová sorolja a Központi Statisztikai Hivatal a szőlőtermesztést, a bortermelést és a 

borkereskedelmet az ágazati rendszerben? 

3. Milyen lépésekből áll a klasszikus áruforgalmi folyamat? 

4. Mik a kereskedelmi munka általános jellemzői? 

5. Milyen sajátosságok jellemzők a borkereskedelem tevékenységére? 

6. Mutassa be a kereskedelem szervezetrendszerének főbb résztvevőit! 

7. Milyen fő disztribúciós csatornákon juthatnak el az áruk a termelőtől a fogyasztóig? 

2.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Rajzolja le az bor áruforgalmi folyamatának egymást követő lépéseit a szőlőtermesztéstől a 

bor fogyasztóig való eljutásáig! 

2. Keresse meg a www.ksh.hu website-on szereplő TEÁOR-jegyzékben a szőlőtermesztés, a 

bortermelés és a borkereskedelem kódszámát! Mely ágazatokba, alágazatokba tartoznak ezen 

gazdasági tevékenységek? 

3. Hány lépcsős disztribúciós csatornán értékesítené a következő termékeket: 

1. palackozott bor 

2. friss szőlő 

http://www.ksh.hu/


 

3. mazsola 

4. tölgyfahordó 

5. exkluzív borfogyasztó készlet 

6. hordós bor 

7. lopó 

Válaszát indokolja! 

4. Ön egy exkluzív borkereskedést kíván nyitni Eger belvárosában. A kereskedelmi munkára két 

fő alkalmazottat szeretne felvenni. Fogalmazzon meg egy álláshirdetést! Jelölje meg az elvárt 

tulajdonságokat, képességeket! 



 

3. A BORKERESKEDELEM TÖRTÉNETE ÉS TRENDJEI 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató megismeri a borkereskedelem kialakulását, fejlődését. A kurzus segítségével betekintést 

nyer a jelenlegi borkereskedelmi trendekbe, és képes lesz összefoglalni a borpiac jelenlegi hazai és 

nemzetközi helyzetét. Javaslatokat fogalmaz meg egy induló vagy működő borkereskedés számára az 

értékesítés irányára és összetételére, választékára vonatkozóan. 

3.2 A KURZUS TARTALMA 

A kurzus során megismerkedünk a kereskedelem fejlődésével, a borkereskedelem kialakulásával és 

változásaival a középkortól kezdve egészen napjainkig. 

Általános megközelítésként megismerjük a logisztika kialakulásának és fejlődésének menetét 

egészen az ellátási lánc menedzsmentig. Megismerkedünk a minimum és maximum elv 

alkalmazásának döntési mechanizmusával. 

Megismerjük a borászati termékek jelenlegi statisztikáit, a hazai és világgazdasági forgalom 

jelenlegi összetételét, a hazai bor külkereskedelmi mérlegét. Megismerkedünk a boreladások jelenlegi 

trendjeivel és annak várható és kívánatos irányaival. Összefoglaljuk a nemzetközi borkereskedelmi 

megállapodások lényegét és befolyásoló szerepét. 

3.3 A KURZUS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 

− A hazai és nemzetközi borkereskedelem kialakulása, története 

− A logisztika kialakulása és fejlődése 

− A borkereskedelem hazai forgalmára jellemző statisztikák 

− A világ borkereskedelmének jellemző forgalmi adatai 

− A borfogyasztás szerkezete, a borkereskedelem jelenlegi és várható trendjei 

− A borfogyasztásra vonatkozó aktuális statisztikák forrásai és a források használata 

3.3.1 A borkereskedelem kialakulása és fejlődése 

Bár a szőlőtermesztést az i.e. III. században élt kelták már valószínűleg ismerték, a borkészítés 

technológiáját – jelenlegi ismereteink szerint – az ókori egyiptomiak dolgozták ki. A Római 

Birodalom uralma alá került Pannónia történetében a bor maradandó nyomokat hagyott. A császárság 

központjába, Rómába fejlett kereskedelmi kapcsolatok révén jutottak el Pannónia borkülönlegességei. 

Így azután a honfoglaláskor őseink már kialakult szőlő- és borkultúrát vettek át a Kárpát-medencében, 

majd a kereszténység terjedésével megnőtt a püspökségek, szerzetesrendek szerepe a borkultúra 

terjesztésében és fejlesztésében. Szent István, és az utána következő uralkodók hatalmas 

földbirtokokat – s velük szőlőterületeket – adományoztak az egyháznak, így segítve a mennyiségi és a 

minőségi bortermelést. Hazánk területe a honfoglalás előtti is ismert szőlő- és bortermelő vidék volt. A 

16. században Európában, s így hazánkban is
1
 fellendült a bortermelés.  

Az első borvidékről szóló okiratunk 1042-ből származik, és Abasár – akkori nevén Saár –

meghatározását olvashatjuk benne. 

A borkereskedelem már a bor termelésével együtt megjelent, de üzleti célból termelt és nagy 

mennyiségben értékesített borokkal csak a középkortól találkozhatunk. Ebben az időben a délvidéki, 

Szent György-hegyi, észak-magyarországi borok már híresek voltak, és a legfontosabb árucikknek 

számítottak a só, a hal, a gabona és a jószág mellett. 

Az első borkivitelre utaló adat 1226-ból származik. A 13. századtól a királyok jelentős 

kiváltságokkal (vámmentesség, árumegállító jog, harmincad stb.) támogatták a városok bortermelését 

és borkereskedelmét. Pl. Sopron 1297-től, Kőszeg 1341-től, Ruszt 1479-től szállíthatta vámmentesen 

borait az ausztriai tartományokba. A 14. században az Anjou-dinasztia városi fejlődést támogató 
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politikája alatt jelentősen növekedett a borkereskedelem. Károly Róbert felvette a küzdelmet Bécs 

árumegállító joga ellen. A János cseh királlyal kötött visegrádi szerződés értelmében megnyílt a Buda–

Esztergom–Nagyszombat–Brünn kereskedelmi útvonal. 
2
 

A középkortól a 18. sz. közepéig a borkivitelnek négy fő útiránya volt: 

− a 13. századtól a nyugat felé irányuló kereskedelem indult meg, 

− a soproni és pozsonyi borvidék borait Morvaországon át Sziléziába szállították, 

− ezek egy részét ott értékesítették, más részét továbbvitték Lipcsén, Berlinen át Poroszországba és 

az északi államokba.
3
 

Mátyás szigorúan szabályozta a bor külkereskedelmét. Fontos kapcsolatot jelentett e téren az 

Oroszországgal folytatott kereskedelem, ahol a bor ellenértéke gyakran prém volt. Ez a kapcsolat I. 

Katalin cárnő uralkodása alatt tovább erősödött, köszönhetően a tokaji bor ízvilágának. 

A török időktől a vámbevételek egyik fő forrását jelentette ez a termékkör. Bár a mohamedán 

vallás tiltja a szeszesitalok fogyasztását, a végvárakban állomásozó katonaság sok bort fogyasztott, így 

a külföldi borkereskedők is ezekről a területekről igyekeztek beszerezni a megszokott magyar borokat. 

II. Rákóczi Ferenc – mint a tokaj-hegyaljai terület birtokosa – nagy hírnevet szerzett a magyar bornak 

nemzetközi szinten. Így a bor nemcsak fontos bevételi forrás volt, hanem az alapja is. 

1705-ben a francia és spanyol örökösödési háború idején angol kereskedőtársaság alakult a 

magyarországi borkivitel érdekében. Mindezek és a nyugat-európai piac meghódítására tett  hasonló 

szórványos kísérletek nem jártak sikerrel. Ellenkezőleg, a 18. sz. közepétől a külföldi piacok 

fokozatosan bezáródtak a magyar bor előtt.
4
 

Mária Terézia rendelettel korlátozta a borkereskedelmet az osztrák bor javára. A külföldi piacokon 

eladhatatlan, savanyú osztrák bor az olcsóságával vált versenytárssá Magyarországon. 

Ezen hatások, majd a napóleoni háborúk utáni mezőgazdasági válság jelentősen visszavetette a 

borkereskedelmet. 

A technológia romlott, ezzel együtt a mennyiségi szempontok számítottak a korábbi minőségi 

elvekkel szemben. Bár a szőlőterületek nagysága nőtt, boraink már nem vehették fel a versenyt a jó 

minőségű francia és spanyol borokkal. Hiába jött létre 1850-ben a vámunió, a kialakult helyzeten már 

nem segített. A borkereskedelem célpontja a belső piac maradt. 

Az 1867-es kiegyezés után kismértékű fejlődés következett be borászatunkban. A termelők és a 

borkereskedők kedvezményeket kaptak: új üzem létrehozásához adómentességet, szőlőtelepítéshez 

pedig kölcsönöket. Keleti Károly felmérései alapján Magyarország szőlőterülete 1875-ben 425,3 ezer 

hektár volt, 12 év átlagában 4 millió hektoliter bort termeltek, melynek 20%-a került exportra.
5
 

A borkereskedelemnek a 19. sz. második felére kialakult stagnálásába csak a filoxéravész hozott 

változást. A kötött talajra ültetett szőlők Európa-szerte történt kipusztulása időleges konjunktúrát 

teremtett a magyar homoki borok számára, ami nagyjából az I. világháború idejéig tartott. 

A bortermelés és -kereskedelem újbóli fellendülése Széchenyi Istvánnak köszönhető, aki a 

szakemberképzés mellett a korszerű technikák alkalmazására is hangsúlyt fektetett. 

Az I. világháború ismét negatív hatással volt a borkereskedelemre. Nemcsak a forgalom esett 

vissza, de a bortermő területek jelentős része is elveszett. Hiába esett a bor ára, a készletek így is 

eladhatatlanok voltak. 

Az I. világháború után átfogó marketingkampány indult a borforgalom fellendítésére, amit 

különböző vámpolitikai intézkedések is segítettek. A csekély fellendülést a gazdasági válság okozta 

újabb jelentős visszaesés követte. E helyzetet tovább nehezítette a II. világháború kirobbanása. 

A háború utáni gazdasági helyzet minden területen katasztrofális volt, így természetesen a 

szőlőtermesztés és bortermelés is megtorpant. Az azt követő államosítás, a tulajdoni viszonyok 

átrendeződése a szőlőbirtokok elaprózódásához és jelentős szakemberhiányhoz vezetett. A bortermelés 

állami monopóliummá vált, mely a létrejött 7, tröszt formációba szerveződött állami vállalat 

tevékenységébe tartozott. A rossz gépesítettség, a szakemberhiány és a rossz munkamódszerek a 

                                                      
2
 Magyar Néprajzi Lexikon: Borkereskedelem 

3
 Vö: Magyar Néprajzi Lexikon: Borkereskedelem 

4
 Vö: Magyar Néprajzi Lexikon: Borkereskedelem 

5
 A Magyar borászat története Magyar Bortörténeti Társaság http://www.boraszat.hu/kodex.html Vécsey Bánk: Borról az 

igazság c. munkája alapján 

http://www.boraszat.hu/kodex.html


 

minőségi termelés további romlásához vezettek. Ráadásul a külkereskedelem is állami monopólium 

lett, kizárólag a MONIMPEX végezhetett ilyen tevékenységet. 

A 68-tól bevezetett új gazdasági intézkedések a forgalom fellendüléséhez vezettek, bár a minőség 

helyett  még mindig a mennyiségi szempontok domináltak. A hazai piac kiszolgálása helyett azonban 

az export került az előtérbe.  

A magyar borforgalom egészen 1983-ig emelkedett. Ettől kezdve azonban a szocialista 

berendezkedés összeomlásával együtt a borforgalom is folyamatos csökkenést mutatott.
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Ajánlott irodalom: A borhamisítás története: http://www.bor-

neked.hu/borlexikon/bortudomany/bortortenelem/a-borhamisitas-tortenete 

3.3.2 A borkereskedelem jelenlegi trendjei 

Ajánlott irodalom: Bor és piac c. folyóirat 

A borkereskedelem alapját egyrészt a hazai, másrészt a külföldi borfogyasztási szokások jelentik. 

Ehhez hozzájárulnak természetesen a termelést befolyásoló természeti, gazdasági és jogi környezeti 

tényezők. A forgalmazást befolyásolja egyrészt a jogi szabályozás, a gazdasági háttér (pl. 

tőkeellátottság), másrészt talán a legmeghatározóbb paraméterként a verseny. 

A párizsi székhelyű nemzetközi szőlészeti és borászati szervezet, az OIV 2007-es becslése szerint 

7,87 millió hektár a világ szőlőterülete, bortermelése jelenleg 270 millió hl. 

A globalizáció a borászatban is tért hódít a világgazdaság számos más területével együtt. Emellett a 

klasszikus bortermelő területek szerepe lassú mértékben, de láthatóan csökken, míg az „Új világ” 

területei egyre inkább tért hódítanak (Ausztrália, USA, Dél-Afrika, Chile). E területek borexportjának 

részaránya jelenleg 28 % körüli. 

A legnagyobb borexportőr országok Olaszország, Spanyolország, Franciaország, őket követik 

Ausztrália, Chile és az Egyesült Államok. 

Import tekintetében az első helyen évek óta Németország áll, második az Egyesült Királyság, majd 

az Egyesült Államok következik. Az utóbbi években Ázsia, elsősorban Kína és Japán szerepe is 

növekszik, jelenleg mintegy 4 %-os részesedéssel. 

Az egy főre jutó borfogyasztás világviszonylatban Franciaország, Olaszország és Portugália 

esetében a legjelentősebb, ez is azt mutatja, hogy a bortermelés hagyományai determinálják a 

borfogyasztási szokásokat is. 

A pénzügyi és gazdasági válság hatása tavaly a világ borfogyasztásában is megmutatkozott: 2009-

ben az előző évinél 2,9 százalékkal kevesebb, 236,6 millió hektoliter bor fogyott. 

A OIV adatai szerint különösen Európában csökkent az elfogyasztott mennyiség. Igaz, a 

tendenciával ellentétesen az olaszok például több bort ittak, mint 2008-ban. A tengerentúlon pedig 

Ausztráliában és Chilében is nőtt a fogyasztás mértéke.
7
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk jelentősen befolyásolta a borászati ágazat helyzetét. 

Elegendő arra gondolnunk, hogy az Európai Unió adja a világ bortermelésének 59, míg 

borfogyasztásának 54 %-át
8
. 

Hazánk az Unión belül bortermelés tekintetében a 6-7. helyen áll, az össztermelés mintegy 2-2,5 

%-át adja. A termelés szerkezetét tekintve nagyon elaprózott az iparág, sok kistermelő dolgozik az 

ágazatban. Az itt megtermelt borok mintegy 80 %-a a belföldi piacot szolgálja ki és csak körülbelül 20 

% kerül exportra. 

Az utóbbi években nem csak a túltermelés melletti élesedő verseny jelenti az ágazat nehézségeit, 

hanem a hagyományos és az új termelők is harcot vívnak egymással. Emellett, a nagy áruházláncok 

terjedésével együtt jár az olcsó, de gyenge minőségű borok terjedése, a minőségi termékek 

forgalmazása egyre nagyobb anyagi és munkaráfordítást igényel. 

A Magyar Bormarketing Kht. által 2008. december 31-i 2009-2013 évekre készített Közösségi 

Bormarketing Stratégiája meghatározza a magyar borpiac SWOT-analízisét. Ennek főbb pontjai a 

következők: 

 

                                                      
6
 A Magyar borászat története Magyar Bortörténeti Társaság http://www.boraszat.hu/kodex.html Vécsey Bánk: Borról az 

igazság c. munkája alapján 
7
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8
 2005. évi adatok alapján 
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A hazai piac erősségei: 

− a magyar bortermelés nagy részét a hazai piac veszi fel 

− a magyar bor adja a legjobb minőséget a közép-kelet-európai régióban 

− a tokaji a világ egyik legjobb bora 

− történelmi hagyományok 

− 22 történelmi borvidék 

− színes és széles termékpaletta 

− növekvő árszínvonal (infláción felül) 

− növekvő turizmus 

 

Gyengéi: 

− kisfokú ismertség világszinten 

− egységes arculat hiánya 

− kommunikációs aktivitás hiánya 

− szűk bormarketing büdzsé 

− borvidékek együttműködésének hiánya 

− alacsony színvonalú fogyasztási kultúra 

− ágazati elemzések, stratégia hiánya 

 

Lehetőségek: 

− fejlődő borkultúra 

− növekvő borturizmus 

− közösségi bormarketingre hangsúly helyeződik 

− bor, mint országimázs elem 

 

Veszélyek: 

− szürkegazdaság térhódítása 

− üzletláncok súlyának növekedése 

− import növekedése 

− csökkenő export 

 

A fogyasztói szokások is folyamatos változásban vannak, az ehhez való alkalmazkodás a 

termelőktől és forgalmazóktól naprakész ismereteket igényel.  

Az Európai Unióban a borforgalom mintegy 50 %-át az asztali borok eladása teszi ki. A prémium 

szegmens 34, míg a szuper prémium szegmens 10 %-kal részesedik a forgalomból. Az ultraprémium 

és ikon szegmens piaci részesedése alig 6 %, melyből az utóbbié nem éri el az 1 %-ot. Ráadásul a 

KSH 2008-as háztartási panelvizsgálata kimutatta, hogy míg a kávé és dohánytermékek fogyasztása 

változatlan volt, addig a borfogyasztás Magyarországon csökkent a sör javára. Ez azért is figyelemre 

méltó, mert hazánkban a bornak – mint a lecke első részében bemutattuk – történelmi hagyományai 

vannak, míg a sör esetében ez korántsem áll fenn. A borfogyasztás elsősorban a 40 év feletti 

korosztály esetében jelentős, a sör a fiatalok esetében kedveltebb. Magyarországon jelentős 

hagyományai vannak a tömény szeszek, elsősorban a pálinka fogyasztásának. A nemrégiben 

bevezetett pálinkatörvény, mely kis mennyiség esetén engedélyezi az otthoni főzést, újra lendületet 

adott a tömény italok forgalmának. 

Kutatás bizonyítja, hogy a borvásárlás leggyakoribb célja az ajándékozás, és ez után csak a 

második helyen szerepel az otthoni fogyasztás.
9
 Az egyes borfajtákon belül is a legkedveltebbek a 

fehérborok. Az utóbbi években viszont a rozéfogyasztás részaránya láthatóan növekszik. 
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3. kép Hazai borfogyasztás struktúrája10 

A népesség összetételét tekintve a férfiak a gyakoribb borfogyasztók, de a fehér- és vörös- borok 

tekintetében nincs különbség a két nem fogyasztása között, sőt,  a női borfogyasztók száma az utóbbi 

években növekedést mutat. A legújabb kutatások az Egyesült Államokban már arról számolnak be, 

hogy a napi szintű borfogyasztók között a nők száma meghaladja az erősebbik nemét. A vizsgálatok 

rámutatnak arra is, hogy a korábbi tapasztalatok meghatározóak egy-egy borfajta választásakor, így az 

utóbbi években új erőre kapó bormarketing rendezvények szerepe gyakran meghatározó. Ha egy 

fogyasztó egy borkóstolón megtalálja a számára megfelelő típust, a későbbiekben is ragaszkodik 

hozzá. A korábbi tapasztalat, mint választásai tényező utáni második helyen az ár és a minőség 

szerepel, fogyasztói szegmensenként változó sorrendben. 

Az eladóhelyeket tekintve jelentős forgalom bonyolódik a modern értékesítési láncokon keresztül, 

a hipermarketekben, míg a szaküzletek szerepe jelentősen csökkent, és szinte kizárólag a magasabb 

kategóriák forgalmazásánál kap nagyobb szerepet. Közel 50 millió liter bort értékesítettek a 400 

négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben 2006-ban. Ez 27 százalékkal haladja meg a 2005. évi 

forgalmat.
11

 

A rozé borok terjedésével a fogyasztási szerkezet is változott a korábbiakhoz képest: 

Mennyiségben nagyjából egyformán oszlik meg az elmúlt három év (2004-2006) során a fehér- és a 

vörösbor bolti eladása. Előbbire 2006-ban  49 százalék jutott, utóbbira 48 és 3 a rozéra.  

A közízlés változását jelzi, hogy vörösbornál a mennyiségi ranglistát sokáig a félédes vezette, 

2006-ban azonban utolérte a száraz; egyformán 43-43 százalékkal részesednek az eladásokból. Az 

édes szegmensre 11, míg a félszárazra 3 százalék jutott. 

Fehérbornál éppen ellenkező irányú a trend. Egyre több félédes bort adnak el – ezek aránya a múlt 

évben elérte a 62 százalékot. Csökkenő tendencia jellemzi a szárazat, amely tavaly 29 százaléknál 

tartott, félszárazat (4) és édest (5). 

A kiszerelést tekintve 2006-ban 0,75 literes palackokban adták el tavaly a bor többségét (53 

százalékát), a tendencia csökkenő. Viszont egyre keresettebbek a 2 literes palackok (35 %). A 

maradékon az 1 és 5 literes, valamint a többi kiszerelés méret osztozik. 

Ha a fogyasztói árak szerint nézzük a változásokat, akkor a többi élelmiszer kategóriához hasonló 

jelenséggel találkozunk: polarizálódik a forgalom. A legolcsóbb és a legdrágább szegmens eladásai 

emelkedtek az elmúlt két év során. A közbeeső szegmensekben viszont csökkenést tapasztaltunk.
 12

 

A fontos borvidékek jelentős energiát fektetnek a borturizmus fejlesztésébe és támogatásába. 

Marketing szempontból ez a módszer hatékonyság tekintetében legalább olyan sikeres, mint a 

borkóstolók, bormustrák és egyéb hasonló rendezvények, ráadásul a két típus megfelelő szervezéssel 

jól ötvözhető. 
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 AC Nielsen kutatás: Olcsó és drága irányban polarizálódik a bor bolti eladása. Egyre fontosabbak a modern láncok 2007. 
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 Vö: AC Nielsen kutatás: Olcsó és drága irányban polarizálódik a bor bolti eladása. Egyre fontosabbak a modern láncok 

2007. március 8. 



 

A befogadó helyzet különösen kedvező, hiszen a borturista borfogyasztási, vásárlási céllal érkezik, 

őt tehát a fogyasztásról már nem kell meggyőzni, „csupán” az ízlésének megfelelő terméket kell 

megtalálni. Nem beszélve az anyagi háttér jelentős befolyásoló szerepéről. A borturista már biztosan 

rendelkezik megfelelő fizetőképes kereslettel. Így a borászat feladata a igényes környezet, a vonzó 

program, a megfelelő minőségű és mennyiségű kínálat biztosítása. A bortúra másik előnye a 

személyes, kétirányú kontaktus. Nemcsak a borkészítés módjáról, eredetéről, a fajta különleges 

technikai információiról értesülhet a vendég, hanem érdekes történetekkel, egyéni élményekkel is  

gazdagíthatja tapasztalatait. 

E rendezvények gyakran jelentősen befolyásolják a márkahűség kialakulását a fogyasztás kedvező 

koncentrált külső feltételei miatt. (Gondoljunk például arra, hogy mennyivel sikeresebb lehet egy 

filmélmény egy multiplexben, mint otthon a televízió előtt.) 

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A magyar szőlőtermesztés és bortermelés hosszú történelmi múltra tekint vissza. A történelmi 

események viszontagságai azonban megtizedelték a történelmi borvidékek termőterületeit, 

kedvezőtlen feltételeket teremtettek a minőségi bortermeléshez. Az utóbbi évek kezdeményezéseinek 

köszönhetően e tekintetben pozitív változásokat tapasztalhattunk a magyar bortermelő ágazatban. 

A világ bortermelésének és borfogyasztásának jelentős részét, több mint felét az Európai Unió adja, 

de az Újvilág országai az utóbbi években jelentős fejlődést mutattak e téren. 

A magyar piac az Európai Unión belüli 6-7. helyezésével a bortermelés jelentős szereplője. Nagy 

előnye, hogy a termelés jelentős része a hazai fogyasztási szükségletek kielégítését szolgálja, de a 

megtermelt mennyiség mintegy 20 %-a exportra kerül. 

A hazai borfogyasztás még az alacsonyabb kategóriájú szegmensre, az ún. asztali borokra 

összpontosul. A bor komoly versenytársa azonban a sör, és egyre inkább az égetett szeszesitalok, 

elsősorban a pálinka. A fő fogyasztói csoport nemcsak hazánkban, de világszerte a férfiak, elsősorban 

a 40 év feletti férfiak köre, emellett egyre inkább tapasztalható trend, hogy a hölgyek borfogyasztása is 

határozottan emelkedik. 

Szintén általánosan megfigyelhető jelenség a modern értékesítési formák térhódítása, amely a 

borászatban is tért hódít, és elsősorban az olcsóbb, alacsonyabb minőségű borok forgalmát lendítette 

fel. 

A bormarketing szerveződések hazánkban országos és regionális szinten határozott törekvésekkel 

igyekszenek a bor történelmi értékét hazai és nemzetközi méretekben is növelni. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mikortól beszélhetünk magyar borkereskedelemről? 

2. Hogyan alakult a magyar borkereskedelem hazánk története folyamán? 

3. Mi jellemzi a világ borpiacát termelői és fogyasztási tekintetben? 

4. Hogyan tudná jellemezni a hazai bortermelést és -kereskedelmet? 

5. Hogyan tudná jellemezni a hazai borfogyasztást? 

6. Milyen eszközökkel lehet elősegíteni a bor hazai és nemzetközi megítélésének javulását? 

Milyen jelenlegi intézkedéseket tudna e tekintetben felsorolni? 

3.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Készítsen grafikont a világ borpiacán jelenlévő főbb országok részesedéséről! 

2. Készítsen SWOT-analízist a hazai borpiacról! 

3. Milyen intézkedésekkel lendítené fel az egri borvidék imázsát? 



 

4. A NEMZETKÖZI BORKERESKEDELEM 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató legyen képes borászati termékekkel megjelenni a külpiacon. Ismerje a nemzetközi 

kereskedelem főbb definícióit, a szabályozás legfőbb elemeit, illetve a szokványokat. Képes legyen 

dokumentálni az export- illetve importtevékenység főbb lépéseit, ismerje a főbb árukísérő okmányokat 

és a szerződés megkötésének és lebonyolításának dokumentumait. A IV. fejezet szorosan kapcsolódik 

a pénzügyi folyamatokról szóló XI. fejezet egyes elemeihez. 

A hallgató legyen képes önállóan külkereskedelmi ügyletet kezdeményezni, kialakítani a szerződés 

feltételeit, megkötni a külkereskedelmi szerződés főbb típusait, illetve lebonyolítani a külkereskedelmi 

ügylet teljes folyamatát. 

Ismerje a szállítás, fuvaroztatás, szállítmányozás legfőbb szempontjait, ismerje a különböző 

fuvarparitásokat, és legyen tájékozott a különböző fizetési módok tekintetében. 

4.2 A KURZUS TARTALMA 

− A nemzetközi kereskedelem fogalma 

− A külkereskedelem állami szabályozásának eszközei 

− Magyarország és az EU integrációs mechanizmusai a borpiacon 

− A külkereskedelmi ügylet, a külkereskedelmi ügyletek típusai, az ügylet létrejöttének folyamata 

− A külkereskedelmi szerződéstípusok, a szerződés részei, lebonyolítása 

− A külkereskedelemben alkalmazható fizetési módok 

4.3 A TANANYAG 

4.3.1 A nemzetközi kereskedelem fogalma 

A nemzetközi kereskedelem az adásvételi ügyletek (lásd VIII. Kereskedelmi ügylet 

dokumentációja, a kereskedelemben használatos szerződések) olyan speciális formája, ahol a két fél 

egymás számára devizakülföldinek
13

 minősül, egyszerűbben fogalmazva székhelyük, az ügyletkötés 

szempontjából mérvadó tartózkodási helyük két különböző országban van. 

A nemzetközi adásvételre az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-én 

kelt Bécsi Konvenció(Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről) 

vonatkozik. A magyarországi deklarációról az 1987. évi 20. törvényerejű rendelet rendelkezett. E 

szabályokat a magyar bíróságok gyakran elsődleges jogforrásként alkalmazzák. 

A Bécsi Konvenció meghatározza az alapvető fogalmakat, ésrészletesen szabályozza az alábbi 

területeket a nemzetközi kereskedelemben: 

− a szerződés megkötése, 

− adásvétel általános rendelkezései, 

− az eladó kötelezettségei, 

− a vevő kötelezettségei, 
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 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 2. § 

(2) alapján devizakülföldi: 

a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal 

nem is rendelkezhet,4   

b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi 

vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe,  

c) a devizakülföldinek a belföldön lévőképviselete, 

d) a vámszabadterületi társaság,  

e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve 

ott működik,  

f) továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá 

tartozó társaság; 



 

− a kárveszély átszállása, 

− az eladó és a vevő kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezések. 

 

Az egyezmény nem szabályozza az alábbi kérdéseket: 

− az adásvételi szerződés érvényességét és a tulajdonjog átszállás kérdését, 

− termékfelelősség kérdését, 

− az értékpapírok, a fizetőeszközök, a hajók és az elektromos energia adásvételét, a személyes vagy 

családi háztartási célokra vásárolt árukra, az árveréseken megvalósuló csereügylet-kötésekre 

vonatkozó feltételeket. 

 

4. kép Adatok a világ kereskedelméről
14

 

Ezen forgalmi adatokon belül az élelmiszeripari termékek részesedése körülbelül 2-3 %. 

A fenti adatok a WTO-tól (World Trade Organisation - magyarul Világkereskedelmi Szervezet) 

származnak, mely a nemzetközi kereskedelem legfontosabb szerve. A szervezet 1995-től működik. Fő 

                                                      
14

 Forrás: World Trade Organisation The Trade Situationin 2007. World merchandise trade byregion and selected country, 

2007 (Billiondollars and percentage) S11 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf


 

célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációjának elve alapján a tarifális(vámok, exportszubvenciók) 

és nem tarifális kereskedelmi akadályok (beviteli engedélyek) leépítése, illetve megszüntetése. 

Jelenleg 153 ország a tagja, az Európai Unió már a kezdetektől. 

A nemzetközi szervezetek közül fontos szerepet tölt be a kereskedelemszabályozás területén még a: 

− Nemzetközi Valutaalap (IMF: International MonetaryFund), 

− Világbank (World Bank), 

− Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD: OrganisationforEconomicCo-

operation and Development). 

A nemzetközi kereskedelem fontos része az Európai Unión belül a vámunió. A Schengeni 

Egyezményben a tagországok megszüntették az egyezményben résztvevő országok belső határon 

történő ellenőrzését, és kötelezettséget vállaltak a külső határok közös felügyeletére. A Schengeni 

Egyezményhez nem minden tagország csatlakozott. Az EU-tagok közül alkalmazza Ausztria, 

Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, és Szlovénia. Aláírták ezen felül az alábbi nem 

EU-tag országok: Izland, Norvégia, Svájc. Nem alkalmazza az Egyezmény előírásait Bulgária, Ciprus, 

Románia, Nagy-Britannia és Írország. 

Az EU kereskedelempolitikájának meghatározó eleme volt a Római Szerződés. A vámunió nem 

csupán a belső határok lebontását jelentette, hanem a tagországok számára egy egységes vámpolitikát 

a külső országokkal szemben. Ez nem csupán közös tarifális rendszer létrehozását jelenti, hanem 

egységes exportösztönző, liberalizációs és kereskedelmi megállapodások bevezetését. 

Mivel a borfogyasztás mennyiségben még nem éri el a termelt mennyiséget, EU-szinten számos 

fogyasztásösztönző programmal találkozhatunk, melyre már külön tudományterület épül a 

marketingen belül, a bormarketing. 

 

A világ bortermelésének és fogyasztásának alakulása 1992 és 2005 között 

 

5. kép A világ bortermelésének és fogyasztásának alakulása 1992 és 2005 között15 

Magyarország a magas borfogyasztású országok közé tartozik, az éves egy főre eső borfogyasztás 

mértéke 24,1 liter
16

 körül mozog. 
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 Forrás: 5. Dr. Lehota József – Dr. Fehér István: Borexport-marketing Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Marketing Intézet 2007 S20 
16

 KSH 2008. évi adat 



 

Bor és sör egy főre jutó fogyasztásának alakulása 

Magyarországon 1998- 2008 között 

 

6. kép Bor és sör egy főre jutó fogyasztásának alakulása 1998- 2008 között 

Magyarországon17 

 

A borászati termékek exportját tekintve az alábbi országok a legjelentősebbek: 
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 Forrás: KSH Statisztikai Tükör IV. évfolyam 71. szám  



 

A világ borexport piacának főbb szereplői és piaci részarányuk 

 

7. kép A világ borexport piacának főbb szereplői és piaci részarányuk18 

 

Emellett érdemes megfigyelni a legfőbb borimportőr országokat: 
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A világ borimport piacának főbb szereplői és piaci részarányuk 

 

8. kép A világ borimport piacának főbb szereplői és piaci részarányuk19 

4.3.2 Magyarország külkereskedelmi forgalma 

Magyarország külkereskedelme az Európai Unióhoz való csatlakozással jelentősen megváltozott. 

Mivel a tagországok között a vámokat eltörölték, így az Európai Unió területén zajló kereskedelem 

ilyen tekintetben nem minősül exportnak. Bár a szigorú definíció a határátlépésre helyezi a hangsúlyt, 

tulajdonképpen mégis exportról beszélünk, még ha a statisztikák egységes piacként is kezelik az EU-t. 

A magyar statisztikai hivatal számon tartja a külföldre irányuló termékforgalmat,  mind természetes 

mértékegységben, mind pedig értékben. 

 

Termékszintű adatok MKN szerint (2008-ig) 
Termékek külkereskedelmi forgalma 

 

 Mutatók 

Termék 
Határparitásos érték 

forintban (Ft) 

Mindösszesen Termék 10 695 408 445 024 

I. Élő állatok, állati termékek  (01-05) 48 653 825 613 

II. Növényi termékek  (06-14) 99 623 282 133 

III. Állati és növényi zsír, olaj és viasz  (15) 22 006 735 373 

IV. Élelmiszer-készítmények, italok, dohány  (16-24) 207 343 346 819 

16 Húsból, halból, rák, rákféléből és puhatestű, valamint más 

gerinctelen víziállatból készült termék 
5 421 453 723 

17 Cukor és cukoráruk 8 597 424 633 
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18 Kakaó és kakaókészítmények 21 180 118 564 

19 Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával 

készült termék; cukrászati termék 
23 383 685 182 

20 Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más 

növényrészekből előállított készítmények 
22 124 819 739 

21 Kávé- és teakivonatok, élesztő, mártások, levesek, 

homogenizált összetett élelmiszerkészítmények; fagylalt, étrend-

kiegészítők, élelmiszer alapanyagok, élelmiszer adalékanyagok 

31 917 238 152 

22 Italok, szesz és ecet 18 140 799 942 

23 Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; 

elkészített állati takarmány 
67 520 188 984 

24 Dohány és feldolgozott dohánypótló 9 057 617 900 

V. Ásványi termékek  (25-27) 868 555 938 398 

VI. Vegyipari termékek  (28-38) 802 625 463 745 

VII. Műanyagok, gumi és ezekből készült áruk  (39-40) 572 315 836 314 

VIII. Bőr és szőrme, valamint ezekből készült áruk  (41-43) 91 088 573 264 

IX. Fa, faipari termékek, fonásáruk  (44-46) 112 353 636 425 

X. Papíripari alapanyagok és áruk  (47-49) 281 316 925 853 

XI. Textilipari alapanyagok, textiláruk  (50-63) 480 464 426 914 

XII. Lábbeli, fejfedők, ernyők, toll és tolláru  (64-67) 65 677 951 713 

XIII. Kő- és cementáru, kerámia, üveg és üvegáruk  (68-70) 176 003 236 441 

XIV. Gyöngy, drágakő, nemesfém, ékszer, érme  (71) 10 164 385 823 

XV. Nem nemesfémek és ezekből készült áruk  (72-83) 818 009 699 961 

XVI. Gépek és villamossági cikkek  (84-85) 4 589 787 811 391 

XVII. Járművek és szállítási célú felszerelések  (86-89) 955 222 407 684 

XVIII. Optikai, orvosi és mérőműszerek, órák, hangszer  (90-

92) 
253 479 088 428 

XIX. Fegyverek, lőszerek  (93) 1 915 737 646 

XX. Különféle áruk  (94-96) 187 861 766 172 

XXI. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek 

(97) 
726 466 535 

Térti áru  (99) 50 211 902 379 

9. kép Termékszintű adatok MKN szerint20 

Az agrár- és élelmiszertermékek részesedése a teljes magyar exportból jelentős, kb. 25 %. A 

kiviteli célországok közül legjelentősebbek a szomszédos európai államok, valamint az EU 15 

tagországa. 
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 Forrás: KSH 



 

A külkereskedelmi mérleg azt mutatja meg, hogy hogyan alakul az ország exportjának és 

importjának egymáshoz viszonyított aránya. 

 

Ha a behozatal meghaladja az exportot, a külkereskedelmi egyenleg negatív, fordított esetben 

pozitív, amely az állami bevételek növekedését eredményezi. 

 

10. kép Külkereskedelmi egyenleg alakulása 

A külkereskedelmi forgalom egyenlege 2010. október-novemberében 651,5 millió Euró volt.
21

 

4.3.3 A külkereskedelmi ügylet 

A külkereskedelmi ügylet az adásvételi ügyletek azon formája (bővebben lásd VIII. lecke), 

ahol az áru az országhatárt vagy vámhatárt átlépi. 

 

A külkereskedelmi ügylet létrejöhet szóbeli vagy írásbeli megállapodással. Amennyiben a 

megállapodást írásba foglalják a felek, létrejön a külkereskedelmi szerződés. 

 

A határt átlépő üzletkötések esetén javasolt az írásbeli szerződés megkötése, különösen két okból: 

− az eladó és a vevő földrajzi értelemben távol vannak egymástól, így az információcsere kevésbé 

hatékony volta miatt félreértések keletkezhetnek, illetve a szükséges információk késhetnek (pl. 

az áruátvétel pontos helye, ideje), 

− az eladó és a vevő többnyire két különböző ország állampolgára, illetve az ügylet két vagy több 

országon keresztül zajlik, így a két fél két vagy több különböző ország jogrendszerét veheti 

alapul jogvita (pl. káresemény) esetén. 

Amennyiben a feltételeket előre szerződésben rögzítik, vagy meghatározzák az irányadó jogot vita 

esetére, a partnerek megkímélhetik magukat a későbbi hosszú jogi procedúrától. 
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A külkereskedelmi ügylet két alapvető típusa: 

a) az export: belföldi eladó külföldön értékesíti áruját, 

b) az import, ahol a belföldi vevő külföldről szerez be árut. 

4.3.4 A külkereskedelmi szerződés tartalma 

A külkereskedelmi szerződés alapvetően az adásvételi szerződés adattartalmára épül, illetve azt 

egészíti ki a nemzetközi jelleg miatt szükséges feltételekkel. 

 

Kötelező kellékek: 

− a szerződő felek megnevezése és a pontos azonosításhoz szükséges adatok (pontos név, székhely, 

adószám, közösségi adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, cég képviselője, képviselő 

pozíciója), 

− a szerződés tárgya (adásvétel, vállalkozás, licencia, lízing, csere, stb.), 

− a mennyiség és a minőség meghatározása (a minőségi feltételek helyettesíthetők a vonatkozó 

szabványra való utalással), 

− a teljesítés árának és valuta/devizanemének meghatározása, 

− a szállítás módja és a szállítási határidő, 

− a fuvarparitás, 

− a jótállási, garanciális feltételek, 

− káresemény esetén a felelősségi feltételek, 

− vita esetén az illetékes joghatóság. 

 

Lehetséges egyéb kellékek: 

− a csomagolás módja, 

− a szabályos áruátvétel feltételei, 

− a teljesítésigazolás kiállításának módja, 

− műszaki, szervizfeltételek. 

4.3.5 Fuvarparitás meghatározása 

Azon jogszabályok mellett, amelyek kötelező érvénnyel vonatkoznak az érintett üzletkötőkre, 

kialakultak a külkereskedelemben ún. szokványok. A szokványok az üzleti életben kialakult szokás 

írásba foglalt változata, amely ugyan nem rendelkezik jogszabályi kötelező erővel, de a felek a 

szerződésben kiköthetik, és ebben az esetben magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

A külkereskedelemben a legismertebb és leggyakrabban alkalmazott szokvány az 

INCOTERMS. A szabályrendszert a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of 

Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre a nemzetközi kereskedelem egységes szabályozása céljából. A 

szokvány a külkereskedelmi ügylet során szabályozza az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit ún. 

klauzulák formájában. Legújabb változata az INCOTERMS 2010, amely 2011. január 1-jén lépett 

hatályba. 

 

Az INCOTERMS meghatározza az ún. fuvarparitásokat, azaz azt a pontot a disztribúciós 

(elosztási) csatornában, ahol a kockázat és költségviselés átszáll az eladóról a vevőre. 

 

A korábbi 13 paritás a 2010-es változatban 9-re csökkent és két új taggal egészült ki. Az egyes 

klauzulákat a szokványrendszerE, F, C és D csoportokba sorolja.Kiindul az Ex Works paritástól, ahol 

az exportőr saját telephelyén adja át az árut.Folytatódik az F-csoporttal (FCA, FAS, FOB), ahol az 

eladó a fuvarozónak való átadásig gondoskodik az áru továbbításáról.A következő a C-csoport (CFR, 

CIF, CPT, CIP), ahol az eladó már a fuvarozási szerződést is megköti (de a kockázat a vevőé marad), 



 

és végül zárul a D-csoporttal (DAT, DAP, DDP), amelynek értelmében az eladónak viselnie kell az 

árunak a rendeltetési országba történő eljuttatása kockázatát és költségeit. 

 

Az INCOTERMS 2010 az alábbi fuvarparitásokat határozta meg: 

 

Név Jel Tartalom Szállítási mód 

Ex Works EXW A költség és kockázat a gyártól (bányától, stb.) a 

vevőt terheli (import esetén a vámértéket növeli) 

Minden 

Free Carrier FCA A költség, kockázat a megadott földrajzi ponton 

az árunak a fuvarozó részére történő átadása 

után a vevőt terheli (vámérték növelő tényező)  

Minden 

Free AlongsideShip  FAS A költség, kockázat az elhajózási kikötő 

rakpartjától a vevőt terheli (vámérték növelő 

tényező)  

Tengeri 

Free OnBoard FOB A költség, kockázat az elhajózási kikötőben a 

hajóba rakástól a vevőt terheli (vámérték növelő 

tényező)  

Tengeri 

Cost and Freight CFR A költség érkezésig az eladót, a kockázat az 

indulástól a vevőt terheli (kockázati költség 

vámérték növelő) 

Tengeri 

Cost, Insurance, 

Freight 
CIF A költség ésa biztosítás az érkezési helyig az 

eladót, az egyéb kockázat a vevőt terheli (nem 

vámérték növelő)  

Tengeri 

Free CarriagePaidto... CPT A költség a megnevezett rendeltetési helyig az 

eladót,a kockázat az első fuvarozónak való 

átadástól a vevőt terheli (kockázati költség 

vámérték növelő tényező)  

Minden 

Free Carriage and 

Insurance Paid To... 
CIP A költség ésa biztosítás a nevezett rendeltetési 

helyig az eladót, a kockázat az első fuvarozónak 

való átadástól a vevőt terheli (nem vámérték 

növelő tényező) 

Minden 

Delivered at Terminal DAT Terminálhoz szállítva átadás a megjelölt helyen, 

a vevő oldalán 

Minden 

DeliveredatnamedPlace DAP Helyszíni kiszállítás és átadás a megjelölt 

helyen, a vevő oldalán 

Minden 

DeliveredDutyPaid DDP A költség ésa kockázat a nevezett rendeltetési 

helyig az eladót terheli vámfizetéssel 

(magyarországi rendeltetési hely esetén nem 

növeli a vámértéket)  

Minden 

11. kép INCOTERMS 2010 klauzulák 

A szokványok tehát nem jogszabály jellegűek, nem kötelező érvénnyel vonatkoznak minden 

külkereskedelmi ügyletre. A felek viszont a szerződés megkötése és az egyéb adminisztráció 

megkönnyítése érdekében hivatkozhatnak rá, ezzel magukra és a konkrét ügyletre kötelezőnek 

fogadják el. Az ügyletre vonatkozóan annak megszűnésével a klauzula szabályai is érvényüket vesztik. 

4.3.6 Fizetési módok 

A külkereskedelemben a fizetési módokat szigorúbban szabályozzák, mint a belföldi fizetési 

forgalomban, és szinte minden esetben szerepel a szerződésben valamely teljesítést biztosító 

mellékkötelezettség. 

A fizetéshez kapcsolódóan meg kell ismerkednünk két fontos fogalommal. 

 



 

A valuta valamely ország törvényes fizetőeszköze a fizetési forgalomban. 

A devizavalutára szóló követelés, amely értékpapírban vagy számlakövetelés formájában 

testesül meg. 

 

A fizetés eszközei lehetnek: 

− készpénz (a külkereskedelemben ritkán fordul elő) 

− bankszámla (leggyakoribb forma) 

− csekk 

− váltó 

− áru (barterügylet esetén) 

 

A fizetési módok alapvető típusai lehetnek: 

 

− Előrefizetés: áruszállítást megelőzően, 

− Készfizetés: áruszállítással egyidejűleg, 

− Hiteleladás: áruszállítást követően. 

− Nyitvaszállítás: megbízható vevők esetén alkalmazható fizetési mód, ahol a vevő az árut fizetés 

előtt átveheti és ellenőrizheti, akár tovább is adhatja, majd a bevételből fizet az eladónak. 

 

A legfontosabb fizetési módok a külkereskedelemben a következők: 

1. Előrefizetés: az eladó akkor szállítja áruját, illetve akkor adja át a vevő részére, ha a vevő az 

áru ellenértékét már kiegyenlítette. Az eladó számára ez a fizetési mód jelenti a legkisebb 

kockázatot. Bizonytalan desztinációk (háborús helyzet), vagy bizonytalan kimenetelű ügyletek 

(rossz hírnevű ügyfél) esetén ez a fizetési mód javasolt. 

2. Banki átutalás: az ügylet lebonyolítását követően a vevő átveszi az árut, megkapja az 

eladótól a teljesítésről szóló számlát (az áruátadással egyidejűleg, vagy azt követően), majd a 

vevő megbízza a bankját a számla végösszegének átutalására. 

3. Okmányos meghitelezés (documentary credit, magyar szaknyelvben akkreditív):ezen fizetési 

mód létrejöttének alapelve az egyenlő kockázatviselés az eladó és a vevő között. Folyamatát a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) szokványa szabályozza. A vevő bankja 

kötelezettséget vállal arra, hogy az akkreditívben meghatározott okmányok benyújtása és 

egyéb feltételek teljesítése esetén harmadik személy (a kedvezményezett) javára fizetést 

teljesít. A fizetés lehet látra szóló (azonnali) és halasztott fizetésű. 

4. Okmányos beszedvény (inkasszó): Beszedvénynek valamely tartozás bank útján történő 

érvényesítését tekintjük. A bank szerepe az, hogy felszólítja a kötelezettet a fizetésre, de 

felelőssége nincs a fizetésre, mint az előbbi akkreditív esetében. Ez a forma a vevő számára 

kedvezőbb. A vevő ebben az esetben felhatalmazást ad a bankjának, hogy a szállítást követően 

az eladó által benyújtott okmányok alapján indított fizetést (beszedést) teljesítse. 

5. Bankgarancia: az eladó számára biztonságosabb fizetési mód, melyet általában a hiteleladás 

során alkalmaznak. Az ügyletet megelőzően a vevő egy szerződést köt a bankkal, melynek 

lényege, hogy ha az áruátvételt követően a vevő nem rendezi az áru ellenértékét, a bank a 

bankgaranciában szereplő értékhatárig kifizetést teljesít az eladónak. 

6. Céghitelnyújtás: az az értékesítési forma, amelyet a fizetési forgalom lassulása, illetve a 

tőkehiány hívott életre. Az eladó ebben az esetben az árut hitelre szállítja, az áru árába 

azonban beépíti a hitel költségét, a kamatot is. A külkereskedelemben leggyakoribb 

hitelszállítási futamidők a 60, 90, vagy 180 napos céghitel. A vevő igyekszik értékesíteni az 

árut, és a befolyó ellenértékből kifizeti tartozását. A céghitelnyújtás az eladó számára fokozott 

kockázatot jelent, ezért a szerződést gyakran egésztik ki valamilyen biztosítékkal (fedezett 

céghitelnyújtás).  



 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A nemzetközi kereskedelem a szokványos kereskedelmi formák ország- vagy vámhatárt átlépő 

változata. Folyamata, feltételei a nagy földrajzi távolság és az információcsere nehézségei miatt 

jobban szabályozottak, a jogszabályok mellett kialakultak az ún. szokványok is. A szokványok írásba 

foglalt szokások, melyek a jogszabályoknál enyhébb, míg a szokásoknál erősebb kötelezettséget 

jelentenek az ügyletben részt vevő felek számára. 

A külkereskedelmi szerződés – az adásvételi szerződéshez hasonlóan – létrejöhet szóban és 

írásban, de ez esetben a későbbi nehézségek elkerülése érdekében fontos az írásba foglalás. 

A külkereskedelmi szerződés fontos tartalmi kellékei mellett a szokványok, elsősorban a 

fuvarparitások megismerése lényeges. A külkereskedelemben különböző fizetési módok 

alkalmazhatók attól függően, hogy az eladó és vevő az ügyletkötés során milyen mértékű kockázat 

vállalásában tud megegyezni. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Miben különbözik a nemzetközi kereskedelem a belkereskedelemtől? 

2. Milyen nemzetközi normák és szervezetek szabályozzák a nemzetközi adásvételt? 

3. Melyek a legjelentősebb borexportőr és -importőr országok? Milyen helyet foglal el 

Magyarország a nemzetközi borkereskedelemben? 

4. Mit jelent és hogyan alakult Magyarország külkereskedelmi mérlege az elmúlt néhány 

évben? 

5. Mit jelent az export és az import kifejezés? 

6. Milyen kötelező és ajánlott tartalmi elemei vannak a külkereskedelmi szerződésnek? 

7. Hogyan szabályozza a külkereskedelmi szerződés a kockázat- és költségviselés szerepét az 

eladó és a vevő között? 

8. Milyen jellemző fizetési módok vannak a külkereskedelmi ügyletben? 

4.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Ön egy borászat kereskedelmi ügyeit bonyolítja. Azt az utasítást kapja a tulajdonostól, 

hogy vegyen részt egy külföldi szakipari vásáron a cég boraival. Hogyan készül a 

részvételre? Milyen információkat gyűjt? Milyen információforrásokat alkalmaz? 

2. A kiállítást követően néhány érdeklődő konkrét szállítást kér bizonyos termékek egy adott 

mennyiségére. Hogyan bonyolítja az ügylet további részét? 

3. A tulajdonos az előbbi ügylettel kapcsolatban megfogalmazza aggályait, miszerint 

bizonytalan a vételár megérkezése. Mivel nyugtatja meg főnökét? Hogyan határozza meg 

a külkereskedelmi szerződés fizetési feltételeit? 

4. Egy étterem beszerzőjeként azt a megbízást kapja, hogy az étterem termékpalettáján a 

belföldi borok mellett néhány jelentős külföldi bor is szerepeljen. Hogyan fog az ügylet 

megszervezéséhez? Milyen feltételeket határoz meg / alkud ki a szerződésben? 



 

5. KERESLET ÉS KÍNÁLAT, ILLETVE EZEK BEFOLYÁSOLÁSA, AZ INTERNETES 

KERESKEDELEM SZEREPE A BORÁSZATBAN 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató ismeri és használja a mikroökonómiai egyensúly-elmélet alapvető struktúráját, ismeri a 

kereslet és kínálat viszonyát és főbb összefüggéseit a Marshall-kereszt segítségével. Meg tudja 

határozni az eladó rezervációs árát és ismeri a fogyasztó rezervációs árának irányát és meghatározási 

módszereit. 

A hallgató meg tudja becsülni az árváltozás, illetve a fogyasztó jövedelmének változását a 

keresletre, illetve a kínálatra. Tisztában van az adók és vámok szerepével, ismeri ezen állami 

szabályozó eszközök szerepét az egyensúly alakulására. 

Adott termékek esetében számításokkal tudja igazolni a keresletváltozás alakulását az ár- és 

jövedelemváltozásokkal összefüggésben. 

5.2 A KURZUS TARTALMA 

− A piac fogalma és főbb típusai 

− A kereslet és kínálat mikroökonómiai megközelítése: a Marshall-kereszt 

− A rezervációs ár 

− A jövedelem- és árváltozások hatása a keresletre és a kínálatra 

− Az adók és vámok szerepe a kereslet és kínálat viszonyára 

− Internetes kereskedelem 

5.3 A TANANYAG 

5.3.1 A piac fogalma és főbb típusai 

5.3.1.1. A piac, a kereslet és a kínálat fogalomköre 

A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, 

amelynek legfőbb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem (Kopányi 1997.). 

 

Piacnak nevezzük azon helyi, lokális piacokat, amely egy adott településen a 

termelőket/forgalmazókat és a régió lakosságát hozza össze. De piaca lehet egy terméknek, vagy 

szolgáltatásnak is. Sajátos koncentrált piac a tőzsde, ahol nagymennyiségű, homogén áruk adásvétele 

történik. Kiterjesztett értelemben beszélhetünk Magyarország piacáról, mely az ország határain belül 

forgalmazott termékek és szolgáltatások összességét jelenti, illetve Világpiacról is. 

A piacon kialakuló viszonyokat, a piac jellegét a kereslet és a kínálat, a rendelkezésre álló 

jövedelem, illetve az ezek hatására kialakuló ár befolyásolja. 

 

Egy termék piaci kereslete azt fejezi ki, hogy az összes vásárló – különböző lehetséges árak 

mellett – mennyit akar és képes együttesen megvásárolni az adott termékből (Kopányi 1997.31.o). 

 

Így elképzelhető, hogy meg akarunk vásárolni egy piros Bugatti típusú személyautót, de nincs rá 

pénzünk. Ebben az esetben nem jelentünk keresletet a Bugattik piacán. Az is elképzelhető, hogy meg 

tudnánk venni egy sárkányrepülőt, mert ennyi félretett pénzünk van, de nem szeretnénk, mert 

tériszonyunk van. Ebben az esetben sem jelentünk keresletet a sárkányrepülők piacán. A két 

feltételnek – „akar” és „képes” együttesen kell teljesülnie. 

Amikor a borászati termékek értékesítését próbáljuk fokozni, az előbbi tényezőt tudjuk 

befolyásolni, az utóbbi legtöbbször adottság, vagy személyes preferencia alapján való döntés. 

 



 

Egy termék piaci kínálata azt fejezi ki,hogy az összes termelő különböző lehetséges árak 

mellett mennyit akar és képes együttesen eladásra termelni az adott termékből(Kopányi 1997.33.o). 

 

A definíció a kínálat esetében éppen úgy működik, mint a keresletnél, a két feltételnek együttesen 

kell teljesülnie. Attól, hogy van a pincémben néhány jó palack bor, még nem jelentek kínálatot a 

termékeimmel, csak abban az esetben, ha el akarom adni ezeket, illetve képes is vagyok „piacra 

vinni”. 

5.3.1.2. A piaci formák 

A piac alapos ismerete elengedhetetlen a vállalkozó számára. Ismernie kell versenytársait, a 

verseny jellegét és méretét, a piacot befolyásoló főbb tényezőket, hiszen a piac egy-egy változására 

gyorsan kell reagálnia, ha továbbra is versenyben akar maradni és forgalmát fenn akarja tartani. 

A főbb piaci formák a szerint változnak, hogy hány szereplő van keresleti, illetve kínálati oldalon. 

 

A borászat tipikusan a tökéletes verseny felé tendáló piac, ami azt jelenti, hogy a piaci 

végtelenül nagy egy-egy szereplőhöz képest, mind kínálati, mind keresleti oldalon sok szereplő 

tevékenykedik, a szereplők árelfogadók és szabad a piacra való be- és kilépés (vö: Kopányi 1997. 115. 

o.) 

 

Ha megfigyeljük, számtalan pincészet, illetve kereskedő kínál borászati termékeket, míg 

megszámlálhatatlanul sok fogyasztó lép be keresleti oldalon a piacra. A szereplő alig-alig tudják 

alakítani az árat (tehát árelfogadók), hiszen ha a piacon kialakult árnál magasabb áron értékesítik 

termékeiket, akkor kisebb forgalmat realizálhatnak, hiszen a fogyasztók a versenytárs azonos 

minőségű termékét vásárolják inkább. Alacsonyabb árat pedig nem vállalhatnak hosszú távon 

(legfeljebb egy-egy akció keretéig – vigyázat: dömpingár
22

!), mert akkor a felmerülő költségek miatt 

befektetéseik nem fognak megtérülni, azaz veszteségesek lesznek. 

 

A tökéletes verseny mellett a másik tipikus piaci forma a tiszta monopólium, amikor egyetlen 

eladója van a terméknek a piacon (vö: Kopányi 1997. 115. o.). 

 

A rendszerváltásig sok ilyen vállalkozás működött Magyarországon, manapság már igen kevés 

területet érint ez a piaci forma, ilyen tipikusan a vasúti közlekedés, melyet jelenleg a Magyar 

Államvasutak Zrt. bonyolít. 

 

A két szélsőséges típus között létezik az ún. oligopólium, amikor néhány nagyobb termelő 

kínálata látja el a teljes piacot. 

 

Ilyen piac világszinten például a nyersolajtermelés. 

5.3.2 A kereslet és kínálat mikroökonómiai megközelítése: a Marshall-kereszt 

A kereslet és kínálat fogalmát az előző részben már tisztáztuk. Nézzük meg, hogyan lehet ez 

alapján egy termék piacát szimbolikusan ábrázolni! Vegyük például az egyik egri vörösbor piacát! 

Egy pincészet, amely többek között a fenti bort termeli, megfigyelte, hogy a vásárlók hogyan 

reagálnak a termék árának változására. 

Ha a bort alacsony áron adták, akkor azok is ezt a fajtát választották, akik például inkább fehér 

vagy rosé borokat vásároltak előtte. Ahogy emelkedett a termék ára, úgy tértek át a fogyasztók más 

típusú borok vásárlására, míg végül a magas ár mellett már kizárólag a márkahű
23

 vásárlók tartottak ki, 

s egy mérték után már ők sem. Megállapíthatjuk tehát, hogy alacsony árhoz magas kereslet, míg 
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 Dömpingár: egy vállalat egy vagy több termékét a költségszintje alatt értékesíti tartósan abból a célból, hogy így 

versenytársait kiszorítsa a piacról és monopolhelyzetbe kerüljön. 
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 Márkahűnek nevezzük azt a vásárlót, aki tartósan, hosszabb időn keresztül, többszöri vásárlása során is ugyanazt a márkát 

vásárolja. 



 

magas árhoz alacsony kereslet tartozik, tehát az ár és a kereslet között fordított arányosság áll fenn. Ha 

ábrázolni akarjuk, akkor a DD keresleti görbe a következő egyszerűsített formában látható: 

 
 

12. kép Egy egri vörösbor keresleti görbéje 

Mi a helyzet a kínálattal? A gyártók akkor hajlandók egy termékkel megjelenni a piacon, ha 

legalább a befektetéseik megtérülnek. Tartósan alacsony áron csak a „túléléshez szükséges” 

mennyiséget értékesítik. Viszont minél magasabb a termék ára, annál nagyobb mennyiséget visznek 

piacra, akár más termékeik rovására is, hiszen annál nagyobb profitot tudnak realizálni. Magasabb 

árhoz így magasabb kínálati mennyiség tartozik, így a kínálat és az ár között egyenes arányosság áll 

fenn. A következő módon ábrázolhatjuk a kínálatot: 

 

13. kép Egy egri vörösbor kínálati görbéje 

Piaci ár, Ft/palack 

S 

S 

300 

3000 

10 1000 

Kereslet 

mennyisége, 

palack 

Piaci ár, Ft/palack 

D 

D 

300 

3000 

10 1000 

Kereslet 

mennyis

ége, palack 



 

Egy adott termék piaci keresletét és kínálatát egy koordináta-rendszerben ábrázolva láthatjuk a 

termék piacának jellemzőit: 

 

14. kép Marshall-kereszt 

Létezik egy olyan ár a piacon – mi itt p1-gyel jelöltük (piros vonal)-, amely mellett a bor keresleti 

és kínálati mennyisége megegyezik (qD1=qS1), azaz a piac egyensúlyban van. Ez az ideális állapot a 

valóságban nem fordul elő, de a piacon működő mechanizmusok ebbe az irányba igyekeznek alakítani 

a termék piaci helyzetét. 

 

Ha az egyensúlyi árnál magasabb áron értékesítjük termékünket (p2), akkor, tehát ezen ár 

mellett többet kínálnak az eladók,mint amennyit a vevők megvásárolnának qs2 > qd2, így a piacon 

túlkínálat alakul ki. 

 

A későbbiekben a túlkínálat hatására az eladók versenyezni kezdenek egymással a fogyasztókért, 

így egyre alacsonyabb áron kínálják termékeiket. 

 

Ha a piaci ár p3 nagyságrendű, azaz alacsonyabb, mint az egyensúlyi ár, akkor a piacon a vevők 

ilyen alacsony ár mellett többet vásárolnának, mint amennyit az eladók hajlandóak piacra dobni (qs3 < 

qd3). Ekkor a termék piacán túlkereslet alakul ki. 

 

Ekkor a fogyasztók egyre magasabb árat kell, hogy adjanak a termékért, ha hozzá akarnak jutni, így 

a fogyasztói ár el kezd emelkedni. 

Látható tehát, hogy bármilyen ár alakul ki egy termék piacán, a piaci hatások igyekeznek ezt 

korrigálni az egyensúlyi ár felé. 

Ajánlott irodalom: Borászati füzetek 2009/6. szám Dr. Kopcsay László: Riasztó trendek a hazai 

borpiacon 

AC Nielsen: Olcsó és drága irányban polarizálódik a bor bolti eladása. Egyre fontosabbak a 

modern láncok Budapest, 2007. március 8. http://hu.nielsen.com/news/20070308.shtml 

5.3.3 A rezervációs ár 

Az előzőekben láthattuk, hogy mind a termék kínálati mennyisége, mind pedig a kereslete jelentős 

mértékben attól függ, hogy az adott termék mennyibe kerül. Mivel a kereslet egyre csökken az ár 

qS2 
qD2 

S 

Piaci ár, Ft/palack 

S 

300 

3000 

10 1000 

Kereslet 

mennyisége, 

palack 

D 

D 

p1 

q1 

p2 

p3 

qD3 qS3 

http://hu.nielsen.com/news/20070308.shtml


 

növekedésével, a kínálat pedig éppen akkor növekszik, így meg kell találni azt az optimális mértéket, 

amely a piacon jelenlévő mindkét fél számára egyaránt kedvező. Ehhez azonban ismernünk kell, hogy 

mi az az ár, amennyiért a fogyasztók még hajlandóak megvásárolni az eladó számára fontos 

mennyiséget, illetve mi az a minimális ár, amely mellett az eladó még hajlandó azt a mennyiséget 

piacra vinni. A két mérték között lesz az optimális piaci ár, az egyensúlyi ár. 

 

Egy terméknek azt a maximális piaci árát, amely mellett a fogyasztó még hajlandó 

megvásárolni az adott terméket, a fogyasztó rezervációs árának nevezzük. 

Azt a minimális árat, amely mellett a termelő még hajlandó piacra vinni termékét, a 

termelő/eladó rezervációs árának hívjuk. 

5.3.4 A jövedelem- és árváltozások hatása a keresletre és a kínálatra 

A piacon kialakuló kereslet-kínálat viszonyt (a Marshall-keresztet) döntően két tényező 

befolyásolhatja: 

− a termék árának változása 

− a fogyasztó jövedelmének változása 

 

Az 5.3. ábrán nyomonkövethető az árváltozás hatása: 

− ha a piaci ár p2-ről p3-ra csökken, látható, hogy a fogyasztók egyre többet vásárolnának a 

termékből, míg az eladók egyre kisebb mennyiséget hajlandók piacra vinni – és fordítva: ha az 

p3-ról p2-re növekszik, egyre kevesebb fogyasztó választja az adott terméket, míg az eladók egyre 

nagyobb mennyiségben dobják piacra termékeiket. 

− ha a fogyasztó termékvásárlásra fordítható jövedelme növekszik, egyre több terméket tud adott 

áron megvásárolni, így nő a keresleti mennyiség, amely adott kínálati szint mellett növekedő 

forgalmat jelent a piacon, míg a jövedelem csökkenése – pl. a személyi jövedelemadó emelése 

miatt – ellentétes folyamatot vált ki a piacon. 

Természetesen a borászati termékek piacára e két fő tényezőn kívül más tényezők is hatnak, mint 

például a jogi környezet. A jövedéki termékek forgalmazásának szigorú szabályozása nehezíti a piacra 

jutást, nagyobb adminisztrációs terheket ró a termelőkre, ezáltal növeli a költségeket, mely tényező az 

árak bizonyos mértékű növekedéséhez vezethet. 

Egy esetleges exporttámogatás, vagy a belső piac védelmét szolgáló szubvenciók pedig épp 

ellentétes, csökkenő irányban befolyásolhatják a piaci árat. 

Az intézkedés, mely szerint a 18 év alattiak ki vannak zárva az alkoholtartalmú italok 

fogyasztásából, pedig csökkenti a termék keresleti mennyiségét. 

Emellett például az általános forgalmi adó szintje, amely az árat befolyásolja és még számos 

tényező hat a kereslet és kínálat viszonyára, így a piaci egyensúlyra. 

5.3.5 Az adók és vámok szerepe a kereslet és kínálat viszonyára 

Az adók növekedése a kialakult egyensúlyi helyzetet kedvezőtlen irányban befolyásolja: 

− amennyiben a fogyasztót érintő (pl. fogyasztási) adó emelkedés történik, akkor a termék ára 

növekszik, így az előbbiek alapján a fogyasztók kevesebbet fognak vásárolni a termékből, emiatt 

az új egyensúlyi helyzet magasabb árnál és kisebb mennyiségnél fog kialakulni, 

− amennyiben a termelőt érintő adó (pl. jövedéki adó
24

) emelkedik, ezt a termelők a 

költségnövekedés miatt beépítik a termékek árába, ez az előbbi esethez hasonlóan csökkenti a 

termékek egyensúlyi mennyiségét. 
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 Jövedéki adóköteles a jövedéki termékek (pl. alkoholtartalmú italok) belföldi előállítása és importálása, melynek mértéke 

az előállított termék hektoliterenkénti mennyiségére van megállapítva. 2010. 01.01-től hatályos jövedéki adótörvény 

(CXXVII. tv) szerint szőlőborra 0 Ft, egyéb borra pedig 9400 Ft hektoliterenként. 



 

5.3.6 Internetes kereskedelem 

Az internetes kereskedelemmel kapcsolatos szabályozást a 2001. évi CVIII. törvény szabályozza 

(2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről). Ez alapján az elektronikus kereskedelem 

az alábbiak alapján határozható meg: 

 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és 

az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, 

vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más 

módon történő igénybevétele. 

 

Az internetes kereskedelem egy speciális disztribúciós csatornán jut el a gyártótól/forgalmazótól a 

végső felhasználóig, illetve a fogyasztóig. 

 

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, 

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása. 

 

Az elektronikus kereskedelemhez szükséges egy forgalmazó, amely jellemzően az interneten 

működtetett weboldal segítségével tájékoztatja a fogyasztót a termékskáláról, a vásárlási feltételekről, 

az árakról és minden egyéb – a fenti jogszabály által szabályozott – információról. 

Az adásvételi szerződés megkötése általában oly módon történik, hogy a vevő katalógus, weboldal, 

vagy DM (direct mail) levél alapján megrendeli a terméket, az eladó pedig szintén a weboldalon vagy 

a katalógusban közzé teszi az általános szerződési feltételeket (ÁSZF), amely így a megrendelés részét 

képezi és a megrendeléssel együtt szerződésként funkcionál. 

Tekintsük meg például az alábbi weboldalakat: http://www.vineabt.hu/, http://www.borbolt.hu/ , 

http://www.wineandfeeling.hu/ , stb.). 

Az elektronikus, vagy virtuális vásárlás tulajdonképpen úgy működik, mint egy szaküzlet. Egy 

raktárban biztosítják a forgalomhoz szükséges készletet, a bolti polcok egy-egy weboldalnak felelnek 

meg. Minden terméknek látható az ára, illetve van egy „kosár”, amelybe a vásárló az általa igényelt 

termékeket összegyűjtheti. A kosár tartalma mutatja a kiválasztott termékeket és darabszámokat, a 

hozzá tartozó árral és látható a vásárlás végén fizetendő összes költség, amely esetében a szállítási, 

csomagolási és egyéb járulékos költségeket is fel kell tüntetnie az eladónak. 

Amennyiben a vásárló összeállította a végleges kosarat, a megrendelés a számlázási és szállítási 

név, cím, fizetési mód és egyéb feltételek megadása után történik meg az elektronikus úton keresztül. 

A megrendelés tényét és adatait egy válasz-e-mailben igazolja vissza az eladó, mellyel egyúttal a 

megrendelést elfogadta és vállalja a teljesítést. Így a szerződés létrejön. A szállítás saját teherautóval 

történik, bár gyakoribb a postai, vagy csomagszállításra szakosodott fuvarozó cégek megbízása, 

melyek súlytól függően fix tarifákért dolgoznak. 

Mivel az elektronikus kereskedelem esetében a vevő a hagyományos vásárlásnál kiszolgáltatottabb 

helyzetben van (az árut csak fotón látja, a csomag sérülése a szállítás során előfordulhat, a vevő nem 

tudja a vásárlást megelőzően ki-/felpróbálni a terméket), így az e-kereskedelemhez szigorú garanciális 

szabályok kapcsolódnak. 

Emellett a személyiségi jogok védelme érdekében külön szabályozzák az adatvédelmi kérdéseket, a 

hirdetésekre vonatkozó előírások mellett a fogyasztóvédelem egyéb kérdései is kiemelt szerepet 

kapnak. 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében megismerkedtünk a piac fogalmával, a főbb piaci mechanizmusokkal. 

Megvizsgáltuk a piaci kereslet és kínálat jellemzőit, egymásra hatását, piaci egyensúly létrejöttének 

feltételeit, a túlkeresletes és túlkínálatos piac jellemzőit. 

Az optimális piaci feltételek kialakulása a fogyasztó és az eladó rezervációs árának egymáshoz 

közeledésével történik. A piacon kialakuló kereslet-kínálat viszonyt az árak és jövedelmek alakulása 

http://www.vineabt.hu/
http://www.borbolt.hu/
http://www.wineandfeeling.hu/


 

mellett számos tényező befolyásolja, melyek közül kiemeltük a borászatban jellemző módon ható 

adók és vámok piacbefolyásoló szerepét. 

Az értékesítési formák közül egyre fontosabb szerephez jut az interneten keresztüli eladás, melynek 

fogalmát és feltételeit jogszabály határozza meg. Sajátosságai miatt ki kell emelnünk a hagyományos 

értékesítési formák közül. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a piac? Ismertesse a piac néhány jellemző megjelenési formáját! 

2. Mit jelent a piaci kereslet és a piaci kínálat? 

3. Milyen piaci helyzetet jelent, ha a kereslet és a kínálat megegyezik? Létezik ilyen piaci állapot 

jellemzően? 

4. Milyen ár mellett alakul ki a piacon túlkereslet és túlkínálat? Mit jelent ez a két fogalom? 

5. Mit nevezünk rezervációs árnak? Mit jelent ez a fogyasztó és mit az eladó esetében? 

6. Mi történik a kereslettel, ha a fogyasztó jövedelme megnő? Hogyan alakul az egyensúlyi ár és 

mennyiség? 

7. Egy hazai reklámkampánynak köszönhetően – mely a hazai borok minőségének kiválóságát 

hirdeti – jelentősen javul a fogyasztók hazai borokkal kapcsolatos megítélése. Hogyan 

változik a hazai borpiac ennek köszönhetően? Ábrázolja a Marshall-kereszt segítségével! 

8. Mi történik, ha egy termék ára mezőgazdasági szubvenciónak köszönhetően lecsökken? 

Hogyan változtatja meg az egyensúlyi árat és mennyiséget? 

9. Mi történik, ha a bor jövedéki adóját 5 %-kal megemelik? Hogyan befolyásolja ez az aktuális 

piaci helyzetet? 

10. Milyen hatással van a hazai borpiacra, ha az importvámokat jelentősen, 10 %-kal megemelik? 

11. Mi történik, ha az állam támogatással segíti a hazai borok külföldi piacon való megjelenését? 

Hogyan alakul ez esetben a belföldi piac? 

5.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Ha egy 0,7 l-es palack Egri Bikavér ára a piacon 1500 Ft, emellett a fogyasztók Egerben 

összesen 350 palackkal vásárolnak egy hét alatt. Megvizsgálták, hogy ha az Egri Bikavér árát 

1200 Ft-ra csökkentik egy akció alkalmával, akkor a fogyasztók 450 palackkal vásárolnak a 

városban hetente. Ábrázolja a keresleti függvényt a Marshall-kereszt segítségével! 

2. Egy piackutatás felmérte, hogy az előbbi pontban jelzett piacon 1500 Ft-os ár mellett a 

termelők 500 palack Egri Bikavért visznek piacra, míg 1200 Ft-os ár mellett csupán 350 

palackos kínálattal jelennek meg. Az előbbi keresletet figyelembe véve milyen árat javasolna 

a termelőknek eladási árként? Ezen a piacon hol található az egyensúlyi mennyiség? 

3. Mi történik a piacon várhatóan, ha az új adójogszabályoknak köszönhetően a fogyasztók 

jövedelme növekszik? Ábrázoljon egy lehetséges megoldást! 



 

6. KERESKEDELMI ÜZLETTÍPUSOK: A NAGYKERESKEDELEM 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató képes megkülönböztetni a különböző értékesítési csatornákat, különbséget tud tenni a 

közvetlen és közvetett értékesítés különböző típusai között. Adott termék, fogyasztói kör, fogyasztási 

szükséglet és egyéb adottságok alapján ki tudja választani a számára legmegfelelőbb értékesítési 

módot, tudja kezelni annak költségszintjét. 

Ismeri a borászat nagy- és kiskereskedelmére jellemző jelenlegi trendeket. Rendszerezi a 

különböző nagykereskedelmi értékesítési üzlettípusokat, ismeri az egyes formák előnyeit és hátrányait. 

Adott termék, termékcsalád esetén ki tudja választani a hatékony értékesítési tevékenységre leginkább 

alkalmas üzlettípust. A bolti kiskereskedelem mellett ismeri a bolt nélküli kereskedelem – különösen 

az internetes kereskedelem – legfőbb típusait is. 

Képes elindítani egy franchise-rendszerben működő üzletet, ismeri a franchise szerződés 

legfontosabb elemeit, moduljait, opcióit. 

6.2 A KURZUS TARTALMA 

− Az elosztási rendszerek főbb típusai: közvetlen és közvetett elosztás 

− Az elosztási rendszerek főbb jellemzői, az alkalmazható terméktípusok 

− Az elosztási rendszer feladatai 

− A kereskedelem főbb típusai: a nagy- és kis, a bel- és külkereskedelem fogalma 

− A nagykereskedelem 

– A nagykereskedelem jelenlegi trendjei, főbb jellemzői 

– Klasszikus nagykereskedelem 

– Demigrosz nagykereskedelem 

– Polcfeltöltő (rack jobber) nagykereskedelem 

– Cash and carry nagykereskedelem 

– Közvetítő nagykereskedők 

– Egyéb nagykereskedelmi típusok 

6.3 A TANANYAG 

6.3.1 Bevezető 

A kereskedelem rendszere a 90-es években jelentős változáson ment keresztül Magyarországon. Az 

50-es években kialakult szocialista berendezkedés az állami tulajdon uralmára épült és e formában 

egészen a rendszerváltásig fennmaradt. Ez a berendezkedés egy hierarchikus rendszerre épült, ahol a 

szervezetek egy piramisszerű csatornát alkottak közvetlen utasítási háttérrel. A kis-, nagy- és 

külkereskedelem szervezetrendszere teljesen elkülönült egymástól. Az egyes egységek kizárólagos 

területi elven működtek. 

1989-ben a kereskedelmi forgalom 60 %-át az állami vállalatok, 30 %-át a szövetkezetek adták és 

csupán a forgalom 10 %-át bonyolították magánvállalkozások. (vö. Karsai, 2000) 

A rendszerváltással a kereskedelmi rendszer privatizációja is megkezdődött és gyakorlatilag 1998-

ra szinte teljes egészében le is zajlott. Az kiskereskedelmi üzleteket kezdetben egyenként, majd 

hálózatos formában privatizálták. Emellett jelentőssé vált az ágazatban a külföldi tőke térhódítása, az 

üzletláncok, multinacionális hálózatok megjelenése. A folyamat 1994-től kezdődően mára az egész 

országon elterjedt intézményrendszerré alakult és a kereskedelmi szektor meghatározó elemévé vált. 

Jelenleg a kereskedelmi rendszerben az értékesítési módok több típusa működik a különböző 

termékek, szolgáltatások sajátosságaihoz igazodva. 

A bel- és külkereskedelem, a kis- és nagykereskedelem tevékenységileg igen, azonban 

szervezetileg nem mindig különül el egymástól. Gyakoriak azok a kereskedelmi vállalatok, amelyek 

tevékenységi körükben ezeket a feladatokat ötvözik. 



 

6.3.2 Az elosztási rendszer 

 

A kereskedelem feladata a termékek és szolgáltatások eljuttatása a fogyasztókhoz, 

felhasználókhoz szükséglet-kielégítési célból. Ehhez megteremti a vásárlás és – a szolgáltatások 

esetében - a fogyasztás kulturált körülményeit. 

A kereskedelem így magában foglalja azt a tevékenységrendszert, amely a termékeket és 

szolgáltatásokat fizikailag a vevőkhöz juttatja, másrészt azt a szervezetrendszert, azon vállalkozások 

rendszerét, amely szervezi és koordinálja e feladatok elvégzését. 

 

A gyártó cégek a saját termékkörük előállításával és raktározásával foglalkoznak. A kereskedők 

összegyűjtik a különböző gyártók termékeit és az igényeknek megfelelően elosztják a vevők között. 

Ez a folyamat az elosztási (értékesítési, disztribúciós) csatornákon keresztül valósul meg. Az elosztási 

csatornáknak különböző típusait ismerjük. A főbb típusokat az alábbi ábra mutatja: 

 

15. kép A disztribúciós rendszer 

Az elosztási, vagy disztribúciós csatorna tehát azt a folyamat- és szervezetrendszert jelenti, 

amelyen keresztül az adott termék vagy szolgáltatás a gyártótól a fogyasztóig eljut. 

 

Közvetlen elosztásnak nevezzük azt a kereskedelmi formát, amikor a termék a gyártótól 

közvetlenül a fogyasztóhoz kerül. Ezt a disztibúciós csatornát akkor alkalmazzuk, amikor a termék 

jellege (romlandóság, sérülékenység) nem teszi lehetővé a több lépcsőben, nagy földrajzi távolságra, 

hosszú időn keresztül zajló szállítást. Ilyen termék tipikusan a kenyér. 

 

A közvetett elosztásnál több kereskedelmi egység kapcsolódik a folyamatba. Az egylépcsős 

vagy klasszikus elosztásnál a gyártótól a nagykereskedőkhöz kerül az áru, majd onnan a 
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kiskereskedők juttatják el a fogyasztóhoz. A termékek jelentős része ilyen formán megy végig a 

disztribúciós rendszeren. Tipikusan ide tartoznak a tartós fogyasztási cikkek (autó, hűtőgép, stb). 

 

A többlépcsős elosztás leggyakrabban a nemzetközi, azaz az országhatárt átlépő kereskedelem 

esetében fordul elő, ahol az exportőr nagykereskedő az importőr nagykereskedőnek értékesít és így 

kerül egy másik ország disztribúciós rendszerébe a termék. Idetartozhat bármely tartós termék, amely 

a külkereskedelemhez kapcsolódik. 

 

Az elosztási rendszer főbb feladatai a következők: 

1. Tranzakciós funkció: ennek során a termék vagy szolgáltatás tulajdonjoga a 

termelőtől/kereskedőtől a fogyasztóhoz kerül. 

2. Logisztikai funkció: a termék szállítása fizikai értelemben megvalósul, a terméket ettől kezdve 

a vevő birtokolja. 

3. Pénzügyi és információs funkció: az anyagáramlást alapesetben pénzügyi tranzakciók is 

kísérik, az eladással ellentétes folyamat a vevőtől eladó felé történő pénzáramlás. Emellett az 

eladó információt szolgáltat a vevőnek a termék tulajdonságairól, funkcióról, működéséről, a 

használathoz kötődő egyéb tudnivalókról. 

 

A kereskedelem feladatai: 

− a termelés és a fogyasztás időbeli különbségeinek áthidalása 

− a termelés és a fogyasztás térbeli különbségeinek áthidalása 

− a termelés és a fogyasztás választékbeli különbségeinek áthidalása 

6.3.3 A kereskedelem főbb típusai 

Vonatkozó jogszabály: 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

A kereskedelem szervezetrendszerében megkülönböztetjük egyrészt a nagy- és kiskereskedelmet, 

másrészt a bel- és külkereskedelmet. 

 

A nagykereskedelem alapvetően a gyártótól, vagy a külföldi exportőrtől szerzi be az árut és a 

kiskereskedelem, viszonteladók számára értékesíti továbbeladási céllal. 

 

A kiskereskedelem alapvetően a nagykereskedőtől vásárolja a terméket és a végső fogyasztó 

számára értékesíti tovább, akinél a folyamat véget ér, a termék felhasználásra, fogyasztásra kerül. 

 

Belkereskedelemnek nevezzük egy adott ország területén (fizikai országhatárain) belül zajló 

kereskedelmi folyamatot. 

 

Külkereskedelem az adott ország országhatárát átlépő, így több ország kereskedelmi 

rendszerében zajló disztribúciós folyamat. 

6.3.4 Nagykereskedelmi üzlettípusok 

A kereskedelmi funkció a kereskedelmi vállalkozásokon keresztül valósul meg. A kereskedelmi 

vállalkozások, vagy másképpen üzletek attól függően hogy a VI.3.3. fejezetben említett formák közül 

melyikhez kapcsolódnak, különböző jellemzőkkel bírhatnak. Ez alapján külön tárgyaljuk a kis- és a 

nagykereskedelemre jellemző kereskedelmi formákat. E fejezetben a nagykereskedelemre 

koncentrálunk. 

A disztribúciós csatornákat tekintve a kereskedelemben elvárt, hogy az elosztási folyamatot minél 

kevesebb lépcsőn keresztül bonyolítsák le, hiszen minden egyes szint beiktatása a fogyasztó számára 

plusz költséggel jár, azaz növeli a termék végső fogyasztói árát. E követelményhez igazodva a „tiszta” 

kereskedelmi formák ötvöződtek más típusokkal, így a klasszikus elosztási út mellett úgynevezett 

kombinált disztribúciós csatornák jöttek létre. Ilyen tipikusan a demigrosz kereskedelem, amelynek 

lényege az egyes üzlettípusok tárgyalásánál kerül bemutatásra. Általánosan jellemző a kombinált 



 

formákra, hogy a termelő, vagy a kereskedelem valamely szinte egy vagy több, tipikusan másik szintre 

jellemző funkciót is felvállal. 

E követelményhez kapcsolódik az az értékesítési forma, amikor a termelők saját értékesítési 

hálózatot hoznak létre. 

Így tehát a disztribúciós csatorna rövidülése általános trendként értelmezhető a jelenlegi 

kereskedelmi gyakorlatban. 

6.3.4.1. Klasszikus nagykereskedelem 

Az adásvételi ügyletet úgy bonyolítják le, hogy a termék fizikailag és tulajdonjogi szempontból is a 

nagykereskedőhöz kerül. A klasszikus nagykereskedő általában egy termékkörre specializálódik (pl. 

vegyi áru, autó, borászati termékskála). 

A klasszikus nagykereskedő főbb tevékenységei: 

− beszerzik az árut a termelőtől (az áru fizikailag és tulajdonjogilag is hozzájuk kerül) 

− logisztikai középpontokban lévő, jól megközelíthető, korszerűen gépesített nagy raktárakat 

üzemeltetnek 

− az árukat termékcsoportonként tárolják 

− elszállítják a termékeket a vevőkhöz 

− kereskedelmi hitelt nyújtanak (szükség esetén) 

6.3.4.2. Demigrosz nagykereskedelem 

A demigrosz nagykereskedelem tevékenységében a klasszikus nagykereskedelem funkcióit végzi. 

A különbség abban rejlik, hogy e formánál a nagykereskedő klasszikus tevékenysége mellett ellátja a 

kiskereskedelmi tevékenységeket is, azaz közvetlenül fogyasztóknak is értékesít. Ez a forma 

jellemzően előfordul például elektronikai termékek esetében. 

6.3.4.3. Polcfeltöltő („rack jobber”) nagykereskedő 

A klasszikus nagykereskedelmi funkcióhoz több hozzáadott tevékenységet végez, amely nemcsak a 

nagykereskedő, hanem gyártó és kiskereskedő számára is egyaránt előnyös. Nem véletlen, hogy ez a 

forma eléggé elterjedt a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatban. Elsősorban a nagy, országos, illetve 

nemzetközi ismertségnek örvendő, jelentős piaci részaránnyal rendelkező termékek esetén jellemző. 

Bár a kevésbé ismert termékek esetén is hatékonyan alkalmazható, ennek költségeit azonban csak a 

nagyobb profittal rendelkező cégek tudják felvállalni. 

E kereskedelmi forma lényege, hogy a nagykereskedő egészen a termék polcrakerüléséig kíséri a 

terméket. Rendszeresen felügyeli a termékforgalmat, gondoskodik az eladótéri reklámról, ha elfogy a 

termék, feltölti a polcot, ha felesleg marad, akkor gondoskodik az elszállításról. A kiskereskedővel 

kötött szerződésben garantálja a polc mindenkori legjobb kihasználtságát, ezzel gyakorlatilag a 

kiskereskedő kockázatát vállalja magára, akinek csak a hely biztosítás a feladata. 

Ez a forma jellemzően az élelmiszertermékeknél (üdítők, sör) fordul elő. 

6.3.4.4. „Cash and carry” nagykereskedelem 

A C+C nagykereskedő korlátozott mértékben látja el a klasszikus nagykereskedelmi funkciókat. 

Nagy raktárt üzemeltet, melybe a vevő személyesen látogat el. A vevő maga gyűjti össze a 

megvásárolandó termékeket, többnyire azonnal, készpénzben fizet. A C+C kereskedő szállítást, 

hitelezést nem vállal. 

A nagykereskedő számára ez egy kisebb kockázattal járó értékesítési forma, ugyanakkor a vevőnek 

is előnyös, hiszen a termékhez – köszönhetően a korlátozott funkcióskálának – alacsonyabb áron 

juthat hozzá. 

6.3.4.5. Teherautós nagykereskedelem 

Egy-egy termékkörre specializálódott kereskedelmi forma. A fő funkció a szállítás. „Házhoz” viszi 

az adott szűk körű termékválasztékot. 



 

6.3.4.6. Közvetítő kereskedelem: brókerek 

A nagykereskedő fő funkciója, hogy segítséget nyújtson az áru tulajdonjogának 

megváltoztatásában. A klasszikus nagykereskedővel ellentétben a termék tulajdonjoga nem kerül a 

nagykereskedőhöz, gyakran fizikailag sem, csupán a kínálati oldalt kapcsolja össze a kereslettel. 

Raktárak üzemeltetésére nincs szüksége, így a költségei jóval alacsonyabbak a klasszikus formánál. 

A nagykereskedő számára biztonságos módszer, hiszen a kockázata minimális. Ehhez igazodva a 

profitja is kevesebb, hiszen itt nem a beszerzési és eladási ár különbsége jelenti számára a bevételt, 

hanem többnyire az eladási ár egy bizonyos százalékában, vagy a limitár fölötti részben meghatározott 

jutalék. 

6.3.4.7. Közvetítő kereskedelem: bizományos nagykereskedelem 

E forma célja szintén a nagykereskedő kockázatának csökkentése. Feladata a megbízó számára az 

eladás vagy vásárlás lebonyolítása. A termék fizikailag a nagykereskedőhöz kerül, de annak 

tulajdonjogával nem rendelkezik. Feladata a tranzakció lebonyolítása a saját, vagy megbízója nevében, 

de a megbízó számlájára és kockázatára. Bemutatótermet, kisebb méretű raktárt üzemeltet az áruk 

tárolása és prezentálása céljából, így kockázata terméktároláshoz és szükség esetén a készletezéshez 

kapcsolódik. A brókerekhez hasonlóan jutalékért végzi tevékenységét. 

6.3.4.8. Ügynökségek 

Az ügynökségek feladata, hogy az adott iparágban létrejött széles kapcsolatrendszerük és alapos 

piaci információik alapján elősegítsék az eladás folyamatát. A brókerekhez képest nagyobb 

önállósággal rendelkeznek egy-egy ügylet lebonyolításánál és feladatkörük is szélesebb. A keresleti és 

kínálati oldal „ütköztetése” mellett piackutatást végeznek, raktároznak, szállítanak, 

reklámtevékenységet folytatnak, termékspecifikus bemutatókat tartanak, kiállításokon saját – több 

termékvonalat felvonultató – standdal rendelkeznek. 

6.3.4.9. Klaszterek 

Ez az új piaci forma az azonos iparágban és földrajzilag azonos szűkebb vagy tágabb régióban 

működő kutatókat, gyártókat és forgalmazókat tömöríti. A terméklánc különböző stádiumaiban 

résztvevő vállalatok összefognak a közös siker érdekében. Összehangolják termékfejlesztéseiket: a 

kereskedő van kapcsolatban a fogyasztóval, felméri igényeit, ezt továbbítja a gyártó számára, aki a 

termékfejlesztéseket a piaci igények alapján koordinálja. A késztermékkel a piacon való sikeres 

megjelenés közös érdek, így a marketingtevékenységet összehangolják a szereplők. 

A klaszter előnye, hogy közös érdekképviseletük mellett bizonyos, a termék létrehozásához és 

forgalmazásához kötődő költségek a szereplők között megoszlanak és azok így nem csupán a gyártót 

vagy a kereskedőt terhelik. 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A gyártó által előállított termék a kereskedelmi tevékenység során jut el a fogyasztóhoz, a végső 

felhasználóhoz. A kereskedelem feladata az áruk eljuttatása a gyártótól a fogyasztóig oly módon, hogy 

közben a fogyasztó igényeinek megfelelő választékot alakítson ki, megteremtse a vásárlás megfelelő 

feltételeit és segítséget nyújtson a minél kedvezőbb finanszírozási feltételek kialakításában. 

Az áruk elosztásának több típusa alakult ki a történelmi fejlődés során és jelenleg is újabb és újabb 

értékesítési módok jönnek létre. Az egy- és több lépcsős elosztás közötti választást alapvetően az áru 

jellege, a költséghatékonyság, a földrajzi távolság és az eladók és vevők igényei határozzák meg. 

A kereskedelem szervezetén belül megkülönböztetjük a bel- és külkereskedelmet, illetve a nagy- és 

kiskereskedelmet. 

A nagykereskedelem döntően a gyártóktól vásárol és a végső felhasználóknak, fogyasztóknak 

értékesít. A klasszikus (a gyártó és a kiskereskedő közé ékelődött) nagykereskedelmi forma mellett 

számos egyéb típus alakult ki: demigroszi, polcfeltöltő, C+C, teherautós, közvetítő és ügynöki 

kereskedelem, illetve az egyéb típusok, mint az újabban megjelenő és elterjedő klaszterek. 



 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a különbség a kül- és a belkereskedelem között? 

2. Mi a különbség a nagy- és a kiskereskedelem között? 

3. Hogyan jellemezné a nagykereskedelem jelenlegi trendjeit? 

4. Mi jellemzi a klasszikus nagykereskedelmet? 

5. Miben különbözik a demigroszi nagykereskedelem a klasszikus formától? 

6. Mit jelent a „rack jobber” nagykereskedelem? 

7. Hogyan jellemezné a C+C nagykereskedelmet? 

8. Mi jellemzi a teherautó kereskedelmet? Van ennek kiskereskedelmi formája is? Mondjon rá 

példát! 

9. Hasonlítsa össze a klasszikus és a közvetítő nagykereskedelem kockázatát! 

10. Hogyan dolgoznak az ügynökségek és a klaszterek a nagykereskedelemben? 

6.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Ön egy pincészet alkalmazottja. Újonnan fejlesztett prémium termék értékesítésével bízza 

meg a cég vezetése. Milyen elosztási csatornát választ? Válaszát indokolja! 

2. Hogyan ösztönözné borászati nagykereskedőként az öntől vásárló kiskereskedelmi üzlet 

szakembereit, hogy az Ön által forgalmazott termékeket kiemelt hangsúllyal kezeljék és 

értékesítsék? 

3. Alkalmazná-e a polcfeltöltő kereskedelmet borászati termékek esetében? Válaszát indokolja 

az előnyök és hátrányok bemutatásával! 



 

7. KISKERESKEDELMI ÜZLETTÍPUSOK 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató az előző (VI.) fejezetben megismerte az áruk elosztásának főbb szempontjait és a 

disztribúciós csatornák rendszerét. Megismerkedett a főbb nagykereskedelmi értékesítési típusokkal. E 

fejezetben a legfontosabb kiskereskedelmi üzlettípusokat mutatjuk be. 

Ennek során a hallgató képes lesz megkülönböztetni a különböző kiskereskedelmi értékesítési 

típusokat, különbséget tud tenni a kis- és nagykereskedelem különböző módjai között. Adott termék, 

fogyasztói kör, fogyasztási szükséglet és egyéb adottságok alapján ki tudja választani a számára 

legmegfelelőbb kiskereskedelmi értékesítési módot, tudja kezelni annak költségszintjét. 

Ismeri a borászat nagy- és kiskereskedelmére jellemző jelenlegi trendeket. Rendszerezi a 

különböző kiskereskedelmi értékesítési üzlettípusokat, ismeri az egyes formák előnyeit és hátrányait. 

Adott termék, termékcsalád esetén ki tudja választani a hatékony értékesítési tevékenységre leginkább 

alkalmas üzlettípust. A bolti kiskereskedelem mellett ismeri a bolt nélküli kereskedelem – különösen 

az internetes kereskedelem – legfőbb típusait is. Képes értelmezni a franchise-rendszerben működő 

üzletet, ismeri a franchise előnyeit és hátrányait. 

7.2 A KURZUS TARTALMA 

Kiskereskedelmi üzlettípusok: 

− Bolt 

− Szaküzlet 

− Áruház 

− Szupermarket 

− C+C áruház 

− Diszkont- és raktáráruház 

− Bevásárlóközpont 

− Hipermarket 

− Bemutatóterem 

− Bolt nélküli kereskedelem 

− Franchise 

7.3 A TANANYAG 

7.3.1 Kiskereskedelmi üzlettípusok 

A VI.3.3. pontban már említettük, hogy a kiskereskedelem fő feladata, hogy a terméket 

nagykereskedőtől (esetenként a gyártótól) beszerezze és a végső fogyasztónak, felhasználónak 

értékesítse, többnyire bolthálózaton keresztül. Ennek megfelelően nagy mennyiségben vásárolnak, a 

nagy egységcsomagokat megbontva, a fogyasztó igényeinek megfelelő választékot alakítanak ki, és 

kis mennyiségben értékesítenek. 

Az utóbbi évtizedben az elaprózott kis boltok szerepe csökkent, a kiskereskedelemben is 

uralkodóvá vált az üzletláncok megjelenése. Ez lehetővé teszi a nagyobb áruválaszték kialakítását egy 

modernebb, szélesebb igényskálát kielégítő és számos szolgáltatást nyújtó környezetben. Ez a 

tendencia szükségszerűvé tette az üzletek alapterületének növekedését, mely csak megfelelő 

tőkekoncentrációval együtt jöhetett létre. 

7.3.1.1. Bolt 

A 400 m
2
-nél kisebb alapterületű, alapvetően a hétköznapi fogyasztási cikkekre szakosodott, a napi 

bevásárlási igényeknek eleget tévő üzlethelyiségeket nevezzük így. Célja, hogy a bolt közvetlen 

földrajzi környezetében élő, dolgozó fogyasztói kört, mellyel napi személyes kapcsolata van, a 



 

legfontosabb napi szükségletet kielégítő cikkekkel ellássa. Ehhez képest választékot alakít ki a régió 

igényeinek megfelelő árszínvonalon. Fontos a személyes kontaktus, amely a termékválaszték és 

árszint mellett a vevők újravásárlását garantálja. 

Az üzlet méretétől, funkciójától függően a kiszolgálás lehet: 

− egyfázisú: egy eladó bonyolítja az áruval való kiszolgálást, az információátadást és a fizetési 

tranzakciót is 

− kétfázisú: az eladás és a fizetés elkülönül 

− háromfázisú: a rendelésfelvétel, az áruátadás és a fizetés is különválik. 

Az áruk bizonyos körét pulton keresztüli kiszolgálással, a többi terméket önkiszolgálási formával 

értékesítik. 

A bolt földrajzi elhelyezkedése rendkívül fontos, optimális esetben lakóövezetben vagy nagy 

forgalmú munkahelyek közelébe kell telepíteni. A vásárlók naponta-kétnaponta vásárolnak ilyen 

üzletben. 

Pl. CBA 

7.3.1.2. Szaküzlet 

A bolthoz hasonló jellemzőkkel bíró kiskereskedelmi egységek. Abban különböznek a bolttól, 

hogy itt egy termékvonal szerepel a kínálatban, ahhoz kapcsolódóan azonban alapos, mély a választék, 

a legolcsóbb, gyengébb minőségű terméktől egészen a legdrágább professzionális termékekig. 

Emellett az üzlet rendelkezik a felhasználáshoz szükséges kiegészítők, alkatrészek teljes skálájával, 

amihez megfelelő szakértő szolgáltatásokat is nyújt. A szaküzletek árszínvonala valamivel magasabb, 

mint az ilyen termékeket szolgáltatások és nagy választék nélkül értékesítő egyéb kiskereskedelmi 

egységeké (pl. hipermarket). 

A fogyasztók ritkábban, jól megfontoltan, az egyes kínálati lehetőségeket összehasonlítva 

vásárolnak ilyen üzletben. 

Pl. Photo Hall, borszaküzlet 

7.3.1.3. Áruház 

Nagyobb lakosságot koncentráló földrajzi területen helyezkedik el (városközpont, nagy forgalmú 

közlekedési csomópont). Szélesebb igénykör kielégítését vállalja egy nagyobb termékskála 

forgalmazása által. A napi fogyasztási cikkeken túl ruházati, elektronikai, vegyi áru, stb. 

termékcsoportokat is értékesítenek a helyi igényeknek megfelelően. Az áruház alapterülete nagyobb: 

ezer –  több ezer m
2
 lehet. 

Az áruház termékcsoportonként elkülönülő osztályokból áll, amelynek élén egy-egy osztályvezető 

áll, aki az adott termékcsoport erre specializált szakképesítéssel rendelkező eladója. Az osztályok 

kínálatát számos egyéb szolgáltatás egészítheti ki (kulcsmásolás, cipőjavítás, ékszerjavítás stb.). A 

dolgozói létszáma jóval nagyobb a boltokénál, és szükség van árucsoportonként az egyes 

termékkörökre vonatkozóan átfogó ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakemberek megfelelő 

arányára. 

A vásárlók jellemzően havonta, havonta kétszer vásárolnak ilyen üzlettípusban. 

Pl. Centrum  

7.3.1.4. Szupermarket 

1000 m
2
 körüli alapterületen működik. Fő célja, hogy alacsony költséggel, kisebb árréssel nagyobb 

forgalmat bonyolítson le. Az értékesítési mód jellegét tekintve elsősorban önkiszolgáló. 

Termékválasztéka a napi fogyasztási cikkekre és a főbb háztartási árukra korlátozódik. 4-5000 féle 

árucikket forgalmaz (SKU – stock keeping unit – cikkelem). 

A vásárlók napi bevásárlásaikat intézik ebben az üzlettípusban. 



 

7.3.1.5. C+C áruház 

A nagykereskedelemnél ismertetett forma a kiskereskedelemben is megjelenik. A szolgáltatások a 

kiskereskedelmi funkciókhoz igazodnak (pl. kártyás fizetés). A vásárlók napi bevásárlásaikat intézik 

ebben az üzlettípusban. 

Pl.: Metro 

7.3.1.6. Diszkont- és raktáráruház 

Kevésbé igényes környezetben kínálja termékeit. Kevés költséget fordít az áruk megjelenésére, 

reklámozásra. A termékek gyakran a gyártói göngyölegben jelennek meg. Ennek köszönhetően 

alacsonyabb költséggel és árakkal dolgozik. Egyszerre nagyobb – de fogyasztói méretű – mennyiséget 

értékesít, így a fogyasztók vásárlási rendszeressége itt nem napi, hanem heti, többheti, vagy havi 

ciklusú. Eladószemélyzetet csak a legfontosabb részfeladatokra alkalmaznak, így az eladás teljes 

egészében önkiszolgáló jellegű. 100-500 termékcikket forgalmaznak. Sok túltermelt, lejárt divatcikket 

forgalmaznak alacsony áron. 

A vásárlók jellemzően hetente, kéthetente intézik nagyobb bevásárlásaikat ebben az üzlettípusban. 

Pl. Penny Market, Plus, Profi 

7.3.1.7. Bevásárlóközpont 

Autóval és gyalogosan egyaránt jól megközelíthető helyen helyezkedik el. Számos ingyenes 

parkolóhellyel rendelkezik. Alapterülete minimum 20 000 m
2
. 

A vásárlás kényelmét egy igényesen kialakított környezet és a szolgáltatások széles köre biztosítja 

(mozi, jégpálya, pénzváltás, stb.). 

A bevásárló központban vállalkozók egymástól elkülönülő üzletei mellett megjelennek a nagy 

üzlethálózatok boltjai is (élelmiszer és egyéb szakboltok). 

A vásárlók havonta többször látogatják a bevásárlóközpontokat. 

Pl. Westend 

7.3.1.8. Hipermarket 

Gyakran 10 000 m
2
 feletti alapterületen széles árukínálatot közepes áruválasztékkal bemutató 

áruházak. A forgalmazott termékek köre a napi szükségleti cikkektől az iparcikkekig terjed. 

Áruválasztéka több 10 000 cikkelemből áll. 

A saját kínálat mellett lehetőség van márkaboltok, üzlethelységek működtetésére is. Forgalmas 

közlekedési csomópontok mellé telepítik, a tömegközlekedést és az autós elérést egyaránt könnyen 

lehetővé teszik. Számos ingyenes parkolóhellyel rendelkezik, és több mint 10 fizetőhellyel (kasszával) 

rendelkezik, amelyek közül néhány fizetési módonként specializálódik (kártyás fizetés, gyorskassza). 

A vásárlók jellemzően heti rendszerességgel vásárolnak ilyen üzletekben. 

Pl. Tesco, Auchan, Cora 

7.3.1.9. Bemutatóterem 

Olyan nagyobb értékű vagy nagyméretű termékek esetén alkalmazzák, ahol a fogyasztónak 

elegendő a termék tulajdonságainak ismerete, vagy egy katalógusban szereplő ábrázolás vagy kép, 

esetleg egy mintadarab a döntéshez, nem szükséges az áru fizikai jelenléte. 

Az üzletet az áru típusának megfelelő környezetben mutatják be (pl. bútorok esetében berendezett 

nappali, csempék esetében kialakított fürdőszoba). 

Ilyenkor az eladás megrendelés alapján történik, az áru szállítása, átadása, üzembe helyezése egy 

későbbi időpontra tolódik. A fizetés gyakran két lépésben történik: a megrendeléskor előleget, foglalót 

kér az eladó, míg a teljes vételár kiegyenlítése az áru tényleges átvételekor történik. 

A vásárlók ritkán, évente 1-2-szer vásárolnak ilyen üzlettípusban. 

Pl. tüzéptelep, bútoráruház 



 

7.3.1.10. Bolt nélküli kereskedelem 

A kiskereskedelem számára korlátozott kockázatot és kisebb költséget jelentő értékesítési mód. 

Nem felváltja a bolti kereskedelmet, hanem funkciójában kiegészíti. Elterjedésében a készpénzkímélő 

és -helyettesítő fizetési módok megjelenése sokat segített.  

Tipikus formái: 

− Csomagküldő kereskedelem: 

Kétféleképpen jelenik meg a hazai kereskedelmi gyakorlatban: egyrészt erre szakosodott cégek 

kizárólag így értékesítenek, másrészt hagyományos kereskedelmi formát alkalmazó cégek 

tevékenységi körüket csomagküldéssel egészítik ki. 

Célja, hogy a földrajzi értelemben távol élő lakosság számára is elérhetővé váljanak a termékek. A 

színvonalas értékesítés elősegítésére a termékek teljes körét lefedő, igényesen elkészített, színes, az 

árakról is tájékoztató részletes katalógust adnak ki, mely minden egyes termékről fényképet is 

tartalmaz. A vevőhöz postai úton juttatják el a katalógust, aki többféle módon (telefonon, interneten, 

faxon, e-mailben) rendelheti meg a kiválasztott termékeket. Jogszabály szigorúan szabályozza a 

működésüket, elsősorban a fizetési, minőségi és garanciális feltételekre vonatkozóan. 

− Automata kereskedelem 

Célja a hirtelen jelentkező igények kielégítése. Fontos, hogy olyan időpontokban is rendelkezésre 

álljon, ami a szokásos nyitvatartási időn kívül esik. Forgalmas helyeken, tömegközlekedési 

csomópontokban (aluljárókban, buszpályaudvarokon), szórakozóhelyeken, oktatási egységekben, nagy 

létszámú munkahelyen helyezik el, és a nap 24 órájában működik. 

Elsősorban tartós élelmiszereket és egyéb napi használati cikkeket forgalmaznak ilyen módon. A 

beruházási költsége magasabb, az üzemeltetés költséghatékonyan megoldható. 

− TV-Shop 

A televízióban fő műsoridőn kívül rendszeresen megjelenő műsorban mutatják be a terméket 

elsősorban a használati tulajdonságokra fókuszálva. Ez alapján a vásárló telefonon vagy interneten 

adhatja fel rendelését. A továbbiakban a csomagküldő szolgálathoz hasonlóan működik. 

− Internetes kereskedelem 

Az interneten működtetett és folyamatosan frissített, karbantartott weboldalon mutatják be a 

termékeket, azok teljes választékát, lényeges műszaki tulajdonságait, árát és az egyéb járulékos 

költségeket. Részletesen tájékoztatnak a vásárlási feltételekről, a szállítás módjáról, a garanciális 

feltételekről és a fizetéshez kapcsolódó tudnivalókról. 

Vonatkozó jogszabály: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről és módosításai 

− Házaló ügynök 

A kereskedelemben jelentős szerepet betöltő, ugyanakkor jelenleg gyakran pejoratív értelemben 

használt kereskedelmi forma. Fő eladási stratégiája a személyes meggyőzés a vevő otthonában vagy 

munkahelyén. Minta és katalógus alapján értékesít, a vevőnek lehetősége nyílik a termék személyes 

kipróbálására is. A fizetés utólag, számla alapján történik. 

− MLM (Multi level marketing) 

Az értékesítés magánszemélyek személyes kapcsolataira alapul. Magánszemélyek szerződésben 

vállalják, hogy adott cég termékeit (főfoglalkozásként vagy melléktevékenységként) személyes 

kapcsolatrendszerük alapján értékesítik. Az értékesítés fő eszközei a katalógus és a termékminta. A 

katalógusok rendszeres időközönként változó akciós termékeket is tartalmaznak. A termékeket az 

értékesítők viszonteladói áron, 10-30 %-kal olcsóbban kapják meg, és további jutalmazásban 

részesülnek egy bizonyos forgalomszint felett. A tagok aktivitását előre rögzített feltételrendszer 

alapján díjazzák. Bizonyos formái tiltottak (piramisrendszer) az eltitkolt jövedelmek jelenléte és a 

fogyasztók jóhiszeműségével való visszaélések miatt. 

Pl. Avon, Oriflame 



 

7.3.1.11. Franchise 

A kiskereskedelmi értékesítés egy sajátos formája. A franchise szerződéssel önálló, saját 

tulajdonban lévő vállalkozások egy már bevezetett márka forgalmazását vállalják az adott márkanév 

használata mellett. 

A vállalkozó számára a már bevált márkanév alkalmazása csökkenti az induló vállalkozás 

tőkebefektetésének kockázatát. A franchise átadó számára növeli az értékesítési lehetőséget adott 

földrajzi régióban. 

A franchise átvevő megkapja a márkanév használatának jogát és az adott márkanév alatt 

forgalmazható termékek gyártási, know how információit. Az átadó gyakran vállalja a szükséges 

gépek, eszközök beüzemelését és használatának betanítását, illetve az ehhez kapcsolódó folyamatos 

információátadást. Az átvevő ezért belépési díjat, valamint royalty-t (működéstől függő díj) fizet. 

Pl. McDonald’s, Fornetti 

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A VI. fejezetben megismertük az értékesítési rendszerek típusait és a főbb nagykereskedelmi 

módokat. E fejezetben a kiskereskedelmi üzlettípusokat mutattuk be. A kiskereskedelem alapvetően a 

nagykereskedőktől beszerzett árukat a fogyasztási szerkezetnek megfelelő választékban, kisebb 

mennyiségi egységekben kínálja a végső fogyasztók számára. 

A kiskereskedelmi egységek jellemző típusa a bolt, a szaküzlet és az áruház, emellett azonban már 

számos korszerűbb típussal találkozhatunk, mint a szupermarket, a C+C áruház (melyet a 

nagykereskedelemből már ismerünk), a diszkont- és raktáráruház, a modern bevásárlóközpontok, a 

hipermarketek és bemutatótermek. 

Emellett az utóbbi két évtizedben jelentősen elterjedtek a bolt nélküli kereskedelem különböző 

formái: az automaták, a csomagküldő kereskedelem, az internetes kereskedelem, a TV-Shop, az 

ügynöki és MLM-rendszer. Fontos szerepet tölt be a piacon a franchise üzletláncok megjelenése, 

amely a korábbi kereskedelmi formák előnyeit ötvözi. 

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi különbözteti meg a kiskereskedelmet a nagykereskedelemtől? 

2. Mik a kiskereskedelem hagyományos jellemző üzlettípusai? Jellemezze az egyes formákat! 

3. Milyen korszerű értékesítési üzlettípusokat ismer? 

4. Jellemezze bevásárlóközpont értékesítési módszereit! 

5. Mi a különbség a szupermarket, a C+C és a diszkontáruházak között? 

6. Miért jött létre a bolt nélküli kereskedelem? Milyen típusait ismeri? 

7. Mit jelent a franchise? 

7.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Milyen kiskereskedelmi egységekben forgalmazna alacsony árfekvésű, flakonos borászati 

termékeket? 

2. Milyen kiskereskedelmi egységre koncentrálná a magas minőségű, különleges borok 

forgalmazását? 

3. Milyen üzlettípusokban helyezné el a borfogyasztás kényelmét és presztizsét szolgáló 

kiegészítő termékek (különleges poharak, exkluzív borfogyasztó készletek) termékskáláját? 

4. Milyen kiskereskedelmi üzlettípus képes a bortermeléshez és -készítéshez kapcsolódó teljes 

termékskála forgalmazására? Válaszát indokolja! 



 

8. KERESKEDELMI ÜGYLET DOKUMENTÁCIÓJA, A KERESKEDELEMBEN 

HASZNÁLATOS SZERZŐDÉSEK 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje a kereskedelem jogi szabályozásának azon területeit és 

gyakorlatát, mely a mindennapos bel- és külkereskedelmi munka során jellemzően előfordulhat. 

A hallgató ismerje a legfontosabb szerződéstípusokat, legyen tisztában a jogszerű és biztonságos 

szerződéskötés formai és tartalmi kellékeivel, a kereskedelmi kontraktusok megszegésének 

alkalmazható következményeivel. Legyen tisztában a kereskedelmi szerződésekben jogszerűen 

használható biztosítékok körével. 

Ismerje a Ptk. és más hazai jogszabályok vonatkozó részeit. A hallgató a termékek 

forgalmazásának szabályozásán túl legyen tisztában a munkajogra vonatkozó szabályozás legfőbb 

rendelkezéseivel is. 

8.2 A KURZUS TARTALMA 

− Az ügylet létrejötte: ajánlatkérés, ajánlat, szerződéskötés/megrendelés, fizetés 

− Polgári Törvénykönyv és a kötelmi jog mint alapvető szabályozás 

− Legfőbb szerződéstípusok 

– Adásvételi szerződés 

– Bérleti szerződés 

– Megbízási szerződés 

– Vállalkozási szerződés 

– Szállítási, fuvarozási, szállítmányozási szerződés 

– Lízing 

– Munkaszerződés 

– Hitel- és bankszámlaszerződés 

− Biztosítékok 

8.3 A TANANYAG 

A kereskedelemben a vállalkozók mindennapjaihoz tartozik a szerződéskötés procedúrája. 

Amennyiben egy ügylet rendben zajlik, tökéletesen elegendő egy szóbeli megállapodás is. Azonban, 

ha bármely fél nem a megállapodás szerint teljesít, ebből gondok adódhatnak, melyeket legvégső 

esetben csak a bíróság előtti bizonyítás után tudunk helyrehozni. Erre felkészülve, illetve ezt az esetet 

elkerülendő, nagyon fontos, hogy előrelátóan és körültekintően intézzük a másik féllel folytatandó 

ügyletek megkötését. Ebben segít ennek a fejezetnek a részletes tananyaga. 

A szerződésekről szóló ún. kötelmi jogot a Polgári Törvénykönyv Negyedik része tartalmazza 

(1959. évi IV. törvény 198. §-). 

A szerződésekkel kapcsolatban alapvető szabály, hogy azok tartalmát – a Ptk. keretei között – a 

felek szabadon alakíthatják ki, feltéve, hogy minden fél egyetért a feltételekkel. Fontos tudni, hogy ha 

olyan szerződést kötnek a felek, amely során az egyik fél jelentősen nagyobb ellenszolgáltatást köteles 

adni (feltűnő értékaránytalanság), akkor a szerződés nem érvényes. 

Tegyük fel, hogy az eladó a pincészetét – amely adott piaci körülmények között 25 millió Ft-ot ér – 

100 Ft-ért akarja eladni, így a szerződés érvényesen nem köthető meg, illetve utólag megtámadható. 

 

ADÁSVÉTELI ÜGYLET 

A kereskedelemmel (is) foglalkozó cégek esetében az adásvételi ügylet a leggyakoribb típus. A 

kereskedelmi ügylet létrejötte dokumentáció szempontjából általánosságban az alábbi folyamat 

alapján történik: 



 

 

16. kép  

Ha egy vállalkozó a tevékenységéhez szükséges terméket, szolgáltatást be akarja szerezni, először 

fel kell derítenie, hogy kik foglalkoznak ilyen termékek szállításával. Ahhoz, hogy megtudja, milyen 

feltételek mellett juthat hozzá, ajánlatot kell kérnie. Ha a két fél között a bizalom stabil, akkor az 

ajánlatkérés, ajánlat és a megrendelés (vagy szerződéskötés) szóban is megtörténhet érvényesen, 

azonban mégis azt javasoljuk, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett a teljes folyamatot 

foglaljuk írásba. Erre mutatunk a továbbiakban néhány példát. 

Tegyük fel, hogy egy pincészet a borok kiállításon való bemutatásához borászati eszközöket 

szeretne beszerezni. Talál néhány gyártót, akiktől ajánlatot kér. Íme egy minta: 

 

BOR-ÁSZ Kereskedelmi Kft. 

3300 Eger 

Kishordó u. 84. 

 

Nagy Péter ügyvezető részére 

 

AJÁNLATKÉRÉS  

 

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

 

Borászati kiállításon való részvételünkhöz az alábbi termékekre van szükségünk, melyre ezúton 

ajánlatot kérek: 

 

 2 db fa 10 l-es látványhordó 

 50 db fehér- és 50 db vörösboros kóstoltatópohár 

 2 db díszített lopó 

 

A kiállítás 2011. június 30-án lesz, így a termékek szállítása legkésőbb 2011. június 20-ig 

esedékes. 

 

Várom megtisztelő ajánlatát! 

 

Eger, 2011. február 20. 

 

Üdvözlettel. 

 

Gipsz Jakab 



 

ügyvezető 

 

Egri Leányka Borforgalmazó Kft. 

3300 Eger, Nagyhordó u. 43. 

Tel.: 36/453-123 

Fax: 35/ 453-124 

Mobil: 30/345-5342 

E-mail: leanyka@borforg.hu 

 

 

Az ajánlatkérésnek az alábbi javasolt elemeket kell tartalmaznia: 

− Partner pontos megszólítása (cég, esetleg kontaktszemély) 

− A kért termékek pontos specifikációja (minőség, kiszerelés, méret, szín, darabszám stb.) 

− Egyéb – az ajánlatkérő számára fontos – paraméterek (szállítási feltételek, fizetési feltételek, 

határidők) 

− Elérhetőségek 

Az elküldött ajánlatkérésre a termék bonyolultságától függően néhány – általában 2-5 – napon 

belül ajánlat érkezik. 

„Ptk. 212. § (1) A jogosult – a szükséges adatok közlésével és a szükséges okiratok megküldésével – 

ajánlattételre felhívhatja azt, akit szerződéskötési kötelezettség terhel (kötelezett). A kötelezettnek a 

felhívás kézhezvételétől számított harminc napon belül kell az ajánlatát megtennie.  

(2) Ha az ajánlati felhívás nem tartalmazza az ajánlattételhez szükséges adatokat, illetve 

okiratokat, a kötelezett a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles kérni azok 

pótlását. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő a hiányok pótlásától számít.  

(3) A határidőket jogszabály vagy – ha a jogszabály lehetővé teszi – a felek közös megállapodással 

eltérően is megállapíthatják.” 

 

 

Egri Leányka Borforgalmazó Kft. BÁ 111/2011. 

3300 Eger, Nagyhordó u. 43. 

Gipsz Jakab ügyvezető részére 

AJÁNLAT  

 

Tisztelt Gipsz Úr! 

 

Köszönjük ajánlatkérését, melyre ezúton az alábbi ajánlatot adjuk: 

 

 Megnevezés Egységár

 Összesen 

 2 db fa 10 l-es látványhordó 35 000 Ft/db 70 000 Ft 

 50 db fehérboros kóstoltatópohár 50 Ft/db 2 500 Ft 

 50 db vörösboros kóstoltatópohár 60 Ft/db 3 000 Ft 

 2 db díszített lopó 5500 Ft/db 11 000 Ft 

Összesen  86 500 Ft 

 

Az árak nettóárak, melyekre 25 %-os általános forgalmi adó kerül felszámításra. 

 

Szállítás: csomagküldő szolgálattal, a szállítás költsége 3 500 Ft. 

Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 5 munkanap. 

 

Fizetés: a csomagban lévő számla alapján átutalással, a számla kézhezvételét követő 5 

munkanapon belül, a számlán szereplő bankszámlaszámra. 

 

mailto:leanyka@borforg.hu


 

Az ajánlat 2011. március 31-ig érvényes. 

 

Az Általános Szerződési Feltételeket levelemhez mellékelem. 

 

Kérdése esetén várom jelentkezését az alábbi elérhetőségek egyikén! 

 

Eger, 2010. február 23. 

 

 

Nagy Péter 

Ügyvezető 

BOR-ÁSZ Kereskedelmi Kft. 

3300 Eger 

Kishordó u. 84. 

Tel.: 36/450-100 

Fax: 35/ 450-105 

Mobil: 30/555-3001 

E-mail: iroda@borasz.hu 

 

Az ajánlatnak már pontosan kell tartalmaznia a kiajánlott termék összes releváns specifikációját, a 

pontos nettó és bruttó árat, a szállítási és fizetési feltételeket és az ajánlati kötöttségre vonatkozó 

feltételeket. 

Az ajánlatra az ún. „ajánlati kötöttség” vonatkozik, amely azt jelenti, hogy aki egy ajánlatkérésre, 

vagy anélkül egy csereügyletre ajánlatot tesz, a meghatározott feltételekkel azt tartania kell. 

Érvényesen tehető ajánlat kötöttség nélkül is, ebben az esetben azonban ezt kifejezetten ki kell kötni 

az ajánlatban. A Ptk. az alábbi módon szabályozza az ajánlati kötöttséget: 

„Ptk. 211. § (1) Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha 

kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta.  
(2) Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában a jelenlevők között vagy 

telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el 

nem fogadja. Távollevőnek tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség annak az időnek elteltével szűnik 

meg, amelyen belül az ajánlattevő - tekintettel az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az 

ajánlat elküldésének módjára – a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta. Jogszabály 

az ajánlati kötöttség idejét eltérően is szabályozhatja.” 

Ha az ajánlatot elfogadják, az ügylet létrejön. 

„Ptk. 213. § (1) A szerződés jelenlevők között abban az időpontban jön létre, amikor az ajánlatot 

elfogadják, távollevők között pedig akkor, amikor az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz 

megérkezik.  

(2) Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.” 

Ettől a ponttól kezdve az ügylet megkötésében két út lehetséges: a megrendelés és a 

szerződéskötés. 

A megrendelés az ügyletkötés egyszerűbb formája. Akkor érdemes ezt választani, ha az ügylet 

egyszeri, nem ismétlődő és kis értékű cserére vonatkozik. 

Mind az ajánlatkérésnek, mind pedig a megrendelésnek tartalmaznia kell a dokumentum pontos 

megnevezés;t, annak érdekében, hogy ne lehessen félreértés vagy téves szállítás. 

A megrendelés egy mintája az alábbiakban látható: 

 

BOR-ÁSZ Kereskedelmi Kft. 

3300 Eger 

Kishordó u. 84. 

 

Nagy Péter ügyvezető részére 

 

Megrendelés száma: MR22/2011 

mailto:iroda@borasz.hu


 

MEGRENDELÉS  

 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

 

BÁ 111/2011. számú árajánlatára hivatkozva ezúton megrendelem az alábbi termékeket: 

 

Megnevezés Egységár Összesen 

 2 db fa 10 l-es látványhordó 35 000 Ft/db 70 000 Ft 

 50 db fehérboros kóstoltatópohár 50 Ft/db 2 500 Ft 

 50 db vörösboros kóstoltatópohár 60 Ft/db 3 000 Ft 

 2 db díszített lopó 5500 Ft/db 11 000 Ft 

Összesen  86 500 Ft 

 

A rendelés bruttó értéke: 108 125 Ft (25 % Áfát tartalmaz.) 

Szállítási költség: 3 500 Ft 

Összesen: 111 625 Ft 

 

Szállítás és fizetés az ajánlat szerint. 

 

Eger, 2011. február 25. 

 

Gipsz Jakab 

ügyvezető 

 

Egri Leányka Borforgalmazó Kft. 

 

A megrendelésben elegendő az ajánlatra hivatkozni, ha az mindenben megegyezik az ajánlattal, de 

ebben az esetben is javasoljuk a megrendelés részletezését a későbbi félreértések elkerülése végett. A 

legfontosabb, hogy az ár szerepeljen, amely a végső rendelési összeget is tartalmazza az összes 

járulékos költséggel (szállítás, csomagolás, üzembe helyezés, stb.) együtt. 

A megrendelést csak az a személy írhatja alá, aki a cégnél rendelkezik kötelezettségvállalási joggal, 

vagy mert kinevezett cégvezető, vagy mert a vezető erre hivatalosan felhatalmazta. 

Amennyiben a partnerség hosszabb távra szólhat, vagy többszöri, illetve nagy értékű 

megrendelésről szól, abban az esetben javasolt az ügyletet szerződésbe foglalni. Többszöri, ismétlődő 

megrendelés esetén keretszerződésben lehet rögzíteni az általános szerződési feltételeket, a 

konkrétumokat pedig már elegendő eseti megrendelésben rögzíteni. 

A kereskedelemben leggyakrabban használt szerződéstípus az adásvételi szerződés. 

 

Az adásvételi szerződés lényege, hogy a két fél, az eladó és a vevő egymással szerződéses 

kapcsolatba lép valamely dolog tulajdonjogának átruházása céljából. 

 

Az eladó kötelezettséget vállal a szerződés tárgyával kapcsolatos tulajdonjogának átadására, 

egyúttal jogosulttá válik ennek ellenértékére, míg a vevő tulajdonjogot kap, melynek vételárát köteles 

az eladó számára megfizetni. Az adásvételi szerződés tárgya bármilyen forgalomképes dolog lehet 

(ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog stb.). 

Az adásvételi szerződés megkötése és a tényleges lebonyolítás időben eltérhet. A szerződésben 

szereplő határidőket a tulajdonjog átadására és a vételár kifizetésére azonban mindkét félnek be kell 

tartania. Az eladónak továbbá biztosítania kell a szerződés tárgyának a vevő birtokába adását is, ami 

azt jelenti, hogy ettől kezdve a vevő rendelkezik a dologgal, ő szedi hasznait és ő viseli az ezzel 

kapcsolatos kockázatokat is. Például ha egy karton bor adásvételéről szól a szerződés, akkor ez 

megköthető úgy, hogy nyáron egy decemberi lebonyolításra szerződik a két fél. A tulajdonjog akkor 

kerül a vevőhöz, amikor a vételárat kifizeti. Ez a két fél együttes megállapodása alapján lehet a 

szerződés megkötésének időpontjában, vagy később, akár a termék átadásakor is. Birtokába viszont 

csak akkor kerül az áru, amikor azt decemberben az eladó ténylegesen is átadja számára. Ha ez előtt a 



 

bor megromlik, akkor az még az eladó kára. Ha az átadás után például összetörik egy palack, akkor az 

már a vevőt terheli. Emiatt az átadás-átvétel (birtokbaadás) tényét is célszerű rögzíteni egy átadás-

átvételi jegyzőkönyvvel vagy szállítólevéllel.  

 

MINTA (átadás-átvételi jegyzőkönyv) 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

Alulírott Tóth Béla, az Egri Leányka Borforgalmazó Kft. beszerzője elismerem, hogy a mai 

napon a BOR-ÁSZ Kereskedelmi Kft.-től az MR22/2011. számú megrendelésben foglalt termékeket 

átvettem: 

 

 2 db fa 10 l-es látványhordó 

 50 db fehérboros kóstoltatópohár 

 50 db vörösboros kóstoltatópohár 

 2 db díszített lopó 

 

A termékeket átvételkor megtekintettem, látható hibát nem észleltem. A teljesítésigazolást 

kiállítottam és a BOR-ÁSZ Kereskedelmi Kft.-nek átadtam. 

 

 

Eger, 2011. év február hónap 24. nap 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Kiss István Tóth Béla 

 Átadó Átvevő 

 

 

 

 

  



 

MINTA (szállítólevél) 

 

17. kép Szállítólevél minta 

Egyéb szerződéstípusok: 

1. Bérleti szerződés 

A bérletet általában akkor alkalmazza a vevő, amikor szüksége van valamilyen eszközre vagy 

ingatlanra, de valamilyen okból (tőkehiány, rövid távú ügylet) nem szeretné azt megvásárolni. A 

bérbeadó tulajdonában van egy ilyen dolog, amelyet időlegesen (a bérlet idejére) bérbe ad a vevőnek 

(a birtokjogot ideiglenesen átengedi, a tulajdonjogot azonban nem), aki ezért bérleti díjat fizet. 

 

 



 

2. Megbízási, vállalkozási szerződés 

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, 

feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más 

eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles (Ptk. 

389. §). A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el (Ptk. 391. §). 

Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő valamely tevékenységet nem tudja vagy akarja saját maga 

elvégezni, akkor ezzel egy vállalkozót bízhat meg, aki saját költségén elvégzi az adott munkát, majd 

átadás után a megrendelő rendezi a vállalkozói díjat. Jellemzően valamilyen műszaki tevékenység 

elvégzésére kötnek a felek vállalkozási szerződést, mint például építés, tervezés, szerelés, kutatás vagy 

akár utazás szervezése. 

A megbízás hasonló a vállalkozási szerződéshez abban a tekintetben, hogy a megbízó valamely 

ügy intézését nem tudja vagy nem akarja elvégezni, ezért a másik felet (megbízott) bízza meg azzal, 

akinek ezért díjat fizet. Ilyen lehet például egy ügyvéd megbízása egy üzleti vagy hatósági tárgyaláson 

való képviselettel, vagy egyik alkalmazottunk megbízása egy tárgyaláson döntési joggal való 

részvétellel. Ebben az esetben a megbízottnak személyesen kell eljárnia, bár igénybe vehet más 

közreműködőt is. 

 

3. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás 

Minden vállalkozás életében előfordulhat, hogy alapanyagok, késztermékek vagy egyéb eszközök 

esetén a személyzet nem tudja saját erőből megoldani a szállítást. Ekkor szállító, fuvarozó vagy 

szállítmányozó céget keres a feladat megoldására. E három meghatározást gyakran szinonim 

fogalomként használják, nekünk azonban különbséget kell tennünk e tevékenységek között. 

A szállítás tulajdonképpen az adásvételi ügylet teljesítését jelenti, az áru tulajdonosa – az eladó – a 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, adott földrajzi helyen lemond a vevő javára az áru 

fölötti rendelkezési jogáról és azt a vevőre ruházza át. Nem jelent feltétlenül árumozgást, hiszen az 

eladó például akkor is szállít, ha a saját telephelyén a vevő rendelkezésére bocsátja az árut (ex works 

paritás). 

A fuvarozás az a művelet, amelyet a szerződésszerű teljesítéshez az áru helyváltoztatása érdekében 

kell elvégezni. A helyváltoztatás kezdőpontja rendszerint a termelési vagy tárolási hely (gyár, üzem, 

bánya, termőhely, raktár), célpontja a felhasználás, illetve a rendeltetés helye. A fuvarozást az áruk 

továbbítására alkalmas, különféle szárazföldi, vízi (folyami, tengeri), légi közlekedési eszközökkel 

végzik, de fontos szerep jut a vezetékes (légvezeték, csővezeték) árutovábbításnak is. A fuvarozás 

elvégzésére vállalkozó természetes vagy jogi személyt fuvarozónak nevezzük. 

A fuvarozó a fuvarozási szerződésben vállalja, hogy adott helyen felveszi az árut és elszállítja a 

kikötött rendeltetési helyre, és átadja a megjelölt személynek. A megbízó ezért fuvardíjat fizet. 

A vállalkozók gyakran találkoznak olyan szituációkkal a termékek szállítása során, amelyek 

szakmai tevékenységi körükön kívül esnek. Ilyen például az árutovábbítás szervezési és technikai 

feladatainak koordinálása a közlekedési és csatlakozó infrastruktúra között úgy, hogy a küldemény a 

leggyorsabb, legbiztonságosabb és leggazdaságosabb feltételekkel jusson el a rendeltetési helyére. 

Ennek megszervezése széles körű földrajzi, közlekedési, fuvarozási, jogi, nemzetközi, helyi 

specialitásokra kiterjedő ismereteket, valamint tőkeerőt, nemzetközi kapcsolatokat igényel, 

amelyekkel – a szükséges idegennyelv-tudás mellett – csak szakmailag jól képzett specialisták, a 

szállítmányozók, az  ún. speditőrök rendelkeznek. 

A szállítmányozó így elsősorban a tudását és kapcsolatrendszerét értékesíti a szállítmányozási 

ügyletben. A szállítmányozási ügylet során saját nevében és a megrendelő költségére és kockázatára 

vállal kötelezettséget. Megköti a fuvarozási szerződést, megszervezi a különböző fuvarozási módok 

összehangolását, gondoskodik a megfelelő kísérőokmányok, vámokmányok, engedélyek beszerzéséről 

és a helyi hatósági előírások betartásáról. 

 

4. Lízing 

A lízing a bérlethez hasonlóan általában akkor kerül előtérbe, ha a vállalkozónak szüksége van 

valamely eszközre, amelyet – legalábbis kezdetben – nem akar vagy nem tud megvásárolni. A lízingbe 

adó rendelkezik a szükséges eszközzel, melynek használatát meghatározott időre átengedi a lízingbe 

vevőnek, aki ezért lízingdíjat fizet, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári 

időszakra eső része. A lízing két fő típusa az operatív és a pénzügyi lízing. A pénzügyi lízing esetén a 



 

lízingtárgy automatikusan, vagy a maradványérték megfizetése után, átkerül a lízingbe vevő 

tulajdonába. Minden, ami nem pénzügyi lízing, az operatív lízing körébe tartozik, ahol a lízingbe 

vevő általában vételi opcióhoz jut a futamidő végén, így eldöntheti, hogy megvásárolja az eszközt 

vagy felbontja az ügyletet. 

 

5. Munkaszerződés 

A munkaszerződés a munkáltató és a munkavállaló között jön létre. A szerződés létrehozza a 

munkaviszonyt, valamint szabályozza, hogy a munkaviszony keretében a két félnek milyen jogai és 

kötelezettségei vannak. A munkaszerződés megkötésére vonatkozó részletes szabályokat a Munka 

Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) tartalmazza. 

A törvény részletesen szabályozza a munkaviszony létrejöttének és módosításának módját, a 

munkaviszony megszűnését, a munkavégzés szabályait, a munkaidőt és a pihenőidőt, a 

munkadíjazásának szabályait, valamint a kollektív szerződésre vonatkozó előírásokat. 

 

6. Bankszámla- és hitelszerződés 

A vállalkozások pénzügyeik jelentős részét bankszámlakezelő pénzintézetek segítségével kezelik. 

A megfelelő pénzmennyiség banknál való elhelyezéséhez a pénzintézettel bankszámlaszerződést kell 

kötni. E szerződéstípus lényege, hogy a pénzintézet kötelezettséget vállal a vállalkozó banknál lévő 

pénzének kezelésére, mely tevékenység elvégzéséért díjat szed. A pénzkezelés főbb tevékenységei: a 

banknál lévő pénzösszeg mennyiségének (és értékének) nyilvántartása, a számlatulajdonos értesítése a 

számla egyenlegéről adott időközönként, a számla terhére megbízások teljesítése, fogadja a számlára 

érkező utalásokat. Ugyanakkor jogosult az elhelyezett pénz használatára, forgatására. A 

számlatulajdonos haszna a kamat, a pénzintézet haszna pedig a különböző díjakból és a számára 

fizetendő kamatból áll. 

A belföldön tevékenykedő gazdasági társaságok kötelesek bankszámlát nyitni és pénzügyeiket ezen 

keresztül bonyolítani. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a vállalkozó adott időpontban nem rendelkezik akkora 

pénzmennyiséggel, amely a tevékenysége lebonyolításához (pl. gyártás) szükséges, de például a 

befolyó árbevételből majd rendezni tudja. Ilyenkor rövid távra forgóeszközhitelt, hosszabb távra 

beruházási hitelt igényelhet a pénzintézettől. A hitelszerződésben a pénzintézet adott pénzösszeget 

kölcsönad a vállalkozónak meghatározott futamidőre (pl. 1 évre), meghatározott kamatra (pl. évi 12 

%). A vállalkozónak meghatározott időközönként (leggyakrabban havonta) meghatározott 

összegekben kell törlesztenie a felvett hitelt. A törlesztőrészlet a felvett hitel és a kamatok időarányos 

részét tartalmazza, melyet a bankok meghatározott módon kalkulálnak ki az ügyfelek részére. Így a 

futamidő végén az adós a kölcsönadott összeg kamattal növelt értékét fizeti vissza a pénzintézet 

számára. A hitelszerződés megkötésekor az ügyletet egyéb díjak is terhelhetik (pl. értékbecslés díja), 

melyről a banknak még az ügylet megkötése előtt tájékoztatni kell az ügyfelet. 

 

Biztosítékok 

 

Bármely ügylet során előfordulhat, hogy valamelyik fél nem tudja a szerződésben előírt módon 

teljesíteni a vállalt kötelezettségét. Hogy ilyen esetben ne érhesse kár a másik felet, a Ptk. rögzít 

néhány módszert, amely ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek segítségével fokozza a 

szerződés biztonságát. 

Néhány fontosabb biztosíték: 

a) foglaló: a szerződés megkötésekor – annak teljesítéséig – a vevő meghatározott 

pénzösszeget ad át az eladónak (gyakran a teljes vételár 10 %-ában határozzák meg). Ha a 

vevő eláll a szerződéstől, a foglalót elveszti, ha az eladó bontja fel a szerződést, a foglaló 

kétszeresét kell visszaadnia a vevőnek. 

b) kötbér: ha valamely fél nem szerződésszerűen teljesít, akkor meghatározott pénzösszeg 

fizetésére kötelezi magát. A kötbért gyakran a jegybanki alapkamathoz kötik.  

c) jótállás: a szerződésben foglalt teljesítésre kötelezett meghatározott időtartamra (a jótállás 

idejére) felelősséget vállal a hibátlan teljesítéséért. 

d) bankgarancia: valamely ügylet során az eladó kérheti, hogy a vevő fizetési képességét 

egy pénzintézet garantálja. A bank garanciát vállal arra, hogy bizonyos esemény beállta 



 

vagy elmaradása esetében megadott összeghatárig fizetést teljesít a jogosult részére. 

Gyakran alkalmazzák határon átívelő, nemzetközi kereskedelmi szerződések esetében. 

e) zálogjog: a szerződésben kiköthető ún. zálogtárgy, mely a fizetés késedelme esetén az 

eladó számára lehetővé teszi, hogy a zálogtárgy (pl. ingatlan) értékesítésével hozzájusson 

a vételárhoz. 

f) kezesség: a kezes (pl. valamely természetes személy) arra vállal kötelezettséget, hogy ha a 

vevő nem teljesíti a pénzügyi kötelezettségeit, akkor a kezes helyette fizet. 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a leckében megismerkedtünk a kereskedelmi ügylet lebonyolításához kapcsolódó 

folyamattal az ajánlatkéréstől a megrendelésen és áruátvételen át a pénzügyi rendezésig. Áttekintettük 

az eladási tranzakció sikeres megvalósításához elengedhetetlen dokumentációs követelményeket, a 

főbb szerződéstípusokat és a szerződés korrekt teljesítését garantáló biztosítékokat. A dokumentáció 

számos területét a Polgári Törvénykönyv szabályozza, amelynek részletes tanulmányozását feltétlenül 

javasoljuk. 

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent az ajánlati kötöttség? 

2. Milyen lépésekből épül fel az adásvételi ügylet? 

3. Milyen formai elemekből áll az ajánlatkérés, az ajánlat és a megrendelés? 

4. Mikor javasolt az egyszerű megrendelés, és milyen esetben a szerződéskötés az adásvételi 

ügylet lebonyolítására? 

5. Hogyan definiálná az adásvételi szerződés fogalmát? 

6. Milyen dokumentumok tartoznak az áruk átadásához, illetve átvételéhez? 

7. Ismertesse a bérlet lényegét! 

8. Mi különbözteti meg a megbízási szerződést a vállalkozási szerződéstől? 

9. Mi a különbség a szállítás, fuvarozás és szállítmányozás között? 

10. Ismertesse a lízing lényegét és két fő típusát! 

11. Miért és kik kötnek munkaszerződést, és mit tartalmaz ez az okirat? 

12. Ismertesse a bankszámla- és hitelszerződés lényegét! 

13. Milyen eszközökkel biztosíthatjuk a szerződés teljesülését? 

8.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Ön egy étterem beszerzésért felelős munkatársa. Az étterem vezetőjétől azt a feladatot kapja, 

hogy szervezzen egy tematikus borvacsora-sorozatot, mely egy hónapon át minden szombaton 

este várja a vendégeket. Hogyan lát hozzá a különböző borok összeállításához és 

beszerzéséhez? 

2. Ön egy borászati vállalkozást üzemeltet, amely szőlőtermesztéssel, bortermeléssel és –

forgalmazással foglalkozik. Egy Magyarországon működő szállodalánc ajánlatot kér Öntől 

rendszeres szállításra. Hogyan bonyolítja le az ügyletet? Milyen dokumentumokat használ? 

3. Egy kereskedelmi cég szeretne Öntől bort vásárolni,  Ön azonban egy kollégájától azt az 

információt kapta, hogy leendő üzleti partnere fizetőképessége bizonytalan. Hogyan köti meg 

az adásvételi szerződést? 



 

9. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KOMPLEX FOLYAMATA, FELADATAI 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A kurzus elsajátításával a hallgató képes önállóan megszervezni a borászati termékekre 

vonatkozóan az értékesítés folyamatát, az eladás lépéseit. Ismeri az eladás konkrét műveleteit, az 

értékesítéshez szükséges eszközöket és feladatokat, le tudja bonyolítani az eladás teljes folyamatát. 

A hallgató tudja, hogy melyek a kereskedelmi üzlet kialakításának tárgyi és személyi feltételei. 

Képes önállóan kialakítani az üzlet egyes helységeinek szabályszerű elrendezését. Ismeri a raktár, a 

csomagoló, az előkészítő és egyéb szociális helységek kialakításának szempontjait. 

A hallgató tudja irányítani a legfőbb vagyonvédelmi feladatokat. Tisztában van az áruk 

elhelyezésének szempontrendszerével, az elhelyezés vásárlói döntés-befolyásoló szerepével. 

9.2 A KURZUS TARTALMA 

− A kereskedelmi munka általános jellemzői 

− Az eladás folyamata, lépései 

− A jó eladóval szemben támasztott követelmények 

− Az eladás dokumentumai 

9.3 A TANANYAG 

Az szőlőtermesztés és a bortermelés minősége a piaci siker alapja. Azonban ezt akkor lehet 

árbevétellé konvertálni, ha megfelelő kereskedelmi munka is társul a minőségi termeléshez. 

A kereskedelmi munka alatt szűkebb értelemben az eladás konkrét folyamatát értjük, míg tágabb 

értelemben ehhez tartozik a beszerzés és az értékesítés lezárását követő tevékenységek is. 

Ebben a fejezetben a szűkebb értelemben használatos kereskedelmi munkával, az értékesítés 

konkrét folyamatával fogunk foglalkozni. 

9.3.1 Az eladás folyamata 

Az értékesítés az a szakasza egy termék életútjának, ahol gyakran a fogyasztó először találkozik a 

termékkel. Ez az élmény legtöbbször alapvetően meghatározza a termék iránti későbbi fogyasztói 

attitűdöt és az újravásárlás lehetőségét is. Fontos tehát, hogy a fogyasztó számára egyértelműen 

pozitív legyen ez az élmény. Az eladás minél sikeresebb megvalósítására számos elmélet született és a 

pszichológusok, illetve a szakma szakértői újabb és újabb módszereket vonultatnak fel az értékesítés 

minél nagyobb sikere érdekében. 

 

Az értékesítés általános értelemben vett lépései: 

 

1. Kapcsolatfelvétel, a vevő fogadása 

2. Igényfelmérés, prezentáció 

3. Tárgyalás, alku 

4. Ajánlattétel 

5. Kifogások kezelése 

6. Zárás 

 

1. Kapcsolatfelvétel, a vevő fogadása 

A borászatban a leggyakoribb értékesítési forma (végső fogyasztó esetén) a kereskedelmi 

egységben, vagy pincészet kereskedelmi részlegénél történő eladás. Ebben a szegmentumban az 

ügynökön keresztül értékesítés ritka, ezért az előbbi feltételezéssel élve mutatjuk be az értékesítést. 

A kereskedelmi egységben az eladónak kell fogadnia a vevőt. 

 

A fogadás köszöntéssel kezdődik. 

 



 

Ettől abban az esetben sem tekinthet el az eladó, ha éppen másik vevővel foglalkozik. Az 

érdektelenség gyakran a vevő érdektelenségét vonja maga után. Ez különösen érvényes a magasabb 

értékű, presztízst jelentő termékek esetében, hiszen itt a vevőnek nemcsak a termékkel, de a vásárlás, 

kiszolgálás körülményeivel szemben is fokozott elvárásai vannak. 

A köszönés mindig legyen napszaknak megfelelő, udvarias, de távolságtartó, a túlzott közvetlenség 

néha elrettentő lehet, fokozottan igaz ez bizonyos külföldi vendégeknél. Ez nem zárja ki azonban 

például a borkóstolók házias hangulatát. 

A nagyobb alapterületű boltokban (pl. hipermarketekben) természetesen ez a fázis nem 

megvalósítható. 

Az eladótól a köszöntés utáni reakció nagy figyelmet kíván. 

 

A vevő típusától függően kell eldöntenie, hogy mennyiben segíti a választását. 

 

Ha érdektelenül hagyja a vevőt a szaküzletben nézelődni, ő információ hiányában gyakran vásárlás 

nélkül hagyja el az üzletet. Ha viszont nagyon rámenősen közelít az eladó, a vevőből ez azonnali 

ellenállást válthat ki. Így a legmegfelelőbb megoldás, ha figyeljük a vevő reakcióit. Ha bizonytalan, 

felajánljuk segítségünket, ha határozott, akkor biztosítjuk róla, hogy kérdés esetén rendelkezésére 

állunk. 

 

2. Igényfelmérés, prezentáció 

Az eladótér kialakításánál fontos szempont, hogy úgy helyezzük el az árukat, hogy a vevő, ha 

kívánja, egyedül is tudjon tájékozódni. Lényeges továbbá, hogy néhány alapvető információt a 

termékekről az eladó segítsége nélkül is megtudjon. Előfordulhat, hogy az eladó egy másik vevőt 

szolgál ki, így nem tud az újabb vásárló segítségére sietni, addig is az új vendég önálló felderítésbe 

kezdhet, így nem érzi elveszett időnek a várakozást. 

Amennyiben az eladó érzékeli a vevő bizonytalanságát, fel kell ajánlania a segítségét. 

 

Rövid beszélgetés alatt kell megtudnia, hogy a vevőnek pontosan milyen igényei vannak, illetve 

– például termékhiány esetén – a véleményét lehet-e az eladó számára kedvező irányba befolyásolni. 

 

A következő lépés a termék bemutatása. 

 

A vevő számára mindig kifogástalan, jó minőségű árut igyekezzünk bemutatni. Az esetleges 

formai, küllemi, vagy bármilyen hiba azonnal ront a vevőben kialakult értékítéleten. Így egy hibás 

címke, egy csorbult, vagy megkarcolódott üveg visszás hatást kelhet.  

 

Fontos a termékprezentációnál az igényes környezet, az ízléses megjelenés. 

 

Sokat javít vagy ront az „első találkozás” hatásán a környezet. Gondoljunk arra, hogy ha egy üveg 

bort egy borosüvegekkel több szinten elárasztott polcról veszünk le, akkor az egy a sok közül. Ha egy 

igényes, mondjuk tükrös polc e termék részére elkülönített helyéről egy fonott kosárból, vagy öntött 

vas bortartóból emeljük le, a hatás egyedivé teszi a vásárló számára. 

 

A bemutatás szakaszában az eladónak röviden, tényszerűen a legfontosabb információkat 

érdemes elmondani a termékről. 

 

Ennek kettős célja van. Egyrészt a vevő számára összehasonlítást tesz lehetővé, esetleg olyan 

termékparaméterek esetében is, amelyre ő korábban nem gondolt (például milyen ételekhez javasolt az 

adott típus, vagy ez a fajta rendelhető egyedi címkével is). Másrészt itt időt adunk a vevőnek a 

mérlegelésre. 

Az átadott információ soha ne legyen túl bő, ha untatjuk a vevőt, inkább eláll a vásárlástól. Ha 

észrevesszük, hogy vásárlónk továbbra is tájékoztatást vár, akkor érdemes előállni a részletesebb 

információkkal (például a borkészítés sajátosságai, vagy az évjárat aktuális információi). 

 



 

Amennyiben lehetőségünk van rá, érdemes kóstoltatni a vevővel. 

 

A kóstoltatás nem csak az üzlet- vagy pincehelyiségben, hanem bizonyos rendezvények során is 

megvalósulhat.  

 

Video – II. Egri Csillag Fesztivál Dr. Gál Lajos 

 

Ezt azonban mindig csak mértékkel és éppen csak az összehasonlítás kedvéért. 

 

Az árról való tájékoztatást hagyjuk a prezentáció végére. 

 

Ha a terméktulajdonságok megnyerték a vevő tetszését, általában – lehetőségeihez mérten – 

toleránsabb az árfeltételekkel szemben is. 

 

Alapszabály: az olcsóbb terméket vásárló vevőt részesítsük pontosan olyan gondos elbánásban, 

mint a felső kategóriás vásárlót! 

Alapszabály: ha a vevő eláll a vásárlási szándéktól, maradjunk legalább olyan udvariasak, 

hiszen egy pozitív vásárlási szituáció legközelebb talán a tényleges vételt fogja eredményezni. 

 

Ha több vevő érkezik egyszerre, igyekezzünk arra figyelni, az érkezés sorrendjében szolgáljuk ki 

őket. Ha egy vevőnek az információszerzéshez, vagy döntéshez több időre van szüksége, kérjünk tőle 

elnézést és szolgáljunk ki egy rövidebb időt igénylő vásárlót. 

 

3. Tárgyalás, alku 

A harmadik szakasz akkor kezdődik, amikor az eladó által elmondott prezentáció nem vezet a 

vásárló számára kivitelezhető eredményre. Ha például olyan terméket választ, amely nincs raktáron, 

de rendelhető, vagy éppen több termék esetén árengedményre számít. Az alku a modern értékesítési 

rendszerekben viszonylag ritka, bár jelentős történelmi hagyományai vannak. Bizonyos kultúrákban – 

például egyes arab népcsoportoknál – a vásárlás el sem képzelhető alku nélkül. A magyar piac 

sajátosságai gyakran csak a nagy volumenű (ipari) vásárlásoknál engedik meg az alkut, de időnként, 

különösen a kisvállalkozásoknál, ahol a döntéshozó az eladó, megengedhető ez a forma is, persze az 

udvariassági feltételek maximális betartásával. 

Ha az eladó árubemutatása után a vevő nem tud dönteni, mert igényeinek egyik változat sem felel 

meg tökéletesen, abban az esetben tárgyalás kezdődik az eladóval. 

Az eladó feladata, hogy tanácsaival segítse a vásárlót. 

 

Alapelv: a vevőnek mindig igaza van. 

Alapelv: nincs lehetetlen kérés. 

 

Az eladótól külön erőfeszítést igényel, ha a vevő olyan igénnyel jelentkezik, amely adott 

pillanatban nem teljesíthető. Ebben az esetben az azonnal és teljes elutasítás a vevő negatív 

megítélését váltja ki. 

 

Az eladónak törekedni kell a megoldásra, még azon az áron is, ha esetleg egy versenytársunk 

segítségével oldjuk meg a problémát. 

 

Ebben a szakaszban a borászati termékek esetén nemcsak megengedett, de a vevő gyakran el is 

várja az eladó személyes véleményét egy-egy borfajtával kapcsolatban, amely csak akkor hiteles, ha 

tapasztalati élményeken alapul. Így ebben az ágazatban fontos a termékek eladó általi kipróbálása. 

 

4. Ajánlattétel 

A tárgyalás kétféle eredménnyel zárulhat. Ha találunk a vevő problémájára megoldást, akkor ezt 

ajánlatban kifejtjük, melyben az összes feltételt igyekszünk azonnal meghatározni. 



 

Amennyiben nem tudunk adott szituációban a vevő segítségére lenni, azonnal biztosítanunk kell a 

vevőt arról, hogy ettől függetlenül a jövőben is számítunk a látogatására. 

 

Fontos, hogy amikor a nem vásárló vevő elhagyja a kereskedelmi egységet, a benne kialakult 

kép a vásárlás sikertelensége mellett is pozitív legyen. A kereskedelemben a szájhagyomány legalább 

olyan fontos, mint a reklámok. Ha a vásárló a jó benyomást tovább adja ismerőseinek, ők már eleve 

egy pozitív attitűddel kezdhetik a vásárlást. 

 

5. Kifogások kezelése 

Ajánlattételünk alapján a vevő még mindig kifogásolhat bizonyos feltételeket. 

 

A vevő kifogására sose reagáljuk teljes elutasítással és sose bagatellizáljuk el. Egyszerre kell 

elismernünk a megjegyzés jogosságát és egyből orvosolni visszafogott, de határozott érvekkel. 

 

Az ún „eladási (PEME-) modell” érzékelteti a kifogáskezelés folyamatát és egyúttal az eladó és 

vevő számára legideálisabb megoldást: 

 

Probléma: az eladó segít a vevőnek a probléma azonosításában 

Elfogadás: a vevő elfogadja, hogy a termékvásárlással kapcsolatban problémája van és hajlandó az 

eladó segítségét elfogadni a megoldásban. 

Megoldás: az eladó elmondja, hogy a termék hogyan segít a vevő problémájának megoldásában. 

Elfogadás: a vevő elfogadja a megoldást és megveszi a terméket. 

 

6. Zárás 

Az utolsó szakasz többféleképpen zárulhat. Ha a kifogáskezelés nem éri el célját, a vevő nem 

vásárol, ekkor a 4. pontban ismertetett elveket kell alkalmazni a vevő elbocsátásakor. 

Amennyiben vásárlással zárul a folyamat, itt éppúgy kell ügyelnünk a minőségi kiszolgálásra, mint 

a meggyőzés fázisában. 

 

Érdemes arra figyelni, hogy a vevőnek ne az ún. bemutató terméket adjuk el, amit már sokan 

megnéztek, megfogtak, hanem egy „érintetlent”. 

 

Fontos, hogy a vásárlás céljától függő csomagolást alkalmazzunk. 

 

Ha valaki „egyszerű” otthoni fogyasztásra viszi a terméket, akkor elegendő egy papírtasak, vagy 

papírcsomagolás alkalmazása, ha a vevő igényli. Ha tudjuk, hogy ajándék lesz, kérdezzük meg, 

készítsünk-e díszcsomagolást, vagy alkalmazzunk-e különleges gyorscsomagoló módszer (díszített 

füles táska, fa doboz, stb.). 

 

Érdemes figyelni arra, hogy a termékről nyom nélkül távolítsuk el az árcédulát, különösen az 

ajándékcélú vásárlás esetében. 

 

Az ellenérték megállapításánál és a pénzkezelésnél legyünk gyorsak és precízek. 

 

Az anyagi ügyek rendezése egy „szükséges rossz” a vásárlás folyamán, igyekezzük a vevőt minél 

inkább megkímélni tőle, különösen akkor, ha nem egyedül, hanem társaságban érkezik. Az árat sose 

„kiabáljuk ki”, diszkréten, de érthetően közöljük. 

 

A modern kereskedelemben egyre fontosabb, hogy adjunk lehetőséget a bankkártyás fizetésre. 

Ez a mód nemcsak egyszerű és gyors, de a vevő számára diszkrét forma is. 

 

Az fizetés és a termék átadása után mindig köszönjük meg a vásárlást. 

 



 

Az elköszönésre a vevő érkezésekor alkalmazott szabályok a mérvadóak. 

 

Az eladás nem ér véget a vevő távozásával. Fő célunk, hogy ne egyetlen, hanem többszöri 

újravásárlásra sarkalljuk a vevőt, illetve hosszú távon kialakuljon a márkahűség. 

 

A márkahűség: a vevő tartósan, ismétlődő jelleggel ugyanazt a márkát vásárolja. 

9.3.2 A jó eladóval szemben támasztott követelmények 

A jó eladó esetében bármely területen fontos a megfelelő szakmai ismeret. Ez a követelmény 

azonban fokozottan jelentkezik a borászati termékek értékesítésénél. Hiszen itt nem csupán a 

termékjellemzőkkel kell tisztában lenni, hanem szükségesek bizonyos ismeretek a gyártási 

folyamatról, a piaci helyzetről és a versenytársakról is. A magyar borászatban egyre nagyobb szerepet 

kap a nyelvtudás, mivel a borturizmusra is egyre nagyobb figyelem összpontosul. 

Ugyanakkor a borkóstolók és egyéb koncentrált rendezvények szervezésénél fontos, hogy az 

eladók megfelelő általános műveltséggel rendelkezzenek ahhoz, hogy a vendéggel bármilyen témáról 

tudjanak társalogni. 

A szakmai ismeretek mellett fontos szerep jut a személyiségjegyeknek is. A jó kapcsolatteremtő 

készség – amint azt az eladás folyamatánál is láthattuk – elengedhetetlen a vevővel való 

kommunikáció során. A prezentációnál fontos a jó kifejezőképesség, a kifogások kezelésénél pedig a 

tartós figyelem, az empátia és a jó konfliktuskezelő készség. 

Emellett bizonyos magatartási előírásokat is szem előtt kell tartani a jó eladónak. Az egész 

tárgyalás során fontos az udvariasság, a segítőkészség, míg a probléma feltárásánál és a 

konfliktuskezelésnél a türelem, a tapintatosság és az önuralom jut szerephez. A tárgyalás során a 

mimika elemeire is figyelni kell. A mosoly fontos, de csak mértékkel, az arcon tükröződő túlzott 

reakciók pedig kerülendők. 

A belső tulajdonságok mellett figyelmet kell szentelni a külső megjelenésnek is. A jó eladó mindig 

ápolt, ízlésesen, nem kihívóan öltözködik, a ruházat illeszkedik az üzlet, környezet, esemény 

jellegéhez. 

9.3.3 Az eladás dokumentumai 

Az eladáshoz kapcsolódó legfőbb dokumentumok: a nyugta (blokk) és a kereskedelmi számla. 

A számlaadási kötelezettséget az Áfa törvény írja elő.
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„159. § (1) Az adóalany köteles … termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék 

beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére … számla kibocsátásáról gondoskodni.” 

A számlát legkésőbb a teljesítésig, készpénzes fizetés esetén a fizetés megtörténtéig, egyéb esetben 

a teljesítéstől számított 15 napon belül ki kell állítani. 

Az Áfa törvény alapján lehetőség van arra, hogy bizonyos esetekben az eladó mentesüljön a 

számlakiállítás terhe alól. Különösen ez a gyorsan jelentkező, kistételekben történő eladás esetén 

fontos. Ilyen például a kereskedelmi egységekben történő értékesítésnél, ha a vevő az ellenértéket 

azonnal készpénzben kiegyenlíti. Ebben az esetben azonban nyugtát kell a vásárlásról kiállítani, 

melynek adattartalma egyszerűbb, mint a számláé. 

A számla kötelező adattartalma: 

a) a számla kibocsátásának kelte; 

b) a számla sorszáma, 

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, 

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma 

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, 

szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; 

f) az értékesített termék megnevezése vagy vámtarifaszáma, mennyisége, 

h) a termék egységára, 

i) az alkalmazott adó mértéke;  

j) az áthárított adó, 
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 2007. évi CXXVII. törvény, az általános forgalmi adóról 



 

k) adómentesség jelölés, ha releváns, 

l) a nettó végösszeg, az áfa-tartalom (mértékenkénti bontásban), illetve a bruttó 

végösszeg, 

m) a kiállító aláírása. 

 

18. kép Számla minta 

A nyugta kötelező adattartalma: 

a) a nyugta kibocsátásának kelte; 

b) a nyugta sorszáma, 

c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;  

d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke. 



 

 

19. kép Nyugta 

Elsősorban a külkereskedelmi ügyletek során előfordulhat, hogy az eladó nem akar előre számlát 

kiállítani, annak adótartalma miatt. Ezért a vevő számára ún. proforma számlát küld, ami 

tulajdonképpen egy értesítés arról, hogy a vevőnek fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. A proforma 

számla fogalmát az áfa-törvény nem ismeri, így erre vonatkozóan kötelező előírás a magyar jogban 

nincs. A proforma számla adattartalma azonban általában megegyezik a számla adattartalmával, így 

fizetés után a tényleges számla már egyszerűen kiállítható. 

 

20. kép Proforma számla minta 



 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A jó bortermelő akkor tudja igazán sikerre vinni termékét, ha megfelelő értékesítésről is 

gondoskodik. Az borászati termékek eladása több csatornán keresztül is megvalósulhat. E leckében az 

üzleten keresztüli értékesítésről beszéltünk elsősorban. Az értékesítés folyamatában minden egyes 

szakasznak megvannak a maga sajátosságai és betartandó előírásai, melyek elengedhetetlenek a 

sikeres eladáshoz. A folyamat ismeretén túl fontos a megfelelő szakember kiválasztása erre a területre, 

akinek a szakma követelményeihez igazodó ismeretekkel, külső és belső tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie. 

Az eladáshoz is kapcsolódnak különböző dokumentumok, melyek közül kiemeltük a 

legfontosabbakat. Az áru tulajdonjogának átruházása esetünkben az áru ellenértékének 

kiegyenlítésével történik meg, melyet az eladónak írásban kell rögzíteni. Erre szolgál a számla és a 

nyugta, melynek részletes előírásait az áfa-törvény tartalmazza. 

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek az eladás fő lépései? 

2. Hogyan fogadja az eladó a vevőt? Miért fontos az emberismeret és az empátia a vevő 

fogadásánál? 

3. Mit jelent az eladás során az igényfelmérés és a prezentáció? Milyen szerepe van a 

környezetnek a prezentáció során? 

4. Az eladási folyamat mely részében történjen az ártájékoztatás? 

5. Mi történik, ha a vevő számára az eladó által bemutatott termékek nem megfelelőek, vagy a 

vevőnek egyedi igényei vannak? 

6. Mi a teendő abban az esetben, ha a vevő már-már irritáló jelleggel kifogásokat keres? 

7. Hogyan reagál arra, ha a vevő, akivel előzőleg már hosszasan elbeszélgetett, mégsem vásárol 

és elköszön? 

8. Milyen dokumentum kiállítása elengedhetetlen az eladás során? 

9. Mi a különbség a számla és a proforma számla között? 

10. Mi a különbség a számla és a nyugta között? 

9.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Hogyan kezeli azt a szituációt, hogy ha több vevő érkezik egyszerre az üzletbe? 

2. Mit tesz, ha egy olcsó bor mellett döntő vásárló még több időt igényel, ugyanakkor egy drága 

fajtát igénylő vevő is segítséget kér Öntől? 

3. Soroljon fel lehetőségeket, hogy hogyan érheti el az eladó, hogy egy adott pillanatban nem a 

vásárlás mellett döntő vevő legközelebb újra betérjen az üzletbe! 

4. A leckében szereplő minta alapján töltsön ki egy kereskedelmi számlát és egy nyugtát egy 

képzeletbeli borvásárló számára! Sorolja fel a különbségeket a két bizonylat között! 



 

10. A KERESKEDELEM LOGISZTIKAI FELADATAI 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató képes önállóan értelmezni és lebonyolítani az árukereskedelemhez kapcsolódó 

logisztikai feladatokat. Ismeri az áruforgalom legfontosabb logisztikai tevékenységeit, a bolti 

technológia alapelemeit és főbb formáit. Tisztában van a beszerzéshez és az elosztáshoz kapcsolódó 

logisztikai tevékenységek megszervezésének elveivel, a lebonyolítás folyamatával, az egyes 

lehetséges megoldási típusok közötti választás szempontrendszerével. Áttekintő jelleggel ismeri a 

raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó fontosabb feladatokat. Önállóan tudja irányítani és 

szervezni az üzlet hulladékkezelési tevékenységét. 

10.2 A KURZUS TARTALMA 

− Az áruforgalom logisztikája 

− A kereskedelem technológiája, a bolti technológia alapelemei 

− A kereskedelmi logisztika funkcionális területei: 

– A beszerzési logisztika (ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, áruátvétel) 

– Termelési logisztika 

– Értékesítés és bolti technológia 

– Csomagolás 

– Hulladékkezelés 

10.3 A TANANYAG 

10.3.1 A logisztika fogalma 

A logisztika a gyártást és értékesítést alapozza meg, köti össze, szolgálja ki. A logisztikai 

tevékenység hatékony megszervezése így egyértelműen befolyásolja az üzleti funkciók sikerét. 

 

A logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk 

származási helyről felhasználási helyre való hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, 

megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak való megfelelés szándékával.
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A logisztika részterületei: 

1. beszerzés, alapanyag-ellátás 

2. elosztás 

3. készletgazdálkodás 

4. raktározás 

5. szállítás 

6. szállítmányozás 

7. kommunikáció 

8. informatikai rendszer. 

A logisztika feladata a 7M-megközelítés szerint az alábbiakban foglalható össze: 

1. a megfelelő anyag 

2. a megfelelő helyen 

3. a megfelelő időpontban 

4. a megfelelő mennyiségben 

5. a megfelelő minőségben 

6. a megfelelő költséggel 

7. a megfelelő felhasználóknak. 
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10.3.2 A beszerzés 

A beszerzés arra szolgál, hogy biztosítsa a termeléshez szükséges alapanyagokat, 

segédanyagokat, készleteket, gépeket és információkat. Fontos, hogy a megfelelő anyagok a megfelelő 

időben, helyen és minőségben álljanak rendelkezésre. 

 

A nagyobb vállalatoknál a beszerzéssel a cég egy külön részlege foglalkozik, míg a kisebbeknél 

egy beszerző végzi a tevékenységet. 

A beszerzés folyamata: 

1. Igényfelmérés 

Amennyiben valamely termék termelését tervezzük (pl. bor), ehhez szükség van alapanyagokra, 

segédanyagokra, gépekre, eszközökre. Ezt a termelést megelőzően a terméktípus, mennyiség és 

minőség tekintetében előre meg kell határozni. Az igényfelmérés során konkrétan meghatározza a 

beszerző az adott beszerzés tételeit, a termékek kívánt minőségét, választékát és a szükséges 

mennyiséget. 

2. Ajánlatkérés 

A beszerző feltárja a lehetséges beszerzési forrásokat, melyek ismerete gyakran korábbi 

tapasztalatokon alapul. Ajánlatkéréseket küld a szállítóknak, akik erre ajánlattal válaszolnak. 

3. Ajánlatok értékelése és megrendelés 

A beszerző a kapott ajánlatokat összehasonlítja. Az összehasonlítás alapját a főbb termékjellemzők 

képezik. Emellett figyelembe kell venni a szállítási és fizetési feltételeket, az árat és minden olyan 

körülményt, amely a beszerzés hatékonyságát befolyásolja. Ez alapján a beszerző kiválasztja a 

számára legmegfelelőbb beszállítót, akivel szerződést köt, vagy aki számára megrendelést küld. 

4. Beszállítás 

A megrendelésben rögzített határidőn belül a szállító leszállítja az árut. A beszerzőnek 

gondoskodnia kell az áru átvételéről. Az áruátvétel során ellenőrizni kell, hogy a megrendelt termék 

megérkezett-e a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiség ellenőrzése – amennyiben 

lehetséges – tételes számolással történik, míg a minőség ellenőrzése szúrópróbaszerűen. 

Amennyiben a beszerző meggyőződött arról, hogy a megrendelt termék megérkezett, az átvételt 

írásban rögzíti. Vagy a szállítólevél átvételével, vagy egy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel. Ekkor a 

kockázat az eladóról a vevőre száll át. 

Amennyiben a szállítás nem a megrendelésnek megfelelően történik, az eltéréseket rögzíteni kell 

egy jegyzőkönyvben. A beszerző ezután megállapodik a szállítóval abban, hogy hogyan rendezik az 

eltéréseket. Lehet például a hiányzó mennyiséget utólagos szállítással korrigálni, a rosszabb minőségű 

terméket visszaküldeni, vagy megtartani, de árengedményt kérni rá. 

5. Betárolás, készletnyilvántartás 

Az áruátvételt követően gondoskodni kell annak raktári elhelyezéséről. Fontos a beérkező 

anyagokról készített készletnyilvántartás, hiszen ennek folyamatos vezetésével lehet biztosítani, hogy 

a termelés folyamatos, zavartalan legyen. 

A készleteket rendszeres időközönként, de évente legalább egyszer leltározni kell. A leltározás 

során tételes számolással meggyőződnek arról, hogy milyen termékből mennyi van raktáron 

(készleten). Erről listát (leltárjegyzéket) készítenek, melyet később a könyveléshez felhasználnak. 

Amennyiben eltérést tapasztalnak, azt jegyzőkönyvben rögzítik. Az eltérés lehet hiány vagy többlet. 

Emellett elképzelhető, hogy a leltározás során romlott minőségű termékeket találnak, ezeket selejtezni 

kell. 

10.3.3 A termelés 

A termeléshez kapcsolódóan a logisztika alapos tervezést kíván. 

 

A termeléstervezés során meg kell határozni, hogy mennyi idő alatt, milyen költséggel, milyen 

gép- és munkaerőigénnyel lehet a kívánt termékmennyiséget előállítani. 

 

Az élelmiszeriparban a gyártás tervezése az ágazat specialitásai miatt felkészültséget igényel. Az 

alapanyag (pl. szőlő) az év egy adott időszakában áll rendelkezésre (ősszel). Fontos tényező, hogy az 



 

alapanyag gyorsan romlik, így a feldolgozás kezdetét az alapanyag rendelkezésre állási idejéhez 

(szüret) kell igazítani. Míg a termelés kampányszerűen zajlik, a fogyasztás kiegyenlített, így a termelés 

és fogyasztás különböző ütemezését készletezéssel kell kiegyenlíteni. 

A gyártással, azaz a bor előállításának folyamatával más tárgyak részletesen foglalkoznak, így e 

tárgy keretén belül erre nem térünk ki. 

10.3.4 Értékesítés, bolti technológia 

Az értékesítési logisztika az áru konkrét eladásához, a vevői szükségletek kielégítéséhez 

kapcsolódik. Az eladáshoz az alábbi logisztikai hátteret kell biztosítani: 

− anyagmozgatás 

− raktározás 

− készletgazdálkodás 

− csomagolás  

− szállítás 

Az értékesítési logisztika feladata, hogy a fogyasztó által kívánt termék vagy szolgáltatás a „7M” 

szerint rendelkezésre álljon: 

− megfelelő anyag, 

− megfelelő helyen, 

− megfelelő időpontban, 

− megfelelő mennyiségben, 

− megfelelő minőségben, 

− megfelelő költséggel, 

− megfelelő felhasználóknak 

Az értékesítés tervezése: 

Fogyasztói igények 

 

 

Keresleti prognózis 

 

 

Értékesítési prognózis 

 

 

Gyártástervezés 

 

 

Anyagszükséglet tervezés- és beszerzés 

 

Az értékesítés a korábbiakban már tárgyalt módon számos helyen történhet. Ebben a leckében 

azonban a bolti értékesítésre helyezzük a hangsúlyt, és ennek főbb feltételeit tárgyaljuk meg. 

 

A kiskereskedelmi technológia az alapvető bolti munkafolyamat elvégzési módjának, ezen 

belül az egyes tevékenységek fajtájának és sorrendjének, valamint a technológiai eszközök megfelelő 

fajtáinak szükséges mennyiségben és helyen történő egymáshoz rendeltségét jelenti. 

 

A bolti technológia legfőbb elemei: 

 
1. az áru kiindulási és célállapota, valamint a bolti folyamatok eredményeképpen 

létrejövő állapotváltozása (pl. adagolás, csomagolás), 
2. a vevők szükségletének kielégítése, illetve az értékesítési munkafolyamat 

tevékenységeinek sorrendje és a teljesítés módja 



 

3. a technológiai folyamat végrehajtásához szükséges eszközök fajtái, alkalmazásuk 
feltételei és kapacitásuk 

4. a munka tárgyának, az elvégzésükhöz szükséges technikai eszközöknek és a 
munkafolyamatot megvalósító, a technikai eszközöket üzemeltető munkaerőnek a 
mennyiségi, térbeli és időbeli koordinálása 

 

A bolti technológiai folyamat főbb lépései: 

 

1. Áruátvétel 

Az áruátvételhez megfelelő helyszínt kell biztosítani, amely területileg elkülönül az egység többi 

részétől. Biztosítani kell a szakszerű és biztonságos áruátvételt. Fontos az áruátvevő anyagi felelőssége 

a munka precizitásának biztosításához.  

2. Árazás 

A fogyasztó tájékoztatásának kiemelkedő eleme az árak feltüntetése. Ez történhet kézzel, vagy gépi 

matricázással a kisebb boltokban, míg nagyobb egységekben a termékre nem kerül árcédula, hanem a 

polchelyeken tüntetik fel az árat, a kasszánál pedig vonalkód alapján azonosítják be a terméket. 

Fontos, hogy az ártájékoztatás korrekt, precíz, szabályos és mindig időszerű, aktuális legyen a 

félreértések elkerülése végett. A hibás ártájékoztatás a fogyasztói bizalom elvesztéséhez vezethet. 

3. Az áruk bolti tárolása és mozgatása 

A bolti tárolás az áru átvételétől az értékesítésig megőrzi az árut változatlan állapotban. Az árukat 

az eladótértől elzárt raktártérben tárolják, ahol gondoskodnak az áruk jellegének megfelelő tárolási 

körülményekről (hőmérséklet, páratartalom, fényviszonyok stb.). Az áruk mozgatása a raktárba, illetve 

a raktárból az eladótérbe kézi vagy gépi mozgatással történik, amelyhez szigorú munkavédelmi és 

biztonsági előírások kapcsolódnak, különösen a többszintes raktárral rendelkező egységeknél. Kisebb 

boltokban a kézikocsik, míg nagyobb egységekben az automatizált, hidraulikus raktárkiszolgáló gépek 

alkalmazása jellemző. 

4. Az áruk értékesítésre történő előkészítésének megszervezése 

Az értékesítésre történő előkészítés történhet az eladótéren kívül (pl. gyűjtőcsomagolás, szállítói 

csomagolás megbontása), illetve az eladótérben (szeletelés). Mindkét változat esetében szem előtt kell 

tartani a higiéniai előírásokat (pl. gumikesztyű alkalmazása, tiszta munkaasztal és munkagépek, 

bizonyos árucsoportok – pl. nyers hús, tojás – elkülönítése stb.). 

5. Az áruk raktári és eladótéri helyigényének meghatározása, nyomon követése és 

dokumentálása 

A helyigény meghatározása az áruk jellemzői alapján történik (méret, súly, egyéb igények). A 

nagyobb raktárakban a helykijelölés és azonosítás automatizált rendszerek segítségével valósul meg. A 

számítógépes raktártámogatás lehetőséget nyújt a raktárkészletek állandó figyelésére. A rendszer jelez, 

amennyiben adott termékből a raktárkészlet bizonyos szint (pl. minimális vagy biztonsági készlet) alá 

csökken, így az áruutánpótlás azonnal megvalósítható. 

6. Az áru eladótéri helyének meghatározása és az áru kihelyezése, dekorálása 

Az áruk mozgatása az eladótérbe hasonló módszerekkel történik, mint a raktáron belül. Az áruk 

polcra helyezése a kereskedelmi egység és az áru jellegétől függően kézzel vagy géppel (targoncával) 

történhet. Az eladótéri elhelyezésnél fontos az áruk esztétikus, ízléses berendezése és dekorálása, 

amely a terméket kívánatosabbá, eladhatóbbá teszi. 

7. A vételár elszámolása és fizetés biztonságos lebonyolítása 

Az értékesítési folyamat végén a vételár elszámolása történik. A pénztárak elhelyezése így a vevők 

közlekedési útjának meghatározása során az út végére kell hogy kerüljön. Fontos, hogy a bolt és az 

árumennyiség nagyságával arányos legyen a pénztárak száma. Ha túl kevés pénztár kerül a boltba, a 

vásárlás fennakadásához vezethet, ami a vásárlás negatív élményeként újabb vásárlásra már nem 

csábít. A túl sok kassza alkalmazása pedig felesleges költségtételeket okoz. A pénzkezeléssel 

összefüggésben a biztonsági előírásokat és a pénztáros munkájának védelmét szakszerűen biztosítani 

kell. 

8. A vevő közlekedési útjának kialakítása 

Az eladótér kialakításánál számos szempontot figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabb, 

hogy a vevő milyen utat járjon be a vásárlása folyamán. A cél, hogy minél hosszabb úton jusson el a 

pénztárhoz és ez alatt minél több fajta termékcsoportot tekintsen meg. A fő közlekedési utak mentén 



 

érdemes elhelyezni az akciós termékeket, amelyek esetén az úgynevezett impulzusvásárlás 

gyakoribb.
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9. Személyzet mozgási útvonalának biztosítása 

A vevő mozgási útvonalának meghatározásához hasonlóan az árurakodás és a személyzet 

közlekedését is biztosítani kell. A személyzet általában egy – a vevőbejárattól elkülönülő –, ún. 

személyzeti bejárón át közelíti meg és hagyja el a kereskedelmi egységet, ez a kisebb boltoknál 

ugyanaz is lehet. A személyzet esetében ügyelni kell a vagyonvédelmi szempontokra. 

10.3.5 Csomagolás 

A csomagolás a termék burkolatba foglalását jelenti, melynek több célja van. 

1. A termék védelme a környezet hatásaitól 

A terméket a szállítás, anyagmozgatás, raktározás során érhetik olyan mechanikus (ütés, rázkódás), 

klimatikus (napsugárzás, hőmérséklet, páratartalom) és biológiai (állati, növényi kártevők) hatások, 

amelyek a terméket károsítják. Ettől a megfelelő csomagolás óvja meg a terméket. 

2. A környezet megóvása a termék hatásaitól 

Egyes termékek (pl. maró anyagok) közvetlen érintkezés által károsíthatják a környezetet, míg más 

áruk például a légkörbe kerülve fejtik ki károsító hatásukat (szaganyagok). Emellett létezhetnek olyan 

termékek, amelyek speciális csomagolást igényelnek, ilyenek a nukleáris anyagok. 

3. Eladás elősegítése 

Az esztétikus csomagolás vonzóvá teszi a terméket, így fontos marketingfunkciót tölt be. Nemcsak 

a figyelemfelkeltés által, hanem a csomagoláson feltüntetett információk segítségével is. 

4. Logisztikai műveletek elősegítése 

A csomagolás logisztikai funkciója, hogy elősegítse az árurakodást a gyűjtő-, illetve szállítói 

csomagolás alkalmazása által, valamint ezzel egyidejűleg egyszerűsíti az anyagmozgatáshoz, 

raktározáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (például elegendő az egységcsomagokat 

megszámlálni, nem szükséges egyenként a termékeket). 

A csomagolás főbb típusai: 

1. Fogyasztói csomagolás 

Célja, hogy a terméket olyan burkolatba foglalja, amely egészen a felhasználásig, fogyasztásig 

kíséri a terméket. Fő célja az áru védelme, a tájékoztatás és az eladhatóság fokozása. 

2. Gyűjtőcsomagolás 

Azonos termékeket nagyobb számban egy egységbe foglal. Fontos szerepet kap a fogyasztási 

szerkezet utóbbi években, évtizedekben bekövetkező változásával összefüggésben, amikor a 

fogyasztók egyre ritkábban egyre nagyobb mennyiséget vásárolnak, döntően hipermarketekben (pl. 

ásványvíz 6 db-os gyűjtőben). A termék a gyűjtőcsomagolásban kerül a kereskedelmi egység polcaira. 

3. Szállítói csomagolás 

Célja a logisztikai folyamatok (árumozgatás, rakodás, szállítás, raktározás) megkönnyítése nagyobb 

egységek képzése által. Nem csupán egységbefoglalás a célja, hanem a mechanikai igénybevétel 

(ütődés, rázkódás) ellensúlyozása által a termék védelme is. Emellett olyan információkat tartalmaz, 

amely a szállítás, raktározás információigényét szolgálja ki, a fogyasztót többnyire már nem érinti: pl. 

raktári hely, törékeny jelzés. 

4. Összetett csomagolóeszközök 

Az előbbi csomagolástípusok kombinációja, mely egyszerre több funkciót lát el. Pl. a sörök 

esetében 6-os gyűjtőcsomagolás, amely egy papírláda formát öltve szállítói és fogyasztói 

csomagolásként is funkcionál. 

A borászati termékek jellemző csomagolása az üvegpalack. A palackon szereplő címke fontos 

információhordozó, emellett rendkívül fontos szerepe van a termék eladhatóságának fokozásában. 

A palackos borok szállítása a sérülékenység miatt körülményes. Ráadásul a kifolyó bor 

környezetkárosító (pl. a vörös bor a ruházatra kerülve foltot hagy). A palackokat papírdobozba 

csomagolják, amely a palackok egyenetlen formájának kiegyenlítésére karton merevítőket tartalmaz, 

így az üvegek nem ütődhetnek egymáshoz. A dobozt „törékeny” jelzéssel kell ellátni, illetve utalni kell 

a szállítási hőmérséklettel kapcsolatos igényre is. 
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21. kép  „Törékeny” 

10.3.6 Hulladékgazdálkodás 

A hulladék a termelési folyamatból kikerülő, további felhasználásra, illetve értékesítésre nem 

kerülő maradvány. 

 

A hulladékok pontos körét a 2000. évi XLIII. törvény (a hulladékgazdálkodásról) szabályozza. E 

szerint hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy 

anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. 

A hulladékokat jellegük szerint az alábbiak alapján csoportosíthatjuk: 

1. Termelési (ipari) hulladék: a mezőgazdasági, ipari termelés, kereskedelem során létrejövő 

nagyobb mennyiségű hulladék, melynek jelentős része homogén. 

2. Települési (kommunális) hulladék: a törvény definíciója szerint a háztartásokból származó 

szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és 

összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

3. Különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladék: a törvény meghatározása alapján: a 2. 

számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen 

anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az 

egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 

 

A hulladékgazdálkodás olyan tudatos, tervszerű tevékenység, melynek célja a hulladékok 

keletkezésének kiküszöbölése, mennyiségének csökkentése, a keletkező hulladék szisztematikus 

gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása, ezek hiányában szakszerű elhelyezése. 

 

A jogszabály alapján az alábbi elveket kell a hulladékgazdálkodás során szem előtt tartani: 

a) a megelőzés, a legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és 

veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében;  

b) az elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete 

hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének;  

c) a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia 

jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező 

megválasztásáért,  

d) a megosztott felelősség elve alapján a termék és az abból származó hulladék teljes 

életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük;  

e) az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a 

lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék 

környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen;  

f) az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági 

körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; 

h) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a lehető legközelebbi, 

arra alkalmas létesítményben kerülhet sor;  

i) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a 

fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési 



 

igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell 

törekedni;  

j) az önellátás elve alapján a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, 

ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni;  

k) a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, 

egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének 

figyelembevételével kell elérni;  

l) a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban 

érvényesítik a törvény céljait és elveit;  

m) a költséghatékonyság elve alapján a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a 

lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.  

 

A hulladékkezelés logisztikai feladatai: 

 

22. kép A hulladékkezelés logisztikai feladatai 

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A logisztika a teljes termelési folyamatot felölelő, azt kiszolgáló vállalati funkció, amely a 

beszerzéstől egészen az értékesítésig gondoskodik a termelés és az értékesítés zavartalanságáról. 

Ennek részeként megszervezi a beszerzést, elvégzi a szállítási és anyagmozgatási feladatokat, 

raktározza és készletezi a termékeket, és gondoskodik az értékesítés kiszolgálásáról. 

Az értékesítés logisztikai feladatai közé tartozik a megfelelő készletek (választék) biztosítása, az 

eladótér kialakítása, berendezése és folyamatos karbantartása, a megfelelő munkaerő biztosítása és a 

vevő igényeinek minél magasabb szintű kielégítése. A vevő kiszolgálásában és a logisztikai feladatok 

ellátásában fontos szerep hárul a csomagolásra, melynek kiválasztása és megfelelő használata nagy 

körültekintést igényel. 



 

A csomagolás, a termelési és kereskedelmi funkció során ugyanakkor jelentős mennyiségű 

hulladék keletkezik, amelyhez kapcsolódóan a hulladékgazdálkodási folyamatban meg kell tervezni a 

létrejövő hulladék gyűjtésével, nyilvántartásával, újrahasznosításával vagy megsemmisítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a logisztika, és hogyan épül be a vállalati folyamatrendszerbe? 

2. Mi a logisztika „7M”-elve? 

3. Milyen részterületekre osztható a logisztika? 

4. Ismertesse a beszerzéshez kapcsolódó fontosabb logisztikai feladatokat! 

5. Ismertesse a termeléshez kapcsolódó fontosabb logisztikai feladatokat! 

6. Milyen logisztikai feladatok kapcsolódnak az értékesítéshez? 

7. Mit jelent a bolti technológia, és milyen fontosabb lépésekből áll? 

8. Mit nevezünk csomagolásnak? 

9. Milyen csomagolástípusokat ismer, és mi ezek szerepe? 

10. Mit nevezünk hulladéknak? 

11. Mi a hulladékgazdálkodás szerepe? 

12. Milyen elveket kell érvényesíteni a hulladékgazdálkodás során? 

10.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Sorolja fel, hogy milyen hulladékok keletkeznek a bor előállítása és kereskedelmi 

forgalmazása során! Ezen hulladékok közül Ön szerint melyek újrahasznosíthatók? 

2. Hogyan lehet a borászati termékeket úgy becsomagolni, hogy ne sérüljenek a szállítás során? 

3. Tervezzen borpalack-címkét! Milyen információnak kell rajta feltétlenül szerepelni? 

 



 

11. PÉNZÜGYI FOLYAMATOK A BORKERESKEDELEMBEN 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

A kurzus célja, hogy a leendő borászati vállalkozók áttekintő információkkal rendelkezzenek a 

vállalkozás működtetéséhez szükséges pénzügyi folyamatokról. Ismerjék a bankkal való 

kapcsolattartás főbb elemeit, legyenek tisztában a bankszámla és házipénztár kezelésének főbb 

szabályaival. 

A likviditás megőrzése érdekében legyenek tisztában a főbb hiteltípusokkal, illetve a 

hitelfelvételhez és -kezeléshez szükséges legfontosabb információkkal. 

Ezen felül lényeges célkitűzés, hogy a hallgatók a kurzus végén ismerjék és magabiztosan kezeljék 

a pénzügyi folyamatok lebonyolításához szükséges dokumentumokat, formanyomtatványokat. 

11.2 A KURZUS TARTALMA 

− A kétszintű bankrendszer működése Magyarországon 

− A kereskedelmi bankok feladatköre, tevékenységei 

− Fizetési módok a bel- és külkereskedelemben 

− A pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok 

− A likviditás fogalma és főbb mutatói 

− A hitel fogalma, a hiteltípusok 

− A házipénztár és a bankszámla 

11.3 A TANANYAG 

11.3.1 A kétszintű bankrendszer 

Magyarországon a II. világháború után, egészen a 80-as évek végéig egyszintű bankrendszer volt. 

Ez azt jelenti, hogy egyetlen bank (Magyar Nemzeti Bank, MNB) és fiókvállalatai látták el a pénzügyi 

rendszer kiszolgálását a magánszemélyektől a vállalatokon át a gazdaság minden területén. 

1987-től indult el a bankrendszer átszervezése. Ennek fő vezérelve az volt, hogy a magánszféra
28

 

felé irányuló szolgáltatásokat kiemelik a központi bank (jegybank) szolgáltatásai közül és létrehoznak 

egy második szintet, a kereskedelmi bankok szintjét. A magánszemélyek és vállalatok így a 

kereskedelmi bankokkal kerülnek kapcsolatba, a bankok között a verseny feltételei uralkodnak, míg a 

jegybank az „állam bankjává” vált. 

 

Az MNB fő feladatkörei a következők: 

1. Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát. 

2. Az MNB kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra. 

3. Az MNB hivatalos deviza- és aranytartalékot képez és kezeli azt, devizaműveleteket végez. 

4. Az MNB kialakítja a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket 

és figyelemmel kíséri azok tevékenységét. 

5. Az MNB statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra. 

6. Az MNB támogatja a hitelintézetek felügyeletére és stabilitására vonatkozó politika hatékony 

kialakítását; feltárja a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető üzleti és gazdasági 

kockázatokat.
29

 

 

A jegybank emellett a „bankok bankja”, hiszen felügyeli és koordinálja a kereskedelmi bankok 

tevékenységét. Előírja, hogy a kereskedelmi bankok forrásaik meghatározott részét (tartalékráta) 

kötelesek elhelyezni a jegybanknál. Ezzel szabályozza a forgalomba kerülő pénz mennyiségét. 

Emellett meghatározza az alapkamat mértékét, melyet folyamatosan közzétesz. Az alapkamat hatással 
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van a kereskedelmi bankok által alkalmazott betéti és hitelkamatok mértékére. Emellett például a 

szerződésekben kikötött biztosítékok, kártérítések mértékét gyakran kötik a jegybanki alapkamathoz 

(gyakran ennek kétszeresében határozzák meg). 

A kereskedelmi bankok a magánszféra igényeinek kiszolgálását végzik. Tevékenységük 

engedélyhez kötött. Feladataikat az 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szabályozza. 

A kereskedelmi bankok legfontosabb feladatai: 

a) betétgyűjtés 

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása 

c) pénzügyi lízing; 

d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;  

e) elektronikus pénz kibocsátása, valamint papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

(utazási csekk, váltó) kibocsátása, 

f) kezesség és bankgarancia vállalása, 

g) valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő 

kereskedelmi tevékenység;  

i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése;  

j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;  

k) pénzváltási tevékenység;  

l) fizetési rendszer működtetése;63   

m) pénzfeldolgozási tevékenység;  

n) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 

11.3.2 Fizetési módok a bel- és külkereskedelemben 

A két fél, az eladó és a vevő között az áru áramlásához mindig valamilyen pénzügyi folyamat is 

kapcsolódik. A fizetési mód azt jelenti, hogy milyen körülmények között történik az áru 

ellenértékének kiegyenlítése, azaz a vevő hogyan fizet az eladónak. A fizetési mód kiválasztása a felek 

alkupozíciójától függ, melyet több körülmény határoz meg: 

− egyik fél tárgyalási erőfölénye (multinacionális vállalat – családi vállalkozás) 

− kockázatvállalás mértéke 

− bizalom 

− korábbi együttműködések tapasztalata 

− hírnév 

− az adott ország/országok jogrendszere. 

Az eladó és a vevő érdekei gyakran ellentétesek, hiszen az eladó a minél korábbi, míg a vevő a 

minél későbbi fizetésben érdekelt. Mindkét fél a saját kockázatát szeretné csökkenti a másik fél 

„rovására”. Ilyen sajátságos helyzetben a két félnek kompromisszumos megoldást kell keresnie. A 

megfelelő fizetési mód kiválasztása különösen a külkereskedelemben kap kiemelkedő szerepet, hiszen 

két (vagy több) országon átívelő tranzakció esetén több ország eltérő jogrendszerei érintettek, így vita 

esetén a jogérvényesítés is sokkal nehézkesebb. 

A leggyakrabban alkalmazott fizetési módok a következők: 

1. előrefizetés 

2. fizetés előleggel, foglalóval 

3. készpénzes fizetés, csekk, bankkártya 

4. átutalás 

5. inkasszó 

6. akkreditív 

7. bankgarancia, kezesség 

8. váltó 

A fizetési módok egy részét már a Nemzetközi borkereskedelem c. leckében tárgyaltuk, így e 

fejezetben csak azon fizetési módokat részletezzük, amelyeket a 4. leckében nem említettünk. 

 

 



 

1. Előrefizetés (ld. 4. lecke) 

 

2. Fizetés előleggel, foglalóval 

Az előrefizetés és a hiteleladás között létrejött forma, amely az előrefizetéshez képest a vevő 

kockázatát csökkenti, a hiteleladáshoz képest pedig az eladóét. A vevő a szállítást megelőzően a 

vételár egy meghatározott százalékát, vagy összegét (gyakran 10 %) átadja az eladónak. 

Az előleg és foglaló közti különbség, hogy nemteljesítés esetén az előleg visszajár. Foglaló 

átadásakor, ha a vevő nem teljesít, elveszti a foglaló összegét, ha az eladó hibájából hiúsul meg az 

ügylet, akkor a foglalót kétszeresen kell visszaadnia. Ha egyik félnek sem felróható a megvalósítást 

akadályozó hiba, akkor a foglaló egyszerűen visszajár. 

Hibátlan teljesítés esetén a vételár előleggel/foglalóval csökkentett részét kell kifizetnie a vevőnek. 

3. Készpénzes fizetés, csekk 

E fizetési mód esetén a vételár kiegyenlítése az áru átvételekor történik. A fizetés történhet 

készpénzben, vagy készpénz-helyettesítő módszer alkalmazásával, melynek egyik eszköze a csekk. 

 

A csekk pénz fizetésére vonatkozó értékpapír, amelyben a kibocsátó arra utasítja bankját, 

amelynél követelése van, hogy a csekk alapján meghatározott pénzösszeget fizessen meg a csekk 

birtokosának (névre szóló csekk) vagy a csekk bemutatójának (látra szóló csekk). 

 

A fizetés történhet még bankkártyával, bár e módszer az üzleti életben ritkább, inkább a 

magánszemélyek alkalmazzák. A bankkártya készpénzkímélő fizetési eszköz, amelynek tulajdonosa 

az adott hitelintézetnél lévő fedezete vagy esetleges hitelkerete erejéig fizetést teljesíthet olyan 

kereskedelmi egységekben, amelyek rendelkeznek az ehhez szükséges technikai felszereltséggel 

(POS-terminál, automata). A bankkártya mérete szabványos, technikai megvalósítását illetően az 

adatokat mágnescsík, vagy chip segítségével tárolja. A biztonság fokozása érdekében egyes típusok 

PIN-kód (4 jegyű ellenőrző kód) használatához kötöttek. 

 

4. Átutalás 

Az átutalásnál a kötelezett (vevő) utasítja bankját, hogy adott napon, adott összegben fizetést 

teljesítsen az eladó bankjának. Ehhez Készpénz-átutalási megbízást kell kitöltenie, és a banknál 

bejelentett módon aláírni. 

 

23. kép Készpénz-átutalási megbízás 



 

Amennyiben a vevő rendelkezik elektronikus bankkezelési csatornával (pl. netbank, sms-bank, 

homebanking), akkor az átutalásait elektronikus úton, a papír alapú dokumentumok mellőzésével is 

intézheti. 

 

5. Inkasszó 

Lásd: 4. lecke IV. 3. 6. 

 

6. Akkreditív 

Lásd: 4. lecke IV. 3. 6. 

 

7. Bankgarancia, kezesség 

Lásd: 4. lecke IV. 3. 6. 

 

8. Váltó 

Olyan rendeletre szóló értékpapír, amely egy később esedékes fizetést testesít meg. Fizetési 

ígérvény, melyben az adós ígéretet tesz arra, hogy tartozását egy későbbi időpontban megfizeti. 

A váltó alkalmazása hosszú múltra tekint vissza, jelenleg azonban a kereskedelmi forgalomban 

betöltött szerepe már csekély. 

A váltó szerepe: 

a) hiteleszköz funkció: az eladó a váltót használva biztosítékként „meghitelezi” a vevőnek a termék 

értékét, a vevő kötelezi magát egy későbbi időpontban történő fizetésre, 

b) biztosíték funkció: biztosítja a hitelező követelésének gyors és egyszerű behajtását, 

c) befektetési eszköz funkció: a váltók megvásárolhatók, forgathatók, a pénzintézetek, faktorcégek a 

váltót leszámítolják, ezzel javítva a pénz forgási sebességét, 

d) fizetési eszköz funkció: a váltó pénzhelyettesítő eszköz, a váltó átruházásával a váltó tulajdonosa 

fennálló kötelezettségeit kiegyenlítheti, futamidő előtti leszámítoltatással pénzzé tehető. 

11.3.3 Likviditás 

A vállalkozás hosszú távú működését egyértelműen meghatározza, hogy a vállalkozás milyen 

mértékben képes teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Ehhez a vállalkozásnak érdemes fokozatosan 

nyomon követni a fizetőképesség, azaz a likviditás alakulását. 

 

A likviditás – egyszerűen fogalmazva – folyamatos fizetőképességet jelent, azt, hogy a vállalat 

bármely időpontban eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. 

Likviditási mutató: megmutatja, hogy a vállalkozás a rövid lejáratú kötelezettségeit milyen 

arányban tudja likvid eszközökkel fedezni. 

 

A likviditás mértékét többféle mutatóval számíthatjuk, melynek értékeit a könyvelés vagy éves 

beszámoló adataiból nyerhetjük. A leggyakrabban alkalmazott mutatók a következők: 

 

Likviditási mutató = Forgóeszközök / Kötelezettségek 

 

A likviditási mutató értéke 1,8 körül optimális. Az 1 alatti érték a vállalkozás fizetésképtelenségét 

jelenti. 

 

Rövid távú likviditás = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A likviditási gyorsráta értéke optimális, ha eléri vagy meghaladja az 1-et. 

11.3.4 Hitel 

A hiteleknek két alaptípusa létezik: 



 

1. Kereskedelmi hitel: olyan halasztott fizetés, ahol a szállító a teljesítést követően nem jut 

azonnal hozzá az ellenértékhez, hanem a vevővel való megállapodása alapján egy bizonyos 

időszakon át „meghitelezi” számára a vételárat. 

2. Banki hitel: a hitelintézetek saját tőkéjük egy részét kölcsönadják az arra igényt tartók 

számára egy meghatározott futamidőre, melyért a kölcsönbe vevő (adós) kamatot fizet. 

 

Fontos, hogy hitelezési tevékenységet csak a Hpt.
30

 alapján meghatározott, engedéllyel rendelkező 

hitelintézet folytathat. Az engedély nélküli, uzsorás hitelezést a Btk.
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 szigorúan bünteti. 

A mindennapi életben gyakran szinonim fogalomként használják a hitel és a kölcsön fogalmát. 

Jogi értelemben a kölcsön ténylegesen átadott pénzeszközt jelent, míg a hitel a kölcsönadni kívánt 

összeg rendelkezésre tartásában nyilvánul meg. 

A hiteleket többféle szempont szerint lehet csoportosítani, ezek közül a legfontosabbakat emeljük 

ki. 

A hitelek esetén már az igényléskor el kell dönteni, hogy milyen célból kívánjuk felvenni. Ez sok 

egyéb szempontot meghatároz a későbbiek folyamán. 

A beruházási hitel hosszabb távú, nagyobb volumenű és ezért nagyobb tőkét igénylő 

eszközbeszerzések, ingatlanberuházások fedezésére szolgál, ezért hosszú lejáratú (3 éven túli). Míg a 

forgóeszközhitel kisebb, általában készletbeszerzésre, kisebb értékű eszközök megvásárlására 

fordítandó pénzeszköz, melynek lejárata is rövidebb, mint a beruházási hitelé, gyakran egy éven 

belüli. 

Különösen a nagyobb értékű hitelek esetében igaz, hogy kizárólag valamilyen fedezet 

felmutatásával lehet igénybe venni. A fedezet lehet valamely, meghatározott értékkel rendelkező 

vagyontárgy (pl. ingatlan, értékpapír), vagy például valamely természetes személynek a 

kezességvállalása. Kisebb arányban ugyan, de léteznek ún. fedezet nélküli (bianko) hitelek, melyek a 

banki gyakorlatban kevésbé, inkább az üzleti szférában fordulnak elő. 

A két fő hiteltípus mellett létezik az ún. áthidaló hitel, amely kifejezetten rövid lejáratú (maximum 

néhány hónapra szóló futamidővel rendelkezik). Arra szolgál, hogy amennyiben a vállalkozó számít 

arra, hogy bizonyos időn belül bevételhez jut, melyből tudja rendezni fizetési kötelezettségeit, ezen 

időszak likviditása érdekében banki hitelt vesz igénybe. 

11.3.5 A házipénztár és a bankszámla 

A bankszámla a vállalkozás valamely kereskedelmi banknál vezetett, betétgyűjtésre és 

fizetések teljesítésére szolgáló pénzforgalmi számlája. A bankszámlaszerződéssel a bank arra vállal 

kötelezettséget, hogy a megbízó (ügyfél) által rendelkezésre bocsátott összeget elkülönülten 

nyilvántartja és kezeli, befizetéseket fogad és átutalásokat, kifizetéseket teljesít a bankszámla-

tulajdonos által meghatározott feltételek mellett. A bankszámla aktuális időszakra vonatkozó 

forgalmát és egyenlegét a tulajdonossal rendszeresen közli. A számla kezeléséért díjat szed, és a 

számlán lévő összeg után kamatot fizet. 

Vállalkozás alapításához kötelező bankszámlát nyitni, melyet a cégbíróságon és a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatalnál be kell jelenteni. 

 

A bankszámla alaptípusai: 

Elszámolási betétszámla: a vállalkozás ezen a számlán fogadja a befizetéseket, és erről teljesíti a 

szükséges kifizetéseit. 

Elkülönített betétszámla: az elszámolási betétszámla mellett azért hozzák létre, hogy egy előre 

meghatározott cél érdekében elkülönítsenek egy pénzösszeget, melyet kizárólag erre a célra lehet 

felhasználni. Ennek meglétét ki lehet kötni szállítási szerződésben, vagy bizonyos esetekben hatóság is 

előírhatja a használatát (pl. pályázat lebonyolítása). 

Devizaszámla: külföldi pénzeszközben történő forgalom lebonyolítására szolgáló bankszámla. 
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 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 



 

A vállalkozások pénzforgalmának jelentős része bankszámlán keresztül bonyolódik. Vannak 

azonban olyan esetek, amikor a vásárolt kisebb értékű árut vagy szolgáltatást készpénzben kell 

kiegyenlíteni. Az ilyen fizetések megoldására szolgál a házipénztár létrehozása. 

A házipénztár kezelésének fontos szabályai vannak, amelyekkel kapcsolatos konkrét szabályozást 

Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni. A pénztárba befolyó és onnan kifizetett összeget 

Utalványon kell rögzíteni, és a befizetővel, vagy aki részére kifizettük, alá kell íratni. 

A napi készpénzállományt maximálták, tehát figyelembe kell venni a készpénzkészlet 

tervezésénél, hogy ez nem mehet a meghatározott legmagasabb összeg fölé. 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A vállalkozások életében kulcsszerep hárul a működéshez szükséges pénz biztosítására és 

kezelésére. Hosszú távon az a vállalkozás működtethető e tekintetben, amely rendelkezik megfelelő 

mennyiségű saját tőkével, saját pénzeszközzel. Amennyiben a következő időszak fedezésére nem áll 

rendelkezésre megfelelő mennyiségű pénz, hitelfelvétel válhat szükségessé. Hitelhez juthat a 

vállalkozó kereskedelmi partnerétől, amennyiben sikerül erről megállapodni, vagy valamely 

kereskedelmi banktól. 

Jelenleg Magyarországon kétszintű bankrendszer létezik. A jegybank az állam és a kereskedelmi 

bankok pénzügyeit kezeli, segíti a monetáris politika megvalósítását, és gondoskodik a pénzügyi 

rendszer stabilitásának megtartásáról. A vállalkozások a kereskedelmi bankokkal kerülnek közvetlen 

kapcsolatba. A kereskedelmi bankok vezetik bankszámlájukat. 

Emellett a vállalkozásoknak készpénzes fizetéseik megkönnyítésére lehetőségük van házipénztárt 

működtetni. A házipénztár kezelésének feltételeit szabályzatban kell rögzíteni. Az átutalás és a 

készpénzes fizetés mellett még számos fizetési mód létezik a kereskedelemben, mint például az 

előrefizetés, fizetés előleggel, foglalóval, csekk, bankkártya, inkasszó, akkreditív, bankgarancia, 

kezesség és a váltó. 

Fontos, hogy a vállalkozás mindig tisztában legyen az adott időszak likviditásával, 

fizetőképességével. Ezt az éves beszámoló, vagy aktuális könyvelés adatok alapján néhány mutató 

segítségével könnyen kiszámíthatja és elemezheti. Amennyiben a likviditás nem megfelelő, a 

vállalkozónak gondoskodni kell a hiányzó pénzmennyiség előteremtéséről, például valamilyen típusú 

hitel felvételével. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan tudná jellemezni Magyarország bankrendszerét a rendszerváltás előtti és utáni 

időszakban? 

2. Mit jelent a jegybank, és milyen funkciót lát el? 

3. Soroljon fel néhány Magyarországon működő kereskedelmi bankot, nevezze meg fő 

feladatköreit! 

4. Milyen jellemző – a kereskedelemben alkalmazott – fizetési módokat ismer? Jellemezze az 

egyes típusokat! 

5. Mit jelent a likviditás és hogyan tudjuk mérni? 

6. Mire szolgál a hitel és milyen típusait ismeri? 

7. Miért van szüksége egy vállalkozásnak bankszámlára és házipénztárra? 

8. Milyen típusú bankszámlák szerepelhetnek egy vállalkozás életében? 

9. Milyen szabályok vonatkoznak a házipénztár létesítésére? 

11.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. A vállalkozás forgóeszközeinek értéke: 2.500.000 Ft. A vállalkozás 1.800.000 Ft értékű 

kötelezettséggel rendelkezik. Számítsa ki a likviditás értékét, és értelmezze! 

2. A vállalkozás forgóeszközeinek értéke 15.000.000 Ft, emellett 3.000.000 Ft készlettel 

rendelkezik. A rövid lejáratú kötelezettségeinek értéke 12.500.000 Ft. Hogyan alakul a 

vállalkozás likviditása a gyorsráta alapján? Mit javasol a likviditás alapján a vállalkozás 

vezetésének? 



 

3. A borászat egy 25.000.000 Ft értékű beruházásra készül. Az ehhez rendelkezésre álló saját 

tőkéje jelenleg 10.000.000 Ft. Mit javasol a vállalkozás vezetésének? Hogyan tudja 

előteremteni a vállalkozás a hiányzó pénzösszeget? Ehhez milyen kötelezettséget kell 

várhatóan vállalnia? 

4. A 3. pontban szereplő beruházás megvalósításához a vállalkozás pályázatot készít, melyet el is 

nyer 10.000.000 Ft összegben. Milyen bankszámla alkalmazását javasolja a vállalkozás 

vezetésének? 

 



 

12. A BORKERESKEDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 

12.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató legyen tisztában az Európai Uniós Közös Agrárpolitika legfontosabb elveivel. Ismerje 

az EU agrárszabályozásának legfontosabb elemeit. 

Legyen tisztában a szőlő és a bor jogszabályban szabályozott fogalmával. Ismerje a jövedéki 

termékek általános szabályozásának, illetve a borászati termékek jövedéki előírásainak legfontosabb 

elemeit, a jogszabályok fellelhetőségének helyét. A hallgató tudja kezelni a zárjeggyel kapcsolatos 

teendőket. 

A hallgató ismerje és készségszinten használja a borkereskedelemhez kapcsolódó fontosabb 

kísérőokmányokat. A hallgató ismerje a borászati termékekhez kapcsolódó eredetvédelmi célokat, 

elveket, az eredetvédelemhez kapcsolódó legfontosabb szabályozásokat, illetve intézményrendszert. 

12.2 A KURZUS TARTALMA 

− KAP (Közös Agrárpolitika) 

− A szőlő és a bor jogi fogalma 

− A bor jövedéki szabályozása, zárjegy 

− Kísérő okmányok 

− Eredetvédelem 

12.3 A TANANYAG 

Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása után a hazai jogrendszer mellett („fölött”) a közösségi 

jog is jelentős hatással van a hazánkban végbemenő intézkedésekre. Erőteljesen érvényesül ez a 

mezőgazdaság és élelmiszeripar területén, mert a túltermelési válság és az élelmiszerek világszinten 

egyenlőtlen elosztása szükségessé tette a közösségi összefogást. 

Az Európai Unió mintegy 130 millió hektáron, közel 7 millió gazdaságban folytat mezőgazdasági 

termelést.
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12.3.1 KAP (CAP - Common Agricultural Policy) 

A Római Szerződésben kezdeményezett Közösségi Agrárpolitika legfontosabb vezérelve a 

közösségi piac védelme és támogatása. 

A kezdeti célkitűzések arra irányultak, hogy a mezőgazdaságban jelen levő infrastruktúra 

modernizálásával a termelékenységet ösztönözzék. Emellett fontos cél volt a piacok stabilizálása és a 

fogyasztók számára elérhető árak megtartása. E célok megvalósítása jórészt sikerült is, sőt, a 

túltermelés válsága lépett színre a 80-as évektől. Felül kellett vizsgálni a KAP intézkedéseit, és új 

vezérelveket kellett megfogalmazni. A 80-as évek végének intézkedései között szerepelt a termelési 

kvótarendszer kiterjesztése, a mezőgazdasági alkalmazottak korkedvezményes nyugdíja és még 

számos olyan intézkedés, amely a termelékenység visszafogását célozta. A szőlőtermesztés esetében 

például a mezőgazdasági szempontból nehéz évek mellé megjelent a szőlőtőkék kivágásának 

támogatása, amely sok jó minőségű szőlő és kiváló borászat eltűnésével járt Magyarországon. Az erre 

a célra fordítható támogatás a 2010/2011-es borászati évben 3,88 milliárd forint. Így a becslések 

szerint mintegy 5500 hektár szőlő kivágására kerül sor. 

Napjainkban a KAP fontos szempontjai között a fenntartható fejlődés szerepel. A földrajzi 

környezet megőrzése mellett biztonságos élelmiszerek termelése és forgalmazása a cél. Emellett 

fontos, hogy valamilyen mezőgazdasági tevékenység minden vidéki területen fennmaradjon, és 

megőrizzük a diverzitást (természeti sokszínűség). 

Az élelmiszerek biztonságának fokozásához fontos a különböző termékek 

nyomonkövethetőségének megoldása és az ún. RASFF-rendszer (Rapid Alert System for Food and 
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Feed) működtetése. Ez egy gyorsjelző rendszer
33

, amely arra szakosodott, hogy amennyiben a 

tagországok jelzik, hogy egy élelmiszer vagy takarmány közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti az 

egészséget, a rendszer haladéktalanul értesíti a tagokat annak érdekében, hogy károkozás ne 

fordulhasson elő, illetve minél gyorsabban megszűnjön a kárveszély, például a termékek visszahívása 

által. 

A KAP jelenleg is változásokon megy keresztül, melyben a jelenlegi soros magyar EU-elnökség 

alatt hazánk is döntő szerepet vállal. 

 

 

24. kép A KAP-ra költhető éves keret az AGENDA 2000 alapján (millió euró)34 

A borászati ágazat átfogó EU-s szabályozását a 479/2008/EK rendelet tartalmazza. A rendelet 

célja, hogy biztosítsa az ágazat fenntartható és versenyképes fejlődését. A rendelet olyan konkrét 

elveket is tartalmaz, mint például, hogy az évente 50 000 hektoliternél nagyobb mennyiséget előállító 

tagállamok számára továbbra is engedélyezni kell azon borszőlőfajták kiválasztását, amelyekből a 

területükön bor állítható elő. Bizonyos borszőlőfajtákat ki kell zárni. Emellett például tiltja a harmadik 

országból származó bornak a Közösségből származó borral való házasítását, valamint a Közösségben 

harmadik országokból származó borok egymással való házasítását. A rendelet a fiatal bortermelők 

számára külön előnyöket biztosít. 

A szőlő-bor ágazat közösségi irányításában az alábbi szabályzók játszanak szerepet:
35

 

− az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös 

piacszervezésről)  

− 555/2008/ EK rendelet a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, 

a termelési potenciál és a borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról 

− 436/2009/EK Bizottsági rendelet a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez 

szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, 

valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról 

− 606/2009/EK Bizottsági rendelet a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és 

az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes 

szabályok megállapításáról 

− 607/2009/EK Bizottsági rendelet a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló 

eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek 

címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok 

megállapításáról 

− A Tanács 1234/2007/EK rendelete mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 

valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes 

közös piacszervezésről szóló rendelet )  
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12.3.2 Hazai borjog 

Az EU közös agrárpolitikája tehát jelentős mértékben meghatározza a magyar mezőgazdaság, 

egyben a szőlőtermesztés és bortermelés jogi, szabályozási kereteit. Emellett a hazai szabályozás is 

befolyásolja e terület működését. 

A 2003. évi CXXVII. törvény
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  a vámtarifaszámok segítségével meghatározza, hogy mi minősül 

a jövedéki szabályozás alá eső borászati terméknek és mellékterméknek. 

A szőlőből készült bor jövedéki adó mértéke a fenti törvény 80. §-a alapján jelenleg 0 Ft. 

A jövedéki szabályozás mellett a zárjegyre vonatkozó rendelkezések is szerepelnek a 

jogszabályban. A 73. § szerint az alkoholtermékek forgalomba hozatala kizárólag zárjeggyel 

történhet. 

„A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére 

felhelyezett olyan bélyeg, amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került előállításra 

(palackozásra), és onnan került kiszállításra.”
37

 

 

A zárjegyet a magyar állam állíttatja elő és a vámhatóság bocsátja a zárjegyfelhasználó 

rendelkezésére. 

A szőlőtermesztést és bortermelést a 2004. évi XVIII. törvény
38

 szabályozza összhangban az 

Európai Uniós szabályozással
39

. 

A törvény fontos definíciója a borvidék és a borászati termék meghatározása: 

 

Borvidék: olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére 

kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajta összetételű és 

művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és amelyről 

sajátos jellegű borászati termékek származnak; borvidékbe olyan település sorolható, amelynek a szőlő 

termőhelyi kataszterében nyilvántartott területe a település összes mezőgazdaságilag hasznosított 

területének 7%-át eléri, vagy olyan település, illetve fővárosi vagy megyei jogú városi kerület, 

amelynek területén borászati üzem működik. 
40

 

 

Borászati termék: a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 

1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: 479/2008/EK rendelet) IV. mellékletében szereplő szőlészeti és borászati termékek, 

továbbá a friss borszőlő, a töppedt borszőlő és az aszúsodott borszőlő 

 

A törvény emellett meghatározza a telepíthető fajtákat, a telepítés és kivágás szabályait, a kataszteri 

rendszert. Fontos szabályokat tartalmaz a borászati termékek eredet-megjelöléséről, a földrajzi 

helymegjelölésről, a tárolásról és nyilvántartásról. A jogszabály rendelkezik a forgalomba hozatal 

lényeges elemeiről, különös tekintettel a származási bizonyítvány kiadására. A jogszabály külön kitér 

a tokaji borvidékkel kapcsolatos intézkedésekre. 

A hazai szabályozás egyéb fontos intézkedései a következők: 

A közösségi jogszabályok végrehajtását, illetve a tagállami szabályozást megvalósító törvények:  

− a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 

− a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 

− a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
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 a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
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 2003. évi CXXVII. törvény 73. § (3) 
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 a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
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 2009. évi XXXIX. törvény módosította. 
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A törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek: 

A. Eredetvédelmi ügyek: 

− 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi 

jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről; 

− 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) 

FVM rendelet módosításáról; E rendeletmódosítás eredményeként új melléklet adja meg a 

magyarországi m.t. minőségi – 2009. augusztus 1. után oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel    

rendelkező borok - földrajzi jelzéseit. 

− 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet a Bor Eredetvédelmi Tanácsról 

− B. Támogatási intézkedések 

− 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező 

melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről; 

− 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására 

vonatkozó szabályozásról. 

− 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező 

melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről; 

− 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás 

feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról; 

− 101/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére 

felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás 

igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról; 

− 135/2009. (X. 14.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 

2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről 

− C. Szabályozási intézkedések: 

− 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról; 

− 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének elvételezéséről, 

kiegészítéséről és módosításáról; 

− 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról; 

− 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalomba hozatali járulék megfizetésének, 

kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 

módosításáról; 

− 127/2009. (IX. 29) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a 

származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, 

forgalomba hozataláról és jelöléséről
41

 

12.3.3 Borkísérő okmányok 

A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjét hazánkban a 

136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet szabályozza. Eszerint szükséges a borkísérő okmány 

alkalmazása, melyet a szállító vagy a szállítónak átadó köteles kiállítani. 

A borkísérő okmányt úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak és megváltoztathatatlanok 

legyenek. A borkísérő okmányt nem lehet javítani, a hibásan kitöltött borkísérő okmányt áthúzással, 

dátum feltüntetésével és aláírással érvényteleníteni kell.
42

 

A borkísérő okmányt 3 példányban kell kiállítani, melyből egy példány a vevőé, kettő pedig az 

eladóé, melyből egy a terméket kíséri és a vevő átvétel után visszaküldi az eladónak. 

A szőlőmust-felvásárló és mustelőállító pincekönyvet is köteles vezetni.  

A szőlő-pincekönyvben a mustelőállítónak a saját és a vásárolt szőlőt (származási 

bizonyítványonként, szőlőfajtánként, felhasználási jogcímenként, eladónként és vevőnként), a 

szőlőfelvásárlónak a továbbértékesítés céljából vásárolt szőlőt, továbbá az általuk átvett borkísérő 
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 136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet 5. § 



 

okmányokat kell nyilvántartani. A szőlőbor-pincekönyvben a betárolt szőlő, a termékelőállítás során 

bekövetkező készletváltozások, a mustjavítás, a must, illetve a bor savtartalom-változtatás, a 

borédesítés, a természetes személy adóraktár engedélyes esetében az adómentes szőlőborfogyasztás, a 

termékértékesítés, a kiegészítő és adalékanyagok (cukor, sűrített must, töményített must, tartósított 

must, borkősav) készletváltozások, a melléktermékek készletváltozások, a tárolótartályok, az átvett 

szállítási okmányok nyilvántartását kell vezetni.
43

 

A borkísérő okmány egységes formáját szabályozta a rendelet, de a deregulációs folyamatok 

eredményeképpen a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet ezt hatályon kívül helyezte. 

 

25. kép Borkísérő okmány minta 
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12.3.4 Magyar Borkönyv 

A Magyar Borkönyv a magyarországi borkészítésre vonatkozó szabályokat tartalmazza az Európai 

Unió szabályozása alapján összefoglalva. A Magyar Borkönyv Bizottság 1998-ban alakult meg azzal a 

céllal, hogy a borászati ágazat egységes szabályozását megalkossa és deklarálja. A Magyar Borkönyv 

teljes szövege megtalálható a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján. 

12.3.5 Eredetvédelem 

Az eredetvédelem lényege, hogy a szőlő- és bortermelés területi és borászati kategóriáinak 

meghatározása és szabályozása által védje a bor földrajzi eredetét, ösztönözze a magas értékű 

borászati termékek előállítását, védje a szőlő- és bortermelők érdekeit, és erősítse a piacon megjelenő 

hazai borok versenyképességét. 

Az eredetvédelemben szabályozott borkategóriák a következők: 

 Asztali borok 

o Tájbor 

 Bor 

 Gyöngyözőbor 

 Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 

o Különleges minőségű bor 

o Védett eredetű bor 

 Bor 

 Gyöngyözőbor 

 Pezsgő 

 Likőrbor 

Ezen termékek a földrajzi egység nevét használhatják önállóan, a nagyobb földrajzi egység 

nevének feltüntetése nélkül: 

 Borvidék neve 

 Borvidéki körzet neve 

 Borvidéki település neve 

Az eredetvédelmi rendelkezések az alábbi területi egységeket határozzák meg: 

1. Termőhely 

2. Földrajzi eredet jelölésére szolgáló földrajzi egységek megnevezései 

3. Borrégió 

4. Meghatározott termőhely 

 Borvidék 

 Borvidéki körzet 

 Borvidéki település 

 Borvidéki település dűlője 

A hazai bormegjelölésre használható földrajzi egységek a következők: 

1. Észak-Magyarországi 

2. Alföldi 

3. Dél-Dunántúli 

4. Észak-Dunántúli 

5. Balatoni 

6. Dunai 

7. Tisza-völgyi 

8. Duna-Tisza közi 

9. Dél-alföldi 

10. Zempléni 

11. Nyugat-Dunántúli 

12. Tisza melléki 

13. Duna melléki 

  



 

Védett eredetű borok kategóriájába a következők tartoznak: 

1. Tokaji szamorodni 

2. Tokaji máslás 

3. Tokaji fordítás 

4. Tokaji aszú és aszúeszencia 

5. Tokaji eszencia 

6. Tokaji Főbor 

12.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A borászati ágazat az utóbbi időben kiemelt szerepet kapott mind uniós, mind pedig hazai szinten. 

Az Európai Unió a KAP keretén belül szabályozza azokat az irányelveket, melyeket a tagországok 

saját törvénykezésükben érvényesítenek. 

A hazai borjog két fontos rendelkezése a 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a 

borgazdálkodásról és a 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól, mely szabályozza a borászati ágazat főbb definícióit és a 

termelés és forgalomba hozatal legfontosabb szabályait. 

A borászati termékek forgalomba hozatala zárjegy alkalmazásával lehetséges, melynek szabályait a 

jövedéki törvény tartalmazza. Emellett a minőségi termékek előállításában és piaci védelmében fontos 

szerepet kap az eredetvédelem. 

A Magyar Borkönyv a fenti főbb területekkel kapcsolatos jogszabályokat összefoglalóan 

tartalmazza, így az ágazat minden szereplője számára iránymutatással szolgál saját tevékenysége 

sikerességéhez. 

12.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a CAP (magyarul: KAP)? 

2. Milyen fő vezérelvek megvalósítására épül a KAP? 

3. Melyik két fontos jogszabály határozza meg a borászati ágazat fő definícióit és a termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának legfontosabb előírásait? 

4. Miért volt/van szükség a szőlőültetvények kivágásának támogatására? Ön egyetért ezzel? 

5. Mi a zárjegy, és mikor kell alkalmazni? 

6. Mi a borkísérő okmány, és mikor kell alkalmazni? 

7. Mik a borkísérő okmány adattartalmának főbb pontjai? 

8. Milyen dokumentum tartalmazza a magyar borászati ágazatra vonatkozó főbb szabályzókat 

összefoglalva? 

9. Mit jelent az eredetvédelem, és mik a szabályozás fő céljai? 

10. Milyen földrajzi egységek használhatók bormegjelölésre? 

12.6 GYAKORLÓ FELADATOK 

1. Ön új vállalkozásában nemzetközi borkereskedelemmel kíván foglalkozni. Milyen 

dokumentumokat kell feltétlenül átolvasnia ahhoz, hogy megkezdje tevékenységét? 

2. Mi a véleménye a borászati ágazatban jelenleg alkalmazott elvekről és a szabályozás 

irányáról? 

3. Készítse el kedvenc borának címkéjét! Milyen információkat kell, illetve lehet feltüntetni a 

címkén? 



 

13. ÖSSZEFOGLALÁS 

13.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Borkereskedelem és logisztika tárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa mindazon ismereteket, 

melyek egy borászati vállalkozás kereskedelmi és logisztikai folyamatainak menedzseléséhez 

szükségesek. 

Ennek kapcsán ismerje a kereskedelem alapfogalmait, a borkereskedelem történeti vonatkozásait és 

jelenlegi trendjeit. Legyen tisztában a kereskedelmi folyamatok mikroökonómiai elméleti hátterével, a 

kereslet és kínálat összefüggéseivel és ezek befolyásolásának lehetőségeivel. 

Ismerje a nemzetközi kereskedelem főbb fogalmait, jellemzőit, szabályait és szokványait, definiálja 

és össze tudja mérni a kereskedelmi üzletek típusait, azok előnyeinek és hátrányainak 

figyelembevételével. 

A hallgató tudja kezelni a kereskedelemben használatos legfontosabb szerződéstípusokat, ismerje a 

kereskedelmi munka elemeit az értékesítés részletes folyamatának menedzseléséig. Ismerje a 

kereskedelmi logisztika főbb folyamatait és módszereit. 

Napjainkban számos ágazatban egyre inkább tért hódít az elektronikus kereskedelem, mint modern 

értékesítési forma, ezért fontos ismerni a lényegét, piaci rés megnyerési lehetőségeit, a fogyasztói 

döntés befolyásolásának interaktív módszereit. 

Emellett lényeges, hogy a hallgató legyen önállóan lebonyolítani a borkereskedelem pénzügyi 

vonatkozású feladatait, a marketing feladatokat. Ismerje a borkereskedelem komplex jogi hátterét és a 

jogszabályi források rendszerét. 

13.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

A tárgy bevezetésében meghatároztuk a kereskedelem helyét a nemzetgazdaságban, megvizsgáltuk 

a szerepét és fő működés mechanizmusait. Megismerkedtünk az áruforgalmi folyamat elemeivel, 

megvizsgáltuk, hogy mi jellemző általánosságban a kereskedelmi munkára, és hogyan alakul ez a 

borkereskedelem speciális területén. Megvizsgáltuk a kereskedelem szervezetét és az értékesítési út 

különböző lehetséges módozatait. 

A bortermelés, és ezzel együtt a borkereskedelem, régi múltra tekint vissza. A történeti fejlődés 

során számos pozitív és negatív változás érte az ágazatot. A múltbéli változások mellett 

megismerkedtünk a borfogyasztás és -kereskedelem jelenlegi trendjeivel is. Megvizsgáltuk a hazai 

piacot, és elkészítettük a magyarországi borágazat SWOT-analízisét. 

Ezek után átlépve az országhatárt megtanultuk a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos 

fontosabb fogalmakat, és megismertük a külkereskedelmet befolyásoló fontosabb szervezeteket és az 

Európai Unió befolyásoló szerepét. A magyar piac tekintetében megvizsgáltuk a külkereskedelmi 

mérleg alakulását és az ebben szerepet játszó külkereskedelmi ügylet fogalmát és létrejöttének 

feltételeit. Részleteztük a külkereskedelmi szerződés tartalmát és a szerződésben meghatározandó 

fuvarparitások lényegét és elemeit, az INCOTERMS klauzulákat. A szerződés részeként 

megvizsgáltuk a külkereskedelemben jellemzően alkalmazható fizetési módokat. 

A következő témakörben megismerkedtünk a borkereskedelem gazdasági hátterének lényeges 

elemeivel, úgymint a piac, a kereslet és kínálat, az ár és a jövedelem befolyásoló szerepével. Röviden 

kitértünk a jellemző piaci formák bemutatására. Megvizsgáltuk a Marshall-kereszt felépítését és 

működését, a rezervációs árat, az adók és a vámok befolyásoló szerepét. A piac új trendjeinek engedve 

kitértünk az internetes kereskedelem lényeges elemeire. 

A kereskedelem fő feladata az elosztás megvalósítása. Ez jellemzően valamilyen értékesítési 

csatornán keresztül zajlik. E csatorna felépítése, összetettsége, vertikalitása sok tényezőtől függ. Az 

egyes szinteken elhelyezkedő szereplők, a nagykereskedelem és kiskereskedelem számos típusa 

alakult ki, melyeket részletesen is megvizsgáltunk. 

A kereskedelmi ügylet lebonyolításának lényeges, gyakran meghatározó eleme a megfelelő 

szerződés megkötése. Ezért felsoroltuk a teljes kereskedelmi tevékenység során jellemzően létrejövő 

szerződéstípusokat, valamint végigvezettük azt a folyamatot, amely a beszerzés, illetve értékesítés 

során elvezet a probléma felvetődésétől a fizetésig és az áru átvételéig. 



 

A teljes folyamat áttekintését követően kiemeltük annak a konkrét eladásra vonatkozó részét. 

Elemeztük azokat a lépéseket, amelyek a sikeres eladáshoz vezetnek, valamint felsoroltuk a sikeres 

értékesítő legfontosabb tulajdonságait, követelményeit. Bemutattuk az értékesítéshez kapcsolódó 

fontosabb dokumentumok, a számla és a nyugta kiállításának módját és szabályait. 

A kereskedelmi folyamat leírása mellett törekedtünk a logisztikai háttér bemutatására is. 

Megismertük a logisztika lényegét, célját, valamint a beszerzési, termelési, értékesítési logisztika 

jellemzőit. Kitértünk a bolti technológia összetevőire. Megvizsgáltuk a csomagolás szerepét és 

típusait, valamint összefoglaltuk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos legfontosabb teendőket. 

Az eladás sikeres lebonyolításához és az önálló vállalkozás vezetéséhez szükséges legfontosabb 

pénzügyi ismeretek mellett megismerkedtünk a magyar bankrendszer főbb jellemzőivel, bemutattuk a 

hazai forgalomban ismert és használt fizetési módokat, megvizsgáltuk a likviditás fogalmát, 

kiszámítását és a számítások értelmezését, valamint a likviditás esetleges fenntartásához szükséges 

hitel legfőbb jellemzőit. A vállalkozás készpénzkészletének kezelésére szolgáló házipénztár szabályai 

mellett jellemeztük a bankszámlavezetés lényegét és különböző típusait. 

Végül áttekintettük a borászati ágazatra vonatkozó Európai Uniós és hazai irányelvek és 

jogszabályok rendszerét és a legfontosabb tájékoztatási forrásokat. 

13.3 XIII.3. A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

13.3.1 XIII.3.1. A kereskedelem alapjai 

A nemzetgazdaság egy állam termelő- és szolgáltató, valamint fogyasztási egységeinek összességét 

és a közöttük fennálló összetett kapcsolatrendszert jelenti. A nemzetgazdaság működését a GDP-

mutató segítségével mérhetjük és hasonlíthatjuk össze más országokkal. A nemzetgazdaság 

szektorokra, azon belül ágakra tagozódik. A szőlőtermesztés a mezőgazdaság, míg a bortermelés a 

feldolgozóipar része. 

A kereskedelem feladata az elosztás, azaz a megtermelt javak eljuttatása a termelőtől a fogyasztóig. 

Ennek megvalósítása az áruforgalmi folyamat. 

A kereskedelmi munka jellemzője, hogy volumene változó, nehezen jelezhető előre, gyakran 

szezonális jellegű. A sikeres kereskedelemhez a benne részt vevőktől alapos szakmai tudás és 

megfelelő személyes tulajdonságok szükségesek, hiszen a kereskedelem élőmunkaigénye magas, nem, 

vagy csak korlátozottan, helyettesíthető gépekkel (lásd VII. lecke: automata kereskedelem).  

A borkereskedelem a kereskedelmi ágazaton belül is speciális szegmens. Bár a forgalom jórészt 

kiegyenlített, de a szakembertől átfogó áruismeretet és személyes tapasztalatot igényel. Emellett 

fontos a különböző adó-, vám- és engedélyezési tudnivalók alapos ismerete. 

A kereskedelem szervezetileg nagy- és kiskereskedelemre tagozódik. A borászati ágazatban 

emellett szerepet kapnak az önkéntes társulások, a hegyközségek és az utóbbi időben jelentős szerep 

hárul a Bormarketing Bizottságra is az ágazat népszerűsítésében és sikerének előmozdításában. 

13.3.2 A borkereskedelem története és trendjei 

A borkészítés technológiája vélhetően az ókorból származik, a borkereskedelem kialakulása is erre 

az időszakra tehető, bár a nagy mennyiségű kereskedelem a középkorban indult meg. A Római 

Birodalom jelentős hatással volt az egykori Pannónia bortermelésére. A honfoglalás idején már 

kialakult szőlő- és borkultúra fogadta a Kárpát-medencébe érkezőket. Első borvidékünk, Abasár 1042-

ből származik. 

Az első borkivitelről 1226-ból találtak feljegyzést. A 13. századtól felértékelődött a bor szerepe, a 

királyok támogatták ezt az ágazatot. Mátyás szigorú szabályozást vezetett be a borkivitelre 

vonatkozóan, elsősorban az orosz exportot részesítette előnyben. 

A török hódoltság alatt fontos bevételi forrás volt a bor, annak ellenére is, hogy a mohamedán 

vallás tiltotta a szeszesital fogyasztását. 

A XVIII. században többirányú törekvések indultak el a „nyugati”piacok meghódítására, ezek 

azonban csekély eredménnyel jártak. 

Mária Terézia már rendelettel korlátozta a magyar bor forgalmát az osztrák bor javára, így a 

külföldi piac fokozatosan bezárult. Jelentős visszaesés következett be a forgalomban, csupán a belföldi 



 

piac kiszolgálására irányult, ráadásul a rossz minőségű, de olcsó osztrák bor mint versenytárs mellett, 

s ez a technológia romlásával és elavulásával járt. 

A kiegyezés vetett a negatív tendenciának, ekkor az ágazat újabb fejlődésnek indulhatott. 

Kedvezményekkel, támogatásokkal ösztönözték új üzemek létrehozását. A felfelé ívelő tendenciának 

az I. világháború vetett véget. A világháború utáni rövid fellendülést a gazdasági válság állította le, 

majd a II. világháború sodorta ismét válságba. 

Az államosítás a borászati ágazatot is elérte. Bár a forgalom valamelyest fellendült és az export is 

beindult, inkább a mennyiségi, mint a minőségi szempontok domináltak.  

Jelenleg a világon kb. 236 millió hektoliter bort termelnek. A legnagyobb borexportőr országok 

Olaszország, Spanyolország, Franciaország, őket követik Ausztrália, Chile és az Egyesült Államok. 

Import tekintetében az első helyen évek óta Németország áll, második az Egyesült Királyság, majd az 

Egyesült Államok következik. 

Az Európai Unió a világ bortermelésének 59, borfogyasztásának 54 %-át adja, melyen belül 

Magyarország a 6-7. helyen áll. 

A hazai borfogyasztás még az alacsonyabb kategóriájú szegmensre, az ún. asztali borokra 

összpontosul. A bor komoly versenytársa azonban a sör és egyre inkább az égetett szeszesitalok, 

elsősorban a pálinka. A fő fogyasztói csoport nemcsak hazánkban, de világszerte a férfiak, elsősorban 

a 40 év feletti férfiak köre, emellett egyre inkább tapasztalható trend, hogy a hölgyek borfogyasztása 

határozottan emelkedik. 

13.3.3 A nemzetközi borkereskedelem 

A nemzetközi kereskedelem egyszerűen fogalmazva a kereskedelem azon formája, amely átlépi az 

országhatárt. Hazánkban a nemzetközi adásvétel szabályozása a Bécsi Konvencióra épül. E terület 

fontos szereplője a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), emellett fontos befolyásoló szereppel bír 

még az IMF, a Világbank és az OECD. 

A Schengeni Egyezmény vámuniót hozott létre, amely a tagországok között eltörölte a vámokat, és 

közös vámhatárt hozott létre, ezzel segítve a kereskedelmet az Unió országai között. 

A külkereskedelmi ügylet a külkereskedelmi szerződés megkötésével jön létre, melynek fontos 

tartalmi követelményei vannak. Két alapvető típusa az export- és az importügylet. 

A külkereskedelmi szerződés speciális része a fuvarparitás meghatározása, azaz azon helyé, ahol a 

tulajdonjog és a kárveszély az eladóról a vevőre száll át. Erre egy szokványt határozott meg az ICC, 

amely INCOTERMS klauzulák néven vált ismertté. Ez nem törvény, tehát csak abban az esetben 

kötelező érvényű, ha az adott külkereskedelmi szerződésben a felek kikötik. 

A szerződés másik lényeges feltétele a fizetési mód meghatározása, amely a gyakran nagy földrajzi 

távolságok miatt nagy körültekintést igényel. A jellemző fizetési módok: az előrefizetés, a készfizetés, 

a hiteleladás és a nyitvaszállítás. A fizetés történhet banki átutalással, akkreditívvel, inkasszóval, 

bankgarancia és céghitelnyújtás mellett. 

13.3.4 Kereslet és kínálat, illetve ezek befolyásolása, az internetes kereskedelem szerepe a 

borászatban 

A kereskedelem a „piacon” zajlik. A piac kifejezést sokféleképpen értelmezhetjük. E tárgy 

keretében azonban a kereskedelem színterét értjük. A piacon lezajló folyamatokat elsősorban az ott 

kialakuló ár, a vásárlók jövedelme, az ezek alapján kialakuló kereslet és kínálat, valamint a létrejövő 

piaci formák (verseny, oligopólium, monopólium) határozza meg. 

Egy termék piaci keresletét a Marshall-kereszt segítségével ábrázolhatjuk, mely a piaci ár 

függvényében mutatja az adott termékből keresett és kínált mennyiséget és az így kialakult helyzetet 

(egyensúly, túlkereslet, túlkínálat). A piaci folyamatokat ezen felül befolyásolja még az eladó(k) és a 

vevő(k) rezervációs ára, az ár- és jövedelemváltozások, valamint az állami beavatkozás az adók, 

vámok, támogatások szabályozása révén. 

Napjainkban egyre inkább tért hódít az elektronikus (interneten zajló) kereskedelem, amely már 

nem teszi szükségessé bolt kialakítását (vagy ezzel párhuzamosan működik), hanem a kiszolgálás 

raktárról zajlik valamilyen elektronikus csatornán (jellemzően interneten) keresztüli megrendelés 

alapján. 



 

13.3.5 Kereskedelmi üzlettípusok: a nagykereskedelem 

A kereskedelem feladata a termékek, szolgáltatások eljuttatása a fogyasztókhoz. Ez különböző 

elosztási csatornákon valósulhat meg. A klasszikus út során a termék a termelőtől a 

nagykereskedőhöz, innen a kiskereskedelembe jut, majd innen kerül a fogyasztóhoz. Ez a közvetett 

elosztás egyik típusa, az áruk jelentős része így kerül végső felhasználásra. Emellett léteznek közvetett 

(direkt és kvázi direkt) formák is. A kereskedelem tehát nagy- és kis-, valamint kül- és 

belkereskedelemre tagozódik. 

A nagykereskedelem klasszikus értelemben tehát a termelőtől szerzi be az árut és továbbértékesítés 

céljából a kiskereskedőnek adja tovább. A klasszikus nagykereskedelem mellett alakultak egyéb 

változatok is kialakultak ezen az ágazaton belül, mint a demigrosz, a rack jobber, a cash and carry és a 

közvetítő kereskedelem. Emellett ágazati összefogások is megfigyelhetők bizonyos folyamatok 

összehangolására, ilyenek például az ügynökségek és a klaszterek. 

13.3.6 Kiskereskedelmi üzlettípusok 

A klasszikus értelemben vett kiskereskedelem nagykereskedőktől szerzi be az árut és végső 

fogyasztás, felhasználás céljából adja el a fogyasztóknak. Jellemző típusa a bolt, amely egy-, két- és 

háromfázisú technológiával működhet. Emellett az alábbi típusokkal találkozhatunk még: áruház, 

szaküzlet, Cash and Carry, diszkont- és raktáráruház, szupermarket, bevásárlóközpont, hipermarket és 

bemutatóterem. A borkereskedelemben a szaküzletek megjelenése és a hipermarketek borforgalmának 

növekedése a jellemző trend. 

A bolti kiskereskedelem mellett az utóbbi évtizedben szaporodnak a bolt nélküli formák. A hirtelen 

vagy üzemidőn kívül fellépő igények kielégítését szolgálja az automata kereskedelem, mely a 

borforgalmazásban egyelőre nem kapott szerepet. Emellett a csomagküldő és internetes kereskedelem, 

a TV-Shop, az ügynöki és MLM rendszer van jelen a hazai belkereskedelemben, melyek közül a 

borászatban egyelőre az internetes kereskedelem hódít. Jellemző kiskereskedelmi forma a franchise, 

amely az élelmiszeripar egyre jelentősebb értékesítési formája. 

13.3.7 Kereskedelmi ügylet dokumentációja, a kereskedelemben használatos szerződések 

A leckében megismertük azt a folyamatot, amely során eljutunk a kereskedelmi szerződés 

megkötéséig. A folyamat a problémafelismerés után az ajánlatkéréssel kezdődik. A beérkező ajánlatok 

közül a legkedvezőbb (és nem csupán legolcsóbb) ajánlat kiválasztása után megrendeljük a 

termék(ek)et. Az áru megérkezésekor fontos tényező az áruátvétel, hiszen a szállítás megfelelőségét 

igazolni kell. Amennyiben helyes szállítás történt, az áru tulajdonjoga és egyben a kockázat a vevőre 

száll át. A szállításról kiállított számla érkezhet az áruátvételt megelőzően, azzal egyidejűleg és azt 

követően. A számla szigorú számadású nyomtatvány, kötelező tartalmi elemeit az áfa-törvény írja elő. 

A számla kiegyenlítése a 4. és 11. leckében tárgyalt fizetési módok szerint történhet. 

Az adásvételi szerződés mellett a borkereskedelemben előforduló szerződéstípusok lehetnek még a 

bérleti, a megbízási, a vállalkozási, a szállítási, fuvarozási és szállítmányozási, a lízing-, a munka- és a 

hitel-, illetve bankszámlaszerződés. A szerződés biztonságos teljesítését a biztosítékokkal segíthetjük, 

melynek jellemző típusai: a foglaló, a kötbér, a jótállás, a bankgarancia, a zálogjog és a kezesség. 

13.3.8 Az értékesítés komplex folyamata, feladatai 

Ebben a leckében az árunak a vevő felé történő eladásával ismerkedtünk meg. Az eladás az alábbi 

lépéseken keresztül valósul meg: kapcsolatfelvétel, igényfelmérés, prezentáció, tárgyalás, alku, 

ajánlattétel, kifogások kezelése, zárás. Minden lépésnek megvannak a maga sajátos szabályai, melyek 

a sikerhez, a folyamat végén elérhető eladáshoz szükségesek. A siker azonban nem önmagában az 

eladás, hanem az újravásárlás biztosítása. Éppen ezért fontos, hogy az eladónak a szakmai tudás 

mellett néhány lényeges személyes tulajdonsággal is rendelkeznie kell a minél hatékonyabb eladási 

tevékenység eléréséhez. 

Az eladáshoz az előző fejezetben ismertetett módon számos dokumentum kapcsolódik. Ezek közül 

az egyik kötelezően kiállítandó a számla, esetenként a nyugta. Ennek szabályairól, tartalmáról az áfa-

törvény rendelkezik. 



 

13.3.9 A kereskedelem logisztikai feladatai 

A termelés és kereskedelem hatékony megvalósításához elengedhetetlen, hogy a logisztikai 

feladatok megfelelő tervezésével és lebonyolításával megteremtsük az eredményes munka feltételeit. 

A logisztika elsősorban a szükséges anyagok, munkaerő és eszközök biztosítását és áramoltatását 

jelenti a 7M jegyében. A logisztika a vállalat szinte minden részterületébe beépül, így jelen van a 

beszerzésben, a termelésben és az értékesítésben is. Utóbbinál a bolti technológia szervezése egy 

fontos feladat. 

Külön kell hangsúlyozni a csomagolás szerepét, hiszen az áruvédelmi funkción túl jelentős 

marketing funkciót tölt be, „eladja” a terméket, informál. 

A termelési és kereskedelmi feladatok ellátása során sok hulladék keletkezik. Napjainkban a 

környezetvédelem egyre nagyobb szerephez jut, így fontos, hogy tisztában legyünk a hulladékkezelés 

alapvető szabályaival és törekedjünk a környezettudatos magatartásra. 

13.3.10 Pénzügyi folyamatok a borkereskedelemben 

Jelenleg Magyarországon kétszintű bankrendszer működik. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti 

Bank (jegybank) az „állam bankja” és a „bankok bankja”, míg a kereskedelmi bankok elsődleges 

feladata a magánszféra kiszolgálása. A vállalkozások bankkal való kapcsolata egyrészt kötelezettség 

(vállalatalapításkor előírás a bankszámla nyitása), másrészt fontos követelmény a fizetési forgalom 

lebonyolításához. 

A fizetés belföldön – a 4. leckében ismertetett nemzetközi módokon túl – lehetséges még 

előrefizetéssel, előleg vagy foglaló kikötésével, készpénz, vagy készpénzkímélő, illetve –helyettesítő 

eszközök segítségével, átutalással, ritkán váltó segítségével. 

Amennyiben a vállalkozás fizetési kötelezettségeinek bármikor eleget tud tenni, úgy a működése 

likvid. A likviditás mérése azonban folyamatosan kell, hogy történjen, mert amennyiben a fizetési 

forgalom akadozik, az a teljes üzletmenetre és egyben az eredményre is károsan hat. Ebben az esetben 

gondoskodni kell külső tőke bevonásáról, melynek egyik eszköze a hitel. Nemcsak a hitel felvételére 

és kezelésére, de a vállalatnál lévő pénzeszköz bankszámlán, illetve házipénztárban történő kezelésére 

is külön szabályok vonatkoznak. 

13.3.11 A borkereskedelem jogi szabályozása 

A borászati ágazat szabályozási szempontból kiemelt szerepet kapott mind az unióban, mind pedig 

hazánkban, Így ha valaki a borászati ágazatban tevékenykedik, meg kell ismernie a vonatkozó 

szabályozás szintjeit és legfőbb elemeit. 

Az Európai Unióban a Római Szerződés indította el a Közös Agrárpolitikát, amely meghatározza a 

legfőbb alapelveket az agrárgazdaságban. A KAP jelenleg is átdolgozás alatt áll. Az agrárgazdaságon 

belül a borászati ágazatra konkrétan a 479/2008/EK rendelet vonatkozik. Emellett létezik még néhány 

EU-rendelet, amely az ágazat valamely részterületét szabályozza. 

Hazánkban a két – talán legfontosabb – jogszabály a 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről 

és a borgazdálkodásról és a 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól, mely szabályozza a borászati ágazat főbb definícióit és a 

termelés és forgalomba hozatal legfontosabb szabályait. A jövedéki törvény előírja továbbá a zárjegy 

alkalmazásának kötelezettségét. 

A szőlő- és borgazdálkodás dokumentációjának rendjét a 136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes 

rendelet szabályozza, amely előírja például a szállítás során a borkísérő okmány szükségességét. 

A magyar borászatban alkalmazandó jogszabályok összefoglalására megszületett a Magyar 

Borkönyv, mely az uniós szabályozási elvekkel összhangban részletezi a hazánk borágazatában 

alkalmazandó jogszabályokat. 

A borászatban – a bormarketing szerepének növekedésével - egyre hangsúlyosabb a termékek 

eredetének deklarálása. A földrajzi eredet kategorizálásának és feltüntetésének szabályaival az 

eredetvédelmi előírások foglalkoznak. 



 

13.4 ZÁRÁS 

A Borkereskedelem és logisztika tárgy keretén belül megismerkedtünk a bor eladásához szűkebb és 

tágabb értelemben kapcsolódó legfontosabb tudnivalókkal. A kereskedelem szervezetrendszerén túl 

megismertük a borkereskedelem létrejöttének történetét, jelenlegi fontosabb trendjeit, a nemzetközi 

kereskedelem sikeres lebonyolításához kapcsolódó szabályokat, a piaci helyzetet befolyásoló 

tényezőket, az internetes kereskedelem szerepét és a nagykereskedelem és kiskereskedelem jellemző 

típusait. Megtanultuk a borkereskedelemhez kapcsolódó dokumentáció elemeinek használatát, 

megvizsgáltuk a sikeres eladás lépéseit és követelményeit. A termelési és értékesítési folyamat 

sikeréhez elengedhetetlen logisztika lebonyolítása mellett megvizsgáltuk a fontosabb pénzügyi és jogi 

tudnivalókat. 

Bízunk abban, hogy ezen ismeretek segítségével egy borászati vállalkozás alkalmazottjaként vagy 

vezetőjeként a hallgató képes lesz előmozdítani az ágazatban működő vállalkozás sikerét. 
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