
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mezőgazdasági könyvelés 
 

Az Ön termelési szakértelme 
+ a mi mezőgazdasági könyvelési tapasztalatunk 

+ pályázatírási szolgáltatásunk 
= sikeres agrárvállalkozás 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mezőgazdasági könyvelés 
 
 
 

 
Mezőgazdasági vállalkozások, amelyek igénybe vehetik 

szolgáltatásunkat: 
 

 Őstermelők 
 

 Családi gazdálkodások 
 

 Egyéni vállalkozások, egyéni cégek 
 

 Mezőgazdasági termelő kft-k, bt-k 
 

 
 
 

Amihez egy általános könyvelő nem szokott érteni, de 

nálunk a szolgáltatás szerves részét képezi: 

 
Mezőgazdasági pályázatok figyelése és megírása 

Fiatal gazda projektek könyvelése 

Könyvelői csapatunkat mezőgazdasági adószakértő vezeti 

Megfelelő gazdálkodási és adózási forma kiválasztása 

Mezőgazdasági támogatások könyvelése 

Mezőgazdasági szakjogász segíti munkánkat 

 

 

 
 

Ellenőrizze le, könyvelési szolgáltatásunk tartalmaz-e 

minden Ön számára szükséges feladatot: 

 
Évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások 

elkészítése 

Egyszerűsített, valamint éves beszámolók elkészítése 

(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) 
 

Munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások elkészítése 
 

Magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó 

pénztárkönyvének vezetése 

Számviteli politika, számlarend, szabályzatok elkészítése 
 

Helyi adók bevallása 



 

 

Személyi jövedelemadó bevallások készítése 

Főkönyvi könyvelés a kettős könyvvitel rendszerében 

Bejelentési, illetve változás-bejelentési kötelezettségek 

teljesítése 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése 

Havi illetmények, bérek számfejtése 

Átutalási megbízások kitöltése a költségvetés felé 

teljesítendő kötelezettségekről 

Az adóhatóságokkal folytatott egyeztetések, levelezések 

lebonyolítása 

Képviselet ellátása az adóhatóságok előtt 

Főkönyvi kivonatok elkészítése. 

 
 

 
A könyveléshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 

 

 

Pályázati és hitelszemléletű könyvelés 
 

A könyvelést az Ön pályázati céljaihoz igazítjuk, olyan 

üzletviteli szemlélettel készítjük, amelyek révén a pályázati 

feltételeknek megfelel, azokon eredményesen szerepel 

majd vállalkozása. 

 
Mezőgazdasági szaktanácsadás 
 

Szaktanácsadóink segítik Önt a napi ügymenetben a 

jelentési kötelezettségek elkészítésében, adminisztrációs 

feladatokban. 

Szakmai tanácsokkal látják el Önt és vállalkozását. 

 

Szaktanácsadói díjaink akár 90%-a visszaigényelhető. 
 

 

Mezőgazdasági pályázatok megírása – külön díjazásért 
 

A pályázatát el is készítjük, amelyben nagy gyakorlattal, 

tapasztalattal, csaknem ezer sikeres referenciával 

rendelkezünk már. 



 

 

 
Mezőgazdasági pályázatok projektmenedzselése – 

külön díjazásért 
 

Az elnyert támogatásról a jelentési kötelezettségeket teljes 

körűen, nagy tapasztalattal végezzük el – a beruházásnál 

sok apró buktatóra oda kell figyelni! 

 
A könyvelések adószakértői ellenőrzése 
 

A könyvelők munkája többszörösen ellenőrzött, külön 

mezőgazdasági adószakértő is közreműködik, így biztos 

lehet abban, hogy a NAV mindent rendben talál majd. 

 
Szakmai felelősségbiztosítás 
 

Munkánk megbízhatóságát szakmai felelősségbiztosítás is 

garantálja, így Ön maximális védelmet élvez könyvelési 

szolgáltatásunk során. 

 
 

 
Miben számíthat még ránk? 
 

 

Folyamatos kapcsolattartás, napi 10 órás elérhetőség 
 

Adó- és költségoptimalizáló megoldások 
 

Több mint 20 éves mezőgazdasági szakmai tapasztalat 
 

Naprakész információk, szakmai tanácsadás 
 

Jog, szaktanácsadás, pályázatok, adószakértés, 

konferenciák 
 

 
 

 
Jelentkezését, kérdéseit várja: 

 

 

Szigeti Tamás 
 

Agrárközösség 

Békéscsaba-Budapest-Kecskemét 

 
06-70/560-6910 

szigetitamas1988@gmail.com 

www.agrarkozosseg.hu 
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