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XX. ÚTRAVALÓ 

KÉTNAPOS TRANSZFERÁR WORKSHOP 

Ha szeretné a könyvben tanultakat a gyakorlatban, élőben is elsajátítani, jöjjön el a 

legközelebbi kétnapos Transzferár workshopra! 

A kétnapos Transzferár workshop célja, hogy a résztvevők magabiztosan eligazod-

janak a kapcsolt vállalkozásokat érintő jogszabályi környezetben, és képesek legyenek 

a NAV elvárásainak megfelelően teljesíteni a transzferárazással kapcsolatos feladato-

kat. A résztvevők gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül ismerik meg, 

hogyan kell feltérképezni a kapcsolt vállalkozásokat, hogyan kell kezelni a kapcsolt 

vállalati tranzakciókat, és milyen lépéseket javasolt megtenniük, hogy felkészülhesse-

nek a kapcsolt vállalatokat érintő adóellenőrzésekre. A kétnapos workshop felkészít a 

transzferár nyilvántartás vezetésére, a jogszabály által megkövetelt módon, úgy, hogy 

az a NAV elvárásainak is megfeleljen, és egy vizsgálat során is megállja a helyét. 

A két nap tematikája egymásra épül. Az első napon, az Alapozó workshopon, a köz-

ponti téma a kapcsolt vállalkozásokat érintő kötelezettségek, a második nap, a Haladó 

workshop a transzferár nyilvántartások elkészítéséről szól. A teljes körű felkészülés 

érdekében a részvétel mindkét napon javasolt, de az Alapozó és a Haladó workshop 

külön-külön is elvégezhető. A workshop gyakorlati formában dolgozza fel a témát, a 

résztvevők munkafüzetet és további segédanyagokat kapnak, csoportokban dolgoznak 

a példákon és a feladatokon, és lehetőség nyílik az egyéni kérdések közös megbeszélé-

sére is. 

A részletes tematika és jelentkezés az alábbi linkre kattintva  

érhető el: www.transzferaroktatas.hu. 

Szeretné online videó anyagokon keresztül megtanulni a transz-

ferárazást? A fenti linken erre is megoldást talál. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 

Szívesen segítünk a következőkben: 

TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁSOK, SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSE, AKTUALIZÁLÁSA 

Az adóhatósági átfogó ellenőrzések során a revizorok most már szinte minden esetben 

elkérik a transzferár-dokumentációkat az érintett adózóktól. 

 Szeretne felkészült lenni még az adóellenőrzés előtt? 

 Szeretné, hogy a nyilvántartások gyorsan és hatékonyan készüljenek el? 

 Garanciával és felelősségbiztosítással rendelkező tanácsadót keres? 

 Transzferár nyilvántartás elkészítésére 24 órán belül szeretne árajánlatot 

kapni? 

 Szeretné elkerülni a 2 millió forintos bírság kockázatát? 

 Mindezt a legrövidebb időn belül? 

 

A lehető leggyorsabban segítünk: 

 transzferár nyilvántartások elkészítésében, 

 transzferár nyilvántartások aktualizálásában, frissítésében, 

 transzferár nyilvántartásminták készítésében, 

 társasági és iparági elemzések, benchmark tanulmányok elkészítésében. 

 

Kérjen díjmentes ajánlatot:  

 http://taxrevolutions.hu/kapcsolatfelvetel 
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TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁSOK, SZABÁLYZATOK ELLENŐRZÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

Nem biztos benne, hogy a már elkészített, illetve rendelkezésre álló transzferár nyil-

vántartások, szabályzatok valóban megfelelnének egy adóhatósági ellenőrzésnél?  

Szeretné tisztán látni, hogy mivel szükséges kiegészítenie, kibővítenie a már meglé-

vő nyilvántartásokat ahhoz, hogy a hiányosságok miatt is kiszabható, 2.000.000 Ft-ig 

terjedő mulasztási bírságok kockázatát kiiktassa? 

Legyen tisztában a már meglévő transzferár nyilvántartása, szabályzata esetleges 

hiányosságaival ahhoz, hogy azokat ki lehessen még időben javítani! 

Ellenőrzési szolgáltatásunk keretében a transzferár nyilvántartást, szabályzatot át-

tekintjük és a jogszabályoknak valómegfelelését ellenőrizzük. Erről írásos szakvéle-

ményt készítünk. Az írásos szakvélemény figyelemfelhívó jelleggel 

tartalmazza a transzferár nyilvántartás tartalmi hiányosságait és a 

kiegészítésre történő javaslatokat. 

Kérjen díjmentes ajánlatot: 

http://taxrevolutions.hu/kapcsolatfelvetel 

TRANSZFERÁR KONZULTÁCIÓ 

A transzferár konzultáció célja könyvelők, gazdasági vezetők felkészítése a transzfer-

árazási feladatok megszervezésére és bonyolítására, transzferárak képzésére, alátá-

masztására. 

 Szeretné tudni, milyen kockázatokat rejt cégében a transzferárazás témaköre?  

 Segítségre van szüksége, hogyan szervezze meg a feladatokat? 

 Nem egyértelmű, hogyan kell megképezni és alátámasztani a transzferárakat? 

A transzferár konzultáció keretében azokkal a kérdésekkel, problémákkal és infor-

mációkkal fogunk foglalkozni, amelyek Önt érdeklik.  

Tehát legyen szó például a kapcsolt vállalkozások meghatározásáról, az ügyletek fel-

térképezéséről, a transzferárazási módszerekről, az egyes ügyleteknél felmerülő kér-

désekről, illetve konkrétan a transzferár nyilvántartások készítéséhez kapcsolódó kér-

désekről, mi segítünk. 

A konzultáció helyszíne budapesti irodánk (III. ker. Lajos u. 74-76.), vagy az Ön irodája.  

A konzultáció időtartama 3-4 óra. Ahhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

és hatékony megoldást biztosítsuk, a konzultációt követően összeállítjuk és 1 munka-

napon belül megküldjük az Ön cégére szabott árajánlatunkat. 

További részletek: 

http://taxrevolutions.hu/transzferar-konzultacio 
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FORRÁSANYAGOK 

A Transzferár iránytű az alábbi anyagok felhasználásával készült: 

 Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok 

számára (Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Budapest, 

2012.) 

 Lakatos Zsuzsa www.ado.hu weboldalon megjelent cikkei 

 Lakatos Zsuzsa www.taxrevolutions.hu weboldalon megjelent cikkei 

 Tao. tv., Art., Ptk., Csjt., Eva tv. 

IMPRESSZUM 

A Tax Revolutions Kft. Transzferár iránytű c. kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E 

kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása 

és továbbítása (papír, elektronikus, stb.) a Tax Revolutions Kft. ügyvezetőjének előze-

tes írásbeli engedélye nélkül tilos. Minden jog fenntartva. 

Jelen könyv célja, hogy bizonyos témakörökben általános információkkal szolgáljon, 

de nem tárgyalja az adott témaköröket annak teljességében. Jelen dokumentumban 

megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanács-

adási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak, azok nem képezhetik az olvasók üzleti 

döntéseinek kizárólagos alapját. Olvasóm a jelen dokumentumot és a benne foglalt 

információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a 

jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következmé-

nyekért, esetleges veszteségekért. A jelen dokumentum vagy a benne foglalt informá-

ciók felhasználásával kapcsolatos bármilyen közvetlen, közvetett, következményes, 

járulékos, büntető, illetve bármilyen egyéb kárért – akár szerződéses, jogszabály sze-

rinti vagy szerződésen kívüli károkozás (pl. gondatlanság) következménye – a Tax 

Revolutions Kft. nem vonható felelősségre. 

A Transzferár iránytű olvasójaként Önt a jövőben folyamatosan tájékoztatom a 

könyv tartalmához kapcsolódó jogszabályi változásokról, a regisztrá-

ciójánál megadott e-mail címen. A könyvhöz tartozó bónuszokért re-

gisztráljon itt: www.transzferaroktatas.hu/iranytu-bonuszok. 
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MIÉRT ÉRDEMES A KÖNYV ÍRÓJÁTÓL TANULNI? 

 

A szerző: 

Lakatos Zsuzsa 

ügyvezető, transzferár- és adószakértő 

Telefon:  +36-70/619-2921  

E-mail:  zsuzsa.lakatos@taxrevolutions.hu 

Cégnév:  Tax Revolutions Tanácsadó Kft. 

Cgj.:  01-09-182133  

Adószám:  23490945-2-41 

Iroda: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 

Web:  www.taxrevolutions.hu 

Facebook:  

https://www.facebook.com/taxrevolutions 

 

 

Zsuzsa 2003-ban okleveles közgazdászként szerzett diplomát és 

mérlegképes könyvelői végzettséget a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Karán (BGE-PSZF). Tanulmányai befejezését 

követően egy nagy forgalmú, magyar tulajdonú könyvelőirodánál helyezkedett el, ahol 

egy cégcsoport főkönyvi könyvelésébe volt lehetősége beletanulni, majd főkönyvelő-

ként több évig segítette a vállalatcsoport munkáját.  

A könyvelési munka során egyre nagyobb szükségét látta, hogy az adózási kérdé-

sekben is magabiztosan eligazodjon, ezért 2006-ban elvégezte az adótanácsadói tanfo-

lyamot. Ezzel a lépéssel érdeklődése középpontjába az adótanácsadás került, mert úgy 

érezte, hogy ezzel proaktívabban képes segíteni a vállalkozásokat és a döntéshozókat.  

Néhány hónappal a tanfolyam elvégzése után megpályázott egy adótanácsadói 

munkakört egy nemzetközi könyvvizsgáló-adótanácsadó cégnél, ahova sikeres felvételt 

nyert. Ebben az új légkörben úgy tudta kamatoztatni érdeklődését, szűnni nem akaró 

kíváncsiságát és tudásszomját, hogy közben alapos gyakorlatot szerzett a transzfer-

árazás és a kapcsolódó adónemek területén. 

Zsuzsában már tinédzserkorában megfogalmazódott, hogy egyszer saját könyvelő-

irodája lesz és vállalkozóként fogja élni az életét. Ez részmunkaidőben már 2007 má-

sodik felében megvalósult, és nagy örömére szolgált, hogy az akkori munkahelyét to-

vábbra is együttműködő partnerként tudhatta maga mellett. Néhány hónap múlva már 

teljes gőzerővel működtette saját könyvelő-adótanácsadó vállalkozását egy kiváló csa-

pattal, és alkalmazva tapasztalatait, 2008 végén elindított egy ingyenes online transz-
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ferár hírlevél sorozatot. A hírlevél sorozat rengeteg érdeklődő vállalkozás igényét elé-

gítette ki, illetve ez által a cégnek számos közép- és nagyvállalati ügyfele lett. Zsuzsa 

munkatársaival együtt több száz transzferár nyilvántartást készített, ezáltal még szer-

teágazóbb gyakorlati tapasztalatot szerezve a témában. 

2012-ben Zsuzsa megalapította saját vállalkozását, a Tax Revolutions Kft.-t, amely 

immáron már csak a transzferárazási feladatok és ehhez szorosan kapcsolódó adóügyi 

kérdések megoldására koncentrál. Az elmúlt öt évben több mint 80 vállalkozásnak 

segített már szakértői csapatával együtt transzferár nyilvántartások készítésében, több 

száz vállalkozásnak és könyvelőirodának nyújtott szakmai segítséget a kapcsolt vállal-

kozások és a transzferár területén. Az általuk készített vagy felülvizsgált transzferár nyil-

vántartások nagy részét az adóhatóság már ellenőrizte és hibátlannak minősítette. 

Zsuzsa egyik legfontosabb célkitűzése, hogy gyakorlati oktatáson keresztül a vállal-

kozások olyan eszközöket és megoldásokat kapjanak, amelyek segítségével a bírságo-

kat, büntetéseket elkerülhetik, és a NAV elvárásainak megfelelhetnek. Ennek érdeké-

ben hozta létre a Tax Revolutions Kft. indulásakor a Transzferár blogot 

(www.taxrevolutions.hu/blog), ahol az elmúlt öt évben több mint 100 cikket publikált 

a témában. A honlapról letölthető egy ingyenes transzferár nyilvántartás minta, ame-

lyet e könyv megjelenéséig több, mint 1.400-an igényeltek.  

Zsuzsa a Wolters Kluwer Kft.-vel 2014-ben indult együttműködése keretében heti 

rendszerességgel ír cikkeket és esettanulmányokat a www.ado.hu (Adó Online) inter-

netes szakértői portálra. 

2016 tavaszán öt alkalommal tartotta meg a Szakmai Konferenciaszervező Kft. 

szervezésében a Transzferár nyilvántartás készítés workshopot, 2016 őszén pedig – az 

immáron kétnaposra bővült – workshopot két alkalommal rendezték meg. A 2017-es 

évben tovább folytatódik az oktatássorozat, melynek célja a valódi gyakorlati tudás 

átadása a gazdasági szakemberek, cégvezetők és cégtulajdonosok részére. 

Zsuzsa 2013 óta regisztrált adószakértőként végzi tevékenységét, a magyar mellett 

német és angol nyelven kommunikál. Szakmai tevékenysége során mindig azt tartja 

szem előtt, hogyan tudja a vállalkozásokat az eredményesebb és hatékonyabb műkö-

déshez hozzásegíteni. Zsuzsa és csapata a legkörültekintőbb hozzáállással igyekszik 

együttdolgozni partnereivel annak érdekében, hogy az adózási kötelezettségeket be 

tudják tartani, ugyanakkor az üzleti működésük során tisztában legyenek a jogszabá-

lyok által nyújtott lehetőségekkel is a döntéseik megalapozott meghozatalához. 

Megbízói között megtalálhatóak nemzetközi cégcsoportok hazai leányvállalatai, bel-

földi tulajdonú cégcsoportok számos különféle iparágból, emellett pedig biztos háttér-

támogatást nyújt könyvelőirodáknak, könyvvizsgálóknak, jogászoknak ahhoz, hogy a 

transzferárazás területén a lehető legjobb módon legyenek képesek együtt segíteni a 

hazai vállalkozói szféra szereplőit. 


