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1.  A kapcsolt vállalkozások azonosító adatai 

 

Az ügyletben résztvevı vállalko-
zás neve 

Az ügyletben résztvevı felek 
székhelye 

A résztvevı felek adó-
száma 

Gépész Kft. H-4382 Patócs, Kossuth u. 4. 1111111-1-11 

Beruházó Kft. H-5871 Taluva, Fı u. 21. 2222222-2-22 

 

2. A szerzıdés tartalmának bemutatása 

2.1. A szerzıdéskötés idıbelisége, hatálya 

2.1.1. A szerzıdés megkötésének idıpontja 

A Gépész Kft. és a Beruházó Kft. 2008. január 4-én szerzıdést kötött a 1871 Budapest, Virág u. 41. 

alatt megtalálható irodaház elektromos hálózatának és gázrendszerének kialakítására. 

 

2.1.2. A szerzıdés idıbeli hatálya 

A Gépész Kft-nek a szerzıdéskötéstıl kezdıdıen 4 hét áll rendelkezésére a rábízott munka kivitele-

zésére és átadására. A szerzıdés tehát 2008. január 4.-tıl 2008. február 1.-jéig hatályos. 

 

2.1.3. A szerzıdés módosításának idıpontja 

A szerzıdés 2008. január 10-én módosításra került. 

 

2.1.4. A módosított szerzıdés idıbeli hatálya 

A módosított szerzıdés szerint az átadás határideje 2008. február 12-ig meghosszabbításra került. A 

módosított szerzıdés idıbeli hatálya tehát 2008. február 12-ig tart. 
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2.2. A szerzıdés tárgyának jellemzıi (minısége, mennyisége, jellege, terje-

delme), a teljesítés módja és feltételei 

A Gépész Kft. 2008. január 4-én szerzıdést kötött a Beruházó Kft-vel a 1871 Budapest, Virág u. 41. 

alatt megtalálható, építés alatt álló irodaház elektromos hálózatának és gázrendszerének kialakítására.  

A Gépész Kft. köteles a tervrajzok alapján, a Magyarországon elfogadott minıségi szabványoknak 

megfelelıen jó minıségben kiépíteni az épület elektromos hálózatát. A munka elvégzéséhez a Gépész 

Kft. köteles a szükséges anyagokat megvásárolni, amelyet a rendelkezésére álló gépekkel és szakkép-

zett munkásaival jó minıségben beépít.  

A Gépész Kft. köteles a gázhálózat kiépítéséhez szükséges csöveket, összekötı idomokat és egyéb 

anyagokat megvásárolni. Ezek felhasználásával kiépíti az irodaház gázhálózatát. 

A Gépész Kft. köteles a vállalt munkát 2008. február 12-ig befejezni, az átadáshoz esetlegesen szüksé-

ges hatósági engedélyeket megszerezni. Késedelmes teljesítés esetén a Beruházó Kft-t a késedelem 

minden napjára vonatkozóan 3% kötbér illeti meg. 

A munka határidıben történı teljesítése esetén a Beruházó Kft. köteles a Gépész Kft-nek a vállalt 

feladatok elvégzéséért 98 500 000 Ft-ot fizetni. 

A munka során keletkezett minden kárt köteles a Gépész Kft. megtéríteni. A szerzıdésben nem sza-

bályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései tekintendık irányadónak. 

 

3. A tevékenység elemei és jellemzıi, felhasznált erıforrások, 
kockázatok 

Az alábbiakban a végzett tevékenységek, a felhasznált erıforrások és viselt kockázatok elemzését két 

lépésben végezzük el. Az elsı lépcsıben összehasonlítjuk a Gépész Kft. és egy független, épületgépé-

szettel foglalkozó társaság  tevékenységét, felhasznált erıforrásait és viselt kockázatait, majd a máso-

dik lépcsıben górcsı alá vesszük a Gépész Kft. és a Beruházó Kft. fent bemutatott ügyletét. Megvizs-

gáljuk, hogy a megvalósult ügylethez kapcsolódóan melyik társaság milyen feladatok ellátásáért felelıs, 

milyen költségeik és kockázataik merülnek fel. 

 

1. lépcsı 

Az elsı lépcsıben tehát arra keressük a választ, hogy a Gépész Kft. tevékenysége és mőködése 

mennyiben hasonlítható össze egy független, épületgépészeti kivitelezı társaság tevékenységével. 
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Gépész Kft. 
Független épületgépészeti kivitelezı tár-

saság 

Tevékenységek összehasonlítása 

A Gépész Kft. az építıiparban mőködı társaság, 
amely elsıdlegesen irodaházak, és egyéb nagybe-
ruházások épületgépészeti kivitelezését végzi. 
Tevékenysége körében foglalkozik  

• az anyagok beszerzésével, minıségi vizs-
gálatával, 

• az anyagok építési területre szállításával,  
• az anyagok (csövek, kábelek, konnekto-

rok, csatlakozók és szerelvények) beépí-
tésével, 

• a kiépített hálózatok mőködésének mi-
nıségi vizsgálatával, és a  

• mőködtetéshez kapcsolódó engedélyek 
beszerzésével. 

Tekintettel arra, hogy a Gépész Kft. megrendelıi 
minden esetben saját csoporttagjai, nincs szüksé-
ge reklámozási tevékenység végzésére. 

A független épületgépészeti kivitelezı társaságok 
megbízóik igényeihez igazodva, a legkisebb beru-
házásoktól a legnagyobb megrendelésekig min-
den épület kivitelezésében részt vesznek. 
Tevékenységük körében végzik 

• a potenciális megrendelık felkutatását, 
• pályázatok és árajánlatok készítését, 
• igény szerint az anyagok beszerzését, 
• az anyagok beépítését,  
• a kiépített rendszerek ellenırzését, és 
• engedélyeztetését. 

A független kivitelezık a Gépész Kft. tevékeny-
ségével szemben kénytelenek reklámozni saját 
tevékenységüket, hiszen csak így juthatnak meg-
felelı mennyiségő megrendeléshez. 

 

Megnevezés Gépész Kft. 
Független épületgépészeti 

kivitelezı társaság 

A felhasznált erıforrások összehasonlítása 

Közvetlen anyagköltség van van 

Közvetlen személyi jellegő rá-
fordítás 

van van 

Közvetlenül felhasznált eszkö-
zök költségei 

van van 

Szállítási költségek van van 

Tervezési költségek nincs nincs 

Ügyvitel költsége van van 

Marketing költségek nincs van 

A viselt kockázatok összehasonlítása 

Garanciális kötelezettség koc-
kázata 

van van 

Árfolyamkockázat nincs nincs 

Fizetési kockázat 
Csoporttagok között gyakorla-

tilag nincs 
jelentıs 

 

Az összehasonlításból jól látható, hogy a Gépész Kft. tevékenysége összehasonlítható a független épü-

letgépészeti kivitelezı társaságok tevékenységével. A legfontosabb eltérést a nyíltpiaci feladatok 
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okozzák. A Gépész Kft-nek ugyanis sem reklámozási, sem pályázati, ajánlatadási költségei nem merül-

nek fel.  A társaságok költségei is nagyban hasonlítanak egymásra, egyedül a marketing költségek fel-

merülésében mutatkozik eltérés. Mindez egybecseng a funkciók közötti eltérésekkel. A kockázati 

összehasonlításban a fizetési kockázat az, amely független társaságok esetében igen erısen jelen van, 

míg kapcsolt vállalkozások között – a közös tulajdonosi érdekekbıl kifolyólag – gyakorlatilag elhanya-

golható mértékő. 

 

2. lépcsı 

Második lépcsıben a Gépész Kft. és a Beruházó Kft. fenti ügylethez kapcsolódóan végzett tevékeny-

ségeit, költségeit és kockázatait kívánjuk bemutatni: 

Funkció Gépész Kft. Beruházó Kft. 

Anyagok beszerzése van nincs 

Anyagok szállítmányozása van nincs 

Anyagok beépítése van nincs 

Marketing költségek nem szükséges csoporton belül nincs választási lehetıség 

Közvetlen bérköltség van nincs 

Közvetlen bérjárulékok van nincs 

Közvetlen energiaköltségek van nincs 

Irodai költségek van van 

Rendelkezésre állás van igénybevevı 

Minıségbiztosítás van igénybevevı 

Üzleti kockázat minimális van 

Fizetési kockázat minimális nem értelmezhetı 

 

A Gépész Kft. és a Beruházó Kft. funkcióinak elemzésébıl kitőnik, hogy a Gépész Kft-nek nem szük-

séges marketing tevékenységet végeznie, és fizetési kockázata is minimális. A két társaság közötti 

feladatmegosztás teljesen átlagosnak tekinthetı, a független felek által alkalmazott funkciómegosztás-

tól nem tér el lényegesen. 
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4. A „piac” bemutatása 

 

A Gépész Kft. az épületgépészeti kivitelezık piacán dolgozik, amely egy liberalizált, tökéletesen ver-

senyzı piac. Méretét tekintve a piac 2008. nyaráig folyamatosan növekedett, a pénzügyi válság azon-

ban már év végére érezhetıen rányomta bélyegét a megrendelések számának alakulására.  

Habár az épületgépészeti kivitelezık szolgáltatásai egymást teljes mértékben képesek helyettesíteni, a 

jó referenciával rendelkezı, magas minıségi követelményeknek megfelelı társaságok mégis nagyobb 

eséllyel nyerik el a legjobb megrendeléseket. A folyamatos versenyt, és a hozzá kapcsolódó nyomott 

árakat az alacsony belépési korlátok miatt rendre megjelenı új vállalkozások biztosítják.  

 

5. A szokásos piaci ár meghatározásának módszere 

 

5.1. A kiválasztott módszer megnevezése (egyéb módszer esetén annak 

bemutatása) valamint a módszer kiválasztásának indokai 

A szokásos piaci ár meghatározásánál alkalmazható módszerek a társasági adótörvény 18. § (2) be-

kezdése alapján, mely összhangban van az OECD által ajánlott ár megállapítási módszerekkel, a kö-

vetkezık:  

- összehasonlító árak módszere 

- viszonteladási árak módszere 

- költség és jövedelem módszer 

- egyéb módszerek 

 

5.1.1. Összehasonlító árak módszere 

Az összehasonlító árak módszere esetén az „arm’s length” tartomány meghatározása, a kapcsolt ügy-

letben felszámított ár és a független, hasonló ügylet során felszámított ár összevetése történik. Két 

ügylet (kapcsolt vállalkozások közötti, illetve a független vállalkozások közötti) akkor minısíthetı 

összehasonlíthatónak, ha a köztük lévı különbségek nem befolyásolják jelentısen az árat vagy ameny-

nyiben befolyásolják, akkor ezek a tényezık korrigálással kiszőrhetık.  

a.) Külsı összehasonlító ár: külsı összehasonlító árak nem állnak rendelkezésünkre, mivel a kül-

sı, független felek között megvalósult minden ügylet részletei üzleti titoknak minısülnek. Ha 

mégis megismerhetnénk ezen ügyletek részleteit, még mindig igen kicsi lenne annak az esélye, 

hogy minden körülményében (pl. volumenében) összehasonlítható ügyletet találnánk. 
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Mindennek megfelelıen az összehasonlító árak módszere külsı összehasonlító árak felhasz-

nálásával nem alkalmazható. 

b.) Belsı összehasonlító ár: Amennyiben a Gépész Kft. független feleknek is végezne hasonló 

szolgáltatást, vagy a Beruházó Kft. független felektıl is igénybe venne épületgépészeti szolgál-

tatásokat, abban az esetben ezeknek a szolgáltatásoknak a díjai összehasonlíthatók lennének 

az ellenırzött ügylet keretében végzett tevékenységgel. Tekintettel arra, hogy a két társaság 

hasonló szerzıdést csak egymással köt, az összehasonlító árak módszerének alkalmazása bel-

sı összehasonlító árak felhasználásával szintén kivitelezhetetlen. 

 

5.1.2. Viszonteladási árak módszere 

A viszonteladási árak módszere esetén egy kapcsolt ügyletben értékesített majd egy független félnek 

továbbértékesített termék árát veszik figyelembe. Ebben az esetben a viszonteladási árból levonják a 

vállalkozás felmerülı költségeit, valamint egy meghatározott haszonkulcsot, kikalkulálva a független 

felek közötti árat. Gyakorlatilag a vevı felé érvényesített eladási ár összegébıl kiindulva visszafelé 

számítják a vélelmezhetı beszerzési árat.  

Tekintettel arra, hogy az épületgépészeti tevékenység eredményét a Beruházó Kft. változatlan formá-

ban nem értékesíti tovább (az beépül magába az irodaházba), a viszonteladási árak módszere nem 

alkalmazható. 

 

5.1.3. Költség és jövedelem módszer 

A költség és jövedelem módszer alkalmazása során a kapcsolt félnek, a kapcsolt ügyletben értékesí-

tett termék vagy szolgáltatás önköltségéhez adják hozzá a független ügyleteknél alkalmazott haszon-

kulcsot. Amennyiben az így kalkulált ár megegyezik az ellenırzött ügyletben kialakított árral, abban az 

esetben az alkalmazott ár piacinak minısül. Mindebbıl az következik, hogy amennyiben az ellenırzött 

ügyletben elért haszon megegyezik a független felek által elvárható haszonnal, abban az esetben az 

alkalmazott ár a szokásos piaci ár. 

Tekintettel arra, hogy kimutathatók a Gépész Kft-nél a szerzıdés teljesítése során felmerült, és ah-

hoz kapcsolódó költségek, valamint információval rendelkezünk a hasonló tevékenységő társaságoktól 

elvárt jövedelmezıségrıl, a költség és jövedelem módszer alkalmazására lehetıségünk van. 
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5.1.4. Egyéb módszerek 

Az „egyéb módszerek” abban az esetben alkalmazhatók az „arm’s length” tartomány meghatározásá-

ra, ha a korábbiakban felsorolt hagyományos módszerek nem vezettek eredményre.  

Tekintettel arra, hogy a költség és jövedelem módszer alkalmazására lehetıségünk nyílik, egyéb mód-

szerek nem alkalmazhatók. 

 

5.1.5. Az alkalmazott árképzési módszer 

Az alkalmazott árképzési módszer: költség és jövedelem módszer 

 

5.2. Az összehasonlító adatok meghatározása, kiválasztásuk menete, a vá-

lasztás  indoka 

A Gépész Kft. tevékenységének jövedelmezısége az 5.1.3. fejezetben bemutatottaknak megfelelıen 

összehasonlítható az épületgépészeti szereléssel foglalkozó cégek jövedelmezıségének iparági átlagá-

val – amely kijelöli a szokásos piaci ártartományt.  

Az elvárható jövedelmezıség meghatározásához adatbázist használunk. Megítélésünk szerint a hasz-

nált adatbázisban szereplı átlagos mutatók jobb összehasonlítást eredményeznek, mintha egyes 

(megnevezett) vállalatok adatait használnánk. Mindemellett az egyes vállalatok adatai nem állnak teljes 

körően rendelkezésre. Ezek felkutatása aránytalan ráfordítást igényelne, amely ellentétes a 18/2003. 

PM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakkal, mivel az adózótól nem várható el, hogy aránytalan 

költségeket fordítson a nyilvántartás elkészítésére. 

Az alkalmazott adatbázis nyilvános, bárki által beszerezhetı.  Az adatbázis a társasági adóbevallások-

nak a KSH-nál lévı állományából készült. Az adatbázis létrehozása során közel 400 ezer db társasági 

adóbevallás került feldolgozásra. A törvényi szabályozás szerint az APEH-nál, illetve a Központi Sta-

tisztikai Hivatalnál található egyedi adóbevallások adatai nem hozhatók nyilvánosságra. A belılük 

származatott adatok is csak akkor közölhetık, ha legalább 3 különbözı vállalkozás adatainak aggregá-

lásából származnak. Emiatt az adatbázisban található átlagok minden esetben legalább 3 vállalkozás 

adatait tartalmazzák. 

Az adatbázisban a szélsıséges értékek kiküszöbölésére az átlagszámítás során mindegyik csoportban, 

minden egyes mutatószám esetén kihagyásra került az értékek legalsó és legfelsı 10%-a (kerekítve), a 

csoport- illetve az ágazati átlag számítása pedig fennmaradó értékekbıl történt. A kvartilisek számítá-

sa viszont az eredeti sokaságból történt.    
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Az adatbázisból a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat használtuk, melyek megítélésünk szerint 

megfelelıen jellemzik az elvárható nyereséget. Az adatbázisból a rendelkezésre álló legszőkebb muta-

tót használtuk: 

 

Ezt hasonlítottuk össze a Gépész Kft. fenti ügyleten elért jövedelmezıségével. Az adatbázisból a Gé-

pész Kft. tevékenységére a 4531-es TEÁOR számú „Villanyszerelés” és a 4533-as TEÁOR számú víz-, 

gáz-, főtés szerelés megnevezéső tevékenységek végzıinek pénzügyi mutatóit választottuk. 

Az adatbázisban kimutatott kvartilisek szerinti eloszlást figyelembe véve képeztük meg a kívánt árrés 

tartomány minimumát és maximumát. Az OECD Iránymutatás elvei szerint, amennyiben a vizsgált 

ügyletben az alábbi tartományba („arm’s length” tartomány) esik az ügyleten elért jövedelmezıség, 

úgy az alkalmazott ár piacinak minısül. 

 

5.3. Kiigazítások és a szokásos piaci ártartomány meghatározása 

Az adatbázisból lekérdezett adatok azt mutatják, hogy a villanyszereléssel foglalkozó társaságok – 5.2-

es fejezetben bemutatott képlet alapján számított – jövedelmezısége 8,2% és 12,4% között mozog, 

míg a gázszereléssel 7,1% és 11,5% közötti jövedelmezıséget lehet elérni. (Az egyes jövedelmezıségi 

határokat az adatbázis szerinti alsó- és felsı kvartilisek adják.) 

Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a Gépész Kft-hez hasonló tevékenységet végzı független tár-

saságok jövedelmezısége 8,2% és 11,5% között kell, hogy mozogjon. A Gépész Kft. azonban a függet-

len társaságoknál alacsonyabb költség- és kockázati szint mellett végzi tevékenységét, mivel a 3. feje-

zetben bemutatottaknak megfelelıen marketing funkciót nem lát el, a nemfizetés kockázata pedig 

cégcsoporton belül minimális. A kevesebb funkció és kisebb kockázatok miatt úgy ítéljük meg, hogy a 

jövedelmezıségi tartomány alsó felében, 8,2% és 9,9% között mozog a fenti kapcsolt ügylethez hason-

ló tranzakcióban elérhetı piaci árrés. 

 

6. Szokásos piaci ártartomány és a társaságnál alkalmazott 
árak összevetése 

A Gépész Kft. külön győjtötte a nyilvántartás alapjául szolgáló ügylethez kapcsolódó költségeit és 

ráfordításait. Ezek, és a szerzıdés szerinti bevétel összevetésébıl kiderül, hogy a Gépész Kft. az el-

Értékesítés nettó árbevétele – (Anyagjellegő ráfordítások + Személyi jellegő ráfordítások) 
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lenırzött ügyleten 8,8%-os jövedelmezıséget ért el. (A jövedelmezıség számításához az 5.2. fejezet-

ben bemutatott képletet használtuk.) 

Tekintettel arra, hogy a Gépész Kft. által elért jövedelmezıség az 5.3-as fejezetben kijelölt szokásos 

piaci tartományba esik, kijelenthetjük, hogy az alkalmazott ár a szokásos piaci ár. 

 

7. Folyamatban lévı hatósági, bírósági ügyek 
A vizsgált szerzıdéssel kapcsolatosan folyamatban lévı vagy lezárt a szokásos piaci ár meghatározásá-

val összefüggı hatósági vagy bírósági ügyrıl nincs tudomásunk. 

 

8. A nyilvántartás elkészítésének idıpontja 
A nyilvántartás elkészítésének idıpontja 2009. május 23. 

 

9. A nyilvántartás módosításának idıpontja 
A nyilvántartás nem került módosításra. 

 
 


