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Bemutatkozás 



 11 év pénzügyi vezető (P&O, HI-LEX) 

 6 év IFRS riportcsomag készítése anyavállalat felé 

 12 év pénzügy szolgáltatónál szerzett tapasztalat 
(KPMG, Process Solutions) 

 Különböző nemzetközi cégek IFRS riport készítése, 
auditban való részvétel 

Lovász Zoltán 
Klubvezető 



Rövid szakmai bevezetés – 
Honnan is jött a Klub ötlete?! 



IFRS bevezetése 

1. lépcső 
1. 2016. január 1-től az IFRS-t készítő anyavállalatok magyar 

leányvállalatai 
2. pénzügyi vállalkozásoknak, hitelintézeteknek kötelező 

2016. január 1-től 

 
2. lépcső 

1. 2017. január 1-től adott értékküszöb felett bárki áttérhet 
az IFRS-re 



Átállás előtti fontos lépések 
Mire figyeljünk?! 

1. OKJ szakképesítés - IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam 

2. Előző év IFRS értékei az összehasonlítás érdekében 

3. Az anyavállalati IFRS csomagok adatai nem elegendőek az 

elinduláshoz 

4. Átállás előtt 90 nappal a könyvvizsgálónak el kell fogadnia a 

felkészülést az átállásra 



Tegyük könnyebbé az átállást 
szakmai és gyakorlati szempontból 

 

1. IFRS szakmai előadások, szakértők bevonása 

2. Gyakorlati tapasztalatok megosztása, esettanulmányok 

3. Szakmai kapcsolatrendszer építése 

  

IFRS Szakemberek Klubja  



 Ha a tagok a Klubot értékesítési felületnek tekintenék 

 Ha a tanácsadás, mint termék jelenne meg a fórumon 

 … 

Amit nem szeretnénk… 



IFRS Szakemberek Klubja 

1. Szakmai reggelik, klubdélutánok  

2. Szakmai (zárt) levelezőlista  

3. IFRS témájú szakmai előadások, konferenciák  

4. Publikációs lehetőség 

5. Kedvezmények  

6. Szakmai szervezetté nyilvánítás  

7. Szakmai érdekképviselet   



 A személyes kapcsolattartás érdekében évente 5-10 
alkalommal   

 Minimum 10 fő / alkalom 

 Cél: egy kötetlen, gyakorlati jellegű beszélgetés előre 
meghatározott témáról egy rövid előadást követően 

 Szervezés: a levelezőlistán keresztül 

  A reggeli költsége nem része a tagsági díjnak 

 

Szakmai reggelik, klubdélutánok 



 Folyamatos, interaktív kommunikáció 

 Zárt csoport, így kizárólag az aktív tagsággal rendelkezők láthatják a 
leveleket (a csoportba adminisztrátor veszi fel a tagokat a jelentkezési 
lap alapján) 

 Levél írása és fogadása saját (megadott) e-mail címen  nem 
szükséges külön felületre belépni 

 Levelezőlista használata: az ÁSZF-ben foglaltak szerint 
 Az információk bizalmas kezelése 

 Nincs reklám, értékesítés 

 Gyakorlati kérések: 
 Egyértelmű „tárgy” megjelölés – adott téma folytatása „válasz” 

 Levelek mennyiségének  kordában tartása – nem kell megköszönni 

 

 

 

 

Szakmai levelezőlista 



Google Groups 

Klubtag 

Klubtag 

Klubtag 

Feladó 



 Szakértők bevonásával évente 3-5 alkalom 

 Egy-egy téma elméleti háttere előadás 

 Az előadást követően kötetlen beszélgetés a témáról 

 Jelentkezés a levelezőlistán keresztül 

 Könyvelői kreditpontok biztosítása 

 

IFRS témájú szakmai előadások, 
konferenciák 



 A levelezőlistán (zárt) 

 Az 5percAdó oldalon és hírlevelekben 

 Print kiadvány formájában 

 A szakmai reggeliken, klubdélutánokon előadás tartásának 
lehetősége 

 

Publikációs lehetőség 



 NGM (+2 könyvelői kreditpont) 

 3 év működést követően 

 Szakmai érdekképviselet 

 

Szakmai szervezetté nyilvánítás 



 Tervezetten: 2016. május 9. (levelező lista aktiválása) 

 Tagsági időszak: naptári év 

 A működési hátteret biztosítja: a PENTA UNIÓ Zrt. 

 

 Szakmai konferenciák tervezett időpontjai: 
 2016. június 9. Madarasiné Dr. Szirmai Andrea 

 2016. szeptember 

 2016. október 

ISzK hivatalos indulása 



 Jelentkezési lap kitöltése 

 ÁSZF elfogadása 

 

 Éves tagsági díj: 29.900 Ft + áfa / fő 

 Éves tagsági díj 2016-ban: 21.900 Ft / fő 

 

 Elsődleges célcsoport: magyar leányvállalatok 
pénzügyi vezetői 

Tagság feltételei 

https://docs.google.com/forms/d/170W7BN3a0oscLNcXID4lQqCeYQnm1epK0k0tZlWwzfo/viewform
http://www.penta.hu/mail5/files/download/55/SZ_037_01_ASZF_Iszk.pdf


Kapcsolattartás, adminisztráció 



 Adminisztrációs e-mail cím: iszk@penta.hu 

 Klub adminisztrátor: Szalai Anita Tünde 

 Honlap: www.penta.hu/ifrsklub (fejlesztés folyamatban) 

 

 Szakmai kommunikáció fő színtere a levelezőlista: 

 iszk-forum@googlegroups.com  
 

 Klubvezető elérhetősége: lovasz.zoltan@penta.hu 
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 A konferenciák és Klubdélutánok időbeli 
összekapcsolása (praktikus okokból)               

                                                                                              
 A konferenciák nem az elméletre koncentrálnak, 

hanem a gyakorlatra pl. sorra vesszük az áttérés pro 
és kontra érveit. Mi alapján érdemes mérlegelni? 

                                                                                             

Ötletek, javaslatok az alakuló ülésen 



 

Jelentkezési lap 

Jelentkezési lehetőség 

https://docs.google.com/forms/d/170W7BN3a0oscLNcXID4lQqCeYQnm1epK0k0tZlWwzfo/viewform
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