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KAMARAI VÁLASZTÁSOK

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS
Ismét lezárult egy 5 éves kamarai választási ciklusidő és 2020. december
18-án az idei választások is véget értek, kiderült, kik lesznek a következő
5 évre a kamara választott tisztségviselői. A kamara területi szervezetei
szeptemberi és októberi tisztújító taggyűléseiken választották meg a területi szervezet elnökségének tagjait, a
küldötteket, valamint a kamara elnöksége régiós alapon állított tagjelöltjeit.
A szüneteltető tagokat, illetve a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi
tagok megválasztása külön-külön sza-

vazások keretében történtek. A 2020.
december 18-i küldöttgyűlésen pedig
a már újonnan választott küldöttek
megválasztották a kamara elnökét, a
kamara alelnökeit, a kamarai fegyelmi megbízottat, az egyes bizottságok
tagjait, valamint az elnökség 10 régiós tagját.
Online választások még nem szerepeltek a kamara életében, de ahogy

DR. PÁL TIBOR
BEMUTATKOZÓJA
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
Öt évvel ezelőtt elnökjelölti bemutatkozásomban – többek között - azt írtam,
hogy
„olyan kamara elnöke szeretnék lenni, amelyhez emberi és szakmai értékrendszerem közel áll, így
amelynek vezetése azonos elvek mentén, reális célok kitűzésével képes tagságának szakmai érdekeit kompromisszum készen képviselni,
vezetői helyi és országos szinten is
közösen, azonos elvek által kijelölt
irányba kívánják vezetni a könyvvizsgálókat,
amelynek szándékában áll a változtatásokhoz szükséges – akár népszerűtlen – intézkedéseket is megtenni,
amely az országos tagságot szakmai
és regionális szempontból is egységes egésznek tekinti és minden tag
számára egyenlő feltételeket biztosít,
amely folyamatosan törekszik arra,
hogy a szakma komoly mértékben
megtépázott hírnevét helyreállítsa”.
Megítélésem szerint ezek a gondolatok továbbra is érvényesek azzal, hogy
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sok minden másban, 2020 itt is digitális megoldásokat hozott: a választások a koronavírus járvány, valamint a
vészhelyzeti állapot kihirdetése miatt
nem a megszokott mederben zajlottak.
A választások során a jelentkezések és
ajánlások elektronikus úton történtek,
azonban az elnöki kabinet a törvényességi felügyeletet gyakorló minisztériummal a választások minél több elemét elektronikus csatornára kívánták
terelni. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm.
rendelettel lehetőség nyílt arra, hogy a
veszélyhelyzet fennállása alatt a válasz-

matikai fejlesztéseket a szakmai
munka támogatása, az oktatás-továbbképzés, a minőség-ellenőrzés,
valamint a kamara működtetésének
területén is, segítve a könyvvizsgálók erre történő felkészülését is,
minden szinten - a minőséget előtérbe helyezve - olyan kamarai munkát
kell végezni, hogy arra támaszkodva a könyvvizsgálók képesek legyenek megfelelni a következő években
gyorsuló ütemben változó – egyértelműen növekvő – szakmai követelményeknek,
a tagság számára nyújtott szolgáltatások növelése mellett is biztosítani
kell a kamarai működés pénzügyi
hátterét úgy, hogy azt kamarai bevételekből – valamint fejlesztési célok érdekében akár a korábban elért
megtakarítások egy részének bevonásával - finanszírozni lehessen.
Továbbra is úgy gondolom, hogy a
vita nem cél, hanem a megoldás eszköze kell, hogy legyen és azt is, hogy
a jó személyes kapcsolatok a kamarán
belül és kívül is meghatározó módon
tudnak hozzájárulni a sikeres munkához és az előzőekben felsorolt célok eléréséhez.

•

az elmúlt évek munkájának eredményeképpen már jobb helyzetből indulhat neki a kamara a következő ciklusnak. Úgy
vélem, hogy erre támaszkodva, hasonló módon, „kamarában gondolkodva”
lehet és kell dolgozni a továbbiakban is.
Természetesen továbbra is
maradéktalanul el kell látni a kamara
hatósági feladatait, továbbra is keresni kell a lehetőségeket ezek megtartására,
meg kell őrizni, illetve a lehetőségek szerint továbbfejleszteni azokat a szakmai, partneri kapcsolatokat, amelyeket a kamara kialakított
a közfelügyelettel, állami intézményekkel, hatóságokkal, partnerszervezetekkel, társkamarákkal, nemzetközi szakmai szervezetekkel és
külföldi kamarákkal,
tovább kell folytatni és ki kell terjeszteni a kamarában megkezdett infor-
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tási küldöttgyűlés online módon kerüljön megtartásra, mely lehetőséggel élve
a kamara elnöksége 125/2020. (11.20.)
számú elnökségi határozatával online
küldöttgyűlés összehívásáról döntött.
A választási küldöttgyűlésre 2020.
december 18-án elektronikus hírköz-

lő eszköz útján, magas részvétellel –
88-ból 86 küldött volt jelen – került
sor, a választásokkal összefüggő szavazás a kamara honlapján keresztül
ügyfélkapus bejelentkezéssel zajlott
le. A 2020 évi választások azt az eredményt hozták, hogy az elnöki kabinet

BARSI ÉVA (SZAKMAI ALELNÖK) BEMUTATKOZÓJA
Kedves Kollégák!
Kamarai tagként olyan kamarát szeretnék, aminek azért fizetjük a tagdíját,
mert cserébe értékes szolgáltatásokat,
friss szakmai híreket, aktív kapcsolatokat és az érdekeink erőteljes képviseletét kapjuk. Legyenek ebben a kamarában fiatalok, akik a vállalkozó szellemet
és a dinamizmust képviselik, és idősebbek, akik szívesen megosztják velünk a
tapasztalataikat. Szeretném, ha több fiatal vállalna szerepet a kamarai életben,
új gondolkodásmódot, szempontokat,
érveket hozva a vitákba. Adjunk nekik
lehetőséget, hogy a kamarai feladatokba fokozatosan betanulva ők lehessenek
a jövő vezetői.
Kamarai tisztségviselőként olyan kamarát szeretnék, amely maximálisan
segíti a tagjait abban, hogy megkapják
a munkájuk magas szintű elvégzéséhez
szükséges, a mai kor követelményeinek
megfelelő képzést és folyamatos tájékoztatást. Itt nemcsak a napi könyvvizsgálati munkánkban is hasznosítható, kézzelfogható segítséget nyújtó módszertani
oktatásra gondolok, hanem olyan új témákra is, mint a számítógépes információs rendszerek alaposabb megismertetése a kollégákkal, az IT rendszerekben
rejlő könyvvizsgálati kockázatok felismerése és kezelése, vagy a kommunikációs készségek fejlesztése, ami az ügyfelekkel való kapcsolattartásban nélkülözhetetlen. A vírushelyzet miatt az elmúlt
félévben kénytelen-kelletlen nagy lépést
tett előre a könyvvizsgáló társadalom a
digitalizáció útján, hiszen a könyvvizs-

gálatok elvégzése, az ügyfelekkel való
kapcsolattartás nagyrészt a digitális térbe került. Ráébredtünk, hogy megfelelő digitális készségek nélkül nem lehet a
mai világban könyvvizsgálni. A digitális
készségek fejlesztése, az online térben
rejlő oktatási, tudásmegosztási lehetőségek kialakítása és gyarapítása a következő időszak nagy feladata lesz a kamarában.
Kamarai tisztségviselőként olyan kamarát szeretnék, amely jogszerűen, átláthatóan és következetesen végzi a számára előírt hatósági feladatokat. Közös
érdekünk, hogy a szakmai standardoknak megfelelően dolgozzunk, és hogy
a minőség-ellenőrzések tapasztalataiból tanulva megfeleljünk mind a kamarai, mind a közfelügyeleti ellenőrzések,

mind a társadalom elvárásainak. Ezek
az elvárások évről évre nőnek és változnak, mert a világ is változik körülöttünk.
Ahogy a 2008-as válság után, most is
előkerült már az a kérdés, hogy vajon
elegendő munkát írnak-e elő a standar-

összetételében nem történt változás: a
kamara újraválasztott elnöke Dr. Pál
Tibor, szakmai alelnöke Barsi Éva,
oktatási alelnöke pedig Dr. Hegedűs
Mihály lett. A küldöttgyűlés a kamara új fegyelmi megbízottjának Homor
Józsefet választotta meg.

dok a vállalkozás folytatásának elvét illetően, és hogy meg lehetne-e tágabban
fogalmazni a könyvvizsgálónak a csalás
kockázatával kapcsolatos felelősségét és
az elvégzendő munka hatókörét. Ezek a
viták még zajlanak, és várható, hogy akár
az EU-s szabályozás, akár a nemzetközi
könyvvizsgálati standardok változását
eredményezik majd.
Szakmai alelnökként olyan kamarát szeretnék, amely aktívan részt vesz
a könyvvizsgálókat érintő jogszabályok
alakításában, amelyet egyenrangú partnerként kezelnek a jogalkotó és felügyeleti szervek, és amely mindent megtesz
azért, hogy a könyvvizsgáló szakma társadalmi és anyagi elismertsége jelentősen javuljon. Alapvetően fontosnak tartom, hogy a könyvvizsgálók piaci lehetőségeit bővítsük és ezzel egyidejűleg
felvértezzük a könyvvizsgálókat azzal a
tudással és készségekkel, amik ezen piaci lehetőségek kiaknázásához szükségesek.
Az elmúlt időszakban felhalmozott
tapasztalatokra építve, az új kihívásokra rugalmasan és gyorsan reagálva és a
tagsággal folyamatos, aktív kapcsolatot
tartva szívesen járulnék hozzá ehhez az
építő munkához szakmai alelnökként.
Lassan 30 éves könyvvizsgálati tapasztalattal rendelkezem egy nagy könyvvizsgáló cégnél, rálátásom van az európai illetve nemzetközi fejleményekre számviteli, könyvvizsgálati és egyéb
szabályozási területeken. A kamarában
2007. és 2011. között elnökségi tagként,
2016. és 2020. között szakmai alelnökként szereztem tapasztalatokat.
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A Kamarai Bizottságok összetétele
A tizenöt tagú országos elnökségben
5 új arcot üdvözölhetünk, egy személynél a betöltött tisztségben történt
„csak” változás. A szüneteltető tagokat képviselő tag, valamint Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország régiós
elnökségi tagjai tudtak duplázni. A 20
megyéből 6-ban választottak új megyei
elnököt.
Bizottsági változások: az ellenőrző és
a minőség-ellenőrzési bizottság 5 tagjából 3 az új tag. A felvételi és a szakértői
bizottságban 2 tag cserélődött. Az oktatási bizottság 4 tagjának személyében
nem történt változás, azonban a fegyelmi bizottság mind az 5 tagja cserélődött.
A Választási oldalunkon elérhetőek
az országos és központi választási eredményről készített áttekintő beszámolók
és részletes eredmények a jelölti bemutatkozók mellett, melyekből az elnöki kabinet bemutatkozóit itt is megjelentetjük.

Kamara ellenőrző bizottsági tagsága

Kamara fegyelmi bizottsági tagsága

1. Fehérné Vikárius Éva 003195
2. Géresi Anna 000799
3. Dr. Knapp József 003909
4. Priger Anikó 007366
5. Ribling Júlia 005290

1. Dr. Borzi Miklós 000481
2. Fejes Etelka 005785
3. Dr. Francsovics István 002144
4. Papp Zoltán 005782
5. Szárszó György 006508
Póttag Antal Iván 001093
A bizottság elnöke: Dr. Borzi Miklós

A bizottság elnöke: Géresi Anna
Kamara felvételi bizottsági tagsága
1. Grósz Józsefné 000158
2. Kovács Brigitta 007154
3. Smider Tünde 000089
4. Szabó Györgyi 002393
5. Vesztergom Lajosné 004495
A bizottság elnöke: Smider Tünde

Kamara szakértői bizottsági tagsága
1. Bohus Zoltánné 004510
2. Dr. Bor Zoltán 001126
3. Wágner Vilmos 007038
4. Zsoldos-Horváth Andrea 005428
Póttag Nagy Péter 005929
A kamara oktatási alelnöke: Dr. Hegedűs Mihály A kamara szakmai alelnöke: Barsi Éva
Kamara oktatási bizottsági tagsága
1. Dr. Adorján Csaba Imre 001089
2. Barabás Csaba 005787
3. Jacsmenik Gyula Attila 005523
4. Madarasiné Szirmai Andrea 005552

DR. HEGEDŰS MIHÁLY
(OKTATÁSI ALELNÖK)
BEMUTATKOZÓJA
Kedves Kolléganők, Kollégák!
2015 decemberében az MKVK akkori
választás bemutatkozójaként ezt írtam:
„A könyvvizsgálói szakma tekintélyét csak a megszerzett szaktudás állandó fejlesztésével lehet fenntartani, illetve növelni. A kamarai oktatás feladata megtanítani a könyvvizsgálókat arra,
hogy saját maguk legyenek képesek felmérni ismerethiányaikat, és biztosítani
kell a tananyag (szervezeti és egyéni keretek között történő) megfelelő szintű és
a gyakorlatban is alkalmazható elsajátítását. A kamarai oktatás jelentős feladatok elé néz: folyamatosan tájékoztatni kell
a tagságot a standardok, a számviteli és
egyéb törvények változásairól, segíteni
kell az IFRS elterjedését, figyelemmel kell
kísérni a képzéseket. Fontos feladatnak
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Kamara minőségellenőrzési bizottsági
tagsága
1. Csanaky Tünde 001936
2. Gáberné Szellem Éva 000664
3. Mádi-Szabó Zoltán 003247
4. Megyebíró Anikó 002815
5. Tóthné Rákosa Erika 007283
A bizottság elnöke: Mádi-Szabó Zoltán

létszám és tartalom esetén demonstrálhatja e szakmai szervezet összetartását.“
Szeretném a munkát tovább folytatni
az alábbi továbbfejlesztendő területek
figyelembevételével:
a könyvvizsgálói képzés további fejlesztése, alkalmazkodás a kialakult
nemzetközi gyakorlathoz,
az online oktatás fejlesztése, az interaktív e-learning kidolgozása,
az elektronikus aláírás elterjesztésének támogatása,
korszerű adatelemző könyvvizsgálati munkát segítő megoldások elterjesztése,
a könyvvizsgálati tevékenységet népszerűsíteni, értékteremtő voltát elfogadtatni a közgondolkodásban.
A feladat jelentős, a munkát csak
olyan Csapatban lehet megvalósítani,
ahol az együtt gondolkodás az optimális megoldást segíti elő, erre szeretnék
vállalkozni a következő 5 évben!

•

tartom a partneregyesületek (kamarák)
és a multinacionális könyvvizsgáló cégek
nemzetközi és hazai oktatásban történő
tevékenységének, tapasztalatainak megismerését, és az ismeretek hasznosítását
a kamara oktatásának megszervezésében. Jelentős feladat a könyvvizsgálói kötelező oktatás tapasztalatainak értékelése, az új oktatási anyag feltételrendszerének kidolgozása, a könyvvizsgálói konferencia megszervezése, amely megfelelő

•
•
•
•
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TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS

A KAMARA ELNÖKSÉGE
ELNÖK

Dr. Pál Tibor

SZAKMAI ALELNÖK

OKTATÁSI ALELNÖK

Barsi Éva

Dr. Hegedűs Mihály

RÉGIÓS ELNÖKSÉGI TAGOK

Agócs Gábor
Közép-Magyarország
Budapest

Szilágyi Judit
Közép-Magyarország
Budapest

Vada Erika
Közép-Magyarország
Budapest

Dr. Lami Mária
Közép-Magyarország
Pest

Atkári Árpádné
Dél-Alföld

Ratku Antal
Észak-Alföld

Nyirati Ferenc
Dél-Dunántúl

Tölgyes András
Közép-Dunántúl

Szabó Anna
Nyugat-Dunántúl

Szőllősi Sándor
Észak-Magyarország

KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEKET KÉPVISELŐ TAG

SZÜNETELTETŐ TAGOKAT KÉPVISELŐ TAG

Dr. Biró Zoltán

Dr. Ferenczy Judit
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AKTUALITÁSOK AZ ESEF BEVEZETÉSÉRŐL
Az egységes elektronikus beszámolási
formátum (ESEF) bevezetésének helyzetéről 2020. 12. 21-én a kamara honlapján megjelentetett tájékoztató közleményét a Szakértői Bizottság 2021. január
18-án frissített és egyben bővített tartalommal ismételten megjelentette. A közlemény a nemzetközi és a magyarországi aktuális helyzetről egyaránt tájékoztatást nyújt a könyvvizsgálók és más érdekeltek számára.
A hazai vonatkozásokat tekintve, az
ESEF rendelet előírásait a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok ki-

bocsátóinak a 2020. január 1-jén induló pénzügyi évtől kezdődően kell alkalmazniuk az éves pénzügyi beszámolók
pénzügyi kimutatásaira, a 2022. január 1-jén induló üzleti évtől kezdve pedig
már a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött
megjegyzésekre is. Mivel a kötelező alkalmazás bevezetésének egy évvel való
elhalasztásáról nálunk egyelőre nem
született döntés, így az ESEF 2020.
évi pénzügyi kimutatások tekintetében
való kötelező alkalmazása alól nincsen
felmentés. Az érvényes hazai szabályozás jelenleg nem terjed ki az ESEF elő-

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTA
A KATA és KIVA alól a Számviteli törvény hatálya alá történő
áttérés nyitómérlegére
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága egy újabb jelentésmintát dolgozott ki, ezúttal annak a nyitómérlegnek a könyvvizsgálatához, amelyet a Számviteli törvény 2/A § (4) bekezdésében foglalt előírásokra tekintettel a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló törvény ha-

tálya alól a számviteli törvény hatálya alá
történő áttérés/ visszatérés kapcsán kell
készíteniük az érintett korábbi kisadózóknak. A 2021. január 1-jétől életbe lépő adótörvény változások hatására várható, hogy a kisvállalkozók nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal és kerülnek át emiatt a szám-

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek
hírleveleiből származnak. A
teljes cikkekért (angol nyelven)
kérjük, kattintson az ajánlókban
található linkre.

IAASB HÍREK
Új és felülvizsgált (nemzetközi) minőségbiztosítási standardok kihirdetése
2020. december 17-én az IAASB kihirdette honlapján a következő felülvizsgált és új minőségbiztosítási standardokat:
6
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International Standard
on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of
Financial Statements |
IFAC (iaasb.org)
International Standard
on Quality Management (ISQM) 1, Quality
Management for Firms
that Perform Audits or
Reviews of Financial
Statements, or Other Assurance or Related
Services Engagements | IFAC (iaasb.org)

írásoknak való megfelelés könyvvizsgálói ellenőrzésére és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátására és közzétételére. Elképzelhető azonban, hogy lesznek olyan kibocsátók, akik – akár már
a 2020. évi beszámolójuk kapcsán – külön megbízást fognak adni könyvvizsgálójuknak erre az ellenőrzési feladatra és
az ESEF formátumban elkészített pénzügyi kimutatásaikról könyvvizsgálói jelentés kibocsátására. A könyvvizsgálói
feladat jellege és a jelentéstétel módja
tekintetében a szakmai egyeztetések jelenleg is tartanak az érintett szervezetekkel.
Szakértői Bizottság aktuális közleménye

viteli törvény hatály alá. Az átkerülés
kapcsán készítendő nyitómérleg könyvvizsgálata a számviteli törvény említett
előírása értelmében kötelező. Az áttérés
miatti nyitómérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával
a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók
munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.
Az új jelentésminta és a Szakértői Bizottság ehhez kapcsolódó közleménye elérhető honlapunkon.

International Standard
on Quality Management
(ISQM) 2, Engagement
Quality Reviews | IFAC
(iaasb.org)
A felülvizsgált és új minőségbiztosítási standardok jelentős mérföldkövet
jelentenek és hozzájárulnak a minőségbiztosítás proaktív, hatékony és mérhető megközelítéséhez.
Az IAASB az új standardok bevezetésének támogatására tájékoztató anyagokat dolgozott ki (Bases for Conclusion and Factsheets), amelyek az IAASB
honlapján elérhetőek. 2021-ben további
segédanyagok megjelenése várható.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK
Kevésbé összetett gazdálkodókra vonatkozó külön könyvvizsgálati standard kidolgozásának részletei
Az IAASB közzétett egy közleményt, amely
részletezi az új –
a kevésbé összetett gazdálkodók
könyvvizsgálatára
vonatkozó – standard terveit, beleértve a jelenlegi elképzeléseket arról, hogy hogyan fog kinézni
a standard, milyen szervezetekre vonatkozik majd, valamint a fejlesztési ütemtervet.
Az IAASB decemberi igazgatósági ülésén megvitatásra és elfogadásra
került az első tervezet, valamint a hivatalos projektjavaslat. Az igazgatóság támogatta a standard szerkezetét, valamint a tőzsdén jegyzett vállalatok kizárását a standard hatálya alól, ugyanakkor
további észrevételeket tett a standard alkalmazhatóságával és a további fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb kulcsfontosságú szempontok alkalmazásával kapcsolatban.
Bővebb információ az IAASB közlemény és a hivatalos projektjavaslat oldalakon: IAASB Communique Less Complex Entities
Project proposal: Audits of Less Complex Entities | IFAC (iaasb.org)

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Mindent az ESEF-ről
Miután az Európai Parlament megszavazta az Átláthatósági Irányelv módosítását, és ezzel a tagállamok részére lehetővé tette az ESEF bevezetésének egy évvel való elhalasztását, az Accountancy
Europe úgy döntött, hogy egy dedikált
weboldalt hoz létre az ESEF imple-

mentálásával kapcsolatosan. Első lépésként a weboldalon összegyűjtötték
és elérhetővé tették az ESEF szerinti
beszámolókészítéssel és könyvvizsgálattal kapcsolatos eddig megjelent publikációkat és útmutatókat. Az Accountancy
Europe rendszeresen frissíteni fogja a
weboldalt a fejlemények tükrében.
Kiemelt figyelem irányul a vállalkozás folytatásának elvével és a csalással
kapcsolatos kockázatokra
Az Európai Közfelügyeleti Szervezetek
Bizottsága (CEAOB) 2021-es terve kiemelten foglalkozik a vállalkozás folytatásának elvével és a csalással kapcsolatos kockázatokkal. A CEAOB a legutóbbi, 2020-as plenáris ülését követően tette
közzé 2021-es munkatervét és alcsoportjai akcióterveit.
A program kiemeli, többek között,
a Covid-19-ből eredő valószínűsíthetően megnövekedett kockázatokat a
nemteljesítés és csalás tekintetében, ami
magasabb szintű elvárásokat eredményez a könyvvizsgálókkal és a közfelügyeletekkel szemben. Az Ellenőrzési
Alcsoport hangsúlyozza, hogy a következő 12–18 hónapban különös figyelmet
fog fordítani a megnövekedett kockázatokra. Ez különösen a vállalkozás folytatásának elvére és csalásra vonatkozik, valamint arra, hogy a könyvvizsgáló cégek
hogyan tettek lépéseket e kockázatok kezelése érdekében.
CEAOB 2021-es munkaterve
CEAOB alcsoportjainak munkatervei:
CEAOB subgroups work plans – European Commission (europe.eu)

IFAC HÍREK
IFAC szakanyagok a Megállapodás
Szerinti Vizsgálatokhoz
2020. decemberben két szakanyag jelent meg az IFAC weboldalán az Agreed
Upon Procedures (AUP = Megállapodás
szerinti vizsgálatok) jellegű megbízások-

kal kapcsolatosan. Ezek időszerűségét
az adja, hogy nemrégiben publikálták az
„ISRS 4400 Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának
végrehajtására” témájú nemzetközi standard felülvizsgált (módosított) változatát.
A standardhoz kapcsolódó egyik segédanyag összefoglalja az AUP lényegét, illetve iránymutatást ad arról,
hogy ez a standard,
mely esetekben alkalmazható, milyen előnyt jelent a megbízó fél számára, továbbá esettanulmányokkal és mintajelentésekkel is segíti a
téma feldolgozását. IFAC AUP Growth
Value Report 2020
A másik rövid ismertető
anyag
összehasonlítja a
különböző könyvvizsgálói megbízás típusok jellemzőit és különbségeit (audit, review,
compilation, AUP). IFAC Choosing the
Right Service 2020
IFAC válaszlevél az IFRS Foundation
konzultációjára a Fenntarthatósági jelentéstételről
Az IFAC kezdeményezte az IFRS
Foundation felé egy külön testület felállítását, amely a befektetők, döntéshozók
és szabályozók azon egyre növekvő igényeivel foglalkozna, mely arra irányul,
hogy egy következetes, összehasonlítható, megbízható jelentéstételi rendszer kerüljön kialakításra a vállalati értékteremtés és fenntarthatóság szempontjából.
A témában végzett konzultációra adott
IFAC válasz az alábbi linken érhető el:
IFAC Comment Letter IFRS Foundation Sustainability Reporting Consultation
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. JANUÁR
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AZ OKTATÁSI KÖZPONT
AJÁNLATÁBÓL
Oktatási Központunk biztosítja az idei évben is a könyvvizsgálók
távoktatási továbbképzését, ami 2021. február 4-étől lesz elérhető
az érdeklődők számára
A 2021-es továbbképzési év megnyitásáig is dolgozunk az elmúlt esztendő vonatkozásában a teljesítési jelentéseken. Ennek során gyakorta tapasztaljuk, hogy a
kötelezetteknek a hatósági nyilvántartásokban szereplő adatai eltérnek az Oktatási Központunknál megadottaktól, mivel ilyen esetekben a kreditlejelentéseket
nem fogadja be tőlünk probléma mentesen a tevékenységi engedéllyel rendelkező szakemberek nyilvántartását vezető
hatóság. A Pénzügyminisztérium kérésére felhívjuk továbbá az adószakemberként is tevékenységi engedéllyel rendelkező Kollégák figyelmét a kötelező igazolvány cseréjére. A 2017. december 31ig kiadott, „visszavonásig érvényes” jelzéssel ellátott igazolványok érvényessége
ugyanis 2020. december 31-én a jogszabály erejénél fogva megszűnt! Erre tekintettel azok, akik a tavalyi évben nem kezdeményezték az igazolványuk cseréjét a
Pénzügyminisztériumnál, 2021. január
1-jétől már nem rendelkeznek érvényes
igazolvánnyal, s a tevékenységi jogosultságuk megtartása, az igazolványuk cseréje érdekében fel kell venniük a kapcsolatot a szaktárcával.
Azok figyelmébe ajánljuk 2021. március 25-én induló okleveles könyvvizsgálói képzésünket, akik munkatársaikat bíztatják szakmai tudásfejlesztésre.
Jelentkezni – a kamarai regisztrációt követően – 2020. január 31.-ig lehet.

ÁLLÁSPORTÁL, AVAGY
KÉPZETT SZAKEMBEREK A
LEGJOBB MUNKAHELYEKRE!
Az elmúlt év is komoly kihívás elé állí
totta a foglalkoztatókat – a munkaerő8
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piac átrendeződésének köszönhetően a
cégek egyik legnagyobb értékévé a humánerőforrás vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal, végzettséggel és
motivációval rendelkező munkavállalókért óriási verseny folyik, s a szakemberek és a foglalkoztatók egymásra találása sok időt és energiát kíván mindkét féltől.
Felismerve ezt az igényt az Oktatási
Központ útjára indította az ország első
kifejezetten pénzügyi, számviteli, adózási szakterületre specializálódott állásportálját, a www.penzugyiallas.hu
oldalt, ahol a piacon elérhető legkedvezőbb áron adhatják fel a foglalkoztatók
álláshirdetéseiket, a pénzügyi ágazati szakemberek pedig ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok között.
Az állásportállal kapcsolatos bővebb
információ a penzugyiallas@mkvkok.
hu elektronikus levélcímen kérhető,
vagy látogasson el magára a weboldalra a www.penzugyiallas.hu címen.

KIADVÁNY AJÁNLÓ
Róth–Adorján–Lukács–Veit

Számviteli esettanulmányok
A szakkönyv gyakorló szakembereknek és a számvitelben bizonyos
mértékben már
jártas képzésben
részt vevőknek
ajánlott. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk
megkönnyíteni a felsőfokú képzésben
résztvevők vizsgákra való felkészülé-

sét. A felsőfokú képzést tágan értelmezzük, beleértjük az iskolarendszerű
oktatást (főiskolai, egyetemi oktatást),
valamint az ezen kívül szervezett kurzusokat (mérlegképes könyvelők, okleveles könyvvizsgálók képzését) is.
Az összefoglaló és rendszerező jelleg
ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy
a már gyakorló számviteli szakemberek
is hasznosan forgathassák e könyvet,
és könnyen, gyorsan találjanak választ
és megoldást a gyakorlatban felmerülő
problémáikra.
Ezek a célok határozták meg a kiadvány végső szerkezetét és tartalmát.
Adorján - Lukács - Róth – Veit

Számvitel speciális kérdései
Az elmúlt évek
jogszabályváltozásai sok
ponton érintették a gazdasági
élet szereplőinek napi munkáját, s ez indokolta a Számvitel speciális
kérdései c. könyv harmadik átdolgozását. A munka során a szerzők egyrészt átvezették a jogszabályváltozásokat, másrészt az eddigi tapasztalatok
alapján kiegészítették, átdolgozták az
egyes anyagrészeket, illetve törekedtek további speciális ismeretkörök bővítésére is.
Reméljük, hogy minden érdeklődő hasznosítani tudja ezt a kiadványt,
azok is, akik már ismerik könyvünket,
de az aktualizált szabályokat kívánják
megismerni és természetesen azok is,
akik a napi munkájuk során lesznek
kénytelenek tanulmányozni a vonatkozó szakirodalmat!

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEKROLÓG
Lakatos László Péter–Filyó Janka–
László Norbert

IFRS Feladatgyűjtemény (gyakor
ló- és vizsgafeladatok) 2020
A piaci folyamatok globalizációjának növekedése
megköveteli, hogy
a számvitellel foglalkozók széles köre megismerje az
IFRS pénzügyi-

beszámoló-készítés szabályrendszerét
és azokat a gyakorlatban is alkalmazni
tudja.
Az IFRS-ek elsajátításának az első
lépése természetesen az elméleti alapok biztos megismerése kell, hogy legyen. Ez azonban önmagában kevés!
Ahhoz, hogy készség szintjén képes legyen a számviteli szakember alkalmazni a standardokat, az is kell, hogy a vonatkozó problémákat meg tudja oldani.
Népszerű kiadványunk, amely 2020-

ban új kiadásban jelent meg, ilyeneket
szed csokorba. A megújulás jelenti egyrészt az eltelt időszakban bekövetkezett
változások átvezetését, ami jónéhány
fundamentális témakör szabályozását
érintette, így a pénzügyi instrumentumok, a lízing és a mindenkit érintő bevétel elszámolásának témakörét, ezek
finomítását, illetve a keretelvek változásainak rögzítését is, másrészt pedig jelenti a korábbi kiadás kibővítését és új
köntösbe bújtatását.

ELHUNYT BESZEDA ISTVÁN
Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 71. évében, 2020. december 25-én elhunyt Beszeda István, a kamara minőségellenőrzési bizottságának tagja. Temetése 2021. január 22-én, pénteken 13.00-kor lesz a miskolci Deszka Temetőben. (Cím: 3626 Miskolc, Laborfalvi
Róza utca).
2020-ban a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérmet ítélte oda munkája elismeréseként az elnökség, sajnos
a díj átvételére már nem volt lehetősége, a Könyvvizsgálói
konferencia nem került megrendezésre a koronavírus járvány miatt.
Beszeda István a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi szakán szerzett okleveles üzemgazdász diplomát 1980ban. Okleveles Könyvvizsgálói végzettséget szerezett az Állami Képesítő Bizottságnál 1984-ben, majd a Nemzetközi
Bankárképző Központ Budapest - CFPB Paris francia - magyar bankdiploma képesítést 1995ben szerezte. Költségvetési minősítéssel rendelkezett.
Aktív szakmai és társadalmi szerepet vállalt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara életében: 1998-2003 között az MKVK elnökségi tagjaként
dolgozott, 22 évig heves megyei küldött, 2008-től kezdődően az MKVK
Minőségellenőrzési bizottság tagja
volt. A minőségellenőrzéseknél mindig kiemelten kezelte a tényállások
tisztázását, munkája során folyamatosan törekedett a szakma színvonalának fenntartására, valamint ennek

egyik eszközeként fontosnak tartotta a szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát.
Pályáját a Miskolc megyei Város Tanácsa VB. Pénzügyi
Osztályán előadóként, főelőadóként kezdte 1968-1978 között. Ezt követően a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóság miskolci területi igazgatóságán dolgozott főrevizorként
4 évig, majd a Pénzügyminisztérium Revizori Főosztályán főrevizor 1985-ig. 1985-tól a vállalati szférában tevékenykedett:
az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát gazdasági igazgatója Egerben 1992-ig, melyet a budapesti HUNGAROVIN
Borgazdasági és Kereskedelmi Rt. gazdasági igazgatói pozíciója követett, 1993-1996 visszatért Egerbe az AGROBANK
Rt. területi fiókjában fiókigazgató. 1996-tól saját céget alapított és a B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. ügyvezetőjeként
végezte könyvvizsgálói munkáját.
Szakmájára hivatásként tekintett. Habitusával jó példával
szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a
tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját jellemezi. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Emberséges és végtelenül
becsületes ember volt, nyugodt és megfontolt személyisége alapján a Minőségellenőrzési bizottság bölcs tanácsadójává vált.
A könyvvizsgáló szakma egy nagy tudású, kiváló szakembert vesztett el személyében.
Beszeda Istvánt a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara a saját halottjának tekinti.
Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!
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OKTATÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MINŐSÍTETT OKTATÓ
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben
„minősített oktató” cím elnyerésére
Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított
természetes személy oktató (minősített oktató) végezhet, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.
Pályázni csak magánszemélyként, a Pályázati adatlapon lehet, mely a kamaránál beszerezhető, illetve letölthető a kamara honlapjáról.
A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei
a) az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
b) a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett
rendszeres oktatói tevékenység.
c) a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés,
valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai
tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat.
A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság
felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a közfelügyeleti hatóság
egyetértése szükséges.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
1. pályázati adatlapot,
2. r endszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.
A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.
A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. március 15.
A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a
minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest,
Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám:
+36 1 473-4500, +36 1 473-4541, +36 30 760-8931
Budapest, 2021. január 15.
MKVK Oktatási Bizottság
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 2020. DECEMBER 11-I RENDKIVÜLI
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATA
25/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül

döttgyűlése a kamara központi választási
bizottságához tartozó szavazatszámláló
bizottság 4. és 5. tagjának Stamler János

nét és Konkoly Lászlót választotta meg.
Budapest, 2021. január 13.
Dr. Pál Tibor s.k. elnök

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
2020. DECEMBER 18-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
25/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta
a kamara 2016-2020. évi működéséről,
valamint az elnökség és az elnök 20162020. évi tevékenységéről, a kamara
2016-2020. évekre vonatkozó középtávú programjának végrehajtásáról szóló
beszámolót.
26/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
fegyelmi megbízott 2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
27/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
fegyelmi bizottság 2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
28/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta
a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
29/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta
az oktatási bizottság 2016-2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

30/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a felvételi bizottság 2016-2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
31/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési bizottság
2016-2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
32/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Küldöttgyűlése a kamarai tiszteletdíjak összegét 2021. január 1. napjától
kezdődően az előterjesztésben rögzítettek szerint határozza meg.
33/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara elnökének 5 év időtartamra
Dr. Pál Tibort választotta meg.

34/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara szakmai alelnökének 5 év időtartamra Barsi Évát választotta meg.
35/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara oktatási alelnökének 5 év időtartamra Dr. Hegedűs Mihályt választotta meg.
36/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara fegyelmi megbízottjának 5 év
időtartamra Homor Józsefet választotta meg.
37/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottságába tagként 5 év időtartamra Bohus Zoltánnét, Wágner Vilmost, Zsoldos-Horváth
Andreát, Dr. Bor Zoltánt, póttagként
Nagy Pétert választotta meg.
38/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. JANUÁR
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara fegyelmi bizottságába tagként
5 év időtartamra Dr. Borzi Miklóst,
Szárszó Györgyöt, Fejes Etelkát, Papp
Zoltánt és Dr. Francsovics Istvánt, póttagként Antal Ivánt választotta meg.

39/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi bizottságába tagként 5 év időtartamra Grósz Józsefnét,
Vesztergom Lajosnét, Smider Tündét,
Kovács Brigittát és Szabó Györgyit választotta meg.
40/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara ellenőrző bizottságába tagként
5 év időtartamra Géresi Annát, Priger
Anikót, Ribling Júliát, Dr. Knapp Józsefet és Fehérné Vikárius Évát választotta meg.
41/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottságába tagként 5 év időtartamra Dr. Adorján Csaba Imrét, Madarasiné Szirmai Andreát,
Jacsmenik Gyula Attilát és Barabás Csabát választotta meg.
42/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-

döttgyűlése a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara minőségellenőrzési bizottságába tagként 5 év időtartamra Mádi-Szabó
Zoltánt, Megyebíró Anikót, Gáberné
Szellem Évát, Csanaky Tündét és Tóthné Rákosa Erikát választotta meg.

48/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Szabó Annát 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagjának megválasztotta.

43/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Agócs Gábort 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagjának megválasztotta.

49/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Szilágyi Juditot 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara elnökségi tagjának megválasztotta.

44/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Atkári Árpádnét 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnökségi tagjának megválasztotta.
45/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Dr. Lami Máriát 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnökségi tagjának megválasztotta.
46/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Nyirati Ferencet 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnökségi tagjának megválasztotta.
47/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Ratku Antalt 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagjának megválasztotta.
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50/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Szőllősi Sándort 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnökségi tagjának megválasztotta.
51/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Tölgyes Andrást 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagjának, S. Csizmazia Györgyöt az elnökség póttagjának
megválasztotta.
52/2020. (12.18.) számú küldöttgyűlési
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése Vada Erikát 5 év időtartamra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagjának megválasztotta.
Budapest, 2021. január 13.
Dr. Pál Tibor
elnök
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