
MOKLASZ - 2015. évi tevékenység 

Külföldi szervezeti kapcsolatok 

EFAA: 
Egyesületünk EFAA-hoz (European Federation of Accountants and Auditors for SME’s) 

történt 2010. májusi csatlakozása óta folyamatosan együttműködik az általa megküldött 

szakmai anyagok, javaslatok, illetve Európai Bizottság által átadott jogszabálytervezetek 

véleményezésében. Így többek között szakmai véleményezés céljából kaptuk meg 2013.év 

során: az EU új Számviteli irányelvét (2013/34/EU irányelv), ISA (International Standard 

Accounting, azaz Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard-ok) 7200-at, illetve EFRAG és IFAC 

szakmai anyagokat. Ezen túlmenően több szakmai tanulmány (pl.: EU tanulmány KKV-k 

Tao-ról, Adózási trendek az EU-ban, EFRAG (Európai Pénzügyi Beszámolókészítés 

Tanácsadó Csoportja): Stratégia az IFRS jövőjéről, EFRAG Insider) került a részünkre 

megküldésre, amelyek a Moklasz tagok részére elektronikus úton (e-mail formájában, illetve 

weblapon történő (www.moklasz.hu/ Szolgáltatások/EFAA anyagok között) továbbításra 

kerültek. Végül az IFAC szervezésében KKV Közvéleménykutatásban is résztvettünk, 

amelynek az eredményei szintén továbbításra kerültek. 

Érdemes megemlíteni, hogy 2013.01.01-től a Német Könyvvizsgálói Kamara (WPK 

Germany) csatlakozásával az EFAA 15 tagúra bővült. 

Az éves Közgyűlésre 2013. 04. 17-19-e között, Hollandiában (Amsterdam-ban) került sor, 

ahol a MOKLASZ-t Rabb Andrea nemzetközi alelnök képviselte. A Konferencia 

(2013.04.18) témája a KKV-k részére könyvelők szakmai ismereteinek fontossága volt. 

Kiemelve, egyben elemezve a szakmai ismereteken túli egyéb ismeretek (különösen az 

ügyfelekkel való kommunikációt, management és alsóbb szintek közötti információáramlást) 

jelentőségét, illetve ezek oktatását. 

 EFAA Kerekasztal (2013.04.17.) beszélgetés témája: A hatékony vállalatirányítás 

szerepe a könyvelői munka során. 

 Konferencia témakörök: (amely bővebben a www.moklasz.hu/ 

Szolgáltatások/Letölthető szakanyagok között elérhető!) 

 A KKV szektor részére könyvelők egyéb ismereteinek fontossága. 

 Az oktatás szerepe és jelentősége a könyvelők hatékonyabb munkája érdekében. 

 EFAA Közgyűlés (2013.04.19.): egyhangúan elfogadásra került, hogy a következő évi 

EFAA Közgyűlés 2014. jún.5-6 között Budapesten kerül megrendezésre, Várható 

téma: KKV szektor-t érintő aktuális adózási/számviteli/adminisztratív kérdések.) Itt 

érdemes kiemelni, hogy az EFAA vezetőjével jelenleg is folyamatos egyeztetés 

történik a nemzetközi EFAA-Moklasz konferencia kapcsán. 

DStV: 
Német Adótanácsadók Szövetségének (DStV) 36. kongresszusa – 2013. október 21-22. Berlin 

–, melyen az Egyesület képviseletében Dr. Herich György elnök úr, Spengler József 

kollégával együtt vett részt, önfinanszírozással. 

A németországi konferencia – amelyre egész Európából érkeztek adótanácsadók – nemcsak 

azért érdemel különös figyelmet, mert Európa meghatározó, hazánk számára kiemelt 

jelentőségű kereskedelmi partneréről van szó, akinek a véleménye az európai adórendszer 

formálásában is meghatározó, de ezen a konferencián szembesülhetünk azokkal a szakmai 



kérdésekkel (német és uniós), amelyek néhány év késéssel nálunk is fókuszba kerülnek. 

Fontos az ilyen rendezvény a szakmai kapcsolatok ápolása miatt is, hisz ilyenkor jelen van 

minden európai uniós adótanácsadó kapcsolat – előzetes egyeztetés nélkül is. Fontos az is, 

hogy a konferenciához kapcsolódó kiállításokon rálátást kaphatunk a szakirodalom legújabb 

kiadványaira is, amely segít a hazai nemzetközi adózási ismeretek formálásában. 

A 36. szakmai konferencia központi kérdése a modern idők az adótanácsadásban volt. A 

rendezvény nagyon sok hasznos tanulsággal szolgált mind a szakmai kérdéseket mind a 

formai megoldásait illetően. A formai megoldások közül pl. az „ütköző” volt igazán eredeti 

amely során egy adóhatósági és egy adótanácsadó/professzor mondott 15 percben véleményt 

egy-egy témáról.....1500 hallgató elött. A kérdések egy része a szakma jövőjével foglalkozott, 

nagy hangsúlyt helyezett a konferencia a szakma kriminalizálódására, az adóigazgatás és a 

büntetőjog kapcsolatára. Hogyan látja ezt az ellenőr és a tanácsadó? Ez mellett az 

önfeljelentés, valamint izgalmas áfa kérdések is megtárgyalásra kerültek. (Bővebb szakmai 

anyagok nemsokára elérhetőek lesznek). 

Egyéb: 
Több nemzetközi szakmai rendezvényen való aktívabb részvételünk érdekében megpályáztuk 

ősszel (Majorné dr. Lövei Judit kolléganő segítségével) a Magyar Turizmus Zrt. által 

meghirdetett Konferencia Nagyköveti Program pályázatát. Ehhez természetesen több 

egyeztetésre volt szükség, amely jelenleg is tart. 

Vizsgáztatás: 
A MOKLASZ a szakmai vizsgáztatás területén jelentős eredményeket ért el az elmúlt több, 

mint három év folyamán. A 2013-ban 36 vizsgán való részvételre kérték fel egyesületünket, 

amely 43 vizsganapot foglal magába. 

 


