
 

 

Szakmai beszámoló 

 
A MOKLASZ 2016. évi szakmai tevékenységének középpontjában a szakmai előadások 

álltak, amelyek célja a tagok szakmai felkészültségének javítása, továbbképzés biztosítása és a 

kreditpontok megszerzésének elősegítése. 

 

Konferenciák: 

 

A 2016-os évben 9 db. rendezvényünk az Egyesületünk székhelyén zajlott. A szokásos évi 3 

nagy konferenciánk X. Nemzetközi Adókonferencia, a X. Pécsi Pénzügyi Napok, valamint a 

X. Soproni Pénzügyi Napok az ország három helyszínén kerültek megrendezésre. Ez utóbbi 

konferenciák fő célja a szakmai kérdések átfogó, tudományos megközelítése mellett a 

szakmai szervezettekkel, hatóságokkal való együttműködés erősítése és a nemzetközi 

kapcsolatok kialakítása, bővítése, tagjaink és a frissen végzett okleveles adószakértők számára 

publikálási, népszerűsítési lehetőség biztosítása. Az előadásokat követő kísérő programok a 

csapatépítés fontos eszközei. 

 

Számszerűleg a PPN-en 17 MOKLASZ tag, a Nemzetközi Adókonferencián 57 MOKLASZ 

tag és a Sas utcában megtartott konferenciákon összesen 151 MOKLASZ tag vett részt. 

 

Előadók: 

- Konferenciák – 13 előadó, ebből 5 MOKLASZ tag 

- X. Pécsi Pénzügyi Napok – 29 előadó, ebből 12 MOKLASZ tag 

- X. Nemzetközi Adókonferencia – 30 előadó, ebből 8 MOKLASZ tag 

- X. Soproni Pénzügyi Napok – 24 előadó, ebből 5 MOKLASZ tag 

 

A PPN fontos célja, hogy a frissen végzett okleveles adószakértők számára is nyilvánosságot 

biztosítson és elősegítse a beintegrálódásukat az Egyesületünkbe. 

 

A szakmai műhelymunkák egyik fontos területévé váltak a klubnapok, amelyeken zárt körben 

egy-egy (kényesebb) témakör került górcső alá. Ezek a rendezvények a személyes 

beszélgetések, találkozások, gondolatcserék, véleményformálások fontos helyszínévé váltak. 

A továbbiakban tervezzük ezek kutató műhelyekké alakítását. 

 

Külső előadások, munkabizottsági részvétel: 
 

A MOKLASZ tagjain keresztül sok magas szintű szakmai felkérésnek tesz eleget. 

Rendszeresen részt veszünk pl. a bírók továbbképzésében, a Kúria munkacsoportjaiban, az 

ÁSZ és a NAV munkájának támogatásában. A NAV-val, NGM-mel való kapcsolat operatív 

szinten is intenzívnek mondható. 

Fonyódon a Pécsi Ítélőtábla közigazgatási bíróinak a továbbképzésén az áfa egyes 

kérdéseiről, a Károli Gáspár Egyetemen:  Áfa igazságügyi szakértői szemmel (Kenyeres 

Sándor) tartottunk előadást, Párizsban az EFAA rendezvényén Rabb Andrea képviselte nagy 

sikerű előadásával szervezetünket. 

Klubnapok: 

-       2016. február 29. - Adóellenőrzés és adónyomozás (Magyar-Áhel Eszter főosztályvezető és 

Vidra István őrnagy, osztályvezető) 



-       2016. május 2. - A Mossack Fonseca-ügy tanúságai és utóélete (dr. Messzi-Szabó 

Richárd, osztályvezető, NAV Központi Kapcsolattartó Iroda (KKI) és Szabó Péter, ügyvezető 

igazgató, Silent Signal Kft.) 

-       2016. október 12. - Kiválasztástól az ellenőrzésig (Czinege Attila, ellenőrzési 

szakfőigazgató, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelődjénél, az APEH-nél) 

 

 A csapatépítés egyik fontos eleme a MOKLASZ SOUND, amely 2016. július 9-10-én került 

megrendezésre és a szokásos jó hangulatot javító körülmények mellett a személyes 

kapcsolatok erősítésére is jó lehetőséget biztosított. 

 

Elnökségi ülések: 

 

Az elnökségi üléseken a megfiatalodott elnökség az Egyesületünk előtt álló legfontosabb 

feladatokat tekintette át és ezek teljesítésére hozott döntéseket. 

 

 

Elnökségi ülések: 

- 2016. január 11. 

- 2016. május 02. 

- 2016. július 09. 

- 2016. szeptember 16.  

 

Tanácsadási tevékenység (5percAdó) 

 

Szakmai kapcsolat a MOKLASZ és az 5percAdó között: 
Az Egyesület és a tagok népszerűsítése, a napi kapcsolat erősítése, a nonprofit 

tevékenységünk alátámasztása (1% gyűjtés) céljából erősítettük az 5percAdóval való 

együttműködést. 

Jelenleg az 5percAdó weboldalán 23 MOKLASZ tag szerepel, mint szakértő. Ebből 2016. 

évben 11-en írtak cikket és 13-an válaszoltak az oldalra beérkezett kérdésekre. A weboldalon 

több mint 10.000 felhasználóval kerülünk kapcsolatba szinte naponta. 

 

Nemzetközi kapcsolatok ápolása  

 

Nemzetközi konferenciák (külföld): 

A magyar adószakértők nemzetközi beágyazódása,  a nemzetközi információk, szakirodalom 

gyűjtése végett számunkra nagyon fontos terület a nemzetközi kapcsolatok építése. 

Ennek formái az EFAA tagság és a Német Adótanácsadó Egyesülettel fennálló több évtizedes 

kapcsolat ápolása, valamint a hazai nemzetközi konferencia szervezése. 

 

A külföldi kapcsolattartás rendezvényei 2016-ban: 

 

- EFAA – Annex 

o APFM Association of Professional Financial Managers Azerbaijan 

o SCAAK Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo 

o KWT Austrian Chamber of Public Accountants and Tax Advisors 

- 2016. október 09-11. Német Adótanácsadók Egyesülete – Chancen und Risiken der 

Digitalisierung – Drezda (Simon Mónika + Herich György) 

 



A kapcsolattartás természetesen sok napi teendővel (a konferenciákon résztvevőktől  ezen 

felül saját forrás igénnyel) jár a különböző anyagok, felmérések, döntés-előkészítő 

anyagok készítése miatt. 

 

Kiadványok készítése  

 

A MOKLASZ kiadványai elsősorban a konferenciákhoz kapcsolódnak.  

Adókockázatok, valamint Adózás Európában 2016. könyvek formájában. 

A tömegkommunikációban (sajtó) megkeresésre vagy saját kezdeményezésre szerepelünk. 

 

A szakmai munkánk része az okleveles képzéshez kapcsolódó szakdolgozat mentori és 

bíráló tevékenység, amiért országosan a MOKLASZ felelős. 

 

A szakmai vizsgáztatási tevékenység (elnök, bizottsági tag) fő célja a szakmai 

minőségbiztosítás a képzés (adótanácsadó, okleveles adószakértő) területén. A bizottsági 

tagok visszajelzései alapján teszünk javaslatot a tananyagok, vizsgafeladatok és a 

vizsgaszervezések módosítására és a képző intézmények minősítésére is. 

 

 

Nemzetközi konferencia 

Brussels, CSOEC 71. Kongresszusa 

 

2016. 09. 28-30-a között Brüsszelben megrendezésre került a CSOEC (Francia Mérlegképes 

Könyvelők Egyesülete) 71. Kongresszusa, amelynek fókuszában az Európai 

Adóharmonizáció és Számviteli standardek álltak. A konferencián 4 kontinensről, 54 

országból 5.000 résztvevő szakember (adótanácsadó, könyvelő és könyvvizsgáló) valamint 40 

külföldi szakmai Egyesület elnöke vett részt. Előadók között megtalálhatók voltak a 

nemezetközi/EU-s szervezetek (pl.: OECD, EB, EP) képviselői, mind az EU-s országok 

könyvelői, adózási szakemberei. A 3 nap alatt 180 órányi előadás, 17 nagy és 100 kisebb 

került lebonyolításra angol és francia nyelven. A szakmai work-shopok igen aktuális és 

releváns témákat elemeztek és mutattak be, mint például: transzferár témakörtől, kettős 

adóztatás elkerülésén, EU adóharmonizációs folyamaton (BEPS, VAT), e-

kereskedelmen/számlázáson, KKV-k támogatásán, adókonszolidáción, holdingok adózásán és 

a digitalizáción át a pénzügyi (könyvelői és adózási) szektorban lévő nemek egyenlőségének a 

kérdéséig. Ez utóbbi témakörben kérte fel az AFECA (Femmes Diplomées d’Expertise 

Comptable Administrateurs= Francia Női Könyvelők Egyesülete) Elnök-asszonya és a 

CSOEC elnöke Rabb Andreát, a MOKLASZ alelnökét előadás megtartására, különös 

tekintettel a magyar tapasztalatokra. A társ-előadók között többek között az ACCA ügyvezető 

igazgatója (UK) vagy BStBK (Német Adókamara) brüsszeli irodájának vezetője szerepelt. Az 

előadás sikerét és eredményét mutatja, hogy az európai tapasztalatok függvényében külön 2 

kiadvány is kiadtak, amely minden EU-s országban terjesztésre került, egyben ennek hatására 

az EP felé javaslattal is éltek a nők szakmán belüli helyzetének a javítására.  

 

 

 

 

Dr. Herich György 

elnök 

 

 

 

A szakmai beszámolót az Elnökség 2017. március 3-án megtartott ülésén elfogadta. 


