
Szakmai beszámoló 2021. 
 
A MOKLASZ 2021. évi szakmai tevékenységének középpontjában a szakmai előadások, 
konferenciák, klubnapok szervezése állt, amelyek célja a tagok szakmai felkészültségének 
javítása, továbbképzés biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatépítés és a kreditpontok 
megszerzésének elősegítése. 
 
Előadások, konferenciák: 
 
A 2021-es évben 27 előadásunk volt - ezek közül 7 kreditpontos - melyek közül 3 
rendezvényünk helyszínéül Egyesületünk székhelye szolgált. (Lásd 1. számú melléklet.)  
2021-ben is megrendezésre került a XV. Nemzetközi Adókonferencia, a Bükkábrányi 
Nemzetközi Önkormányzati Konferencia és a XV. Soproni Pénzügyi Napok. 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. A COVID hatására a PPN nem kerülhetett megrendezésre, és a konferenciák 
jelentős részben online folytak, ami a személyes kapcsolatépítést, kapcsolattartást nehezítette. 
 
A Nemzetközi Adókonferencián 2021-ben 59 MOKLASZ tag és a legnagyobb részt online 
megtartott előadásokon összesen 245 MOKLASZ tag vett részt.  
 
Előadók: 

- Előadások, online konferenciák – 12 előadó, ebből 4 MOKLASZ tag 
- XV. Nemzetközi Adókonferencia – 21 előadó, ebből 4 MOKLASZ tag 
- XV. Soproni Pénzügyi Napok – 13 előadó, ebből 4 MOKLASZ tag 
- Bükkábrányi Nemzetközi Önkormányzati Konferencia – 7 előadó, ebből 2 MOKLASZ tag 

Klubnapok: 

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. A koronavírus-járvány okozta 
korlátozások miatt a 2021. évben nem került sor klubnapra. 
 
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, PM-mel való kapcsolat operatív szinten is 
intenzívnek mondható. A nemzetközi kapcsolatokról Rabb Andrea külkapcsolatokért felelős 
elnökhelyettes külön beszámolót készített. (Lásd 2. számú melléklet.) 
 

MOKLASZ SOUND 
A csapatépítés egyik fontos eleme a MOKLASZ SOUND, amely a 2021. évben nagy sikert 
aratott, összesen 36 fő résztvevővel. 
 
  



Elnökségi ülések: 
 

Az elnökségi üléseken az elnökség az Egyesületünk előtt álló legfontosabb feladatokat 
tekintette át és ezek teljesítésére hozott döntéseket. 
 
Elnökségi ülések: 

- 2021. február 11. 
- 2021. március 31. 
- 2021. április 28. 
- 2021. május 19. 
- 2021. június 30. 
- 2021. július 27. 
- 2021. augusztus 11., 25. 
- 2021. szeptember 21. 
- 2021. október 27. 
- 2021. november 24. 
- 2021. december 29. 

 
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 21 MOKLASZ tag szerepel, mint szakértő.  
 
A nonprofit besorolást segíti az okleveles adószakértő képzésben együttműködési szerződés 
alapján végzett konzulensi, bírálói tevékenység, amivel a szakdolgozatok színvonalas 
elkészítésében nyújtunk segítséget. 
 
 
Nemzetközi kapcsolatok ápolása:  
 
2020-21. évben a COVID miatt a személyes találkozások, konferenciák elmaradtak, helyettük 
több online idegen nyelvű (angol, német, francia és olasz tolmácsolásban) konferenciát is 
szervezett az ETAF, amely aktuális témákat mutatott be és elemzett uniós szakértők (EP, EB 
stb.) bevonásával. Többek között: 2020.06.30-án „The role of tax policy, in response to the 
Covid-19 economic crisis” vagy 2020.12.01-én „The role of tax adviserts in strengthening tax 
compliance” címmel. 2021.10.12-én pedig a „Stable recovery through fair taxation” címmel. 
 
Természetesen az Egyesületünk is törekedett mindig arra, hogy az éves Nemzetközi 
Adókonferenciánkon minél több külföldi szakértő előadó legyen jelen, ezzel is elmélyítve 
a szervezetek közötti munkakapcsolatot. Így a 2020. október 26-án digitálisan megrendezett 
XIV. Nemzetközi Adókonferencián is az ETAF (European Tax Advisor Federation=Európai 
Adótanácsadók Egyesülete) elnöke, Philippe Arraou részt vendég előadóként, továbbá 2 másik 
(Benoit Vanderstichelen, Luigi Carunchio) ETAF Elnökségi tag is. 2021.08.30-31-e között 
hibrid formában megrendezett XV. Nemzetközi Adókonferencián is meghívott előadó volt 
az ETAF elnöke és Prof.Dr.Hans Michael Korth, versenyképesség és minimumadó 
témakörben. Fontos kiemelni azt is, hogy a MOKLASZ mindig hangsúlyt helyez arra, hogy a 
szomszédos országok adószakembereivel is jó kapcsolatokat ápoljon. 
 
Végül lényeges még megemlíteni, hogy a (2021.08.31-én tartott) 2021.évi Közgyűlésen Rabb 
Andrea került jelölésre az ETAF 5 tagú Elnökségébe, amelyet később az ETAF 2021.09.14-ei 



Közgyűlése egyhangúan megszavazott. Ez pedig további nemzetközi (Európai Uniós) 
kapcsolatrendszer erősítést és bővítést tesz számunkra lehetővé. 
 
Kiadványok, szakmai anyagok készítése lektorálása: 
 
A MOKLASZ kiadványai elsősorban a konferenciákhoz kapcsolódnak.  
2019-ben a Digitalizáció és kommunikáció az adózásban címmel jelent meg könyvünk közös 
kiadásban. A tömegkommunikációban (sajtó) megkeresésre vagy saját kezdeményezésre 
szerepelünk. 
 
A szakmai munkánk része az okleveles adószakértő képzéshez kapcsolódó szakdolgozat 
mentori és bíráló tevékenység.. 
 
Vizsgáztatási tevékenység:  
 
A szakmai vizsgáztatási tevékenység (ellenőr, 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. A vizsgáztatási tevékenység lehetőség 
az Egyesületünk image-nek építésére, vizsgákon az Egyesületünkbe történő belépés 
propagálására. Az új oktatási rendszerben megkezdtük az akkreditált vizsgaközpontokkal az 
együttműködés kiépítését. 
 
Oktatás. PM- ÁKT 
2018-ban kezdte meg működését az ÁKT, az Ágazati Képzési Tanács. A Tanács munkájában 
több tagunk aktívan vesz részt azzal a céllal, hogy a megújuló képzési rendszerben a szakmai 
tapasztalataink és szakmai érdekeink magas szinten képviselve legyenek.  
A PM megkeresésére – a többi szakmai szervezettel együtt – véleményeztük az új képzési 
rendszer PM által készített anyagait – mérsékelt sikerrel. 
 
Adó konzultáció 
A PM szervezésében esetenként a PM által meghirdetett témakörben egyeztetést folytatunk a 
szakmai szervezetek és a nagy adótanácsadó cégek részvételével. Az egyeztetésen rendszeresen 
képviseljük -az Egyesületünk tagjai által adott információk alapján- a tagság és a szakma 
érdekeit. A szakmai javaslatinkra a PM többségében nyitottan reagál. 
 
Jogszabályelőkészítés 
Egyesületünk aktuálisan a Nemzetközi Adókonferencián hozza nyilvánosságra az 
adószabályozás változtatására vonatkozó javaslatait. Örömmel konstatálható, hogy a 
javaslatok többsége – ha némi késéssel is – beépítésre került a jogrendszerünkbe 
 
Összegezve a megváltozott körülmények között az új lehetőségek kihasználásával 
Egyesületünk teljesítette célkitűzéseit, ami nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk már 
visszatérni a COVID előtti állapotokhoz. 
 
Kérem a Közgyűlést a nemzetközi anyaggal bővített beszámoló elfogadását. 
 
 
Dr. Herich György 
elnök 
 
 
A szakmai beszámolót az Elnökség 2022.március 29-én megtartott ülésén elfogadta. 


