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A pandémia évei alatt az egyesületi élet a korábbi időszakokhoz képest kevésbé volt aktív, a 

járványhelyzet miatt alig nyílt lehetőség a személyes kapcsolattartásra, tapasztalatcserére, 

valamint arra, hogy a tagok nagyobb létszámú szakmai napok, konferenciák keretében bővítsék 

tudásukat. Ezt a hiányt is hivatott volt pótolni az MPGE Tolna Megyei Szervezete által 

szervezett regionális konferencia, melyre a Baranya és a Somogy megyei tagság és az Egyesület 

Jogi és Hatósági Szakosztályának tagjai is meghívást kaptak. Ennek keretében régiós bor- és 

pálinkaversenyt is meghirdettünk.  

 

A szakmai konferenciával kapcsolatos érdeklődést jól mutatja, hogy az MPGE fenti négy 

szervezetétől – az előadók mellett – összesen 68 tag jelentkezett a rendezvényre.  

 

A konferencia 2022. október 06-án Dombóvár-Gunarason „Gazdaság ellenőrzési szakmai 

konferencia a pandémia tükrében” címmel került megrendezésre. A helyszín kiválasztásakor a 

Gunaras Resort Spa Hotelre esett a választás, mely igen együttműködő, segítőkész és magas 

színvonalat biztosító vendéglátónak bizonyult.  

 

Az időjárás is kegyes volt, a résztvevők 

napsütéses szép őszi időben utaztak a 

helyszínre, és 9 óra után kezdtek 

gyülekezni a szálloda előadótermében. 

 

A rendezvényt 10 órakor Fausztné 

Czirják Zsanett, az MPGE Tolna 

Megyei Szervezetének elnöke nyitotta 

meg, köszöntötte a résztvevőket, majd 

a nap folyamán a házigazda, narrátor 

szerepét is elnök asszony töltötte be.  

 

 

 

A gyönyörű környezetben jól felkészült előadók 

érdekfeszítő, színvonalas, szemléletes és 

közérdeklődésre számottartó témájú előadásai 

hangzottak el. A prezentációk alatt és azokat követően a 

résztvevők aktív érdeklődést mutattak, számos kérdést 

tettek fel, az előadók készségesen válaszoltak ezekre. 

 

 

Elsőként Dr. Domokos László úr, az MPGE volt elnöke 

tartotta meg előadását „A szilárd adórendszer, mint a 

költségvetési reziliencia alapfeltétele – ellenőrzési 

tapasztalatok” címmel. 
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Őt követte az Egyesület Jogi és Hatósági Szakosztályának szakosztályvezetője, Dr. Bokor 

Csaba úr, aki „A nemzetközi és európai uniós adópolitika fejlődési irányai  

az információcsere térnyerése tükrében” témakörben tartotta meg előadását. 

 

Az ebédszünetben bőséges és ízletes svédasztalos ellátás kínálatából válogathattak a 

konferencia résztvevői. 

 

Az ebédszünetet követően Deák-Macsek Márta, a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Osztályának 

osztályvezetője „A nyugdíjjal kapcsolatos aktualitások”-ról számolt be. 

 

Dr. Bajner Mária egyetemi tanár „Többgenerációs 

munkaerőpiac, Generációk a pandémia tükrében” című, a 

kifejezetten szakmai, ellenőrzési témáktól eltérő, 

ugyanakkor azokhoz is kapcsolódó, izgalmas témákat 

felvető és elemző  előadása zárta a konferencia hivatalos 

részét. 

 

A résztvevők rég nem látott kollégákkal, társhatóságok 

munkatársaival találkozhattak, a szünetekben és a 

rendezvény végén szakmai beszélgetésekre, 

tapasztalatcserére is kihasználva az időt. Lehetőség nyílt 

kötetlen beszélgetésekre is, valamint a régóta fennálló 

kapcsolatok ápolása mellett új szakmai kapcsolatok 

kialakítására.  

A résztvevő egyesületi tagok tartalmas és hasznos, 

információkban gazdag napot töltöttek a konferencián. 


