BESZÁMOLÓ
a Magyar Pénzügyi- Gazdasági Ellenőrök Egyesülete
Tolna Megyei Szervezetének
2019. szeptember 19-i szakmai napjáról

Az MPGE Tolna Megyei Szervezetének tagjai immár hetedik alkalommal vehettek részt
szakmai programmal egybekötött kiránduláson, mely a kialakult hagyomány szerint kétévente
kerül megrendezésre. Az idei évben szeptember 19-én nyílt lehetőség a megszokottnál
kötetlenebb formában ismeretszerzésre, tapasztalatcserére, új szakmai kapcsolatok
kialakítására, illetve a régóta fennálló kapcsolatok ápolására. A program iránt érdeklődő tagok
száma minden korábbinál magasabb volt. Közel 50 fő alkotta a kiránduló csoportot, melynek
első úticélja ezúttal Budapest volt, ahol a NAV Szakértői Intézetébe látogattunk el, majd
Etyeken folytattuk a programot.
Az idei évben a megyei szervezet létszáma jelentősen megnövekedett, mivel a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságának munkatársai közül 51 fő kérte felvételét az
egyesületbe. A kirándulók között is szép
számmal képviseltették magukat az új
tagok. Ez jó alkalmat teremtett a szakmai
kapcsolatok bővítésére, új ismeretek
szerzésére, mind a régi, mind az idén
belépett tagok számára.
A szakmai nap nyitó programjaként, a
Budapest felé vezető úton Fehér János, a
MÁK Tolna Megyei Igazgatóságának
igazgatója tartott előadást a Magyar
Államkincstár, és azon belül a Tolna
Megyei Igazgatóság történetéről és
felépítéséről, betekintést nyújtott a MÁK sokrétű tevékenységi körébe. Ezt követően a MÁK
Tolna megyei irodavezetői adtak tájékoztatást az általuk irányított szervezeti egységek
feladatairól, tevékenységéről.
A NAV Szakértői Intézetében dr. Srágli Miklós igazgatóhelyettes és Huszti Zoltán, az
Igazgatási és Humánpolitikai Osztály vezetője köszöntötte a résztvevőket. Általános
összefoglaló előadás keretében hallhattunk az Intézet történetéről, felépítéséről,
tevékenységéről. A részletes feladatokat kisebb csoportokban az Intézet laboratóriumaiban
ismerhettük meg.

Az Intézet munkatársai igen szemléletes és érdekes bemutatókat, ismertetőket tartottak, és
készségesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.
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A Szakértői Intézet az idei évben érkezett
fennállásának
20.
jubileumi
évfordulójához. Két, egymással szorosan
öszefüggő feladatkört lát el: elvégzi a
termékek analitikai vizsgálatát, valamint a
vizsgálati
eredmények
alapján
meghatározza azok vámtarifaszámát, illetve
a jövedéki termékek esetén adójogi
minősítését,
minderről
határozatot,

igazságügyi szakvéleményt, vagy szakmai véleményt ad ki. Mobil laboratóriumi szolgálat
üzemeltetésével az ország bármely pontján azonnali analitikai eredményeket szolgáltat a
helyszíni ellenőrzések során. A NAV szervei, valamint a rendőrség, bíróság, ügyészség
kirendelése alapján igazságügyi szakértőként jár el vegyészeti, áruosztályozási, adójogi
minősítéssel kapcsolatos kérdésekben, továbbá termékhamisítási ügyekben. Az Intézet
nemzetközi szerepvállalása keretében részt vesz a vámlaboratóriumok európai hálózatának
tevékenységében is.
A szakmai programot követően a csoport Etyekre utazott. A közös ebédre a hangulatos
Rókusfalvy Fogadóban került sor, ahol a szakmai tapasztalatcsere mellett már lehetőség nyílt
csapatépítésre, kötetlen beszélgetésre is. A programot etyeki sétával zártuk.

A csoport tagjai tartalmas és információkban gazdag napot töltöttek együtt, és – annak ellenére,
hogy a program a tervezettnél rövidebb lett, mivel az etyeki Korda Filmstúdió nem tudta
fogadni a csoportot – sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
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