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XXII. Országos  
Jegyző-közigazgatási Konferencia

főtitkár
közszolgálati tisztviselők szakmai szervezeteinek szövetsége

A Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szö-
vetségét (KÖZSZÖV) 2003-ban hozta létre Köztisztviselők 
Szakmai Szervezeteinek Szövetsége néven szakmai érdek-
képviseleti ernyőszervezetként a Magyar Közigazgatási Kar, 
a Jegyzők Országos Szövetsége és a Városi Jegyzők Egyesü-
lete. A KÖZSZÖV a szakmai érdekképviseleti tevékenysége 
mellett 2003-tól átvette a Magyar Közigazgatási Kartól az 
1993-tól évente – hagyományosan minden év szeptemberé-
ben – megrendezésre kerülő országos jegyző-közigazgatási 
konferenciák megrendezését. 

2014. szeptember 10-12-én került sor Keszthelyen, a Hotel 
Helikon Sport és Konferencia Szállodában a XXII. Orszá-
gos Jegyző-Közigazgatási Konferencia megtartására. Konfe-
renciánk a közigazgatási szakemberek legnagyobb országos 
szakmai rendezvénye, amelyeknek mintegy 200 résztvevője 
az önkormányzati igazgatásból polgármesterek, jegyzők, ön-
kormányzati köztisztviselők, valamint a területi államigaz-
gatásból kormánymegbízottak, főigazgatók, igazgatók, járási 
hivatalvezetők voltak.

A konferencia védnökségét dr. Pintér Sándor belügymi-
niszter, dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős ál-
lamtitkár és Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere 
vállalták.

A konferencia részvevőit dr. Nánási Éva elnök (KÖZSZÖV) 
megnyitója után a Keszthelyi Városi Televízió „Keszthely, a 
Balaton Fővárosa” című rövidfilmjét tekinthették meg, majd 
a házigazda Keszthely város nevében Ruzsics Ferenc polgár-
mester (Keszthely Város Önkormányzata) köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit. Ezt követően került sor a konferencia 
nyitóelőadására, amikor az állam és a helyi önkormányzatok 
kapcsolatának elmúlt 25 év alatti változásairól adott áttekin-
tést dr. Zongor Gábor főtitkár (Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége). Majd Dr. Kovács Róbert PhD ügyveze-
tő (LRMI Local and Regional Monitoring Institute – Helyi 
Obszervatórium) az önkormányzati pénzügyi menedzsment 
megújításának lehetséges útjáról tartott informatív előadást.

A kávészünetet követően dr. Pálffy Ilona elnök (Nemze-
ti Választási Iroda) adott tájékoztatást a 2014. október 12-i 
önkormányzati választások aktuális kérdéseiről. Az előadás 
után a témában fórumra került sor, ahol a részvevők kérdése-
ire Elnök Asszony és munkatársa válaszolt.

A konferencia résztvevői az este folyamán a házigazda vá-
ros jóvoltából „Keszthelyi vacsorá”-n vettek részt. A vacsorát 
zenés, táncos est követte.

A konferencia második napján a plenáris ülés első előadó-
jaként dr. Dancsó József elnök (Magyar Államkincstár) az új 
államháztartási számviteli rend kihívásairól az önkormány-
zati gazdálkodásban tartott előadást. A következő előadás-
ban Szalkay István ügyvezető (revisionSOFT Kft.) tartott tá-
jékoztatót az önkormányzatoknál végzendő belső ellenőrzés 
módjáról, feladatairól. Ezt követően „Informatikai megoldá-
sok élethelyzetek kezeléséhez” címmel Pajna Sándor vezér-
igazgató (eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ 
Zrt.) tartott ismertetőt annak gyakorlati megvalósulásáról és 
az így szerzett tapasztalatokról. Az előadáshoz a gyakorlati 
megvalósításban résztvevő település nevében dr. Vincze Fe-
renc címzetes főjegyző (Hajdúszoboszló Város Önkorámyzata 
Hivatal) videoüzenetben csatlakozott, mivel a képviselő-tes-
tület aznapi, választások előtti utolsó ülése miatt a konferen-
cián személyesen megjelenni nem tudott. 

A kávészünet után a területi államigazgatás átalakításának 
további irányairól tartott előadást dr. Zöld-Nagy Viktória 
területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár 
(Miniszterelnökség). Majd a délelőtti plenáris ülés zárásaként 
dr. Vajda Viktória főigazgató (Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal) a járási hivatalok és kormányablakok kialakításának és 
működésének, valamint az önkormányzatokkal való együtt-
működés Veszprém megyei tapasztalatiról szólt. 

A délután szakmai munka kezdetekor a Keszthelyi Városi 
Televízió „Zala megye értékei” című kisfilmjének megtekin-
tése után a plenáris ülés első előadójaként dr. Kádár Kriszti-
án szakmai vezető (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és 
Továbbképzési Intézet) tartott prezentációval szemléletesen il-
lusztrált előadást a megújuló közszolgálati továbbképzésben 
megvalósuló e-tanulásról.

A kávészünet után kerekasztal-beszélgetésre került sor az 
új jogszabályi szabályozásról az iratkezeléssel kapcsolatban és 
az új informatikai szolgáltatási lehetőségekről a felállítandó 
Önkormányzati ASP Központban. A kerekasztal-beszélge-
tés felkért előadói dr. Urbán Viktor projektvezető (Kormény-
zati Informatikai Fejlesztési Ügynökség), Péterfalvi Norbert 
főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium Informatikai 
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Helyettes Államtitkárság) és Varga László operatív igazgató 
( DMSONE Zrt.) voltak.

A szakmai munkát követően a konferencia résztvevői fa-
kultatív programként a cserszegtomaji Festetics Pincében Pa-
rasztlakodalmon, illetve a Hotel Helikonban Görög esten, 
majd a programok után a hotelban Retro Disco Partyn ve-
hettek részt.

A konferencia zárónapján a plenáris ülés első előadója-
ként Prof. Dr. Kiss László alkotmánybíró (Alkotmánybíróság) 
az önkormányzati rendeletek alkotmánybírósági felülvizsgá-
latának főbb tapasztalatairól szólt. Majd dr. Vajda Krisztina 
(Wolters Kluwer Kft.) prezentációja a hatékony szakmai mun-
ka, korszerű megoldások lehetőségeit mutatta be a Wolters 
Kluwer Kft. új szolgáltatása, a Jogtár Navigátor bemutatá-
sával. Következő előadóként Boros Péterné főtitkár (Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete) a közszolgálati életpályát értékelte az MKKSZ 
nézőpontjából. Ezután Demeter Ervin kormánymegbízott 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) a Tokaj Tör-
ténelmi Borvidéket, mint világörökséget mutatta be történeti 
áttekintést adva a borvidék kialakulására, majd az előadást 
követően borkóstolóra invitálta a konferencia résztvevőit.

A borkóstoló és a kávészünetet után dr. Bekényi József főosz-
tályvezető (Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok 
Főosztálya) a konferencia záróelőadásaként az önkormányza-
tokat érintő aktuális feladatokról tájékoztatta a konferencia 
résztvevőit. Végezetül dr. Nánási Éva elnök (KÖZSZÖV) zár-
szavával fejezte be munkáját a XXII. Országos Jegyző-Köz-
igazgatási konferencia.

A konferencián elhangzott előadások anyagai a KÖZ-
SZÖV honlapján (www.kozszov.org.hu) a konferenciaprog-
ram menüpont alatt az adott előadás címére kattintva az ér-
deklődők számára hozzáférhetők.

Végezetül a rendező szervek nevében ezúton is szeretném 
megköszönni támogatóinknak a konferencia megrendezé-
séhez nyújtott segítségüket, a konferencia szervezésében ki-
emelkedő közreműködésükért külön is kiemelve Keszthely 
Város Önkormányzatát, dr. Horváth Terézt, Keszthely város 
jegyzőjét és a zalaegerszegi székhelyű Dokumentumtár Or-
szágos Dokumentumküldő és Adatgyűjtő Rendszert.

Bízom abban, hogy az Új Magyar Közigazgatás szakmai, 
tudományos folyóirat Tisztelt Olvasói közül a 2015. szeptem-
beri XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián 
minél több régi és új résztvevőt köszönthetünk majd.


