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Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége

XXIII. Országos
Jegyző-Közigazgatási Konferencia
A Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetségét (KÖZSZÖV) 2003-ban hozta létre Köztisztviselők
Szakmai Szervezeteinek Szövetsége néven szakmai érdekképviseleti ernyőszervezetként a Magyar Közigazgatási Kar,
a Jegyzők Országos Szövetsége és a Városi Jegyzők Egyesülete. A KÖZSZÖV a szakmai érdekképviseleti tevékenysége
mellett 2003-tól átvette a Magyar Közigazgatási Kartól az
1993-tól évente – hagyományosan minden év szeptemberében – megrendezésre kerülő országos jegyző-közigazgatási
konferenciák megrendezését.
2015. szeptember 16-18-án került sor Keszthelyen, a Hotel
Helikon Sport és Konferencia Szállodában a XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia megtartására. Konferenciánk a közigazgatási szakemberek legnagyobb országos
szakmai rendezvénye, amelyeknek mintegy 300 résztvevője
az önkormányzati igazgatásból polgármesterek, jegyzők, önkormányzati köztisztviselők, valamint a területi államigazgatásból kormánymegbízottak, főigazgatók, igazgatók, járási
hivatalvezetők voltak.
A konferencia védnökségét dr. Pintér Sándor belügyminiszter (Belügyminisztérium), dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár (Miniszterelnökség) és Ruzsics Ferenc
polgármester (Keszthely Város Önkormányzata) vállalták.
A konferencia részvevőit dr. Nánási Éva elnök (KÖZSZÖV) megnyitója után a házigazda város nevében Ruzsics
Ferenc polgármester (Keszthely Város Önkormányzata) köszöntötte. Ezt követően került sor a konferencia nyitóelőadására,
amikor Magyarország területi államigazgatásának átalakításáról, annak folytatásáról és az eddigi tapasztalatokról adott
áttekintést dr. Pilz Tamás főosztályvezető (Miniszterelnökség
Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály). Ezután Schmidt
Jenő elnök (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) a
25 éves önkormányzati rendszer 2015. évi helyzetéről, majd
dr. Gémesi György elnök (Magyar Önkormányzatok Szövetsége)
az önkormányzatok érdekképviseleti, érdekérvényesítő tevékenységének tapasztalatairól, fejlesztésének lehetőségeiről
tartott informatív előadást.
A kávészünetet követően Széles Sándor kormánymegbízott
(Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal) adott tájékoztatást a kormányhivatali struktúra átalakításának megyei
tapasztalatairól. Ezután Boros Péterné főtitkár (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szak-

szervezete) a járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítése tréningek tapasztalatairól (»Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel« projekt)
tartott előadást. Az első nap záró előadásaként az önkormányzatoknak a 2014-2020-as európai uniós programozási
időszakbani pályázati lehetőségeiről kaptak információkat a
résztvevők Tatai Laura főosztályvezetőtől (Miniszterelnökség
Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság Program és
Projektfelügyeleti Főosztály).
A konferencia résztvevői az este folyamán a házigazda város jóvoltából „Keszthelyi vacsorá”-n vettek részt. A vacsorát
– tombolasorsolással egybekötött – zenés, táncos est követte.
A konferencia második napján a plenáris ülés első előadójaként Dr. Hajas Barnabás PhD főosztályvezető (Igazságügyi
Minisztérium) az „Általános közigazgatási eljárási szabályok
jelentősége a közigazgatási eljárási kódex újraszabályozása
tükrében” címmel tartott előadást. A következő előadásban
Dr. Darák Péter PhD elnök (Kúria) tartott tájékoztatót a
közigazgatási bíráskodás jövőbeni irányairól. Ezt követően a
közzétételi kötelezettségek teljesítésének újrahasznosításáról
Balatoni Péter alapító (Dokumentumtár Jegyzői Klub) és dr.
Simon Beáta jegyző (Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal) tartottak ismertetőt.
A kávészünet után az e-közigazgatás új szabályozási környezetéről tartott előadást Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), majd az önkormányzatok számára készült
integrált vezetői információrendszert ismertette Varga János
projektvezető (Zalaszám Informatika Kft.). A délelőtti plenáris
ülés zárásaként Pajna Sándor vezérigazgató (eKÖZIG Zrt.) az
önkormányzatok által hasznosítható korszerű technológiákról szólt.
A délutáni szakmai munka kezdetekor a plenáris ülés első
előadójaként dr. Benedek Mária számvevő igazgatóhelyettes,
felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék) tartott prezentációval
szemléletesen illusztrált előadást az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatairól, a szabályszerű működés támogatásáról kitekintéssel az „önteszt-rendszer”-re. Következő előadóként Keveházi Júlia senior-sales manager (Vodafone Magyarország Zrt.) „Kiemelt figyelem az önkormányzatoknak” címmel
adott tájékoztatást a mobilszolgáltató által nyújtott új lehetőségekről. Majd a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végre-
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hajtási Társulás huszonhárom településre, három járásra (négy
kistérségre) kiterjedő munkáját mutatta be dr. Kiss Pál címzetes főjegyző (Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal).
A kávészünet után Ozsvár Ferenc vezérigazgató (Magyar
Közigazgatásfejlesztési Zrt.) „Naprakész könyvelés – új gazdálkodási struktúra – Polisz Komplex rendszer” címmel
tartott előadást. A második nap záró előadásaként Nyitrai
Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) a szociális ellátások 2015. évi változásának eddigi tapasztalatairól, a 2016. évi irányokról adott
részletes tájékoztatást.
A szakmai munkát követően a konferencia résztvevői fakultatív programként a szentgyörgyvári Széchenyi Pince,
Borház és Rendezvényházban Széchenyi borvacsorán, illetve
a Hotel Helikonban Székely búcsún, majd a programok után
a hotelban zenés, táncos esten vehettek részt.
A konferencia zárónapján a plenáris ülés első előadójaként
Dr. Székely László PhD alapvető jogok biztosa a közigazgatás
működésének ombudsmani tapasztalatairól beszélt. Következő előadóként Prof. Dr. Kiss László alkotmánybíró (Alkotmánybíróság) az állami szféra és a magánszféra határairól
szólt. Ezt követőn dr. Orbán István elnök (Civil Szervezetek
Nemzetközi Konföderációja) „Civil összefogás – MAGYISZ
25 éve” címmel tartott előadást.
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A kávészünetet követően dr. Deli Lajos adószakértő a helyi adóztatás lehetőségeiről és korlátairól tartott informatív
előadást a helyi adók és a települési adó témakörében. A konferencia záróelőadásaként Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár (Belügyminisztérium) az önkormányzatokat érintő
aktuális feladatokról tájékoztatta a konferencia résztvevőit.
Végezetül dr. Nánási Éva elnök (KÖZSZÖV) zárszavával fejezte be munkáját a XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási
konferencia.
A konferencián elhangzott előadások anyagai a KÖZSZÖV honlapján (www.kozszov.org.hu) a konferenciaprogram menüpont alatt az adott előadás címére kattintva az érdeklődők számára hozzáférhetők.
Végezetül a rendező szervek nevében ezúton is szeretném
megköszönni támogatóinknak a konferencia megrendezéséhez nyújtott segítségüket, a konferencia szervezésében kiemelkedő közreműködésükért külön is kiemelve Keszthely
Város Önkormányzatát, dr. Horváth Terézt, Keszthely város
jegyzőjét és a zalaegerszegi székhelyű Dokumentumtár Országos Dokumentumküldő és Adatgyűjtő Rendszert.
Bízom abban, hogy az Új Magyar Közigazgatás szakmai,
tudományos folyóirat Tisztelt Olvasói közül a 2016. szeptemberi XXIV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián
minél több régi és új résztvevőt köszönthetünk majd.

