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Részvételi felhívás
A Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek 

Szövetsége (KÖZSZÖV) meghirdeti a 

XXIII. ORSZÁGOS  
JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI 

KONFERENCIA
rendezvényét.

A konferencia időpontja:
2015. szeptember 16–18. (szerda–péntek)
Helyszín:
Hotel Helikon Sport és Konferencia Szálloda (www.hotelhe-
likon.hu), 8360 Keszthely, Balatonpart 5.
A konferencia védnökei:
Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtit-
kár, Miniszterelnökség
Ruzsics Ferenc polgármester, Keszthely Város Önkormány-
zata
A konferencia programja a www.kozszov.org.hu honlapon 
tekinthető meg.
A program változásokról a fenti oldalon és a www.facebook.
com/kozszov oldalon tájékozódhat.

Jelentkezés módja és határideje

Elektronikus előregisztráció a www.dokumentumtar.hu/
kozigkonf honlapon. Majd az előzetes elektronikus regiszt-
rációt követően a teljes részvételi díj 2015. szeptember 14-ig 
átutalással történő megfizetésével (2015. szeptember 14-e 
után a helyszínen történő megfizetésével) és az előregiszt-
rációban megadott, a jelentkező e-mail címére megküldött 
jelentkezési lap aláírásával és ezt követően faxon történő 
megküldésével a Hotel Helikon Sport és Konferencia Szál-
loda részére a (06 83) 889-609 vagy (06 83) 889-612 fa-
xszámra. A jelentkezési lap visszaküldésével egyidejűleg a 
részvételi díj átutalását is kérjük teljesíteni, illetve igazolni. 

Részvételi díj:

Három napra:
Egy fő részvételi díja teljes szállodai szolgáltatással (szállás, 
étkezés) és a konferencia szervezési költségével együtt a kö-
vetkező:

 – Egyszemélyes elhelyezés: 3 napra [2 éj szállás+4 főétke-
zés (2 ebéd, 2 vacsora) + 4 kávészünet]: 62 050 Ft.

 – Kétszemélyes elhelyezés: 3 napra [2 éj szállás + 4 főétke-
zés (2 ebéd, 2 vacsora) + 4 kávészünet]: 54 450 Ft.

Egy fő – részleges szállodai szolgáltatással (szállás nélküli) 
– részvételi díja (étkezés + kávészünet + szervezési költség): 
3 napra [3 főétkezés (ebéd) + 4 kávészünet]: 38 250 Ft.

Egy fő – szállodai szolgáltatás (szállás, étkezés) nélküli – 
részvételi díja: 22 050 Ft.

Két napra:
Egy fő részvételi díja teljes szállodai szolgáltatással (szállás, 
étkezés) és a konferencia szervezési díjával együtt a követ-
kező:

 – Egyszemélyes elhelyezés: 2 napra [1 éj szállás + 3 főétke-
zés (2 ebéd, 1 vacsora) + 3 kávészünet]: 47 150 Ft.

 – 2 napra [1 éj szállás + 3 főétkezés (2 ebéd, 1 vacsora)+ 
3 kávészünet]: 43 350 Ft.

Egy fő – részleges szállodai szolgáltatással (szállás nélküli) 
– részvételi díja (étkezés + kávészünet + szervezési költség): 
2 napra [2 főétkezés (ebéd) + 30 kávészünet]: 33 150 Ft.

Egy fő – szállodai szolgáltatás (szállás, étkezés) nélküli – 
részvételi díja: 22 050 Ft.
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Egy napra:
Egy fő – részleges szállodai szolgáltatással (szállás nélküli) – 
részvételi díja [1 főétkezés (ebéd) + 1 kávészünet]: 26 600 Ft.

Egy fő – szállodai szolgáltatás (szállás, étkezés) nélküli – 
részvételi díja: 22 050 Ft.
2015. július 31-ig történő jelentkezés esetén lehetőség van a 
részvételi díj két részletben történő megfizetésére a részvételi 
díj 50%-ának – a jelentkezéssel egyidejűleg – foglalóként 
történő átutalásával. A fennmaradó 50%-os részvételi díjat 
ebben az esetben 2015. szeptember 1-ig kell átutalni a Hotel 
Helikon Sport és Konferencia Szálloda számlájára.

Lehetőség van továbbá arra, hogy a résztvevő a konferencia 
megkezdése előtti napon érkezzen, vagy a konferenciát köve-
tő napon távozzon. E körben a Hotel – külön megrendelés 
alapján – szállást biztosít 1 éjszakára, reggelivel, áfával, ide-
genforgalmi adóval – a Hotelben kétszemélyes elhelyezés ese-
tén 6000 Ft/fő/éj, egyszemélyes elhelyezés esetén 9800 Ft/fő/
éj térítési díj (szobaár) ellenében, illetve 2015. szeptember 15-
én vacsorát, 2015. szeptember 19-én ebédet biztosít 4200 Ft/
főétkezés térítési díj ellenében, ha a résztvevő ezen igényt a 
jelentkezési lapon jelzi és az ellenértéket megfizeti. Ez esetben 
a 2015. szeptember 16-i és szeptember 19-i reggelit a szobaár 
tartalmazza. Amennyiben a konferenciát megelőző napra kér 
elhelyezést a részvevő a három napos (egyágyas elhelyezés 
62 050 Ft összegű, illetve kétágyas elhelyezés 54 450 Ft ösz-
szegű) részvételi igénnyel együtt, akkor a 2015. szeptember 
15-ére az egyágyas elhelyezésű 9800 Ft/fő/éj, illetve a két-
ágyas elhelyezésű 6000 Ft/fő/éj szobaár helyett – 25% ked-
vezménnyel – 2015. szeptember 15-ére az egyágyas elhelye-
zés 7350 Ft/fő/éj, illetve a kétágyas elhelyezés 4500 Ft/fő/éj 
térítési díjjal (szobaárral) vehető igénybe.

Regisztrált részvétel lemondási feltételei:

Kötbérmentes lemondásra – írásban – 2015. augusztus 17-ig 
van lehetőség, 2015. augusztus 24-ig történő lemondás ese-
tén – a megrendelt szolgáltatás díja alapul véve – a kötbér 
50%-át lemondási kötbér címén a Hotel érvényesíti. 2015. 
augusztus 31-ig történő lemondásnál a kötbér 70%, a 2015. 
szeptember 7-ig történő lemondásnál a kötbér 90%, a 2015. 
szeptember 7-e után történő lemondásnál a kötbér 100%. 
A le nem mondott és igénybe nem vett szolgáltatások után a 
kötbér 100%. Részletfizetés esetén a részvételi díj foglalóként 
fizetett első részlete lemondáskor nem igényelhető vissza.

Szabadidős program – 2015. szeptember 17-én este (egymás-
sal párhuzamosan zajló programok):
Székely Búcsú a Hotel Helikonban (Hotel Helikon, Park 
terem) Vendégek fogadása pogácsával és pálinkával. Erdélyi 
és népi székely zene a háttérben az étkezések alatt. Vacsora 
közben és után székely táncbemutató, vendégek beavatása a 
táncba. A felszolgáló személyzet székely népviseletet hord. 
A Park termet a székely hagyományokhoz megfelelően népi-
es rendezzük be. Többféle pálinka kóstolása a vacsora előtt 
és után. Székely Búcsú ételsor: előételek (tojáspástétom; libate-
pertő lila hagymával; juhtúrós körözöttel göngyölt paraszt-

sonka;majorságival töltött paradicsom); levesek (húsleves sza-
bógallérral; borjú csorba); főételek (paprikás ponty tejfölösen, 
kapros csuszatésztával; töltött libanyak hagymatokánnyal és 
„renben” sült burgonyával; székely lucskos káposzta füstölt 
csülökkelmustos pecsenye puliszkával; rakott padlizsán); sa-
látabár (friss és házi vegyes savanyúságok és saláta öntetek); 
desszert (sárgabarack lekváros puliszka); sütemények (diós és 
gesztenyés hájas tészta; ánizsos piskótakocka; „párnahuza-
tok”), friss vegyes gyümölcsök.

Részvétel minimum 30 fő, maximum 100 fő a jelentke-
zés sorrendjében – részvételi díj 9000 Ft, amelynek ára nem 
része a konferencia részvételi díjának, az arra jelentkezők azt 
külön fizetik meg a Hotel számlájára a konferencia 11./ pont-
jában meghatározott részvételi díjjal együtt.

Széchenyi borvacsora zalai ízekkel (Széchenyi Pince, Bor 
és Rendezvényház, Szentgyörgyvár – http://www.szechenyi-
pince.hu/) Vendégek fogadása cigányzenével, hagyományos 
zalai ízek. A Széchenyi Pince múzeum megtekintése a vacso-
ra előtt. Széchenyi borvacsora ételsor: Leves (csirkeragu leves 
házi zöldborsóval), Főételek (libacomb párolt káposztával, 
hagymás tört burgonyával; szűzpecsenye prószába göngyöl-
ve, sütve, hozzá fokhagymás öntettel; zalai finom falatok), 
Desszert (házi nyújtott rétes), Borkóstoló (a vacsora előtt, köz-
ben és után borkóstoló a Bezerics pincészet boraiból 0,5 l 
bor/fő).

Részvétel minimum 50 fő, maximum 100 fő a jelentke-
zés sorrendjében – részvételi díj 9000 Ft, amelynek ára nem 
része a konferencia részvételi díjának, az arra jelentkezők azt 
külön fizetik meg a Hotel számlájára a konferencia részvételi 
díjjal együtt. 

A vacsora és a programok után Zenés, táncos est a konfe-
rencia minden résztvevőjének a Helikon Hotel lobbyjában. 

Amennyiben a szabadidős rendezvényen részvevő a kon-
ferencia olyan részvevője, aki 2015. szeptember 17-én estére 
főétkezést is igényelt, abban az esetben a szabadidős program 
részvételi költségébe a Hotel a főétkezés árát (4200 Ft) beszá-
mítja és az ezzel csökkentett részvételi díjat (4800 Ft) kell a 
részvevőnek a szabadidős program költségeként megfizetnie.

Információ

A konferencia tartalmi kérdéseivel kapcsolatban felvilágosí-
tást ad: dr. Gyergyák Ferenc, a KÖZSZÖV főtitkára, telefon: 
(06 30) 257-51-17;

Számlázás, rendezvénybonyolítás, kiállítás szervezés, 
regisztráció: Szabó Adrienn értékesítési igazgató, telefon: 
(06 83)  889-636.

További részletes információ a részvételi feltételekről a 
www.kozszov.org.hu honlapon található.

Dr. Nánási Éva Dr. Gyergyák Ferenc
a KÖZSZÖV elnöke a KÖZSZÖV főtitkára

A jelentkezési rendszert a Dokumentumtár Országos Do-
kumentumküldő és Adatgyűjtő Rendszer támogatta.
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Előadók és előadások

DR. DARÁK PÉTER PHD (elnök, Kúria): A közigazgatási 
bíráskodás jövőbeni irányai
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ PHD (alapvető jogok biztosa): A 
közigazgatás működésének ombudsmani tapasztalatai
PROF. DR. KISS LÁSZLÓ (alkotmánybíró, Alkotmánybí-
róság): Az állam és a polgár viszonya
PROF. DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ (igazságügyi minisz-
ter) és DR. HAJAS BARNABÁS PHD (főosztályvezető, 
Igazságügyi Minisztérium): Új közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályai
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (területi közigazgatásért felelős 
államtitkár, Miniszterelnökség: Magyarország területi ál-
lamigazgatásának átalakítása, annak folytatása és az eddigi 
tapasztalatok
DR. VITÁLYOS ESZTER (európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkár, Miniszterelnökség): Önkormányzatok 
pályázati lehetőségei a 2014-2020-as európai uniós progra-
mozási időszakban
POGÁCSÁS TIBOR (önkormányzati államtitkár, Belügymi-
nisztérium): Az önkormányzatokat érintő aktuális feladatok
DR. BENEDEK MÁRIA (számvevő igazgatóhelyettes, fel-
ügyeleti vezető, Állami Számvevőszék): Az önkormányzatok 
ellenőrzésének tapasztalatai, az önkormányzatok szabálysze-
rű működésének támogatása (az önteszt-rendszer)
IGNÁCZ ISTVÁN (elnök, Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala): Az e-közigazgatás új 
szabályozási környezete
SZÉLES SÁNDOR (kormánymegbízott, Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kormányhivatal): A kormányhivatali struktúra 
átalakításának megyei tapasztalatai

DR. KISS PÁL (címzetes főjegyző, Balatonföldvári Közös 
Önkormányzati Hivatal): Pénzügyi végrehajtás – három já-
rásban
SCHMIDT JENŐ (elnök, Települési Önkormányzatok Szö-
vetsége): 25 éves önkormányzati rendszer helyzete 2015-ben
SZMETANA GYÖRGY (helyi adó szakértő, Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége): A helyi adóztatás lehe-
tőségei és korlátai: helyi adók és települési adó
BOROS PÉTERNÉ (főtitkár, Magyar Köztisztviselők, Köz-
alkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete): 
Járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősí-
tése tréningek tapasztalatai – »Önkormányzati kapacitásépí-
tés norvég-magyar együttműködéssel« projekt
BALATONI PÉTER (a Dokumentumtár Jegyzői Klub ala-
pítója) és DR. SIMON BEÁTA (jegyző, Zalaszentgróti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal): A közzétételi kötelezettségek 
teljesítésének újrahasznosítása
DR. SZÁSZ PÉTER (ügyvezető igazgató, Zalaszám Infor-
matika Kft.): Integrált vezetői információrendszer önkor-
mányzatoknak
PAJNA SÁNDOR (vezérigazgató, eKÖZIG Zrt.): Korszerű 
technológiák önkormányzatoknak
OZSVÁR FERENC (vezérigazgató, Magyar Közigazga-
tásfejlesztési Zrt.): Naprakész könyvelés – új gazdálkodási 
struktúra – Polisz Komplex rendszer
DR. ORBÁN ISTVÁN (elnök, Magyar Gyermek- és Ifjú-
ságvédelmi Szövetség): Civil összefogás – MAGYISZ 25 éve
KEVEHÁZI JÚLIA (senoir–sales manager, Vodafone Ma-
gyarország Zrt.): Kiemelt figyelem az önkormányzatoknak


