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Itt is részt vettünk: XXI. Országos Jegyző - Közigazgatási Konferencia 1 
2013. szeptember 18-20. között került megrendezésre a XXI. Országos Jegyző—
Közigazgatási Konferencia Keszthelyen, ahol Pajna Sándor vezérigazgató úr az 
eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében vett részt.  
A három napos konferencián többek között a terület államigazgatás átalakítása, a  
Magyar Kormánytisztviselői Kar működése és Hivatásetikai Kódexe és Etikai Eljárási 
Szabályzata, főbb jogszabályi változások a közigazgatásban 2013-ban, hatáskörök változása a szabálysértési  
jogrendszerben került górcső alá. Ezeken felül az e-közigazgatás új kihívásai, a közoktatási intézmények  
működtetésének, a közoktatási intézmények üzemeltetésében a települési önkormányzatokkal való együttműködés 
tapasztalatai, a járási hivatalok kialakításának és működésének tapasztalatai, a választási eljárás új szabályai,  
különösen a helyi választási irodák feladatai, az európai uniós támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak 
értékelése valamint az önkormányzatokat érintő aktuális feladatokat és lehetőségeket vitatták meg. A konferencia 
célja az elért eredmények értékelése, a jelenlegi teendők meghatározása, továbbá a jövőre vonatkozó elvárások 
tisztázása volt, mely a várakozásoknak megfelelően, sikeresen zárult. 

2013. szeptember 6. és 8. között rendezték meg az AGROBIHOR—
Mezőgazdasági kiállítást Nagyváradon, Romániában. A Bihari Tanács,  
A Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagyvárad Municípium  
Polgármesteri Hivatal, továbbá a rendezvény helyszínéül szolgáló Era  
Shopping Park együttműködésével ötödik alkalommal rendezték meg  az 
Agrobihor mezőgazdasági kiállítást és vásárt Nagyváradon, mely nagy 
népszerűségre tett szert az idők során a régióban. A vásár célcsoportja: a 
gabona- és ipari növény-termesztők, zöldség-, gyümölcs-, szőlő- és virág 
termesztők, valamint az állattenyésztők, mezőgazdasági termékek közvetlen feldolgozói és értékesítői,  
mezőgazdasági gépgyártók voltak.  A Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi Iparkamara, valamint a Kárpát Régió 
Üzleti Hálózat idén társszervezőként volt jelen egy Kárpát Medencei stand állításával, mely lehetőséget biztosított a 
magyarországi illetve a Kárpát-medencei vállalkozásoknak, hogy szolgáltatásaikat, 
 termékeiket személyesen is reprezentálhassák. Az eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.  
képviseletének lehetősége nyílt bemutatni az eAGRO precíziós mezőgazdasági rendszerét. A növénytermesztés a 
gazdaság egyik leginkább időjárás-függő területe az egész világon. Célunk a rendszerrel az, hogy a kitettségből  
fakadó hátrányokat minimalizáljuk. Szaktanácsadás, illetve az azt megalapozó mérés-adatgyűjtés,  
információszolgáltatás magas színvonalon! Bővebb tájékoztatásért, kérjük, forduljon munkatársainkhoz  
bizalommal! Készséggel állunk rendelkezésére! 

Nemzetközi színtéren az eKözig: AGROBIHOR – mezőgazdasági kiállítás Nagyváradon 2 

Sikeresen zárult az állami iskolákban a tantárgyfelosztás—informatikai hátterét az eKÖZIG biztosította! 3 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (Klik) együttműködve teremtette meg  az eKÖZIG Zrt. a 2013/14-es 
tanévre érvényes tantárgyfelosztás informatikai hátterét. A rendszer, melyet országos szinten, minden állami  
tulajdonú iskolában használtak, precíz adatgyűjtést és ahhoz tartozó IT támogatást biztosított a  
tanintézmények számára.  
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