
Önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásának eszközei  

2020. szeptember 25. péntek 9:00 – 12:15 
Dr. Bencsik András ELTE Közigazgatási Jogi Tanszék 

 

Számos jogértelmezési probléma adódik az önkormányzati vagyon és tulajdon körül Kezdve 

annak felépítésétől, a jogok gyakorlóján át, a vagyonhasznosítási és gazdálkodási kérdésekig. 

Oktatók, az ELTE Közigazgatási Jogi Tanszékének habilitált adjunktusa, aki gyakorlati 

segítséget nyújt előadásával a jogértelmezési problémák feloldásához. 

 

Képzés tematikája: 

 

 Az önkormányzati vagyon jelentősége és szerepe 

 Vagyon vagy tulajdon?  

 Az önkormányzati vagyon felépítése: üzleti vagyon, törzsvagyon (forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon) 

 A tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása  

 Az önkormányzatoknak a tulajdona feletti rendelkezési jogával kapcsolatos korlátozások 

 A nemzeti vagyon átruházásához szükséges versenyeztetés és annak mellőzése az 

önkormányzati vagyonjogban 

 Az önkormányzati vagyonkezelői jog  

 Közbeszerzés, mint vagyonhasznosítási eszköz 

 Kizárólagos gazdasági tevékenység, többségi tulajdon birtokában végezhető tevékenységek 

 A költségvetési szerv, mint a vagyongazdálkodás kerete 

 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, PPP 

 Az önkormányzati vagyon védelme és a tulajdonosi joggyakorlás feletti kontrollmechanizmusok 
 Konzultáció 

 

Előadó(k):  Dr. Bencsik András ELTE Közigazgatási Jogi Tanszék adjunktusa 

 

Időpont: 2020. szeptember 25. péntek 9:00-12:15 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 22. kedd 

 

Helyszín: Budapest belvárosi oktatási helyszín. A helyszín az aktuális járványügyi szabályok szerint 

kerül kijelölésre, melyről a képzést megelőzően tájékoztatjuk a résztvevőket. 

A képzés létszámkorlátos! 

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet indokolja, a képzés videóképzés formában kerül 

megtartásra. 

 

Részvételi díj:  29.900,- Ft + ÁFA/fő 
Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból! 

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünet költségét. 

A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. 

§) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át. A catering szolgáltatás közvetített szolgáltatásként kerül 

kiszámlázásra. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a www.konferenciaszervezo.hu oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A 

részvételi díjról a képzést megelőző héten küldünk díjbekérőt, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, 

http://www.konferenciaszervezo.hu/
mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással 

utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

Lemondást legkésőbb 72 órával a képzés előtt írásban (jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail 

címen) fogadunk el. Ezt követő lemondás, vagy az írásbeli lemondás elmaradása esetén a részvételi díj 

teljes egészében kiszámlázásra kerül és a részvételi díj megfizetésétől eltekinteni nem tudunk. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: www.konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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