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Az FGSZE 2016. évi működési terve

Az FGSZE fő szakmai tevékenysége 2016.-ban is a felsőoktatásban dolgozó gazdasági
szakemberek gyakorlati munkáját segítő továbbképzési programok szervezése és bonyolítása
Fórumok keretében.
A 2015. évi tapasztalatokat birtokában elsősorban az alábbi területekre koncentrálunk:








Kapcsolat erősítése a Magyar Államkincstárral, a 2015.-évben bevezetett KIRA
program operatív teendőinek koordinálása. A program által elérhetővé váló
információs bázis hatékony felhasználása, a lekérdezési lehetőségek megismerése. Az
Államkincstár vezetői felkérték az Egyesületet koordináló szerepre, a felsőoktatási
intézményeknél felmerülő kérdések fogadására, ezek összehangolt közvetítésére a
Kincstár felé. A második lépésben a felmerülő kérdések megválaszolása az általunk
szervezett rendezvények keretében történik.
Másik kérdéskör a számviteli és kontrolling munka területét érinti. Ebben a körben az
NGM szakembereivel kívánjuk intenzívebbé tenni az együttműködést. A számvitel és
az adatszolgáltatások kapcsolatrendszere az aktuális kérdéskör. A 2014.-évben
bevezetett új államháztartási számvitel, az adatszolgáltatások rendszere terén több
olyan kérdés van, ami indokolja a téma közös feldolgozását. (Határidők kérdése, KGR
rendszerben történő adatszolgáltatás.) Az NGM több munkatársát is felkértük előadás
megtartására.
Az adótörvények változása, a felsőoktatást érintő adókedvezmények kérdése.
Új feladatként jelentkezik ebben az évben a K+F tevékenység folytatásához,
elszámolásához kapcsolódó szabályok megismerése. A szabályozásnak megfelelő
gyakorlat kialakítása.
Együttműködés jött létre a KPMG –vel, amely tanácsadás keretében több egyetemen
is végez munkát. Folyamatszervezés, gazdálkodási hatékonyság javítása, informatikai
fejlesztés kérdéskörében nyújtanak segítséget. A KPMG a közös fórumok
szervezésével és azzal is támogatja az Egyesületet, hogy térítésmentesen biztosít
helyiséget, étkezést több rendezvényünkre.

Éves szinten nyolc rendezvényt tervezünk, időpontjait igyekszünk a munkában jelentkező
terhelések figyelembe véve meghatározni.
A tapasztalatok és a rendezvényen megjelent szakemberek köre azt erősíti, hogy a kancellárok
munkáját segítő pénzügyi- számviteli, bér és munkaügyi vezetők továbbképzését helyezzük a
fókuszba.
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Az intézményektől beérkező információk alapján bevezettük azt a gyakorlatot, hogy az éves
tagdíj befizetése esetén minden intézménytől 1 fő külön térítés megfizetése nélkül vehet részt
a képzéseken.
A gazdálkodás pénzügyi mutatóit a mellékelt táblázat tartalmazza.
A bevételek számbavételénél 24 intézményi és 18 egyéni tag éves befizetéseivel
kalkuláltunk. A rendezvények bevételei a már említett mentesség miatt csökkennek terveink
szerint.
A bevételek csökkenéséhez igazítottuk a kiadásokat. Mind a személyi jellegű kiadások,
mind pedig a dologi kiadásokat csökkentettük.
Jelentős változás, hogy májustól áttértünk az ügyviteli terület munkatársánál a megbízásos
jogviszonyra személyi változás mellett. Csökkent a könyvelés díja is.
A Corvinus Egyetemen megszűnt a helyiségbérletünk, helyhiány miatt nem hosszabbították
meg a szerződésünket. Új helyen, a Budapesti Műszaki Egyetemen kaptunk elhelyezést. A
bérleti díj közel azonos, berendezést viszont ki kellett egészíteni. Ez a tétel 100 ezer forinttal
szerepel a költségek között.
A tevékenység tervezett eredménye 69 ezer forint.
Budapest, 2016. május 02.
Gulyásné Turóczi Margit
elnök
Melléklet: 1 db.
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