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Szöveges beszámoló a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének
2017. évi tevékenységéről

I./ Szakmai tevékenység ismertetése
A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének 2017. évi működését az éves tervben
elfogadott programok végrehajtása határozta meg.
Szakmai Rendezvényeink fókuszába a hagyományoknak megfelelően, a költségvetési szférát
érintő jogszabályváltozások követése, a Cafetéria szabályainak megismerése, valamint az
éves beszámoló elkészítésének gyakorlati teendői kerültek.
További témakörök szerepeltek még programjainkban:
 Közbeszerzés a felsőoktatási intézmények gyakorlatában;
 Hatékony marketing a felsőoktatásban;
 Elektronikus számla befogadása és tárolása;
Az FGSZE tagok számára 2017.-ben is biztosítottuk 1 fő díjmentes részvételét, így szélesebb
körben tettük elérhetővé a különböző szakterületeken dolgozó munkatársak továbbképzését,
az aktualitások megismerését. A szakemberek személyes találkozása a rendezvényeken
konzultációs lehetőséget is biztosít, amit az intézmények visszajelzései is igazolnak.
A szakemberek felkészültségének segítését szolgálta az előadások prezentációinak
megküldése az egyesületi tagok részére.
Előadónk a számvitel témakörében Szamkó Józsefné, adózás területén Dr. Kökényesi László
több év óta. Mindkét előadó szakmai tekintéllyel bír.
Elfogadta felkérésünket Czöndör Szabolcs, a NAV Kiemelt adó és Vámhatóságának
főosztályvezetője, aki az elektronikus számlázás témakörében tartott sikeres előadást. A
hatékony marketing a felsőoktatásban szintén aktuális témakör, előadója Prof. Dr. Piskóti
István egyetemi tanár volt.
Rendezvényeink résztvevői többségében gazdasági igazgatók, számviteli és kontrolling
szakemberek voltak. Kevés számban jelentkeztek kancellárok és belső ellenőrök. Több ízben
jelezték a kollégák, hogy a komoly leterheltségük miatt nem tudnak részt venni a
Rendezvényünkön. Ilyen esetekben is megküldtük az előadások prezentációit.
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II. A gazdálkodás bemutatása
Az Egyesület 2017. évben is két bevételi forrásból tudta működését finanszírozni:
 részben a tagdíjbevételből, nagyságendje 3 669 ezer forint,
 másik, tárgyévben is csökkenő forrást jelentett a 378 ezer forint, szolgáltatási bevétel.
A szolgáltatások bevétele az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka
elsősorban az, hogy 1 fő ingyenes részvételét lehetőségét biztosítjuk a tagjaink részére.
 Bevételek alakulása ezer forintban
Megnevezés

2016. év tény

szolgáltatások
bevétele
tagdíj bevételek
egyéb bevétel
Bevételek
összesen

2017. év terv

2017. év tény

Eltérés (2017.
év tény- terv)

662

800

378

-422

3 822
22
4 506

3 700
10
4 510

3 669
0

-31
-10

4 047

-463

Az Egyesület bevételei alatta maradtak a tervezett nagyságrendnek, a tárgyévi eredmény
viszont meghaladta a tervezett összeget. Ez a költségek visszafogásának következménye.
Az Egyesület 2017. évben sem központi költségvetési, sem önkormányzati támogatásban nem
részesült.
 Kiadások alakulása ezer forintban
Megnevezés

2016. év tény

2017. év terv

2017. év tény

Eltérés (2017.
év tény- terv)

személyi jellegű
kiadások
anyagjellegű
kiadások
értékcsökkenés
és
egyéb
kiadások

2 424

2 100

542

2 653

2 300

2 745

445

37

20

40

20

Kiadások
összesen

5 114

4 420

3 317

-

-

1 558

1 093

A kiadásaink mind a bázishoz, mind pedig a tervhez képest jelentősen csökkentek. Ennek oka
részben, hogy a tárgyévben nem voltak fejlesztések. Az informatikai eszközök beszerzése, a
Honlapfejlesztés kiadásai az előző éveket terhelték.
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Ugyanakkor jelentősen csökkent a bérleti díjra fordított kiadás. A Villányi útra történő
beköltözés, az iroda és az előadótermek bérleti díjában is megmutatkozott.
Tárgyévi eredmény üzemgazdasági szemléletben: 720 ezer forint nyereség.
 Mérlegadatok ezer forintban:
Megnevezés
Eszközállomány
Saját tőke

2016. tény

- ebből tárgyévi
eredmény
Kötelezettség, időbeni
elhatárolás
Források összesen

2017. tény

Változás

1 005
947

1 723
1 668

718
721

-608

720

1 328

58

55

-3

1 005

1 723

718

A likviditásunkat egész évben a pozitív szaldó jellemezte, kötelezettségeinket határidőben
teljesítettük.
Az év végi pénzeszközök állománya 1 392 ezer Ft.
Ugyancsak aktíva a követelések összege 331 ezer forintos értékben.
Kötelezettségként az egyesület év végén 55 ezer forintot tartott nyilván, a számlák és egyéb
kötelezettségek kiegyenlítése folyamatos, lejárt tartozás nincs
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az FGSZE gazdálkodása kiegyensúlyozott volt és
eredményes.
A bevételek növelése nem teljesült, ugyanakkor a tevékenységre fordított erőforrások
csökkentése eredményezte, hogy 2017.-ben éves szinten 720 ezer forint nyereséggel zárt az
Egyesület.
Budapest, 2018. március 31.

Gulyásné Turóczi Margit
elnök sk.
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