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Az FGSZE 2018. évi működési terve

Az Egyesület 2018. évi szakmai programjait az Egyetemekről és az egyénit tagoktól beérkező
javaslatok figyelembevételével állítottuk össze. Figyelemmel voltunk azokra az
észrevételekre, amelyeket az Államai Számvevőszék fogalmazott meg a felsőoktatási
intézmények vizsgálatainak jegyzőkönyveiben.
Kiemelt feladatot jelent az intézmények számára a számla adatszolgáltatás a NAV felé. Az új
szabályozás 2018. július 1.-től lép életbe, amire a gazdasági szervezeteknek fel kell készülni,
mind informatikai rendszer, mind pedig a végrehajtás ismereteinek elsajátítása terén.
A munkaügyi, bérezési témakörben is igény van komplex ismeretek előadás keretében
történő feldolgozására. A foglalkoztatottak munkaidő nyilvántartása, az adatszolgáltatások
teljesítése több kérdést vet fel. Programba vettük még a közalkalmazottak besorolását, az
illetmény megállapításának szabályait is.
Az Egyetemek egyre több pályázati programban vesznek részt, ez összefügg a
feladatfinanszírozás előtérbe helyezésével. Az EU-s és hazai pályázatok bonyolítását,
elszámolását programba vettük.
Aktuális témakör a GDPR Európa Uniós Adatvédelmi szabályzat 2018. évi bevezetése, mely
az intézményeknek is feladatként jelentkezik. A téma feldolgozását tervezzük egyik
rendezvényünkön.
A közbeszerzés szabályai folyamatosan változnak, az aktuális szabályok ismertetésére kérjük
fel szakértő előadónkat.
A Honlap fejlesztéssel létrehozott interaktív felület beindítását tervezzük 2018.-ban. A
kérdés- felelet bloghoz az előadóként is szereplő szakértőink bevonásával számolunk.
A napi munkában is segítséget nyújtó kezdeményezés támogatókra talált az egyetemeknél is.
A válaszadók csoportjába szeretnénk bevonni a Magyar Államkincstár szakembereit,
döntően a KIRA program kezelésére vonatkozó kérdésekben.
Az Egyesület működési kiadásait az előző évekhez hasonlóan döntően a tagdíjakból tudjuk
fedezni. A szolgáltatások árbevételének növelésével nem számolunk.
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A bevételek számbavételénél 24 intézményi tag éves befizetéseivel kalkuláltunk, az egyéni
tagok befizetései nem jelentős összeget tesznek ki. Az éves tagdíj nem változik sem az
intézmények, sem pedig az egyéni tagok esetében.
A rendezvények bevételeinek mérsékelt növekedésével számolunk. Tagintézményeink
számára továbbra is egy fő terítésmentes részvételét biztosítjuk a Rendezvényeinkre az éves
tagdíj megfizetése esetén.


Tervezett bevételek (ezer forintban)

Megnevezés
szolgáltatások
bevétele
tagdíj bevételek
egyéb bevétel
összes bevétel


2017. év tény

2018. év terv

Változás

378

400

22

3 669
0
4 047

3 600
0
4 000

-69
0
-47

Tervezett kiadások (ezer forintban)

Megnevezés
2017. év tény
2018. év terv
személyi
jellegű
542
kiadások
anyagjellegű kiadások
2 745
értékcsökkenés
és
40
egyéb kiadások
összes kiadás
3 327

Változás
860

318

2 500
40

-245
0

3 400

73

Tervezett éves eredmény: 600 ezer forint.
Az induló költségvetés keretet jelent, ennek módosítása a tevékenységünk bővülése, illetve
sikeres pályázat esetén lehetséges.

Budapest, 2018. március 31.
Gulyásné Turóczi Margit
elnök sk.
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