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Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
Új Esztendőt kívánunk minden kedves
Felsőoktatási Gazdasági Szakembernek!
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Hírek, Programok
Elnökségi ülés: 2014.XII.2.

Az FGSZE szakmai továbbképzési programjairól…..
A 2014. december 2-i ülésén az Elnökség öszszegezte a 2014. II. félévben megtartott fórumok
tapasztalatait és jóváhagyta a 2015. I. félévi
programokat.

Fékrendszerek Kft.,

Juhos Gergely
Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket
és üzemeltetési csoportvezető, Kecskeméti Főiskola,
Czinderi Gábor műszaki főig.h., Budapesti
ASikerekben
2014. II. félévben
megtartott
gazdag
Újvalamennyi
Esztendőt
Corvinus Egyetem,

rendezvény rendkívül kedvező fogadtatásra
talált. A szakmai körökben ismert, és elis- Fülöp Lajos gazdasági főigazgató, Nemzeti
mert előadók jól felépített, tartalmas, az aktuali- Közszolgálati Egyetem
tásokra fókuszáló előadásaikkal gazdagították a
résztvevők ismereteit. A workshopokra jellemző
interaktivitás során válaszra találtak az operatív
végrehajtási munkában felmerülő kérdések is.
December 10.-re hirdettük meg a felsőoktatási
államtitkár, Prof. Dr. Palkovics László által is
javasolt, szervezetfejlesztési kérdésekkel foglalkozó témakör feldolgozását. A jelentkezések
alapján úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk ezt a
programot 2015. január- február hónapra,
amikor már a kancellárok is elfoglalják helyüket
és részt tudnak venni a fórumon.
Az FGSZE Elnökségének terve szerint 2015..
I.Az félévében az alábbi témakörök kerülnek
feldolgozásra:
2015. január 14.
Projektmenedzsment a felsőoktatásban
Előadó: Dr. Ailer Piroska rektor, Kecskeméti
Főiskola
Adótörvények változásai 2015., Költségvetési
törvény 2015.
Előadó: Dr. Kökényesi László gazdasági főigazgató, Budapesti Műszaki Egyetem
2015. február 11.
Vagyongazdálkodás, facility management a
költségvetési szervezetek kereteiben
Előadók:
Neményi József menedzser, Knorr-Bremse

2015. március 11.
Humán erőforrás gazdálkodás intézményi szinten
Előadók:
Dr. Ailer Piroska rektor, Kecskeméti Főiskola,
Tarnai Dezső HR menedzser, Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft.
2015. április 15.
Feladatalapú tervezés folyamata, szoftveres
támogatás jelentősége
Előadók:
Gulyásné Turóczi Margit bejegyzett okleveles
könyvvizsgáló, az FGSZE elnöke
Hafiek Andrea politikai főtanácsadó, EMMI
Gál Bettina kontroller, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem
2015. május 13.
Kockázatkezelés, kockázat menedzsment
Előadó: Dr. Fekete István tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem
2015. június 10.
Kincstári költségvetési kérdések. (likviditáskezelés, számlavezetés, költségvetési felügyelet)
Előadó: Dr. Dancsó József elnök, Magyar Államkincstár
A fórumok tematikája a Felsőoktatási államtitkárral történt egyeztetést követően kerül véglegesítésre. A végleges programot valamennyi
intézménynek megküldjük.

Az Egyesület Elnöksége rugalmasan
összehívható, operatív szakmai
munkacsoport létrehozását határozta el, amely operatív módon
segíti a további programok kidolgozását, a műhelymunka megszervezését.
Az Operatív Szakmai Munkacsoport tagjai:
Dr. Gárdos Csaba, MÁK
Falusi Károlyné, BGF
Dr.Kökényesi László, BME
Braumgartnerné Holló Irén, SOTE
A csoport vezetését elnökként Gulyásné Turóczi Margit vállalta.

Az egyesület célja:
„Elősegíteni a magas, nemzetközi színvonalú magyar felsőoktatás kialakítását a terület
gazdasági, műszaki szakmai
vezetőinek közössége által.”
A képen: Gulyásné Turóczi Margit elnök
megnyitja a MÁK konferenciát.

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

Felkészülés a KIRA rendszer bevezetésére
A Magyar Államkincstár 2015. január 1-én
vezeti be az új központosított illetményszámfejtő rendszert, a KIRA-t.
Az Egyesület felkérésére. Lengyel Ferencné, a
Magyar Államkincstár főosztályvezetője és
Szlama Józsefné, a Magyar Államkincstár
főosztályvezető-helyettese tartott előadást a
meghirdetett témakörben.

Az új központosított illetményszámfejtő
rendszer (KIRA) bemutatása.
Lengyel Ferencné MÁK főosztályvezető (jobbra) és
Szlama Józsefné, MÁK főosztályvezető helyettes.

Történelmi áttekintés hangzott el a kincstári
rendszer múltjáról, a jelenlegi kincstári szervezetrendszer kialakulásáról. Az előadó bemutatta a Kincstár területi szerveinek munkaszervezetét, ismertetve a Kincstár főbb feladatait.
A Magyar Államkincstár feladatai között szerepel a központosított illetmény-számfejtés is.
Hallhattuk, hogy a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) 2002-es bevezetése
óta a szakmai igények is jelentősen változtak,
így 2006 óta egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
új illetményszámfejtő rendszerre van szükség.
Így született meg a KIRA koncepciója. Az új
rendszer, a KIRA maradéktalanul megfelel az
illetményszámfejtéssel kapcsolatos jogszabályoknak, támogatja az elektronikus kommunikációt a KIRA, valamint a KIRA részére adatokat szolgáltató és felhasználó rendszerek
között.
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Az előadók részletesen ismertették a KIR3KIRA legfontosabb változásait, betekintést
engedve a rendszer újdonságaiba.
A KIRA rendszer fejlesztési célkitűzései között
szerepelt a többi között
- a széles körű ellenőrzésekkel támogatott
valós idejű adatfeldolgozás,
- a számfejtés, könyvelés és finanszírozás
egyidejűségének megvalósítása,
- komfortos, felhasználóbarát felület létrehozása,
- riportok előállításának egyszerűsítése,
felhasználók általi riportkészítési lehetőségek
támogatása,
- pontos és naprakész vezetői információs- és
jelentési rendszer kialakítása.
A fejlesztők a rendszerrel megbízható és több
dimenziós tervezési lehetőségeket kívánnak
biztosítani az intézmények számára.
A Magyar Államkincstár az ütemezett program szerint megkezdte a KIRA rendszer intézményi felhasználóinak felkészítését, a
végfelhasználók oktatása jelenleg is folyik. A
fórum résztvevői a KIRA rendszer alkalmazása
során
felmerülő
kérdéseket
a
workshopban beszélhették meg.
Gulyásné Turóczi Margit, a Felsőoktatási
Gazdasági Szakemberek Egyesületének elnöke moderátorként támogatta a konferencia
munkáját.
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