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A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete új vezetőséggel,
aktuális programokkal jelentkezik
A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek
Egyesületét (FGSZE) 1996.-ban alapították a
tagok, azzal az elhatározással, hogy az
egyetemek
és
főiskolák
gazdasági
szakembereinek,
vezetőinek
fórumot
teremtsen a továbbképzésre, szakmai
tapasztalatok megosztására és nem utolsó
sorban színtere legyen az irányító szervek,
minisztériumok kormányzati szervek vezetőivel
való találkozásnak, kapcsolattartásnak. Az
intézmények a fórumokon megismerhetik a
fenntartók elvárásait, és megvitathatják az
aktuális kérdéseket. Jelenleg az FGSZE tagsága
25 intézmény (egyetem, főiskola) és 15
magánszemély.
Az eltelt tizennyolc év alatt a stratégiai
célkitűzések mentén valósult meg a működés,
a képzés egyik kiemelt programja az
„Intézményi
menedzserképzés
a
felsőoktatásban” c. tanfolyam, amely három
kötetből álló szakkönyv sorozat kiadásával
zárult.
A
szervezeti
aktivitás
felpezsdítésén
munkálkodik a jelenlegi vezetés a felsőoktatás
előtt álló jelentős strukturális átalakítást segítő
szándékkal.
Az intézmények működésével szembeni
elvárás a jogi, szakmai és gazdálkodási
feltételek változásának tükrében jelentősen
megváltozott. Az FGSZE életében is
megjelentek a változások. Új elnöke van az
egyesületnek, Gulyásné Turóczi Margit
személyében, akit a 2014. május 20.-án tartott
Közgyűlés választott meg. Az elnök egyetemi
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Az egyesület célja:
gazdasági főigazgatói munkakörök ellátásából
merített
tapasztalattal
rendelkezik,
Aktuális, komplex
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló.
programok
A megújult vezetés aktuális, komplex
kidolgozásával,
programok kidolgozásával, bonyolításával
kívánja segíteni a felsőoktatás irányítói, vezetői
bonyolításával kívánja
és szakemberei munkáját. Az érvényben lévő
segíteni a felsőoktatás
Felsőoktatási Törvény rendelkezik a kancellária
irányítói, vezetői és
rendszer bevezetéséről, melynek kialakítása, a
kancellárok kiválasztása folyamatban van.
szakemberei munkáját, az
Alapjaiban változtatja meg a területen
átalakítás
funkcionáló gazdasági vezetők, szakemberek
megvalósítását.
feladat és felelőségi körét a kancellárok
belépése,
akik
gazdasági
vezetőnek
minősülnek a továbbiakban. Részben ez a tény,
részben pedig az intézmények működtetési,
vagyongazdálkodási
tevékenységének
racionalizálási igénye fókuszba helyezi a
menedzserszemlélet érvényesítését. A képzési
programok, workshopok tematikájában ez az
elvárás érvényesül.
Az FGSZE elnöke felvette a kapcsolatot az
EMMI felsőoktatásért felelős államtitkárával,
Prof. Dr. Palkovics László úrral, aki támogatja
az egyesület munkáját, a meghirdetett
programok az államtitkárral előzetesen
egyeztetésre kerültek, illetve a továbbiakban
is egyezetésre kerülnek. Kiemelt cél a
kancellárok és az intézményekben dolgozó
szakterületi vezetők együttműködésének
segítése, a munka koordinálása. A tematikus
programokról
szóló
folyamatos
tájékoztatásunkat
email-on
kapják
az
érintettek, bízva abban, hogy megfelelő lesz a
Szamkó Józsednét köszönti az Egyeslet
elnöke.
fogadtatás és a részvétel.
Az
FGSZE
működéséről,
az
aktuális
eseményekről az egyesület Hírlevelet készít,
Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete
melyet megküld az egyetemek, főiskolák
részére.

Közbeszerzés a felsőfokú oktatási intézmények gyakorlatában
Az FGSZE 2014. október 9-én tartotta meg
az őszi évadra meghirdetett szakmai
programjából az első konferenciát.
A konferencián képviselt egyetemek,
főiskolák közbeszerzési szakértőinek
egybehangzó véleménye szerint az
előadás
tartalmas,
dinamikus
és
gyakorlatorientált volt.
A résztvevők aktivitásának köszönhetően
a közbeszerzés aktuális kérdéseit felölelő,
jól felépített előadást gazdagította az
előadóval történő folyamatos interakció.
A konferencia teret engedett a
közbeszerzési szakértők mindennapi
munkája során felmerült kérdések
megvitatásának
és
tapasztalataik
megosztásának.
A „tudásátadás” során a közbeszerzési
folyamat olyan részterületei, mint például
-a legjobb ajánlat szabályos kiválasztása,
-összetett döntési folyamat,
-egybeszámítási szabályok,
-az eljárás feltételinek meghatározása stb.

mellett kiemelt figyelmet fordítottak a
kötelezővé
tett
központosított
közbeszerzés gyakorlati lebonyolítása
során jelentkező problémákra.
Az FGSZE elnöke, Gulyásné Turóczi Margit
moderátorként segítette a konferencia
munkáját. Biztosította a jelenlévőket
arról, hogy az Egyesület aktuális, komplex
programok kidolgozásával, bonyolításával
kívánja segíteni a felsőoktatás irányítói,
vezetői és szakemberei munkáját.
A konzultáció keretében kérdések,
problémák
fogalmazódtak
meg
a
gyakorlati munkát illetően, melyeket
az FGSZE állásfoglalási kérelemmel
továbbít az illetékes szervezetek felé.
Súlyponti kérdés a közbeszerzési törvény
változásainak értelmezése. Ennek kapcsán
igény merült fel a jelenlévők részéről
újabb rövid, félnapos work-shopok,
szakmai találkozók szervezésére.

HIRDETMÉNYEK
A korábban kiküldött szakmai programot követve az FGSZE
2014. október 30-án
tartja meg a következő konferenciát, melynek címe:
„AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS KÉRDÉSEK”.
Az eddig beérkezett jelentkezéseket köszönjük.
A szervezés zavartalan lebonyolítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy további részvételi
szándékukat a kitöltött jelentkezési lap megküldésével 2014. október 27.-ig szíveskedjenek jelezni.
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