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Hírek
A 2015. február 11-i FGSZE fórum előadójaként az Egyesület vendége volt
felsőoktatásért felelős államtitkár, Prof.
dr. Palkovics László úr.

Szakmai programok
2015. 01.14.
Projektmenedzsment a felsőoktatásban.
Előadó: Dr. Ailer Piroska, rektor, KEF
Az adótörvények 2015. évi változásai
és a 2015. évi Költségvetési törvény.
Előadó: dr. Kökényesi László, kancellár-helyettes, BME

A felsőoktatás átalakítása

2015. 02.11.
Fokozatváltás a felsőoktatásban
Előadó: Prof.dr.Palkovics László,EMMI
Szervezetfejlesztés a PTE-n
Előadó: Prof.dr. Zeller Gyula, PTE
Pálvölgyi Tímea, Ernst&Young

A ábrapalkovics
Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete A február 11-i fórum második részében a Pécsi Tudo2.

Az egyesület célja:

1. ábra

Elnökének felkérését elfogadva, a felsőoktatásért
felelős államtitkár, Prof. Dr. Palkovics László „Fokozatváltás a felsőoktatásban… „ címmel tartott előadást
a 2015. február 11-i FGSzE Fórumon. Az Államtitkár úr
áttekintést adott az új felsőoktatási koncepcióról,
amely iránymutatásként jelöli ki a teljesítményelvű
hazai felsőoktatás kialakításának következő 15 évi
főbb feladatait. Hangsúlyozta, hogy a felsőoktatás
átalakítása óriási felelősséggel járó , bonyolult és lassú
folyamat, ugyanakkor az elkövetkező néhány év
vissza nem térő lehetőségeket kínál annak megvalósítására, hogy a magyar felsőoktatás 2030-ban a többi
között képes legyen a professzionális, a munkaerőpiaci igényeket magas minőségben kielégíteni, európai
színvonalú, nemzetgazdasági szempontból releváns
kutatásokat végezni. A hagyományokat, az akadémiai
értékeket tükröző felsőoktatás a társadalmi mobilitás és innováció regionális központjává kell, hogy
váljon. A szükséges változásokat rendszerezve Államtitkár úr a
profiltisztítást és specializációt,
az intézményrendszer átalakítását,
az oktatási innovációt és a
hatékony intézményirányítást emelte ki.
Az intézmények működésével szembeni elvárások a
jogi, szakmai és gazdálkodási feltételek tükrében
jelentősen megváltoznak. Az FGSZE komplex programok kidolgozásával, bonyolításával segíti a felsőoktatás irányítói, vezetői, és szakemberei munkáját. A
szakmai programok, workshopok tematikájában az
Államtitkár úr által megfogalmazott elvárások érvényesülnek.
Az Egyesület Elnöksége a 2015. I. félévi szakmai
programjait annak szellemében állította össze, hogy
az intézmények gazdasági szakemberei számára
lehetőség
nyíljon
a
felsőoktatási
reformfolyamatokhoz kapcsolódó bench-mark gyakorlatok
megismerésére.

mányegyetem gazdasági, stratégiai és kapcsolati
rektorhelyettese, Prof. dr. Zeller Gyula úr mutatta be
azt a projektet, melynek célja a folyamatok és a szervezet integrált szemléletben történő átvilágítása, a
kitörési pontok és a szakmai prioritások meghatározása. Az Egyetem vezetése tavaly tavasszal indította el a
projektet a gazdálkodás stabilizálásának szándékával.
A feladat elvégzésére az Ernst&Young kapta a megbízást, 2014. szeptember 30-i határidővel.

„Elősegíteni a magas, nemzetközi színvonalú magyar felsőoktatás kialakítását a terület gazdasági, műszaki szakmai vezetőinek közössége által.”

Prof. Dr. Zeller Gyula, PTE
A Professzor úr előadását követően Pálvölgyi Tímea, az
Ernst&Young senior manager-e ismertette a projekt
módszertanát, lebonyolítását, a helyzetelemzési
szakaszokat és a javaslatokat.

Pálvölgyi Tímea, Gulyásné Turóczi Margit

A felsőoktatási stratégia lebontása, a
2015.
feladatai László és
3. ábra Prof.
dr.évPalkovics
-NFTV módosítása több területen
Gulyásné
Turóczi Margit az FGSZE
-Az állami felsőoktatási intézmények
fórumon
struktúrájának átalakítása a stratégiában meghatározott módon és elvek
szerint
-A képzési portfólió átalakítása, új
képzési rendelet kiadása
-Az intézményirányítási rendszer még
hiányzó elemeinek kialakítása, a kancelGulyásné Turóczi Margit korábban a
lárok rendszerének és működésének
BCE és az NKE gazdasági főigazgatója
áttekintése a kezdeti tapasztalatok
volt.
alapján
-A stratégiából származó feladatok/projektek elindítása.

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

Közbeszerzés a felsőfokú oktatási intézmények gyakorlatában
dr. Ailer Piroska. A rektor asszony fő célkitűzése, hogy az átalakuló felsőoktatásban
megerősítse a Kecskeméti Főiskola pozícióját.
Nem a tudományegyetemekkel kell versenyeznünk, hanem a térség gazdaságát, a
közösséget kell szolgálnunk, így hosszú távon
biztos jövője lesz a főiskolának – hangsúlyozza az intézmény új vezetője, aki 2017. június
30-ig tölti be tisztségét.
Dr. Ailer Piroska irányítása alatt jött létre
2011-ben a Kecskeméti Főiskola Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán a
Járműtechnológia Tanszék, melynek tanszékvezetője is lett. Jelentős része volt abban,
hogy a Kecskeméti Főiskolánbeindult a járműmérnök-képzés és a cégekkel együttműködve kialakított ún. duális típusú képzés. Az
oktatás infrastrukturális hátterét megteremtő
uniós pályázat egyik szakmai vezetője volt. A
mintegy 1,5 milliárd forintos beruházás – új
tanszéki épület műhelyekkel, laborokkal – a
legkorszerűbb
feltételeket
biztosítja
a
járműmérnökképzés számára.
- a legjobb ajánlat szabályos kiválasztása,

:
dr. Ailer Piroska

- az eljárás feltételinek meghatározása
stb.
mellett kiemelt figyelmet fordítottak a
kötelezővé tett központosított közbeszerzés gyakorlati lebonyolítása során
jelentkező problémákra.

dr.Kökényesi László

Az FGSZE elnöke, Gulyásné Turóckáját.
- a legjobb ajánlat szabályos kiválasztása,
- összetett döntési folyamat,
- egybeszámítási szabályok,

FGSZE FÓRUMOK
2015. március 11.
Humán erőforrás gazdálkodás intézményi szinten
Előadók: Dr. Ailer Piroska rektor, Kecskeméti Főiskola, Tarnai Dezső HR menedzser, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Czinderi Gábor műszaki főig. h., Budapesti Corvinus Egyetem,
Fülöp Lajos gazdasági főigazgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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.
Vagyongazdálkodás, facility management a költségvetési szervezetek kereteiben
Előadók: Neményi József menedzser, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,
Juhos Gergely üzemeltetési csoportvezető, Kecskeméti Főiskola,
2015. június 10.
Kincstári költségvetési kérdések. (likviditáskezelés, számlavezetés, költségvetési felügyelet)
Előadó: Dr. Dancsó József elnök, Magyar Államkincstár
Kockázatkezelés, kockázat menedzsment
Előadó: Dr. Fekete István tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem
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