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Programok
Fórum, 2016. november 16.
Témakörök
1.)A kancellári rendszer bevezetésének
eredményei a kancellárok szemszögéből.
Előadók:
Dr. Bács Zoltán kancellár, Debreceni
Egyetem,
Hegmanné Nemes Sára kancellár, Kecskeméti Főiskola,
Dr. Nagy Zsombor kancellár, Moholy
Nagy Művészeti Egyetem
2.)A KIRA és az államháztartás kapcso –
lata
Előadó:
Osgyán Judit főtanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium

A november 16-án megtartott FGSZE Fórumon a
felsőoktatási intézményeket érintő két aktuális kérdés
került napirendre. Elsőként a kancellári rendszer
bevezetésének eredményeiről osztotta meg véleményét
és tapasztalatait három kancellár. Ezt követte a napjainkban bevezetett KIRA rendszer és az államháztartási
számvitel kapcsolatának áttekintése, Osgyán Judit, az
NGM főtanácsosa interpretálásában.
A fórumot az FGSZE elnöke, Gulyásné Turóczi
Margit nyitotta meg. Bevezetőjében ismertette a
kancellári rendszer jogszabályban megfogalmazott
lényegi kérdéseit, kiemelve a kancellár hatáskörébe
utalt feladatokat. Ezt követően Elnök asszony felkérte

támasztott legfontosabb fenntartói elvárásokat, és
részletezte a kancellárok feladatait. Kancellár úr az
irányítási modell szemléltetése során a szervezeti
változásokról, a megváltozott felelősségi rendszerről és
a döntési folyamatok változásairól is beszélt. Megismerhettük az Egyetem organogramját, a kancellária
szervezeti felépítését. Hallhattunk az SAP tudásbázis
építéséről, a költségvetés tervezésének módszertanáról
és a belső gazdálkodási költségvetés irányelveiről,
tartalmáról és ütemezéséről. A Kancellár úr elemző
táblázatokkal mutatta be az Egyetem gazdálkodását,
költségvetési egyenlegét, majd az ingatlan beruházásokról és a közeljövő legfontosabb feladatairól beszélt.
Ebben az előadásban kirajzolódott Kancellár úr korábbi
gazdasági főigazgatóként megszerzett tapasztalata is.
A következő előadó Hegmanné Nemes Sára, a Kecskeméti Főiskola kancellárja volt. Előadását az Állami
Számvevőszék által feltárt általános hiányosságok,
problémák ismertetésével kezdte, melyek egyben előre
vetítették a feladatokat is. Ezt követően rátért a felsőoktatási intézmény szervezetének bemutatására és részletesen ismertette az elvégzett feladatokat.

Gulyásné Turóczi Margit elnök, FGSZE
a Debreceni Egyetem kancellárját, dr. Bács Zoltán
urat előadásának megtartására.
Dr. Bács Zoltán kancellár úr az Egyetem bemutatását
követően a kancellári rendszer okozta változá-

Dr. Bács Zoltán kancellár, Debreceni Egyetem

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

Dr. Nagy Zsombor kancellár úr és Gulyásné Turóczi
Margit elnök asszony és a hallgatóság a novemberi
fórumon.

Hegmanné Nemes Sára kancellár, Kecskemét
Kancellár asszony előadásában az elért eredményeket is
részletezte:
-világos döntési kompetenciák; intézményi oktatásikutatási stratégia szolgálata; fegyelmezettebb, hatékonyabb költségvetési tervezés, gazdálkodás, vagyongazdálkodás. monitoring; átlátható pályázati szervezet,
folyamatok, menedzserszemlélet.

sokról beszélt. Ismertette a kancellárokkal szemben
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Osgyáni Judit főtanácsos, NGM

Kancellár úr véleménye szerint a gazdasági válság
A fentiekben említett első témakör előadója volt idején kiderült/megerősödött, hogy a nemzetállam
Dr. Nagy Zsombor úr is, aki a Moholy Nagy Művé- képes közösségi érdekeket védeni, ill. a gazdálkoszeti Egyetem kancellárja.
dásban erősebb szerepet kell vállalni a szabályossághoz.
A MOME esetében egy igen jelentős
beruházás miatt ez különösen indokoltnak látszik.
Kancellár úr véleménye szerint a fenntartói irányítás minőségileg más, sokkal segítőbb, támogatóbb.
A kancellári konferenciák/közös állásfoglalások a
kompetitív helyzet helyett kooperatív helyzetet
hoznak létre. Az egyetemi csoportok a MOME
esetében nem egyedüli viszonyítások, a művészeti
egyetemek mellett sokat tanulnak a nem ebbe a
körbe tartozók példáiból.
A Fórum második témaköre a KIRA és az államDr. Nagy Zsombor kancellár, MOME
háztartási számvitel kapcsolatának ismertetése
volt.
Kancellár úr előadásában bemutatta a művészeti Az előadó, Osgyáni Judit, a Nemzetgazdasági
egyetemet. Megemlítette, hogy a kancellári rend- Minisztérium főtanácsosa bemutatta:
szernek hagyománya van az egyetemen, hiszen - a KIRA újdonságainak hatását a számviteli
2006 óta létezik kancellári beosztás, a jelenlegitől elszámolásokra;
eltérő
feladatkörrel.
Egy
menedzsmen- - a KIRA rendszerből kapott könyvelési listák
ti/adminisztrációs egyszemélyi felelős, egyfajta alkalmazását a számviteli elszámolásban, valamint
ügyvezetést – a főtitkár szerepkört bővítette a -ismertette az egyeztetési feladatokat a főkönyv és
rektor, átadva a személyügyet, és nagyobb rálátást a KIRA adatai között.
engedve a gazdasági területre is. Ugyanakkor a Osgyán Judit előadása a számvitel területén konkrét
törvényi szabályoknak megfelelően a gazdasági iránymutatást nyújtott.
főigazgató hatásköre nem változott.
Az FGSZE elnöke, Gulyásné Turóczi Margit modeEbben változást hozott a felsőoktatási törvény rátorként segítette a konferencia munkáját.
2014. évi módosítása, amely a felsőoktatásban
létrehozta a kancellári funkciót. Ezzel megváltozott
a gazdasági vezetők feladatköre és hatásköre is.

HIRDETMÉNYEK
A korábban kiküldött szakmai programot követve Egyesületünk
2015. december 8-án
tartja meg a következő gazdasági fórumot. A fórum napirendjeként két témakörrel kívánunk
foglalkozni:
1.) Az államháztartási számvitel szabályozásával kapcsolatos aktuális kérdések, különös
tekintettel a 2015. évi zárlati feladatokra és a beszámoló készítésre.
Előadó: Szamkó Józsefné
2.) A 2016. évi költségvetés intézményi fókuszai.
Előadó: Fülöp Lajos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdasági főigazgatója és
Gulyásné Turóczi Margit, az FGSZE elnöke és
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részletes programot és a jelentkezési lapot hamarosan kiküldjük az intézményeknek.
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