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FGSZE-KPMG KÖZÖS FÓRUM
A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete
2016. évi továbbképzési programja alapján megtartott
januári rendezvényének házigazdája a nagy nemzetközi tekintélynek örvendő KPMG Tanácsadó Kft. volt.
A tematikáját tekintve gazdag, szakmailag rendkívül
igényes fórumot - Gulyásné Turóczi Margit köszöntő
szavai
utánvendéglátónk,
Dr.László
Csaba szenior partner, a KPMG tanácsadási üzletágának vezetője nyitotta meg. Az ismert közgazdász
örömmel konstatálta a rendezvény iránt megnyilvánult

nyát, majd részletesen ismertette a felsőoktatási támogatási megállapodás megkötésének feltételeit és az
ahhoz fűződő pénzügyi előnyöket. Rámutatott arra,
hogy támogatási szerződés nélkül a felsőoktatási intézmények támogatása negatív hatásként jelenik meg a
támogatónál, ugyanis rontja a számviteli eredményt.
Dr. Kökényesi László, a Budapesti Műszaki Egyetem
kancellár helyettese, ebben az évben is vállalkozott
arra, hogy összegyűjti, rendszerezi és értelmezi a
felsőoktatást érintő jogszabályokat, illetve azok változásait. Az „Adalékok a felsőoktatási intézmények
jogszabályi környezetének főbb változásaihoz”
címmel megtartott előadásának bevezetőjében kancellár-helyettes úr jelezte, hogy számtalan jogszabály
változott, ezért csak a 2016. év fókuszainak áttekintésére van lehetőség az előadás keretében. (A fórum résztvevői természetesen a teljes anyagot megkapják.)

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

Dr. László Csaba, szenior partner KPMG
érdeklődést, és reményét fejezte ki, hogy az előadások
és bemutatók kedvező fogadtatásra találnak a hallgatóDr. Kökényesi László kancellár-helyettes, BME
ság körében.
Első előadóként Gerhát Mihály, a KPMG senior
menedzsere osztotta meg értékes gondolatait „Társa- Néhány témára fókuszálva az előadó kiemelte, hogy
várható a beszerzési tilalom feloldása; A munkába
sági adó és ÁFA támogatói oldalon” címmel.
járással kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolása
változik: a jogalkotó nem kényszeríti a tömegközlekedési eszközök használatát. Közigazgatási határon belül
is jogosult a gépkocsi használat költségtérítésének
elszámolására a gyermekét óvodában, bölcsödében
elhelyező szülő; „Mi mennyi 2016-ban” című google
kereséssel értékes információkhoz juthatunk; Megváltozik az adóhatósági igazolások rendszere; Az illetmények kötelező emelésének (15 %-os és 150 000Ft-os
szabály) lesz kedvezőtlen hatása is, pl. általánosan
Gerhát Mihály KPMG szenior menedzser
emelkedni fog, nő a képzés önköltsége, rugalmatlanabBemutatta a társasági adó áramlásának jelenlegi irá- bá válik a díjazási rendszer, bérfeszültség stb.

Gulyásné Turóczi Margit elnök a
fórum moderátoraként segítette a
témák sokaságának áttekintését.

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

Neptun-SAP egységes intézményirányítási rendszer (EIIR) bevezetési tapasztalatai

Egy rendkívül újszerű és izgalmas témát mutatott
be Szőke Péter, Big Data igazgató „Tanulói
lemorzsolódás elemzés a felsőoktatásban. A
viselkedés modellezhető és megváltoztatható”
címmel. A jól teljesítők és a lemorzsolódok előrejelzése a felsőoktatási intézmények számára rendkívül fontos. Az előadó véleménye szerint igen
nagy jelentőséggel bír a diákok és az egyetem
elvárásainak ismerete. A felsőoktatási intézmény
célja, hogy minél többen fejezzék be sikeresen az
egyetemet. Az előadó levezette, hogy a diákok és
az egyetem elvárásai felmérhetőek és paraméterezhetőek. A bemutatott programmal csökkenthető a
kockázat: fontos előre jelezni és megérteni a
diákok igényeit és viselkedését, valamint lehetővé
tenni az időben történő fókuszált beavatkozást az
intézményelhagyás
megelőzése
érdekében.

Szőke Péter KPMG, Big Data igazgató

A címhez kapcsolódó előadások sorozatát dr.
Scheuer Gyula, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem kancellárja nyitotta meg. Tájékoztatta a
hallgatóságot, hogy az EIIR bevezetését az államtitkárság preferálja, ugyanis a projekt a standardizálás irányába történő elindulás. Kancellár úr
hangsúlyozta, hogy a projekt egyik nagy előnye,
hogy nem terheli az saját informatikai rendszert.

dr. Scheuer Gyula kancellár, ELTE
Kancellár úr beszélt még a projekt céljáról, a
bevezetéssel szembeni minisztériumi és intézményi
elvárásokról, a projekt előkészítéséről, az ELTE
folyamatainak átgondolásáról.
Végh Balázs
menedzser, (KPMG) vette át a szót Kancellár úrtól,
és előadásában bemutatta a Neptun-SAP egységes
integrált intézmény irányítási rendszer szakmai
hatókörét, (gazdasági, HR, iratkezelés), az egyetemi sablon szélességi és mélységi kiterjedését és
tartalmát, valamint a Neptun-SAP interface-t.
Kórász Tamás partner, (KPMG) beszélt az
ELTE-SZIE összevont bevezetés módszertanáról
és a bevezetés lépéseiről. Részletezte a projekt

sikertényezőit, kihívásait, nehézségeit; a két egyetem közötti együttműködés, a szakmai igények
közös platformra hozása, a rendkívül rövid átfutási
idő
kezelése,
a
közös
döntéshozatal.
Vadon Norbert (SZIE, integrációs projektvezetőhelyettes) a projekt szakmai tanulságainak ismertetésén túl beszélt arról, hogy miben más egy ilyen
integrált rendszer mint a korábban használt rendszer, mi mindent csinál az egyetem a rendszerbevezetéshez kapcsolódóan.
Ritter Dávid, az ELTE, informatikai igazgatója
egy IT vezető nézőpontjából ismertette a projekt
szakmai tanulságait: miben más egy ilyen architektúra/üzemeltetési környezet mint a korábbi SAP
rendszer, milyen módszertant követnek az SAPSAP áttérés kapcsán, milyen integrációs előnyöket
hoz a Neptun-SAP szoros integráció, bevezetési
tapasztaltok stb.

Ritter Dávid, ELTE
Gulyásné Turóczi Margit zárszavában megosztotta a véleményét a hallgatósággal: a standardizálást
fontosnak tartja és véleménye szerint is lényeges a
folyamatszervezés és a szervezet átalakítás.

2016. első félévi gazdasági fórumok

1.)

1.)

2.)

3.)

Az ÁFA törvény és a számlázás 2016. évi főbb változásai
Előadó: Egri István Iván könyvvizsgáló, okleveles adószakértő
Időpont: 2016. február 17. szerda, 10- 11.45 óra
A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének áttekintése.
Előadó: Németh Edit NGM
Időpont: 2016. február 17. szerda, 12.30-14 óra
A H 2020 pályázat és a kifizető szervtől érkező pályázati projektek lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi-számviteli kérdések..
A Nyugat-magyarországi Egyetem átvilágításának tapasztalatai
Előadó: KPMG
Időpont: 2016. március 16. szerda 10-14 óra
A KIR- KIRA bevezetésének és működésének kincstári illetve intézményi tapasztalatainak megosztása.
Előadó: MÁK vezetők, illetve intézményi vezetők
Időpont: 2016. április 20. szerda 10-14 óra
Közgyűlés
Időpont: 2016. május 18. szerda 10-12 óra
Az Államháztartási számvitel és az intézményi adatszolgáltatás aktuális kérdései.
Előadó: Osgyán Judit NGM
Időpont: 2016. május 18. szerda 12-14 óra
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