FGSZE HÍRLEVÉL

2016. május

Hírek, Programok
Elnökségi ülés
• 2016.május 18.

Szakmai programok
• 2016. május 18..
A duális képzés gazdálkodási és adminisztratív kérdései a gyakorlatban.
Eladó: Hegmanné Nemes Sára kancellár
Kecskeméti Főiskola
Kockázatkezelés az intézmények gyakorlatában.
Előadó: Antal József kancellár Magyar
Táncművészeti Főiskola.
Az államháztartási számvitel és az intézményi adatszolgáltatás aktuális kérdései
Előadó: Osgyáni Judit osztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium

AZ FGSZE KÖZGYŰLÉSE, 2016.
A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete
2016. május 18-án megtartotta az éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a tagság megvitatta a 2015. évi
mérleget és eredmény-kimutatást: az elmúlt gazdálkodási évben az FGSZE két bevételi forrásból gazdálkodott: a tagdíjbevételekből és a rendezvények részvételi
díjából. A Felügyelő bizottság elnöke, Baumgartnerné
Holló Irén ismertette az FB megállapításait, majd
elfogadásra javasolta a beszámolót azzal a megjegyzéssel, hogy az FB javasolja az egyesületi tagdíj emelését, mivel az állandó működési költségek fedezete a
jelenlegi
bevételből
nem
biztosított.

Ezt követően Gulyásné Turóczi Margit elnök beszámolt az egyesület 2015. évi szakmai tevékenységéről.
Kiemelte, hogy az FGSZE 2015-ben tovább folytatta a
koncepcióban megfogalmazott célkitűzésének megvalósítását, mely szerint az intézményekben dolgozó
gazdasági szakemberek munkáját továbbképzési
programok szervezésével és bonyolításával kívánja
segíteni.
A programok összeállításánál az elnökség arra törekedett, hogy aktuális témakörök kerüljenek feldolgozásra
a rendezvényeken. Előadóként az adott téma kompetens vezetőit, szakembereit hívta meg a vezetőség. A
felkérést elfogadta az EMMI államtitkára, Dr. Palkovics László, a Magyar Államkincstár elnöke, Dr.
Dancsó József úr és két elnökhelyettese is. Az év
folyamán tíz Fórum került megrendezésre, a résztvevők száma átlagosan 28-30 fő volt.
A résztvevői kört tekintve elsősorban a gazdasági
terület vezetői, gazdasági igazgatók, kontrolling vezetők, számviteli és munkaügyi vezetők jelentkeztek és
vettek részt a Fórumokon. Kevés számban üdvözölhet-

tünk kancellárokat és belső ellenőröket is.
A szakmai rendezvények a felsőoktatási szféra gazdálkodásának szinte valamennyi spektrumát felölelték: a
Kecskeméti főiskola rektora (képünkön) és munkatársai

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

Dr. Ailer Piroska rektor
a humánerőforrással való hatékony gazdálkodásról, a
pályázatok, stratégiai projektek sikeres lebonyolításának metodikájáról, a facility menedzsmentről tartottak
eladást. Az adózási kérdésekben immár hagyományosan dr. Kökényesi László, a BME kancellárhelyettese
segítette a résztvevőket a változások naprakész megismerésében és alkalmazásában, Gulyásné Turóczi
Margit pedig a költségvetés végrehajtása, a feladatalapú tervezés terén osztotta meg értékes gondolatait.
A visszajelzések arról szóltak, hogy a szakemberek
szükségesnek tartják a Fórumok szervezését, ahol az
előadások meghallgatásán kívül prezentációkat is
kapnak, illetve lehetőség van a kollégákkal történő
találkozásra, konzultációra. A szakmai terület komoly
leterheltsége miatt többen jelezték, hogy bár számukra
igen érdekes és vélhetően hasznos a meghirdetett téma,
nem tudnak részt venni elfoglaltságuk okán. Az ilyen
esetekben igyekeztünk a prezentációk megküldésével
segíteni, hogy át tudják tekinteni az előadásokon elhangzottakat. A beszámolók után az Elnök asszony
elfogadásra terjesztette elő az FGSZE 2016. évi működési tervét, melyet kiemelt cikkünkben mutatunk be.
A közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a 2015.
évi beszámolókat és a 2016. évi működési tervet. Az
elfogadott számszaki és szöveges beszámolót, valamint
a közgyűlés által megvitatott teljes dokumentációt az
FGSZE honlapján tekinthetik meg a tisztelt érdeklődők.

Az FGSZE 2015-ben is közreműködött
-a szakmai (oktatási, kutatási) és a gazdálkodási tevékenység összhangjának
erősítésében;
a felsőoktatást érintő programok,
jogszabályok, gyakorlati megismerésében, a
- gazdálkodási szemléletmód és a
benchmark módszertan terjesztésében,
-a tagjai részére szükséges információk
biztosításában;
-konferenciák, tanácskozások, tanfolyamok szervezésében.

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete
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Az FGSZE 2016. évi működési terve
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Az FGSZE elnöke kiemelte, hogy a 2015. évi
tapasztalatok birtokában 2016. évben elsősorban az
alábbi területekre kell koncentrálni:
-Kapcsolat erősítése a Magyar Államkincstárral, a 2015. évben bevezetett KIRA program
operatív teendőinek koordinálása.
-A számviteli és kontrolling munka területét
érintve intenzívebb együttműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium szakembereivel.
-Együttműködés jött létre a KPMG Pénzügyi
Tanácsadó céggel: közös fórumok szervezése.
-Adójogszabályok változásának kérdésköre
-K+F tevékenység folytatása, elszámolása
A tapasztalat és a visszajelzések azt erősítik, hogy
a kancellárok munkáját segítő számviteli, bér és
munkaügyi vezetők továbbképzését helyezzük
fókuszba.
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Szakmai fórum, 2016. május 18.
A szakmai fórum első előadójaként Hegmanné
Nemes Sára, a Kecskeméti Főiskola kancellárja
osztotta meg gondolatait a duális képzés gyakorlati
kérdéseiről.

Kancellár asszony egy rendkívül jól felépített
előadás keretében a duális képzés valamennyi
szegmenség bemutatta. Előadásában kitért arra,
hogy mik a duális képzéssel szembeni elvárásai a
gazdasági szereplőknek, a felsőoktatásnak és a
társadalomnak. Ismertette a duális képzésnek, mint
a Nemzeti Felsőoktatási törvényben definiált
tudásszerzési módszernek az előnyeit. Az előadás
során megismerhettük a beiskolázás, a felvételi
eljárás folyamatát, a képzés szerkezetét, valamint a
képzési programba integrált szakmai gyakorlat
feltételeit és jogszabályi kereteit. A rendkívül
igényes előadás kitért még a kapcsolódó jogszabályokra, bemutatva a hallgatói munkaszerződést, a
hallgatók díjazásának kérdéseit. Az előadó említést
tett Duális Képzési Tanácsról is. Az első hallgatók most végeztek Kecskeméten: ők versenyképes
szakképesítéssel, és karrierlehetőség reményében
hagyták el a Főiskolát.

Antal József, a Táncművészeti Főiskola kancellárja
a kockázatkezelés gyakorlati kérdéseiről beszélt a
Fórumon..

Kancellár úr bevezetőjében összefoglalta azokat az
elvárásokat, amelyek meghatározzák az intézmény
működését:
Minisztériumi elvárás: egységes folyamatok, szervezeti
átvilágítás, szervezetfejlesztés.
ÁSZ elvárásai: Ellenőrzési nyomvonal, FEUVE,
kockázatkezelés, kontrollok kiépítése, folyamatleírások
Kancellári elvárások: Ésszerűsítés, működési hatékonyság
növelése, együttműködési lehetőségek feltárása, megfelelés
a minisztérium és az ÁSZ elvárásainak.

Ezt követően Kancellár úr bemutatta a
szervezetfejlesztés
Főiskolán
alkalmazott
módszertanát, amely a stratégiai kockázatok
elemzésével, a kritikus folyamatok azonosításával
és kiválasztásával lehetővé teszi egy egységes,
stratégiai szintű működési modell felépítését. A
bemutatott projekttel a kritikusnak minősített
legkockázatosabb folyamatok feltárását követően a
sztenderd és a működési sajátosságoknak megfelelő
intézményspecifikus folyamatfejlesztés valósítható
meg.

…………
A szakmai szakmai fórum zárásaként az Egyesület
Elnöke felkérte Osgyáni Judit osztályvezető asszonyt
előadásának megtartására.
Osgyáni Judit, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője „Az államháztartási számvitel és az intézményi adatszolgáltatás aktuális kérdései”- vel foglalkozott
előadásában. .Az államháztartási számvitelt érintő, 2016. január 1-én hatályba lépett jogszabályi módosítások felsorolását követen az előadó a módosítások okát
ismertette:
-Pontosítások: Folytonosság elve  Mérlegkészítés időpontja  Irányító szervi és Kincstári jóváhagyás  Mérlegsorok módosítása (megelőlegezés, túlfizetés,
ÁFA, 413. alábontása, egyéb sajátos elszámolások tartalma stb.)
- Pénzkészlet egyeztetés egyszerűsítése
- Számviteli törvény miatti módosítás: Pénzügyi számvitel - eredménykimutatás  Költségvetési számvitel – rovatok, pénzforgalom nélküli elsz.ámolás
- A megszűnt szervezet fordulónapján meglévő pénzkészlet speciális elszámolása, gyakorlati bemutatása
Ezt követen az áfa elszámolás teljes részletességgel történ bemutatására került sor, ide értve az áfa kontírozását és bevallását, valamint az Áfa elszámolás megjelenítését a 38/2013. NGM rendeletben. Az egyszerűsített pénzkészlet-egyeztetést a 2015. és a 2016. év érintett főkönyvi számláinak elemzésével ismerhettük meg. Az
előadó bemutatta azt is, hogy kell a pénzkészletet egyeztetni a KGR-K11 rendszerben A számviteli törvény miatti módosítások között ismertette az előadó pl .a
-rendkívüli eredmény megszűnése miatti módosításokat, az eredmény-kimutatás tartalmi módosítását, a rendkívüli tételek megszűnését és az átsorolás logikáját. stb.
Az előadó felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy az államháztartás szabályozásával, az adatszolgáltatásokkal, valamint a mérlegjelentéssel és egyéb szakmai tájékoztatással kapcsolatosan útmutatások és hasznos információk érhetők el az NMG és a MÁK honlapján.
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