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KIRA bevezetése, működése
Előadó: Miszlai József elnökhelyettes,
Lengyel Ferencné főosztályvezető
A KIRA bevezetésének tapasztalatai
Előadó: Kovács Péter Magyar Táncművészeti Egyetem
Interface/Connector kapcsolat a KIRAhoz, elvárás/megoldás, egyetemi alkalmazási tapasztalatok (BCE, NYME, PE)
Előadó: Keller Zoltán
Riczer Zsuzsanna
Belső kontrollrendszer
Előadó: Németh Edit főosztályvezetőhelyettes, NGM

A Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének áprilisi fórumán a Magyar Államkincstár vezetőit
köszönthettük. Miszlai József elnökhelyettes úr elöljáróban jelezte, hogy nem szokványos előadással készültek: az intézményeket foglalkoztató problémákat
tervezték megbeszélni: a beérkezett konkrét kérdésekre
adnak konkrét válaszokat. Elnökhelyettes úr megjegyezte, hogy a rendszer továbbfejlesztésében, javításában nagyon sokat jelentenek ezek a fórumok. Köszöni
a támogatást, amit az intézmények nyújtanak. Köszöni
a hozzáállást és a segítséget. Úgy gondolja, hogy
közös a cél: jobbá váljon a rendszert.

beérkezett konkrét kérdésekre adott konkrét vála-

szokat. Elöljáróban azonban áttekintette a KIRA
bevezetésének első hónapjait:
a novemberi
indulást követően a migrációs hónap nagyon
nehéz volt. A zárás szintén sok problémát okozott: a rendszer 1 zárásra van felkészítve, ezzel
szemben két zárást kellett ráerőszakolni. A január
hónap még komolyabb problémával volt terheltebb: a
jogszabályváltozás okán tartalmi változásokat kellett
fejleszteni. Február hónaptól kezdve kisebb lépésekkel,
de már tudtak azokra a jelzésekre figyelni, ami az
intézmények
felől
érkeztek.

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

)
Visszatért arra, hogy miért kellett lecserélni a rendszert, hiszen a régi már bevált. Nem a Kincstár döntött
a novemberi indulásban: a határidők diktálták a szükséget. Az induláshoz már nem célszerű visszanyúlni: a
rendszernek már lábra kell állni. Az első időszakon
már túl van a gyakorlat. Sok megoldandó feladat
maradt még, de sok pozitív irányú változás is történt. A
problémák többsége többszörösen összetett. A problémák gyökere alapvetően oda vezethető vissza, hogy a
részletszabályokat a KIRA nem úgy kezeli, mint a
KIR. Sok intézmény a KIRA-t KIR-es hozzáállással
kezeli: utólag majd megoldjuk mentalitással. De: a
KIRA jogszabálykövető, semmiféle kiskaput nem
enged. Ha hibajelzés érkezik, csak konkrét kérdésre
lehet konkrét választ adni. A KIRA akkor érzi jól
magát, ha teszi a dolgát. Közös erőfeszítést kell tenni,
hogy a problémák szűnjenek meg, kevesebb legyen a
reklamáló kollégák száma. Az értékes gondolatok után
Elnökhelyettes úr átadta a szót Lengyel Ferencné
főosztályvezető asszonynak, aki az intézményektől

A főosztályvezető asszony jelezte, hogy az egyes
intézményekkel külön-külön lehetetlen egyeztetni.
Gördülékenyebb lenne a kapcsolat, ha több intézménynyel ülnének le a közös problémafelvetések egyeztetésére. Az Egyesület elnökét, Gulyásné Turóczi Margitot
kérte fel, hogy szervezze meg a kapcsolattartást a
Kincstár és az intézmények között. Az előadó jelezte,
hogy az igazgatóságok bonyolításában 1 napos ismétlő
oktatást terveznek: csak lekérdezéssel, sablonkezeléssel, sablon összeállítással kapcsolatban. Ezen túlmenően 2x1 napos lekérdezési konzultációs napot is tartanak
majd. Főosztályvezető asszony zárszavában megemlítette, hogy további fejlesztések lesznek. Gulyásné
Turóczi Margit:” megértjük, hogy a Kincstár nem tud
mindig minden kérdésben rendelkezésre állni. Felajánlotta az intézményeknek, hogy az Egyesület fogadja a
kérdéseket, feldolgozza és közvetíti a Kincstár felé. A
lekérdezés óriási probléma: a HR-KIRA –Pénzügyi
rendszerek közé automatizmusokat lehet beépíteni: az
interfészek az adatbázist mozgatják.”

Riczer Zsuzsanna vezető tanácsadó a
rendszer gyakorlati működését mutatta
be. A kulturált, egyszerű rendszer intelligensen tudomásul veszi, hogy a KIRA a
saját metódusa szerint működik: ebből
kiindulva alakítja át az adathalmazt úgy,
mintha az intézmény a saját eszközével
számfejtette volna.
Biztosítja az adatszinkronitást, adatátvitelt a különböző eszközök között.

A KIRA működését és a felhasználó intézményeknél jelenlévő problémákat egyaránt jól ismerő
szakember, Keller Zoltán volt a következő előadó

Kovács Péter, (Magyar Táncművészeti Főiskola)
a KIRA bevezetésének intézményi tapasztalati
címmel ismertette véleményét a számfejtő rendszerről. Észrevételezte, hogy hosszabb „nyitva
tartási” időre lenne igény az intézmények részéről,
és jelezte, hogy lassúnak tartja a rendszer jogszabálykövetését. A fenntartói együttműködés hatékonysága is kritika tárgya lehet. Ezt követően
korrekt szakmai hozzáértéssel megemlített néhány
területet, ahol véleménye szerint a KIRA működése még fejlesztést igényel:
-egyéb juttatások mozgóbér: a hitelesítés és az
utalási állományok előállítása időigényesebb, új
foglalkoztatási jogviszonynál nincs törzsadattár,
hóvégi számfejtésnél csak utólag lehet fizetési
jegyzéket előállítani, a számfejtett mozgóbérekről
nem lehet ellenőrző listát előállítani stb.
-munkaügyi iratok: pl. a generált okiratok csak
korlátozott ideig nyomtathatók újra, időigényes a
kötelezően megadandó adatok halmaza, a jogviszony megszüntetését lépésenként kell hitelesíteni,
számfejtésre átadni stb.
Az előadó fejlesztési javaslatai:
Gyorsabb és pontosabb jogszabálykövetés, fenntartói,
minisztériumi intézkedések eredményes végrehajthatósága, intézményi felmérés -> megfelelés, hatékonyabb
adatszolgáltatás fenntartó részére  tehermentesítés.



non-stop nyitva tartás.

Bemutatott egy olyan, általuk fejlesztett iterface
megoldást, amely
-megnyitja a lehetőséget arra, hogy az intézmény
összes gazdálkodási modulja és a KIRA közötti
kapcsolat úgy működjön, mint a saját rendszerük
-biztosítja, hogy a KIRA illetményszámfejtési
rendszer használatával az intézmény számára
fontos kérdésekre fokuszálhassanak a felhasználók
-a KIRA rendszer által biztosított technikai előnyök kihasználásában és az intézményi igényekhez
történő megfeleltetésben nyújt a dotHUB adatkapcsolati modul megoldásokat
-automatizálható a KIRA interfész adatbetöltés, az
intézményi HR modulban történő egyszeres adatrögzítéssel előkészíthetők az illetményszámfejtéshez az adatok
-a KIRA rendszer adatok leválogathatók és azokkal
szinkronitálhatók az intézményi modulok.
-a HR, keret, kötelezettségvállalás, főkönyv,
kontrolling és vezetői információ igényeknek
megfelelő adatszerkezetbe transzformálhatók a
KIRA számfejtés eredmény adatai, kiválogatott
állománya. Az interface-t három intézmény már
sikeresen alkalmazza: Budapesti Corvinus Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Pannon

Egyetem.
A fórum Németh Edit, az NGM Államháztartási
Szabályozási Főosztályának helyettes vezetője
előadásával zárult.

Az előadó bevezetőjében összefoglalta a jó kormányzás nemzetközileg elfogadott módon szokásos alapelveit: széles körű részvétel; megegyezésre, konszenzusra törekvés; felelősség vállalása,
felelősségre vonhatóság; átláthatóság; fogékonyság
a történésekre; hatásos és hatékony működés;
méltányosság, mindenkit átfogó működés; jogállamiság. Ezek révén biztosítható többek között a
korrupció minimalizálása, az integritás, vezeti
elszámoltathatóság, belső kontrollrendszer.
Rövid elméleti és jogszabályi háttér ismertetését
követően Német h Edit
-bemutatta a COSO 5 elemét, a belső kontrollrendszert integrálását a szervezeti folyamatokba,
-a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak
készítésének módját. Beszélt a Kockázatmenedzsmentről és a Szabálytalanságok kezeléséről is.
A fórum moderátora Gulyásné Turóczi Margit
volt.

Kedves Tagtársunk!
Engedje meg, hogy felhívjuk megtisztelő figyelmét a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének május havi programjaira.
I.
Éves rendes közgyűlés
Egyesületünk 2016. május 18-án (szerda) 9.00 órakor tartja éves rendes Közgyűlését.
Helyszín:
Budapesti Corvinus Egyetem
1093. Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3001 Előadó
A közgyűlés napirendje:
1. A 2015. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása.
2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról
4. A 2016. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
5. Egyebek.
II.
Szakmai fórum
2016. május 18-án (szerda) 10.30 től 14 óráig.
Helyszín:
Budapesti Corvinus Egyetem
1093. Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3001 Előadó
A Fórum tematikája.
Hegmanné Nemes Sára kancellár, Kecskeméti Főiskola: „A duális képzés gazdálkodási és adminisztratív kérdései a gyakorlatban”
Antal József kancellár, Magyar Táncművészeti Főiskola: Kockázatkezelés az intézményi gyakorlatban
Osgyáni Judit, Nemzetgazdasági Minisztérium: Az államháztartási számvitel és az intézményi adatszolgáltatás aktuális kérdései
.
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Levelezési címe: 1113 Budapest, XI., Zsombolyai u. 6.
Bírósági nyilvántartási szám: 7467 (Pk. 60058/1997/3.)
Számlaszáma: 11706016-20790868
2. oldal

Adószáma: 18160075-1-43
KSH azonosítószám: 18160075 805910101
Telefon: 06 20 367 8620
E-mail: fgsze.oktatas@fgsze.hu
Honlapja: www.fgsze.hu
Elnök: Gulyásné Túróczi Margit
Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

