FGSZE HÍRLEVÉL 2016.

szeptember

A
,

2016. II. félévi programajánló:

Az FGSZE 2016. évi tevékenységének áttekintése
Az első félévi programsorozat lezárását követően az
elnökség áttekintette a 2016. évben lebonyolított
rendezvényeket és a visszajelzésekre alapozva sikeresnek ítélte az egyesület tevékenységét. Az egyesület
elnöke, Gulyásné Turóczi Margit hangsúlyozta, hogy a
programok összeállításánál az elnökség arra törekedett,
hogy aktuális témakörök kerüljenek feldolgozásra a
rendezvényeken. Az előadók között az adott témák
kompetens szakembereivel találkozhattak a résztvevők,
a többi között
minisztériumi vezetőkkel,
kancellárokkal
a számvitel és pénzügyek nemzetközi tekintélyű szakembereivel.
Az FGSZE a 2016. évben tovább folytatta, illetve
tervezi folytatni a koncepcióban, illetve a működési
tervben megfogalmazott célkitűzésének megvalósítását, mely szerint az intézményekben dolgozó gazdasági
szakemberek munkáját továbbképzési programok
szervezésével és bonyolításával kívánja segíteni.
A visszajelzések arról is 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 fórumok előadóit bemutattuk és az előadások
témáit részletesen ismertettük a rendszeresen kiadott
FGSZE Hírlevélben, ezért most csak rövid összefoglalással szeretnénk emlékeztetni Önöket az elmúlt
félévi rendezvényekre.
A KPMG-vel közösen tartott fórumok előadói az
aktuális számviteli, pénzügyi kérdéseken túlmenően a
felsőoktatási intézmények tevékenységének hatékonyságnövelő szervezési kérdéseivel is foglalkoztak.
A Neptun-SAP egységes intézményirányítási rendszer
(EIIR) bevezetési tapasztalatairól hallhattunk előadásokat a KPMG, a SZIE és az ELTE vezetőinek tolmácsolásában. A Nyugat-magyarországi Egyetem kancellárja

a szervezet és a tevékenységi folyamatok átvilágítását
szolgáló, a KPMG által kidolgozott módszertan gyakorlati tapasztalatait ismertette.
Széleskörű érdeklődés kísérte az újonnan bevezetett
illetményszámfejtő rendszer, a KIRA intézményi és
kincstári tapasztalatait bemutató fórumot. A téma
kiemelt jelentősége okán az elnökség úgy határozott,
hogy a 2016. II. félévi programjai közé is felveszi a
témát.
Kérjük, tekintsék meg a II. félévi programajánlatunkat.
melyet részletesen a kiemelt hasábon ismertetünk. A
programajánlóhoz kapcsolódóan szeretnénk megemlíteni, hogy az államháztartási számvitel aktuális kérdéseire az elnökség az első félév során is kiemelt figyelmet fordított: előadóként sikerült megnyerni az NGM
osztályvezetőjét, Osgyáni Juditot, (képünkön)

aki „Az államháztartási számvitel és az intézményi
adatszolgáltatás aktuális kérdéseivel” foglalkozott
előadásában. .Az államháztartási számvitelt érintő,
2016. január 1-én hatályba lépett jogszabályi módosítások felsorolását követen az előadó a módosítások okát
ismertette.
Mindannyiunk örömére szolgált, hogy több egyetem
kancellárja fogadta el az elnökség felkérését és osztotta
meg értékes tapasztalatát a felsőoktatási intézmények
gazdasági szakembereivel.
Figyelmüket megköszönve tájékoztatjuk Önöket,
hogy a 2016. II. félévi programokra a meghívókat a
fórumok időpontja előtt 10 nappal küldjük ki

2016. október 27.-én tartjuk az első
rendezvényt, melynek témakörei:
-közbeszerzés
aktuális
változásai
2016.-ban, gyakorlati megoldások
Előadó: Szentmairné Holi Gabriella
szakértő
-Humánerőforrás-gazdálkodás, életpálya modell a közszférában.
Előadó: dr.Bács Zoltán kancellár,
Debreceni Tudományegyetem
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
előadóterme;
2016. november 15.-én az államháztartási számvitel aktuális témáiról tart
előadást a Nemzetgazdasági Minisztérium két prominens vezetője;
- Kézdi Árpád az Államháztartási
szabályozási főosztály vezetője előadásában hét európai ország és Magyarország viszonylatában elemzi és mutatja
be a költségvetési szféra hatékonyságának növelésére irányuló törekvéseket.
-Osgyáni Judit az államháztartási
számvitel szabályozásának folyamatban
lévő módosításait ismerteti
2016. december 1.-én az éves zárás,
leltározás, beszámoló elkészítése a
téma. Előadó: Szamkó Józsefné.
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
előadóterme.

Az FGSZE 2016. évi működési terve
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

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

