
Dunamelléki Református Egyházkerület - Száday László

Egyházkerületi továbbképzési 
nap

2022.09.24.



Napirend

  
10.00 – 10.15: Áhítat 
10.15 – 10.30: Bevezetés, visszatekintés – Száday László 
10.30 – 11.00: Számla, nyugta, ingatlan bérbeadás, egyszeres beszámoló – Somogyi Melinda 
11.00 – 11.15: Kérdések és válaszok 
11.15 – 11.45: Szünet 
11.45 – 12.15: Tárgyi eszköz nyilvántartás, könyvelés – Somogyi Melinda 
12.15 – 12.45: ÁJérés egyszeres könyvvitelről keJősre – Takács Zsuzsa 
12.45 – 13.00: Ariadné fejlesztések – Szentgyörgyi Árpád 
13.00 – 13.15: Kérdések és válaszok 
13.15 – 13.30: Zárszó – Száday László 
 



ZÁRSZÁMADÁS - ellenőrzések
- Átmenő, technikai tételeknek nem maradhat egyenlege a zárszámadásban
- Az egyéb bevételeknél a IV.1.a soron jelenik meg a lelkészek által befizetett 15%-os tagsági járulék 

összege, amelyet az egyházközség utal a Nyugdíjintézetnek. Ennek az összege meg kell egyezzen 
a kiadási oldalon a XI.A.a. 2.1 soron megjelenő tagsági járulékkal.

- A kiadási oldalon a XI.A.a. 2.1 soron kell, hogy megjelenjen a XI.A.a.1 nyugdíjköteles javadalmak 
15%-a, ami a Nyugdíjintézet tagsági járuléka.

- A kiadási oldalon a XI.A.a. 2.2 soron kell, hogy megjelenjen a XI.A.a.1 nyugdíjköteles javadalmak 
21%-a, ami a Nyugdíjintézet fenntartói járuléka.

- A pályázati, önkormányzati kapott támogatás, amellyel elszámolással tartozik a gyülekezet a 
bevételi oldalon a V. Jogcím alá, a kiadási oldalon a XVIII. Jogcím alá kell könyvelni.



Egyházmegyei jogcímrend egységesítése
2023-as költségvetéstől

SZEMPONT MAGYARÁZAT

Korábbi gyakorlat figyelembe 
vétele Minden korábban használt jogcímnek legyen helye az új struktúrában

Költséghely Milyen okból kaptuk, mire használtuk

Kötelezettség-vállalás kimutatása A kötelezettség-vállalással kapott bevétel elköltésének követése

Egyházi-külső forrás Egyházi és külső forrás elkülönítése

Rendszeres-eseti kapott forrás Rendszeres és eseti kapott forrás megkülönböztetése

Megyei sajátosságok 
figyelembevétele Fő jogcímek alábontható a megyei sajátosságok figyelembe vételével



2019

2020

2021

Jogcímrend 
(egyszeres 
könyvvitel)

Kettős könyvelés 
fejlesztése

1) 1) Költségvetés készítésének támogatása 
2) 2) Számviteli politika 
3) 3) Számlatükör (kettős) 
4) 4) Számlarend (kettős)

2022

1) 1) Számla, nyugtaadási kötelezettség 
2) 2) ingatlan bérbeadás 
3) 3) egyszeresről kettősre történő átállás 
4) 4) egyszeres beszámoló az Ariadnéban 
5) 5) egységes egyházmegyei jogcímrend

2023

A 2023-es évre még nincs végleges programterv, ezért arra szeretnék kérni, bíztatni mindenkit, hogy ha van bármilyen javaslat, amivel megkönnyíthetjük egymás életét, 
akkor kérem, hogy ossza meg velünk. 

Jó lenne, ha működne az a kommunikáció, hogy mindenki az egyházmegyei számvevővel beszéli meg a problémát/javaslatot, és mi a megyei számvevőkkel egyeztetünk, 
de ha ez nem lehetséges, akkor lehet Árpádot vagy engem is keresni.



segitseg.konyveles.dunamellek@reformatus.hu

Egyházközségi és egyházmegyei 
könyvelést végzőknek, pénztárosoknak, 

adminisztrációt végzőknek 

KIKNEK SZERETNÉNK SEGÍTENI?

MILYEN TÉMÁBAN?

Számviteli és Ariadné szoftvert érintő 
kérdésekben

2022-ben eddig kb 20 megkeresés érkezett erre az e-mail címre, a legtöbb kérdés a számlázással, ingatlan bérbeadással kapcsolatos téma volt. 



Hozzáférés az előadás anyagaihoz

Az egyházkerület honlapjára való felkerülés után küldök mindenkinek értesítőt. 




“Az aratnivaló 
sok, a munkás 

kevés” 

(Máté 9: 35-38)

Az a kérésem, ha van közöttünk olyan testvér, akinek van szakmai tapasztalata és ideje és tudna segíteni ezekben a feladatokban, azért nagyon hálás lennék, 
ha jelentkezne. 



Képzések, oktatások

https://www.keve.org/szolgalataink/compass

A Református Egyház alkotmánya kimondja: "46.§ (1) A 
presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai”.

A Biblia egyértelmű abban, hogy minden Isten tulajdona (pl. 
3Móz 25,23) és mi emberek Isten megbízottai, sáfárai 
vagyunk (pl. 1Móz 2,15, 8. Zsoltár).

Ha megértjük és megéljük azt, hogy mindennek Isten a 
tulajdonosa, akkor pénzügyi döntéseink is elsősorban lelki 
döntések és csak másodsorban anyagi jellegű döntések

A sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy hűségesek 
legyenek (1Kor 4,2).

A Biblia 2350 igeverset tartalmaz pénzről, vagyonról, 
adakozásról - hűséges sáfárként csak akkor tudok jó 
döntéseket hozni, ha ismerem és alkalmazom ezeket az 
elveket életemre és szolgálatomra.

A Compass, Isteni pénzügyek szolgálat kilenchetes 
kiscsoportos Biblia tanulmányozó sorozata ebben segíti a 
gyülekezeteket és hívőket.



Képzések, oktatások

https://ptf.hu/kepzes/ma-kereszteny-ertekrendu-vezeto/

a)  Keresztény értékrendű vezető - 
„Vezető szilárd alapokon” (KÉV)  

b) Vezetéstudomány keresztény 
gyakorlata – „Együtt az állhatatos 
vezetés útján” (VKGy)

c) Vezetői kihívások az egyházi 
szervezetek gazdálkodásában (VEG) 



Népszámlálás 2022

https://www.youtube.com/watch?v=UY5tT7PONE0


Kérek mindenkit, hogy a 2022-es online népszámláláson jelölje be a vallását, segítsük ezzel egyházunkat!




KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !

Isten legyen mindnyájunkkal a hazafelé vezető úton!


