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nap
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Napirend

  
10.00 – 10.15: Áhítat 
10.15 – 10.30: Bevezetés, előszó – Száday László 
10.30 – 11.00: Költségvetés, zárszámadás újdonságai – Szentgyörgyi Árpád 
11.00 – 11.15: Kérdések és válaszok 
11.15 – 11.45: Szünet 
11.45 – 12.00: Számviteli poliJka szabályozási háMere – Somogyi Melinda 
12.00 – 12.30: Egyszeres és keMős könyvelést vezetők számviteli poliJkája – Somogyi Melinda 
12.30 – 12.45: A számviteli poliJka testreszabása az Ariadnében – Szentgyörgyi Árpád 
12.45 – 13.00: Ariadné fejlesztések – Szentgyörgyi Árpád 
13.00 – 13.20: Kérdések és válaszok 
13.20 – 13.30: Zárszó – Száday László 
 



Hozzáférés az anyagokhoz 2022-től

Költségvetés: Ariadné 
Számviteli politika: Ariadné, egyházkerület honlapján 
Számlatükör: Ariadné, egyházkerület honlapján 
Számlarend: egyházkerület honlapján



Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint összeállítani az anyagokat, de biztos vagyok benne, hogy a használat során lesznek még jobbító, módosító javaslatok, hibák, 
amiket később ki fogunk javítani.

Kérünk mindenkit, hogy segítsen abban, hogy minél jobb legyen az anyag, közösen fejlesszük tovább. Ez az 1.0-s verzió, a visszajelzések alapján tovább fogjuk 
fejleszteni.

Szeretnénk továbbá, ha minden évben tudnánk tartani ehhez hasonló szakmai továbbképzést



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

A 2022-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.



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

“Az aratnivaló sok, a munkás kevés” (Máté 9: 35-38)




KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !


