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Száday László vagyok a Bp.-Baross-téri egyházközség presbitere és a Bp.-Észak egyházmegye számvevője.
Isten gazdag áldása kísérte végig egész életemet: szerető keresztény mérnök családban nőttem fel testvéremmel együtt.
A gimnáziumi tanulmányaimat követően a budapesti műszaki egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat, majd az egyetem befejezése után az első munkahelyem a
KPMG könyvvizsgáló és tanácsadó cég volt, ahol könyvvizsgáló-asszisztensként dolgoztam. Mellette esti tagozaton végeztem el a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát,
ezáltal lehetőségem volt mind elméletben, mind gyakorlatban megismerkedni a számvitel rejtelmeivel és a könyvvizsgálat kihívásaival.
Néhány évvel később banki informatikai projektekben kezdtem el dolgozni és több, mint 20 éven keresztül Magyarországon és külföldön különböző banki számítógépes
rendszerek bevezetésén dolgoztam tanácsadóként és projektvezetőként. Ezalatt az idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztem az emberek vezetése mellett a
szoftverfejlesztésben és az üzemeltetésben, amit egyházmegyei tanácsosi szolgálatom során az Ariadné szoftver fejlesztésének menedzselése során tudtam
hasznosítani.
2015-től egyházmegyei tanácsosként és számvizsgálóként szolgáltam, majd idén januártól számvevőként. Ez év májusában választottak meg egyházkerületi
számvevőnek.
Isten gazdagon megáldotta a házasságunkat is, 4 gyermekkel ajándékozott meg minket: 2 úval és 2 lánnyal. A leg atalabb első osztályos, a legidősebb már
egyetemista.
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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 poli ka szabályozási há ere – Somogyi Melinda
12.00 – 12.30: Egyszeres és ke ős könyvelést vezetők számviteli poli kája – Somogyi Melinda
12.30 – 12.45: A számviteli poli ka 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

Egyházközségek megoszlása a kerületben

Kettős helyzetben vagyunk:
-egyik oldalról tisztában vagyunk, hogy hogyan működik egy gyülekezet, hogy az egyházkerület több, mint 50%-a kizárólag hitéleti tevékenységet folytat, az éves saját
bevétele nem haladja meg a 10M Ft-ot, 74%-a 20M Ft alatti. Nekik kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy van-e számviteli politikájuk.
A gyülekezetek nagy részének nincsenek intézményei, csak hitéleti tevékenységet folytatnak és nincsenek könyvelési szakembereik sem, hogy az egyházunk által
törvénybe foglalt Gazdálkodási törvénynek teljes körűen megfeleljenek. Tudjuk, hogy sok gyülekezetnél a Gazdálkodási törvény teljes körű betartása életszerűtlen, hiszen
nem pro t érdekében végzik a mindennapi szolgálatot.
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-másik oldalról meg azt is tudjuk, hogy jelenleg érvényben vannak kötelező törvények, kormányrendeletek, amiket be kell tartani.
A dilemma, hogy hogyan tudunk segíteni a gyülekezeteknek, hogy a szabályok betartása mellett ne vesszen el a lényeg, az egyházi szolgálat, hogyan tudunk levenni a
vállukról olyan kötelező feladatokat, amit a jelenlegi szabályozás megkövetel.

Mi a kötelező jogszabályi háttér?
• Számviteli törvény
• Kormányrendeletek
• Gazdálkodási törvény

KÖTELEZŐ
1) Számviteli törvény: 2000 évi C törvény a számvitelről
2) Kormányrendelet: 296/2013 egyházak sajátosságainak szabályai
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet: Állami pénzekre (állami normatíva) *
3) Gazdálkodási törvény: 2013 évi IV. tv. a Református Egyház gazdálkodásáról + Vhu
* az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Nem vagyunk egyformák
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A gyülekezeteket három részre oszthatjuk a könyvelés szempontjából
1) Feketeöves szakemberek - pro könyvelők, naprakészek az információkkal kapcsolatban
2) Magányos farkasok - legjobb tudásuk szerint végzik a munkát, többé-kevésbé jól, nem kérnek segítséget
3) Segítségre szorulók - nem a szakmájuk, nagyon szeretnének segítséget kapni (egyszeres és kettős is)
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A gyülekezeteknél a saját bevételéhez kapcsolódó adminisztrációs teherként jelenik meg az ezzel kapcsolatos munkaidő és szakértelem ráfordításának szükségessége
(zölddel jelölt)
A külső források megjelenése miatt az egyházközségek azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy az adminisztrációs terhek növekedése leginkább a szakértelem
növekedésével kell, hogy járjon. Gyakran a külső forrás igénybevételének feltétele a kettős könyvelés alkalmazása. A külső ellenőrzések esélye is nagy mértékben
növekszik ennek következtében. Azoknál a gyülekezeteknél, ahol nem áll rendelkezésre pro könyvelő, nehézséget okoz ez a megfelelés (narancssárgával jelölt).
Itt igyekszünk támogatást nyújtani szabályozással és szoftver fejlesztéssel, hogy a nagyobb szakértelem igényből adódó többletterhet csökkentsük (kékkel jelölt).

2019

Jogcímrend
(egyszeres
könyvvitel)

Kettős könyvelés
fejlesztése

2020

2021

1)
2)
3)
4)

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

Előzmények
2019 - Jogcímrend - egyszeres könyvelést vezetőknek - KÖTELEZŐEN került bevezetésre
2020 - Kettős könyvelés továbbfejlesztése (megye, intézmény) - Bp.Észak Egyházmegye támogatásával
2021 - Költségvetés készítésének támogatása
- Számviteli politika
- Számlatükör
- Számlarend
Miért ezek a témák?
- egyházmegyei számvevőkkel és Szentgyörgyi Árpád-al lettek egyeztetve
Hogyan készültek az anyagok:
A költségvetés új összesítő sorait Árpád javaslata alapján véglegesítettük, a számviteli politikát, számlarendet és a számlatükröt Somogyi Melinda könyvvizsgáló,
szentendrei gyülekezetbe járó testvérünk dolgozta ki.
A véleményezésben az egyházmegyei számvevők és az egyházmegyénkből intézményekkel rendelkező egyházközség könyvelői vettek részt (Csirmaz-Pásztor Anita,
Hódosi Ibolya).

Kinek jó ez?
• Aki a költségvetésből világosan szeretné látni,
- ha az előző évek maradványából szeretne felhasználni
- hogyan alakul a saját és átvett pénzeszközök egyenlege
- hogyan lehet tartalékot képezni az átvett pénzeszközökre
• Aki a hatályos törvénynek igyekszik megfelelni, de
nincs elég tapasztalata a számviteli politika
elkészítéséhez

• Akinek segítségre van szüksége a kettős könyvelés
miatt a számlatükör és számlarend kialakításában

Számlarend, számlatükör, számviteli politika
1)
Segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, ahol nincs feketeöves könyvelő és úgy érzik, hogy magukra vannak hagyva
2)
Akik most fognak átállni (pl: pályázat miatt)
3)
Ha ellenőrzést kapnak (mert a SZP kötelező elem), nyugodt lehet, hogy szabályosan csinálja

Miért van erre szükség?

Számviteli politika:
Az érvényben lévő törvények szerint a számviteli politika kötelező eleme az egyházközségek számviteli rendszerének.
A törvényeknek való megfelelés érdekében nem szeretnénk, ha elmarasztalás érje az egyházi számvitellel foglalkozó testvéreket.
Amennyiben ellenőrzésre kerül sor, csakúgy mint a GDPR, vagy porral oltó készülék, bár a mindennapi munka során nincs használatban, ellenőrzés esetén szükséges
ennek a dokumentumnak a megléte.
Kidolgoztunk mintákat a különböző gyülekezet típusokra, amelyek az Ariadnében néhány kérdés megválaszolása után legenerálódnak és letölthetők.

CÉL AZ EGYSZERŰSÍTÉS!

Most azt az egyszerűsítést igyekszünk a jelenlegi jogszabályi háttérben megvalósítani, hogy a kötelező számviteli politika dokumentumot - ami az adott egyházközség
sajátosságaiból adódó alkalmazott gazdálkodási módszereket tartalmazza - az Ariadné néhány egyszerű kérdés megválaszolása után automatikusan előállítja az
egyházközségre testbeszabottan. A csak hitéleti tevékenységet végző gyülekezeteknél ez alapján NEM KELL SZÖVEGES JELENTÉST és MÉRLEG-et majd elkészíteni.

