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I.
( l) A

Tiszántúli Református Egyházkerület
a) az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, valamint
b) a 2012, évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg az
Egyházkerület és a fenntartásában működő valamennyi intézmény részére a béren
kívüli juttatásokról szóló Szabályzatát.

II.

A szabályzat célja

(1)A szabályzat célja, hogy biztosítsa a Tiszántúli Református Egyházkerület

és a
fenntartásában működő intézmények, szervezetek esetében a béren kívüli juttatások
nyújtásával kapcsolatos feladatok egységes, szabályszerű végrehajtásának, elszámolásának
rendjét.

III.

A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tiszántúli Református Egyházkerületnél és a

fenntartásában működő intézményeknél, az Egyházkerülethez tartozó szervezeteknél
munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban álló teljes és részmunkaidős egyházi és világi
foglalkoztatottakra.

IV.

A béren kívüli juttatások nyújtásának rendje

( l) A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmények, szervezetek
— éves költségvetésük terhére - a munkaviszonyban és szolgálatijogviszonyban álló egyházi
és világi alkalmazottak részére 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás
alszámlájára egységesen évi 150 ezer Ftlfő összegű adómentes béren kívüli juttatást
(2)
(3)
(4)
(5)

biztositanak.
A béren kívüli juttatás egyenlő részletekben, a tárgyhót követő hó 8-áig kerül utalásra a
munkavállalók OTP-nél vezetett SZÉP-vendéglátás alszámlájára.
A béren kívüli juttatás havi összege teljes munkaidős foglalkoztatottak esetén 12.500 Ft/fő.
A részmunkaidős foglalkoztatónak részére a béren kivüli juttatás a ledolgozott munkaidővel
arányos mértékben jár.
A béren kívüli juttatás a munkavállaló részére a próbaidő időtartamára is jár.

(6) A munkaviszony, szolgálati jogviszony hóközi létesítése vagy megszűnése esetén a béren
kívüli juttatás a ledolgozott napokkal arányos összegben jár a munkavállaló részére.
(7) Beren kívüli juttatás jár a rendes szabadság (alap, pótszabadság) idejére, valamint arra az
időtartamra, amikor a munkaadó a munkavállalót a munkavégzés alól felmentette.
(8) Nem jár béren kívüli juttatás a 30 napot meghaladó távollét esetén a távollét 31. napjától
(táppénz, CSED). A távollétről hóközben visszatérő munkavállaló részére a juttatás

arányosan jár.

(9) Nem jár béren kívüli juttatás a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló részére a

fizetés nélküli szabadság teljes időtartamára.
Nem jár béren kívüli juttatás a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
alkalmazásában álló, alkotói szabadságon lévő oktatók részére az alkotói szabadság teljes
időtartamára.
A béren kívüli juttatás a munkavállaló részére annál a foglalkoztatónál jár, ahol teljes
(1 l)
munkaidőben áll alkalmazásban. A további jogviszonyában béren kívüli juttatás nem
adható.
Azon munkavállalók esetében, akik párhuzamosan több intézményben,
(12)
részmunkaidőben vannak foglalkoztatva, minden jogviszonyukban a munkaidő arányában
jogosultak a béren kivüli juttatásra.
A béren kívüli juttatáson túl a munkavállalók egyéb, az Szja tv-ben meghatározott egyes
(13)
juttatásra nem jogosultak.
(10)

V.

Hatályba lépés

Jelen szabályzat 2020. január l-tól lép hatályba.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében ellenjegyzem:

Dr. Fekete Károly

püspök

A szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, a szabályzat
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