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AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS 4/2016.02.25 ET SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
a lelkészi minimál-javadalom, az egyházkerületi javadalom-kiegészítés 

és egyházközségi státusz-változások tárgyában 

 

Az Egyházkerületi Tanács – egyhangú döntéssel – az Egyházkerületi Közgyűlés 

12/2015.10.08.KGY. sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és helyébe az alábbi szabályokat 

lépteti: 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület az anyagyülekezeteiben szolgáló, vagy az önálló 

lelkészi státuszú, nem gyülekezeti szolgálatot ellátó lelkipásztorok minimum készpénzes 

javadalmát havi bruttó 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) összegben határozza meg. (Ez 

az összeg nem tartalmazza a szolgálati lakás költségeit, a stólát, hitoktatói óradíjat és egyéb 

természetbeni juttatást, valamint a kistelepülésen élő lelkészek fizetés kiegészítését.) 

 

Anyaegyházközség jellegét csak az az egyházközség tarthatja fenn, amely a beiktatott 

lelkésze számára a fenti pénzbeli javadalomnak legalább a 2/3- ad részét (66.700.- Ft-ot – 

Hatvanhatezer-hétszáz forintot) biztosítja, valamint megfizeti a lelkészi minimál-javadalom 

teljes összege (100.000.- Ft) után a nyugdíjintézeti fenntartói járulékot.   

 

Amennyiben egy anyaegyházközség a fent meghatározott legalább 66.700.- Ft-os 

készpénzjavadalom után lelkészi fenntartói járulék biztosítására nem képes, úgy a jelenleg 

beiktatott lelkipásztor szolgálatának megszűnését követően az egyházmegyei/ egyházkerületi  

közgyűlés az egyházközség státuszát felülvizsgálja, és azt missziói, társ- vagy leány 

egyházközséggé alakítja át.  

 

Azoknál az önálló egyházközségeknél, amelyek a lelkipásztoraiknak a minimális 

készpénzjavadalmat biztosítani nem tudják, – mindaddig, amíg az egyházközség szervezeti 

átalakulására nem kerül sor –, az egyházkerület az egyházkerületi segélyalapból a 

megválasztott lelkipásztorok készpénzjavadalmát havi 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) 

összegig kiegészíti, azzal a megkötéssel, hogy a kerületi kiegészítés havi mértéke a 33.300.- 

Ft-ot (azaz Harmincháromezer-háromszáz forintot) nem haladhatja meg. Ezen felül az 

egyházkerület a javadalom-kiegészítés fenntartói járulékát is (21%-ot) biztosítja. 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület a lelkészi minimáljavadalom kiegészítésének 

összegét, valamint az azt terhelő nyugdíjintézeti fenntartói járulék összegét a státuszt 

fenntartó egyházközség részére átutalja. A Zsinati Tanács ZST-56/2015.09.23. határozatára 

tekintettel az egyházközség a minimáljavadalom kiegészítésből  

• a nyugdíjintézeti tagsági járulék 15%-os mértékét a lelkész befizetéseként bevételezi, 

• a 21 %-os fenntartói járulékot levonja, 

• a javadalomkiegészítés fennmaradó összegét a lelkésznek kifizeti, 

• a javadalomkiegészítésre eső tagsági és fenntartói járulékot (15+21%-ot) pedig az 

egyházközség által kifizetett lelkészi javadalom járulékaival együtt havonta átutalja a 

Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek. 

 

Az egyházmegyék elnöksége folyamatosan köteles ellenőrizni a módosított díjlevelek 

elkészítését, és azt hogy az egyházközségek a Református Lelkészi Nyugdíjintézettel szemben 

fennálló járulékfizetési kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek-e. 
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Az egyházközségi státuszok megváltoztatása esetén a missziói, társ- vagy leány 

egyházközségeket lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a mindenkori lelkészi minimális 

készpénzjavadalom az itt  szolgáló  lelkipásztornak is  biztosítható legyen. 

 

Jelen határozatot a minimáljavadalom kiegészítések tekintetében 2016. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

 


