A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2009-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról

1. §
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház e törvény által
létrehozza Közalapját (a továbbiakban: Közalap), továbbá
rendelkezik bevételeiről és azok felhasználásáról.
2. §
(1) A Közalap célja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élete, szolgálata és működtetése anyagi
feltételeinek biztosítása.
(2) A Közalap keretei:
a) alaptőke;
b) építkezési keret;
c) egyházépítő keret;
d) operatív keret;
e) személyi keret.
3. §
A Közalap bevételei:
a) az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes
Egyház járulékai;
b) adományok és támogatások;
c) a Közalap alaptőkéjének felhasználásából származó
bevételek;
d) egyéb bevételek.
4. §
(1) Minden egyházközség köteles az e törvényben
meghatározott összegű járulékot évente befizetni a
Közalapba.
(2) Az egyházközség által fizetendő járulék az egyházközség választójogú tagjai, valamint az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásából származó
bevétel utáni járulék.
(3) Az egyházközség választójogú tagjai utáni járulék
(választói járulék) mértéke 2010-ben választójogú egyháztagonként 2,50 euró. A járulék mértéke 2020-ig
minden évben az előző évihez képest 0,50 euróval nő
választójogú egyháztagonként.
(4) Az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásából származó bevétel utáni járulék (bérleti járulék)
mértéke 2010-ben 5 százalék. A járulék mértéke 2020-ig
minden évben az előző évihez képest 1 százalékponttal
nő. A járulék alapjául a befizetés évét (jóváhagyott
halasztás esetén az eredeti fizetési kötelezettség évét) megelőző év bérleti bevételei szolgálnak.
5. §
(1) Az egyházközség által fizetendő járulék összegét
a befizetés évében február 28-ig az esperes állapítja meg,
mégpedig az egyházközség jóváhagyott választói névjegyzéke, valamint zárszámadása alapján. Az esperes az
egyházközség által fizetendő járulék összegéről tájékoz-

tatja az egyházközséget és a Zsinati Irodán keresztül a
Zsinati Elnökséget.
(2) Abban az esetben, ha január 31-ig az egyházközség nem nyújtotta be a választók névjegyzékét vagy
zárszámadását, az esperes a Zsinati Elnökség egyidejű
tájékoztatásával hiánypótlásra szólítja fel az egyházközséget. Az egyházközség mindaddig, amíg nem pótolja a
hiányzó dokumentumokat, a Közalappal szemben tartozó egyházközségnek minősül. A dokumentumok pótlása
után az esperes haladéktalanul értesíti az egyházközséget
és a Zsinati Elnökséget az egyházközség által fizetendő
járulék összegéről.
6. §
(1) Az egyházközség az általa fizetendő járulék
legalább felét a befizetés évében május 31-ig, a teljes
összeget a befizetés évében október 31-ig köteles befizetni a Közalap számlájára.
(2) Átmeneti anyagi szükséghelyzet esetén az egyházközség legkésőbb a befizetési határidőt megelőzően
két hónappal megfelelő indoklással kérheti befizetési
kötelezettsége legfeljebb egy évvel történő elhalasztását.
A kérelmet a Zsinati Elnökség bírálja el.
7. §
(1) Az egyházmegye és az Egyetemes Egyház a tulajdonában lévő ingatlan után szintén köteles bérleti járulékot fizetni. A járulék mértékére a 4. § (4), valamint a 6.
§ (1) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
(2) Az egyházmegye elnöksége a befizetés évében
február 28-ig a Zsinati Irodán keresztül tájékoztatja a
Zsinati Elnökséget az egyházmegye által az (1) bekezdés
szerint fizetendő járulék összegéről.
8. §
(1) Az egyházközségek által fizetendő választói és
bérleti járulékok, valamint az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház által fizetendő bérleti járulékok 2010-ben
a következőképpen osztódnak el:
a) 15 000 euró a Közalap alaptőkéjéhez íródik;
b) 30 000 euró a Közalap építkezési keretéhez íródik;
c) 30 000 euró a Közalap egyházépítő keretéhez íródik;
d) 15 000 euró a Közalap operatív keretéhez íródik;
e) a fennmaradt összeg a Közalap személyi keretéhez
íródik.
(2) A 2011 és 2020 közötti években az (1) bekezdés
a)–d) pontjaiban megnevezett keretekhez írandó összeg
minden évben a 2010. évre megállapított összeg két százalékával növekszik.
(3) Ha a bérleti és választói járulékokból valamely évben nem folyna be akkora összeg, hogy az (1) bekezdés
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a)–d) pontjaiban megnevezett keretekhez az előírt
összeget hozzá lehessen írni, akkor a személyi kerethez
a befolyt összeg 5 százalékát kell írni, a többi kerethez
írandó összeget pedig arányosan csökkenteni kell. A személyi kerethez az előző mondat szerint kötelezően hozzáírandó összeg 2011-től minden évben egy százalékponttal
nő. Ha a hiány valamely egyházközség vagy egyházközségek befizetésének jóváhagyott elhalasztásából vagy
tartozásából fakad, akkor a befizetés teljesítése után a
befizetett összeg az eredeti kötelezettség évére vonatkozó
szabályok szerint íródik az egyes keretekhez.

b) a megvalósítás időbeli és költségvetési tervét;
c) kárhelyreállítás esetén hivatalos szerv nyilatkozatát a
kár keletkezéséről és mértékéről.
(3) A kérelmező egyházközségnek legalább egyharmad
részben saját forrásból kell biztosítania a támogatandó
cél költségeit. Ettől a rendelkezéstől saját kérelmére csak
kis lélekszámú és bérleti bevétellel nem vagy csak kismértékben rendelkező egyházközség esetében lehet
eltekinteni, ha a támogatandó cél megvalósítása nyilvánvalóan meghaladja az egyházközség középtávú anyagi
teherbíró képességét.
(4) A támogatási kérelmet az egyházmegyei közgyűléshez kell benyújtani, amely dönt annak felterjesztéséről.
(5) A kérelmeket az egyházmegyék egy-egy küldöttjéből álló kuratórium bírálja el. A kérelmekről a kuratórium javaslata alapján a Zsinati Tanács dönt.

9. §
(1) A Közalap bármely természetes vagy jogi személytől elfogadhat adományt vagy támogatást. Az adományozónak, illetve támogatónak joga van meghatározni
az általa nyújtott összeg felhasználásának a célját.
(2) Ha az adományozó, illetve támogató másképp
nem rendelkezik, az adomány, illetve támogatás az egyházközségi járulékokra a támogatás évében vonatkozó
arányban íródik a Közalap egyes kereteihez.

13. §
(1) Az egyházépítő keret missziói, diakóniai, egyházépítő, egyházi kultúrát és oktatást támogató programok
megvalósítására használható fel.
(2) Az egyházépítő keretből támogatást kérhet bármely egyházközség, egyházmegye, egyházi intézmény
vagy egyházi jellegű szolgálatot végző más jogi személy.
A kérelemhez be kell nyújtani a program megvalósítási
tervét, költségvetését és az általa elérni kívánt célt.
(3) A kérelmeket a Zsinat missziói bizottságának tagjaiból, a Református Diakónia igazgatójából vagy megbízottjából, az egyházzenei osztály igazgatójából vagy
megbízottjából, a Közoktatási Tanács elnökéből vagy
megbízottjából, valamint a Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Re-mi-dia nonprofit szervezet képviselőjéből
álló elbíráló tanács bírálja el. A kérelmekről az elbíráló
tanács javaslata alapján a Zsinati Tanács dönt.
(4) A Zsinati Tanács saját kezdeményezéséből is támogatásban részesíthet olyan, az (1) bekezdésben megnevezett programot, amely egyetemes egyházi jelleggel
bír.

10. §
(1) Az az egyházközség, amelynek tartozása van a
járulékok vonatkozásában, sem kölcsönt, sem vissza nem
térítendő támogatást nem kaphat a Közalapból. Ez alól
kivételt képez a vis maior esetén nyújtható kölcsön,
amelynek azonban esetenkénti feltételeit a Zsinati Tanács
úgy állapítja meg, hogy az ne legyen demoralizáló hatású
a többi egyházközségre nézve.
(2) A járulékot nem fizető egyházközség lelkipásztora
csak abban az esetben kaphat kölcsönt vagy támogatást
a személyi keretből, ha a járulékok nemfizetésében vétlen.
11. §
(1) A Közalap alaptőkéjéből meghatározott célra kölcsön nyújtható egyházközségeknek vagy más egyházi
testületeknek, továbbá lelkészi jellegű személyeknek
vagy más egyházi tisztségviselőknek. A kölcsön futamideje nem lehet több, mint 5 év, kamatja pedig nem lehet
alacsonyabb, mint a jegybanki alapkamat. A kölcsön fizetési részletei a Közalap alaptőkéjéhez íródnak.
(2) A Közalap alaptőkéje befektethető banki kötvényekbe, államkötvényekbe és ingatlanokba. A befektetésből származó hozam a Közalap alaptőkéjéhez íródik.
(3) A Közalap alaptőkéjének felhasználásáról az (1)
és (2) bekezdésben meghatározott keretek között a Zsinati Tanács határoz.

14. §
(1) A Közalap operatív kerete az Egyetemes Egyház
kiadási tételeinek fedezésére és olyan egyetemes egyházi
célok támogatására használható fel, amelyekre más forrás nem áll rendelkezésre.
(2) Az operatív keret felhasználásáról rendszerint a
Zsinati Tanács határoz. Indokolt esetben a Zsinati Tanácsnak való utólagos beszámolási kötelezettség mellett
a felhasználásról határozhat a Zsinati Elnökség is.

12. §
(1) A Közalap építkezési kerete egyházközségek épületeinek felújítására vagy kárhelyreállításra, továbbá olyan
épület vagy épületrész megvételére, illetve építésére
használható fel, amely istentiszteleti vagy egyéb egyházépítő célokat szolgál.
(2) A Közalap építkezési keretéből támogatást kérhet
bármely egyházközség, amelynek nincs tartozása a Közalappal szemben. A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az építési, illetve felújítási tervet, vásárlás esetén a
megvásárlandó ingatlan leírását;

15. §
(1) A Közalap személyi kerete a lelkészi jellegű személyek javadalmazására használható fel.
(2) A Zsinati Tanács a felhasználásra vonatkozóan általános alapelveket határoz meg.
(3) Ha a Zsinati Tanács a javadalom megítélését vagy
mértékét teljesítménytől teszi függővé, előzetesen kikéri
az illetékes egyházmegyei tanács véleményét, kivéve
egyetemes egyházi szolgálatot végző lelkészi jellegű személy esetét.
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(4) A javadalom nem kérvényezhető.
(5) A személyi keret merítésének megkezdéséről a
Zsinat külön határozattal határoz.

19. §
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az
egyes egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es
számú törvénye 32. § (3) bekezdésének az új szövege a
következő:
„(3) A választójogú tagok számát tekintve az a szám a
mérvadó, ahány választójogú egyháztag után teljesítette
az egyházközség a közalapi, illetve 2010 előtt a segélyalapi befizetési kötelezettségeit a választás évét megelőző 3 évben átlagosan.”

16. §
Amennyiben valamely évben valamely keret nem lett
kimerítve, a fennmaradt összeg ugyanazon keret következő évi bevételeihez íródik.
17. §
(1) A támogatott köteles a támogatott terv megvalósulását követő 3 hónapon belül elszámolni a támogatás
felhasználásával.
(2) Amennyiben a támogatott nem a támogatás céljára
használta fel a támogatást, vagy elszámolásában nem
valós adatokat közölt, a Zsinati Tanács felszólítja őt a támogatás visszatérítésére. A támogatott a felszólítástól
számított 3 hónapon belül köteles a felszólításnak eleget
tenni, ellenkező esetben a Közalappal szemben tartozó
egyházközségnek, illetve jogalanynak minősül, és addig
nem részesülhet további támogatásban, ameddig visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.
(3) A 15. § (1) bekezdése szerinti javadalommal nem
kell elszámolni.

20. §
(1) Hatályát veszíti a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Segélyalapjáról szóló 3/2005-ös számú
törvény, valamint a Zsinati Tanácsnak a perselypénzek
befizetésére és felhasználásának módjára vonatkozó
ZST-129/2005-ös, ZST-130/2005-ös, ZST-131/2005-ös,
ZST-132/2005-ös és ZST-195/2008-as számú határozatainak a (4) bekezdésben megnevezett alapokat érintő
rendelkezései.
(2) A Segélyalap alaptőkéjében az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt összeg a kinnlevőségekkel együtt
a Közalap alaptőkéjéhez íródik.
(3) A Segélyalap általános építkezési és rendkívüli segély keretében az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt
összeg a Közalap építkezési keretéhez íródik.
(4) A Segélyalap missziói támogatás keretében és a
közoktatási, ifjúsági, diakóniai, missziói, egyházzenei és
ökumenikus alapban az e törvény hatálybalépésekor
fennmaradt összegek a Közalap egyházépítő keretéhez
íródnak.
(5) A Segélyalap elnökségi keretében az e törvény hatálybalépésekor fennmaradt összeg a Közalap operatív
keretéhez íródik.

18. §
(1) A Közalap gazdálkodását az Egyetemes Egyház
gazdálkodását ellenőrizni hivatott testület minden évben
ellenőrzi.
(2) Az ellenőrző testület az egyház hivatalos lapjában
minden évben közzéteszi a Közalap gazdálkodásáról
szóló összefoglaló jelentését. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a Közalap tárgyévi bevételeit;
b) a Közalappal szemben tartozók jegyzékét a tartozás
összegével együtt;
c) a Közalapból nyújtott támogatások tételes jegyzékét.

21. §
E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 2. ülésén,
2009. december 5-én, Hanván.

Fekete Vince s. k.
főgondnok

Fazekas László s. k.
püspök
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