
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2022-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló

1/2009-es számú törvény módosításáról 

1. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 2. § (2) bekezdésének 
f) pontja a következő szövegre módosul:
„f) a személyi kerethez tartozó lelkészi motivációs rész-

keret.” 

2. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 4. §-ának (3) és (4) 
bekezdése a következő szövegre módosul:

„(3) Az egyházközség választójogú tagjai utáni járu-
lék (választói járulék) mértéke választójogú egyházta-
gonként 4 euró.

(4) Az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan bér-
beadásából származó bevétel utáni járulék (bérleti já-
rulék) mértéke 8%. A járulék alapjául a befizetés évét 
(jóváhagyott halasztás esetén az eredeti fizetési kötele-
zettség évét) megelőző év bruttó bérleti bevételei szol-
gálnak.” 

3. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 6. §-ának (1) bekez-
dése a következő szövegre módosul:

„(1) Az egyházközség az általa fizetendő járulékot a 
befizetés évében, október 31-ig köteles befizetni az egy-
házmegye számlájára. Az egyházmegye a határidő letel-
te után 5 munkanapon belül egy összegben átutalja az 
egyházközségek közalapi befizetésének teljes összegét a 
Közalap számlájára. A Közalapnak külön számlája van, 
amelyet az Egyház kizárólag a Közalap céljaira használ.”

4. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 8. §-a a következő 
szövegre módosul: 

„(1) Az egyházközségek által fizetendő választói és 
bérleti járulékok, valamint az egyházmegyék és az Egye-
temes Egyház által fizetendő bérleti járulékok a követke-
zőképpen 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)  50 000 euró a Közalap operatív keretéhez íródik;
e)  70 000 euró a lelkészi motivációs részkerethez íródik;
f)  a fennmaradt összeg a Közalap személyi keretéhez 

íródik.

(2) Ha a bérleti és választói járulékokból valamely 
évben nem folyna be akkora összeg, hogy az (1) bekez-
dés a)–e) pontjaiban megnevezett keretekhez az előírt 
összeget hozzá lehessen írni, akkor a személyi kerethez 
a befolyt összeg 5%-át kell írni, a többi kerethez írandó 
összeget pedig arányosan csökkenteni kell. Ha a hiány 
valamely egyházközség vagy egyházközségek befizeté-
sének jóváhagyott elhalasztásából vagy tartozásából fa-
kad, akkor a befizetés teljesítése után a befizetett összeg 
az eredeti kötelezettség évére vonatkozó szabályok sze-
rint íródik az egyes keretekhez. (1) Minden egyházköz-
ség köteles az e törvényben meghatározott összegű járu-
lékot évente befizetni a Közalapba.”

5. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 10. §-ának (2) bekez-
dése a következő szövegre módosul:

„(2) A járulékot nem fizető egyházközség lelkipászto-
ra a személyi keretből mindaddig nem kaphat kölcsönt 
vagy támogatást, amíg az érintett egyházközség közalapi 
tartozása fennáll.”

6. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 12. §-ának (3), (4) és 
(5) bekezdése a következő szövegre módosul:

„(3) A kérelmező egyházközségnek vagy egyházme-
gyének legalább 10% önrésszel kell biztosítania a támo-
gatandó cél költségeit. Ettől a rendelkezéstől saját kérel-
mére csak bérleti bevétellel nem rendelkező egyházköz-
ség vagy egyházmegye esetében lehet eltekinteni, ha a 
támogatandó cél megvalósítása nyilvánvalóan meghalad-
ja az egyházközség vagy egyházmegye középtávú anyagi 
teherbíró képességét. 

(4) A támogatási kérelmet az egyházmegyei közgyű-
léshez – rend szerint az őszi ülésének időpontjáig – kell 
benyújtani, amely dönt annak felterjesztéséről. 

(5) A kérelmeket az egyházmegyék egy-egy küldöttjé-
ből álló kuratórium bírálja el a kérelem benyújtását köve-
tő év május 31-ig. A kérelmekről a kuratórium javaslata 
alapján a Zsinati Tanács dönt.”

7. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 13. §-ának (2) és (3) 
bekezdése a következő szövegre módosul:

„(2) Az egyházépítő keretből az esedékesség évének 
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március 31-ig támogatást kérhet bármely egyházközség, 
egyházmegye, egyházi intézmény vagy egyházi jellegű 
szolgálatot végző más jogi személy, amelyik rendelkezik 
az „egyházi szervezet” minősítéssel. A kérelemhez be 
kell nyújtani a program megvalósítási tervét, költségve-
tését és az általa elérni kívánt célt.

(3) A kérelmeket az esedékesség évének május 31-ig 
a Missio Reformata megbízottjából, a Diakóniai Köz-
pont megbízottjából, az Egyházzenei Osztály megbízott-
jából, a Közoktatási Tanács megbízottjából, valamint a 
Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Re-mi-dia non-
profit szervezet képviselőjéből álló elbíráló tanács bírálja 
el. A kérelmekről az elbíráló tanács javaslata alapján a 
Zsinati Tanács dönt.”

8. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 14a §-a  töröltetik. 

9. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 15. §-a a következő 
szövegre módosul: 

„15. §
(1) A Közalap személyi kerete a lelkészi jellegű sze-

mélyek szolgálatával összefüggő segélyezésre, vagyis 
a lelkészi tevékenységben közreható valamennyi igény 
kielégítésére használható fel.

(2) A személyi keret évente kifizethető összegét a lel-
készi motivációs részkeret képezi, amelyből az Egyete-
mes Egyház alkalmazásában levő lelkészi jellegű szemé-
lyeknek minden év november 30-ig – a lelkészi szolgálat 
eredményeit, valamint az azt elősegítő munkát becsü-
lendő és hatékonyságát motiválandó – egyszeri juttatás 
kerül kifizetésre.

(3) A lelkészi motivációs részkeret kifizetése az egy-
házmegyék bevonásával történik. Az egyházmegyék 
között kifizetendő összeg számítása során 60%-ban az 
egyházmegye területéről érkező közalapi befizetések, 
20%-ban az egyházmegye területén szolgáló lelkészek, 
valamint léviták száma, és 20%-ban pedig az egyházme-
gye területén található egyházközségek száma veendők 
figyelembe.

(4) A lelkészi motivációs részkeretből az egyházme-
gyék számára juttatott keretösszeget az egyházmegyei 
tanácsok a saját maguk által meghatározott szempontok 
alapján osztják szét a területükön szolgáló lelkészi jel-
legű személyek között. A szétosztás során mérlegelni 
kell az illető lelkészi jellegű személy szolgálati teljesít-
ményét, külön vállalásait, családi és szociális körülmé-
nyeit, illetve figyelembe veendő a 10. § (2) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezés is.

(5) A lelkészi motivációs részkeretből támogatás nem 
kérelmezhető.” 

10. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 17. §-ának (3) bekez-
dése a következő szövegre módosul: 

„(3) A lelkészi motivációs részkeretből származó kifi-
zetések felhasználásával nem kell elszámolni.”

11. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 18. §-ának (2) bekez-
dése a következő szövegre módosul: 

„(2) Az ellenőrző testület jelentése alapján az Egy-
ház gazdasági ügyekért felelős zsinati elnökségi képvi-
selője az Egyház hivatalos lapjában – és elektronikusan 
az esperesi hivataloknak is megküldve – minden évben 
közzéteszi a Közalap egyházmegyei szintre lebontott 
gazdálkodásáról szóló összefoglaló jelentését a követ-
kező bontásban: az alaptőke gazdálkodása, az építkezési 
keret gazdálkodása, az egyházépítő keret gazdálkodása, 
az operatív keret gazdálkodása, a személyi keret gazdál-
kodása. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a Közalap pénzeszközeinek előző év végi egyenlegét; 
b) a Közalap tárgyévi minden bevételét és kiadását; 
c) a Közalappal szemben tartozók jegyzékét a tartozás 

összegével együtt; 
d) a Közalapból nyújtott támogatások tételes jegyzékét; 
e) a Közalap pénzügyi eszközeinek a jelentés beszámo-

lási időszakának végén aktuális állását.”

12. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 19. §-a  töröltetik.

13. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 20. §-ának számozá-
sa 19. §-ra módosul. 

14. § 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap-
járól szóló 1/2009-es számú törvény 21. §-ának számozá-
sa 20. §-ra módosul. 

15. § 

E törvény 2022. november 1-jén lép hatályba.”

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának 3. ülésén, 
2022. október 22-én, Rimaszombatban.

Porubán Ferenc s. k.                                                      
főgondnok

Géresi Róbert s. k.
püspök


