A Dunamelléki Református Egyházkerület
21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekről
a 2005. nov. 18-ai Közgyűlés 40. határozatának, valamint a 2010. nov. 12-ei Közgyűlés 47.
határozatának módosításaival egységes szerkezetben

1. §. E Szabályrendelet hatálya kiterjed a Dunamelléki Református Egyházkerület kebelébe tartozó valamennyi
egyházi személyre
a) a gyülekezeti (parókus = megválasztott egyházközségi lelkész),
b) az intézeti,
c) a beosztott lelkészekre (akár gyülekezetben, akár egyházi intézményben teljesítenek szolgálatot),
d) a segédlelkészekre (ideértve a lelkészjelölteket és az exmittált teológiai hallgatókat),
e) valamint mindazon teológiai hallgatókra, akik beiratkozásukkor állandó lakhelyük szerint dunamelléki
illetőségűek, függetlenül attól, hogy mely teológiai egyetem (akadémia) hallgatói.

I. A lelkészek alkalmazásáról és szolgálatáról
2. §. Segédlelkészi szolgálatra alkalmazható az az egyháztag, aki teológiai tanulmányait sikeresen elvégezte, végbizonyítványt szerzett, és a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság előtt eredményesen letette az első lelkészképesítő vizsgát. A lelkészi szolgálatba lépő egyháztagnak az egyházkerületi közgyűlés előtt esküt kell tennie.
Ezután bocsátja ki őt az egyházkerület püspöke (vagy megbízottja) segédlelkészi szolgálatra.
3. §. Az első és második lelkészképesítő vizsga között legalább egy év gyakorlati időt minden lelkészi szolgálatba
lépő egyháztag gyülekezeti segédlelkészi szolgálatban köteles eltölteni. A jelölt a (második) lelkészképesítő vizsgára jelentkezéséhez köteles a gyakorlati hely szerint illetékes egyházmegye testületének
(tanács, közgyűlés) javaslatát kérni.
4. §. Segédlelkészi szolgálatra kivételesen alkalmazhatók azok az egyháztagok is, akik absolutoriumot szereztek, valamelyik Teológiai Egyetemen (Akadémián) lelkészjelöltek, de az első lelkészképesítő vizsgát
még nem tették le. A lelkészjelöltek segédlelkészként való alkalmazásának időtartama nem haladhatja
meg azt az időt, amennyi haladékot adott részükre a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, illetve – sikertelen vizsga esetén – amennyi időt engedélyez a lelkészképesítésre vonatkozó zsinati szabályzat a
javító vizsga letételére. A lelkészjelölteknek a lelkészi szolgálatok végzésére való felhatalmazása az
egyházkerület püspökének írásos határozatával történik.
5. §. (1) Ha a gyülekezeti érdek vagy elháríthatatlan szükség úgy kívánja, kivételesen alapvizsgát tett teológiai
hallgató is alkalmazható segédlelkészi szolgálatra (exmisszió).
(2) A segédlelkészi szolgálatra alkalmazott teológiai hallgatót az egyházkerület püspökének az exmisszióra
vonatkozó határozata hatalmazza fel a lelkészi teendők elvégzésére. A felhatalmazás visszavonásig
érvényes. Az exmittált segédlelkészek munkaidejét úgy kell megállapítani, hogy a tanulmányi időben
havonta összefüggően egy munkahetet (öt munkanapot) az Egyetemen (Akadémián) tanulmányaikkal
foglalkozva tölthessenek el.
(3) A segédlelkészeket istentisztelet keretében kell a szolgálatra kibocsátani.
6. §. Az első lelkészképesítő vizsga sikeres letétele után a segédlelkészek elhelyezéséről az egyházkerület püspöke intézkedik. Ez esetben figyelembe kell venni az adott gyülekezeten túl az egyházmegyék lelkészi
utánpótlásának szempontjait is.
7. §. Azokkal a segédlelkészekkel, akik a Teológiai Egyetemre (Akadémiára) való beiratkozásukkor a Dunamelléki
Egyházkerület területén volt állandó bejelentett lakásuk, a püspök rendelkezik. Kivételes esetben valamelyik másik egyházkerület kérésére – kizárólag az érintett személy egyetértésével – a segédlelkész
kiadásához a püspök hozzájárulhat.
8. §. A segédlelkészi szolgálatra alkalmazás az egyházkerület püspökének kirendelő határozatával történik. A
segédlelkész időközben szükségessé vált el- és áthelyezése a püspök hatáskörébe tartozik.
9. §. (1) Az egyházkerületben alkalmazott segédlelkészekről, valamint az egyházkerületi illetőségű teológiai
hallgatókról a Püspöki Hivatal nyilvántartást vezet.
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(2) A teológiára jelentkezőnek annak a gyülekezetnek a parókus lelkésze adhat ajánlást, amely
gyülekezetnek a jelentkező választó jogú egyháztagja. Az ajánlást adó lelkipásztor köteles jelen
szabályrendelet egy példányát a jelentkezőnek átadni, kötelességeiről és jogairól tájékoztatni,
valamint az ajánlás másolati példányát a Püspöki Hivatalnak megküldeni. A teológus a beiratkozását, tanulmányi jogviszonyának bármely változását köteles a Püspöki Hivatalnak 8 napon
belül írásban jelenteni.
(3) Más egyházkerületből okleveles lelkészeket átvenni – lelkészválasztás esetét kivéve – csak szabályszerű elbocsátó levél alapján, az esperes-gondnoki értekezlet előzetes engedélyével lehet.Ahatározatig a püspök ideiglenes felhatalmazást és kirendelést adhat a szolgálatra átveendő segéd- és beosztott lelkészeknek.
Lelkészválasztás esetén az egyházkerület elnöksége a befogadó záradékot csak abban az esetben adhatja meg, ha a lelkész legalább két év gyülekezeti szolgálati idővel rendelkezik.
(4)Azoknak a lelkészeknek a szolgálatba állítása, akik oklevelüket külföldön szerezték, csak oklevelük
honosítása után történhet meg. A honosításig ideiglenes jelleggel és legfeljebb 1 esztendőre lelkészként
alkalmazhatók.
10. §. (1) A bekebelezési kérelemhez csatolandó az I. és – ha van – a II. lelkészképesítő vizsga bizonyítványa
(oklevél); eddigi működéséről szolgálati bizonyítvány; törzskönyvi hiteles kivonat; nyilatkozat, melyben az átvételét kérő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy sem rendőrhatósági eljárás, sem
büntetőbírósági eljárás nincs ellene folyamatban, illetve nem áll ilyen ítélet hatálya alatt. Más országból áttelepülők ezen felül kötelesek bemutatni az illetékes állami hatóság tartózkodási engedélyét is.
(2) Mindaddig, amíg a kérelmező két év gyülekezeti szolgálati idővel nem rendelkezik, a kérelem elbírálását fel kell függeszteni.
11. §. (1) Minden lelkészről és lelkészjelöltről, aki az egyházkerületben lelkészi beosztást kap, az 1994. évi II.
tv. 34. §-ában foglaltak szerint törzskönyvet kell vezetni.
(2) A törzskönyv első példányát az illetékes esperesi hivatal vezeti és őrzi, másodpéldányát pedig a püspöki hivatal.
Az újonnan szolgálatba lépőkről a püspöki hivatalban kell két példányban kiállítani az egységes nyomtatványon a törzskönyvi lapot, s annak egyik példányát meg kell küldeni az illetékes esperesi hivatalnak. Más egyházmegyébe történő távozás esetén az esperes a szolgálati bizonyítvánnyal együtt átküldi
az általa őrzött törzskönyvi lapot is.
12. §. (1) A törzskönyv adataiban történt minden változást köteles a lelkész 15 napon belül szolgálati úton az
esperesi hivatalnak bejelenteni, és okmányokkal igazolni. Az igazoló okmányról készített másolatot az
esperes hitelesíti, és így jelenti tovább a változást a püspöki hivatalnak.
(2) A lelkipásztor a róla vezetett törzskönyvbe a szükséges változások átvezetése érdekében, a tévedések
korrigálása céljából betekinthet.
13. §. Az exmittált teológiai hallgatókról nyilvántartást kell vezetni az erre rendszeresített törzskönyv nyomtatványon, és ugyanúgy a püspöki hivatalban és az esperesi hivatalban kell őrizni. Az abszolutórium
és a lelkészi vizsga letétele után, megfelelő kiegészítéssel ezek a nyilvántartó lapok a törzskönyvhöz
csatolandók. Ugyanilyen nyilvántartás vezetendő azokról a külföldi oklevéllel rendelkező lelkészekről
is, akik még nem honosíttatták oklevelüket.
14. §. Nem egyházi szolgálati viszonyban lévő, de lelkészi képesítésüket hatályban tartó lelkészekről az előző
§-ban körülírt nyilvántartás vezetendő a püspöki és az illetékes esperesi hivatalban. Egyéb törzskönyvi
adataik mellett, ezen a 12. §-ban foglaltaknak megfelelően, jelenteni kötelesek az adataikban, szolgálati viszonyukban (egyéb kereső viszonyukban) történő minden változást is.
15. §. Segédlelkész saját kérésére vagy egyházi érdekből legfeljebb egy évre helyezhető rendelkezési állományba. A rendelkezési állományba helyezett segédlelkész, annak megszűnése után köteles letölteni a gyülekezeti szolgálatban az egy évi gyakorlatot, csak ezután tehet II. lelkészképesítő vizsgát. A beosztott
lelkészt saját kérelmére vagy egyházi érdekből a püspök helyezheti rendelkezési állományba.
16. §. A rendelkezési állományban lévő lelkészeket a püspök bármikor szolgálatra rendelheti, amit kötelesek elfogadni.
Ennek megtagadása fegyelmi vétség. Akik saját kérésükre kerültek rendelkezési állományba, maguk is bármikor kérhetik szolgálati beosztásukat, amit az egyházkerület püspöke a lehetőséghez képest teljesít.
17. §. A rendelkezési állományban lévő lelkészekre mindazok a kötelezettségek vonatkoznak, melyeket az 1994.
évi II. tv. 33. §-ban a képesítésüket hatályban tartó lelkészekre előír.
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18. §. Azokat a lelkészi képesítésű egyháztagokat, akik nem egyházi munkakörben dolgoznak, abba az egyházközségbe és annak megfelelően illetékes egyházmegyébe kell bejegyezni, melynek területén állandó bejelentett lakásuk van. Ott kell teljesíteni az 1994. évi II. tv. 33. §-ában foglalt kötelességeket.
Mindaddig, amíg az egyházkerületi közgyűlés a lelkész képesítésének hatályban tartásáról nem dönt,
a lelkész nem választható és szolgálatra nem rendelhető ki.
19. §. A nyugállományban lévő lelkészek is alkalmazhatók kisegítő beosztott lelkészi munkakörben. Az egyházi
beosztásban tevékenykedő nyugdíjas lelkészekre értelemszerűen mindazok a szabályok vonatkoznak,
mint a beosztott lelkészekre. Törzskönyvüket továbbra is vezetni kell.
20. §. (1) Az egyházi intézményben alkalmazott lelkészi képesítésű egyháztagokat az intézmény helye vagy a
lakhelye szerint illetékes egyházmegyébe kell bekebelezni, és törzskönyvét ennek megfelelően kell
vezetni.
(2) A Zsinat intézményeiben szolgáló lelkészek szolgálati viszonyuk megszűnése esetén visszakerülnek
eredeti egyházhatóságuk rendelkezése alá. Törzskönyvüket az intézeti szolgálat ideje alatt az illetékes
egyházi hatóságok vezetik. Intézeti szolgálati viszonyuk megszűnését jelenteni tartoznak mind a területi mind az eredetileg illetékes egyházi hatóságoknak.
21. §. (1) Az áthelyezendő segéd- és beosztott lelkésznek – sürgős esetek kivételével – úgy kell kézbesíteni az
áthelyező határozatot, hogy legalább 8 nappal a szolgálatba állás határideje előtt megkapja.
(2) Az áthelyezésről a püspök egyidejűleg értesíti az érdekelt egyházközségek vagy intézmények vezetőit, az esperest – ha az áthelyezés másik egyházmegyébe történik, mindkét esperest –, valamint a Zsinati
Irodát.
22. §. (1) Az áthelyezett segéd- vagy beosztott lelkész érkezése időpontjáról köteles értesíteni az egyházközség
lelkészét, lelkész hiányában a gondnokot, illetőleg az intézmény vezetőjét.
(2) Ha más egyházmegyéből történik az áthelyezés, vagy ez az első szolgálati hely, nyolc napon belül
személyesen is jelentkezni kell az esperesnél.
23. §. Ha a segéd- vagy beosztott lelkész szolgálati helyét nem foglalja el, fegyelmi vétséget követ el.
24. §. (1) Az állást fenntartó egyházközség illetve intézmény felelős azért, hogy a lelkészeknek az illetékes állami szerveknél történő bejelentése a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörténjék.
(2) Az esperes köteles a lelkésznek igazolást adni a szolgálati viszony fennállásáról.
25. §. (1) Minden egyházi szolgálatban álló lelkész (beleértve az exmittált teológiai hallgatót és a kisegítő nyugdíjas lelkészt is) kötelező jelleggel tagja a Lelkészi Nyugdíjintézetnek.
(2) Az állásfenntartó köteles a javadalmak után az esedékes tagsági díjat az egyházi törvények rendelkezéseinek megfelelően levonni és befizetni.
26. §. A segéd- és beosztott lelkész a gyülekezeti lelkész irányítása és felügyelete mellett végzi a lelkészi teendők rá bízott részét. Munkakörével, munkavégzésével kapcsolatos minden vitás kérdéssel elsősorban
az esperes köteles foglalkozni.
27. §. A segéd- vagy beosztott lelkész pénzbeszedői munkakörrel nem bízható meg.
28. §. A lelkészek a kívánatos teológiai továbbképzésen kívüli tanulmányokat (egyetemi, főiskolai stb.) csak a
presbitérium hozzájárulása és az illetékes esperes és püspök engedélye alapján folytathatnak. E tanulmányok végzésével kapcsolatos munkaidő-kedvezményt csak akkor vehetnek igénybe, ha továbbtanulásuk az egyház szempontjából indokolható, és ezt az engedélyező okirat tartalmazza.

II. A lelkészek feladatai az egyházközségek igazgatásában
29. §. A gyülekezeti lelkész a gondnokkal együtt képviseli az egyházközséget. Minden az egyházközség nevében
kiadott okiratot kettős aláírással kell ellátniok. Minden, az egyházközséget érintő jogi vagy vagyoni
kérdésben együtt nyilatkozhatnak az egyházközség nevében. Ha valamely ügyben nem értenek egyet,
azt a presbitérium elé kell vinni és annak a határozatát kötelesek a továbbiakban képviselni [1994. évi
II tv. 45. §. b)].
Az egyházközségnek két hivatalos körbélyegzővel kell rendelkeznie:
a) az „egyházközség” feliratú, melyet olyan iratokra kell bélyegezni, amelyeket a lelkész a gondnokkal
együtt ír alá;
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b) a „lelkészi hivatal” feliratú, melyet olyan iratokra kell bélyegezni, amelyet egyedül a lelkész ír alá.
Mindkettőnek tartalmaznia kell az egyházközség teljes nevét (pl. Mohács-Kölked Református Egyházközség), utóbbi esetében Lelkészi Hivatala megnevezést is.
30. §. (1) A gyülekezeti lelkész felelős a lelkészi hivatal és az egyházközség számviteli munkájáért és törvényes
rendjéért, irat- és levéltáráért, ezek között különösen az anyakönyvekért és klenódiumokért.
(2) A levél-, és irattári anyagot „fond”-dobozokban, évenként rendezetten kell ellenőrizni.
(3) Az egyházközség által kibocsátott és az egyházközséghez érkezett iratokról iktatókönyvet és betűrendes útmutatót kell vezetni.
(4) A régi anyakönyvek jó állapotban való megőrzéséről, ha szükséges, bekötéséről és megfelelő tűzbiztos szekrényben való őrzéséről gondoskodni kell.
(5) Az anyakönyveket pontosan és tisztán kell vezetni, és minden anyakönyvezendő eseményt azonnal
be kell jegyezni.
Az anyakönyvi adatokat mindig az érdekelt személyi igazolványa vagy más hiteles okirat alapján kell
bevezetni.
(6) Anyakönyvi kivonatot az 1895. okt. 1 előtti bejegyzésekről az állami rendelkezések szerint a lelkész
köteles kiadni mindenkinek, aki ezt kéri. Későbbi időből csak a Magyarországi Református Egyházon
belül, egyházi célra és szolgálati úton megküldve, valamint külföldiek részére köteles kiadni.
(7) Az egyházközségi választói gyűlés (lelkészválasztási és presbiterválasztási) jegyzőkönyveket a presbiteri jegyzőkönyvek között kell vezetni.
A presbiteri jegyzőkönyveket vagy bekötött és előre számozott könyvbe kell írni, s azokat a lelkész, a
gondnok, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők írják alá, vagy írhatják géppel is, ez esetben a hitelesítőkkel minden egyes oldalát alá kell íratni, és ezeket 3-5 évenként be kell köttetni. Az elnöklő lelkész
nem vezetheti a jegyzőkönyvet.
(8) A jegyzőkönyvi kivonatot a lelkész a (fő)gondnokkal együtt hitelesíti.
31. §. (1) A segédlelkészt a gyakorlóév alatt minden adminisztratív és igazgatási teendőbe be kell vezetni. Segéd- és beosztott lelkész hivatalos kiadványt – anyakönyvi kivonatot, jegyzőkönyvi kivonatot – nem
írhat alá, aláírási joga a presbitérium elnöki tisztét betöltő felügyelő lelkésznek van.
(2) A segéd- és beosztott lelkészt a presbitérium megbízhatja a presbiteri jegyző teendőivel, aki köteles
azt elvállalni.
32. §. Beosztott lelkész, ha az esperestől helyettes lelkészi megbízást kap, minden lelkészi feladatot elvégez.
33. §. Helyettes lelkész kirendelése az egyházmegye esperesének jogkörébe tartozik [1994 évi II. tv. 82 §. (4) b)].
34. §. (1) Mivel az egyházközség nem maradhat teljes jogkörrel működő lelkész vezetése nélkül, a lelkész rendes évi szabadsága idejére is helyettes lelkészt kell kinevezni. Általában az egyházközség lelkészének
30 napot meghaladó akadályoztatása esetében helyettes lelkész nevezendő ki.
(2) Helyettes lelkész kinevezéséről minden esetben tájékoztatni kell a presbitériumot.
(3) Az esperes minden helyettes lelkészi kinevezést köteles haladéktalanul bejelenteni a püspöknek.
35. §. Minden egyházközség lelkésze köteles az egyházközség területéről elköltöző egyháztagok adatait (új
lakcímével együtt) megküldeni az új lakóhely szerint illetékes esperesnek, vagy az új gyülekezet lelkészének.
36. §. Azoknak az egyháztagoknak, akik fenn kívánják tartani a régi lakóhelyük szerinti egyházközségben az
egyháztagságukat, írásban kell bejelenteniük ezt a régi lakóhely szerinti egyházközség lelkészének, aki
erről mind a lakóhely szerinti egyházközség lelkipásztorát, mind az esperest tájékoztatja.
Amennyiben a választott egyházközségben egy évet meghaladó időn át nem tesz eleget egyháztagsági
kötelességének, törölni kell a választók névjegyzékéből, és erről értesíteni kell a lakóhely szerinti egyházközséget, hogy vegyék pásztori gondozásba.
III. A lelkészek javadalmáról
37. §. A gyülekezeti lelkész és minden állandó jelleggel alkalmazott lelkész javadalmát díjlevélbe kell foglalni.
A díjlevél szerinti javadalom legalacsonyabb mértékét az egyházkerületi közgyűlés határozza meg,
díjlevéltől eltérő javadalmat nem folyósíthat az állásfenntartó. Amennyiben a díjlevelek a javadalom
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bizonyos változtatását lehetővé teszik, annak mértékét időről-időre az egyházkerületi közgyűlés, illetve annak nevében eljáró egyházkerületi tanács vagy elnökség javasolja.
38. §. (1) Gyülekezeti lelkészt szolgálati idejének függvényében korpótlék illeti meg.
(2) A korpótlék mértéke minden letöltött 5 szolgálati év után az alapilletmény 5 százaléka.
(3) A korpótlékra jogosító szolgálati idő a lelkész második lelkészképesítő vizsgáját követő év január 1-én
kezdődik.
(4) A korpótlékot az állásfenntartó a költségvetés terhére köteles biztosítani.
39. §. A segédlelkészek javadalmát nem kell díjlevélbe foglalni, azt a presbitérium vagy annak elnöksége állapítja meg. Ez az összeg azonban nem lehet kevesebb az egyházkerületi közgyűlés által megállapított
legalacsonyabb beosztott lelkészi javadalomnál.
40. §. A stóla a lelkészek javadalmának része, mértékét az egyházmegyék szabják meg. A stólát a lelkész és beosztottja (akár segédlelkészi, akár exmisszusi minőségben szolgál) között kell megosztani függetlenül
attól, hogy ki végezte a szolgálatot. A megosztás aránya 2:1-hez (Egy lelkész és egy beosztott lelkész
esetén a lelkész a stóla 2/3-át, a beosztott lelkész az 1/3-át kapja. Két lelkész, két beosztott lelkész esetén 2/6-2/6 a lelkészeké, 1/6-1/6 a beosztottaké. Egy lelkész, két beosztott lelkész esetén 2/4 a lelkészé,
¼-1/4 a beosztottaké. Két lelkész és egy beosztott esetén 2/5-2/5 a lelkészeké és 1/5 a beosztotté stb.)
Ettől eltérő és a beosztottakat károsító megosztást a lelkészek közötti közös megegyezéssel sem szabad
alkalmazni.
Ahol a díjlevél szerint stólaváltság van, annak összegét is ebben az arányban kell megosztani a lelkészek között. Ilyen esetben a szolgálatok alkalmával az adományozótól befolyó minden összeg az
egyházközség pénztárába fizetendő be, mint adomány.
A stólaváltság összegét minden esztendőben költségvetésileg kell biztosítani a presbitériumnak.
41. §. Külső szolgálatok (temetések) esetében közlekedési költség számolható el, ami nem tekintendő javadalomnak, nem tartozik a nyugdíjalapba és amely összeg mindig a szolgálatot ténylegesen végzőt vagy
végzőket illeti meg. A közlekedési költség a stóla 10 %-nál több nem lehet.
42. §. A lelkész az igehirdetői szolgálatot nem teheti függővé az egyházfenntartói járulék befizetésétől vagy a
stóla megfizetésétől. Keresztelésért stólát sem kérni, sem elfogadni nem lehet. A keresztelés szentsége
csak annak a gyermeknek szolgáltatható ki, akinek legalább az egyik szülője megkeresztelt református.
Esketni csak házassági anyakönyvi kivonattal igazolt esetben lehet.
43. §. A lelkészek javadalmának részét képezi a díjlevél szerinti természetbeni lakás vagy lakáshasználati térítés,
valamint a közüzemi költség a díjlevél szerint.
A segédlelkészt (exmisszust is) megilleti egy bútorozott szoba fűtéssel és világítással.
Ha a lelkész nem veszi igénybe a rendelkezésre álló lakást, nem illeti meg lakbér és közüzemi költségtérítés.
44. §. A lelkészek kötelesek állandóan a szolgálati helyükön lakni. Ahol a megfelelő lelkészlakást az egyházközség nem tudja biztosítani, engedélyezhető, hogy más lakásban lakjék a lelkész, ha az az egyházközség
területén van. Minden más esetben egyházi főhatóság engedélye szükséges.
45. §. Amennyiben a lelkész nagykorú gyermekei részére (kivéve, ha tanulói jogviszonyban áll) a presbitérium engedélyt ad családtagként a lelkészlakásban lakni, a presbiteri határozatban pontosan körül kell határolni a lakhatás időtartamát. A presbiteri határozathoz csatolni kell az ilyen engedéllyel bentlakó gyermek nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a határidő leteltével, vagy amennyiben a szülő szolgálati viszonya megszűnik, azzal
egyidejűleg a lakrészből minden igény nélkül kiköltözik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az
egyházközség jogát ahhoz, hogy rosszhiszemű jogcím nélküli lakónak tekintse őt.
Minden más családtag befogadásához is presbiteri engedély szükséges, amely az egyházmegye jóváhagyásával válik érvényessé.
46. §. Ha a lelkész szolgálati viszonya megszűnik, maga és családja 30 napon belül minden igény nélkül köteles
az illetménylakást kiüríteni. Ha a szolgálati viszony a lelkész halála miatt szűnik meg, akkor a hátramaradottak 60 napon belül kötelesek elhagyni az illetménylakást.
47. §. A lelkészlakás renoválási és karbantartási költségeit az egyházközség viseli. Lakószobák festése – rendkívüli esemény kivételével – 5 évenként, mázolása 10 évenként; a mellékhelyiségek (konyha, éléskamra,
fürdőszoba, WC) festése 3 évenként igényelhető. A javadalmas és családja köteles a jó gazda gondosságával használni a lakást.
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Ha a lelkész szolgálati viszonya a lakás felújításától számított 3 éven belül szűnik meg, az egyházközség a költségek arányos részének megtérítését igényelheti. A költségtérítést lelkésztől csak lemondás
esetén, választás esetén az őt megválasztó-meghívó egyházközségtől, átrendelés esetében az őt áthelyező egyházi testülettől lehet igényelni.
48. §. A lelkészek költözködési költségét az az egyházközség viseli, amelyben szolgálatukat kezdik. A véglegesen alkalmazott lelkészek egész bútorzatát köteles odaköltöztetni az egyházközség, a beosztott
lelkészek annyi bútorát, amennyi a díjlevélben biztosított lakás berendezéséhez szükséges, a segédlelkészeknek csak a személyes holmija szállítási költéségét köteles megtéríteni. Ha bármely lelkész saját
lakásából másik ugyancsak saját tulajdonú vagy bérleményű lakásba költözik, költözködési költség
megtérítés illeti meg, amennyiben a presbitérium azt megszavazza. Ha a megválasztott vagy beosztott
lelkész szolgálati viszonya egy éven belül saját kezdeményezésre megszűnik, a teljes költözködési
költséget és a lakásfelújítási költségek 50%-át köteles megtéríteni az egyházközségnek. Ha az állásváltoztatás egyházi közérdekből történik, az egyházkerületi elnökség dönt a költségek megtérítésének
kötelezettségét illetően. Az áthelyezett segédlelkész nem kötelezhető a személyi ingóságok szállítási
költségének visszatérítésére.

IV. A lelkészek házasságkötéséről
49. §. (1) Református lelkész csak református vagy evangélikus egyháztaggal köthet házasságot. Okleveles lelkészek kötelesek házassági szándékukat 15 nappal a házasságkötés előtt bejelenteni az esperesnek.
(2) A bejelentéshez csatolni kell a leendő házastárs keresztlevelét, konfirmációi bizonyítványát, valamint
lelkipásztori véleményt, amely tartalmazza a leendő házastárs egyházi tevékenységét és magatartását.
50. §. (1) Segédlelkész csak az egyházkerület püspökének előzetes engedélyével köthet házasságot. Az engedélykérést szolgálati úton kell a püspökhöz felterjeszteni úgy, hogy legalább 30 nappal a házasságkötés
előtt a püspök kezéhez jusson.
(2) Az engedélykéréshez csatolni kell a leendő házastárs keresztlevelét, konfirmációi bizonyítványát,
valamint a leendő házastárs lelkipásztorától (zárt borítékban) részletes tájékoztatást egyházi magatartásáról. Az engedélykérését az esperes véleményezi, és ezzel együtt terjeszti a püspök elé.
(3) Teológiai egyetem (akadémia) hallgatóira is vonatkozik mindez, azzal a különbséggel, hogy a teológiai hallgatóról a dékán és az illetékes lelkész külön-külön zárt borítékban ad tájékoztatást, leendő
házastársáról pedig, ha nem lelkész vagy teológiai hallgató, a gyülekezeti lelkész. Az ilyen kérelmeket
a tanári kar véleményezésével kell a püspök elé terjeszteni.
(4) A házassági engedély kérésében közölni kell az összeházasodni szándékozók jövedelemét, megélhetési és lakás viszonyát is.
51. §. (1) A házasság bármilyen okból való felbontása gyengíti a lelkészi szolgálathoz szükséges bizalmat, ezért
minden lelkésznek kötelessége mindent megtenni a válságba jutott házassága helyreállítására. A házasság felbontásának szándékáról a lelkész köteles a válókereset beadása előtt tájékoztatni esperesét,
akinek személyesen, vagy más alkalmas lelkésztársak bevonásával minden pásztori segítséget meg
kell adni a megromlott házasság meggyógyítására.
(2) A házasság felbontásáról szóló bírósági határozatot a lelkészek kötelesek az egyházmegyei bíróság
elnökségének 15 napon belül bemutatni. A bíróság elnöksége válás esetén köteles a lelkész ellen fegyelmi eljárást indítani. Az esperes a bírósági eljárást megelőzően az egyházmegyei tanács tagjaiból
felállított, 3 tagú etikai bizottságot felkérheti a lelkész válásával kapcsolatban vizsgálatra és állásfoglalásra.
(3) Beosztott és segédlelkész a válás után áthelyezendő.
(4) Ha a lelkész és házastársa külön él és a különélés időtartama a 90 napot meghaladja, akkor az (1), (2)
és (3) bekezdésekben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
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V. A lelkészek szabadságáról és helyettesítéséről
52. §. (1) A lelkészeket hetenként 1 pihenőnap illeti meg. A pihenőnapnak lehetőleg szombatra kell esnie. Rendszeres gyülekezeti alkalom szombaton csak egyházmegyei engedéllyel tartható.
(2) A lelkészeket az egyházi törvényben meghatározott évi rendes szabadság illeti meg. A lelkészt évente
21 naptári nap alapszabadság és szolgálati évenként 1-1 nap pótszabadság illeti meg. Az alap- és pótszabadság együtt a 45 napot nem haladhatja meg. Esperesnek és egyházkerületi főjegyzőnek további 7
naptári nap, püspöknek további 15 naptári nap pótszabadság jár.
53. §. Lelkészi vizsgák előtt 14 naptári nap tanulmányi szabadság illeti meg a segédlelkészeket illetve lelkészjelölteket. Az exmisszus teológusokat a kollokviumos idő tartama alatt – elkerülhetetlen esetek
kivételével – minden szolgálat alól fel kell menteni. Az az exmisszus, aki vizsgakötelezettségének a
rendes kollokviumos időben nem tesz eleget, azonnali hatállyal visszarendelendő az exmisszióból. Az
exmittált hallgatónak havonta 5 hétköznapon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Teológiai Egyetemen (Akadémián) konzultáljanak.
54. §. Azt a doktori szigorlatra készülő lelkészt, akinek azt illetékes egyházi hatóság azt engedélyezte, 3 éven át
évi 14 naptári nap tanulmányi szabadság illeti meg a rendes szabadságon túlmenően.
55. §. Szabályos engedéllyel továbbtanuló lelkészt abban az esetben illeti meg az állami törvényekben biztosított munkaidő-kedvezmény és tanulmányi szabadság, ha tanulmányait egyházi érdekből, egyházi hatóság javaslatára végzi. Aki saját elhatározásából végez ilyen tanulmányokat, azt csak a vizsgaidőpontok
szabaddá tétele illeti meg.
56. §. Minden lelkészt a többi állampolgárnak biztosított betegszabadság illet meg. A betegszabadságot hivatalos orvosi igazolással haladéktalanul be kell jelenteni az esperesnek. Ha maga a lelkész ezt nem tudja
megtenni, a bejelentési kötelezettség az egyházközség gondnokára hárul. A betegszabadság befejezését a munkaképességet igazoló hivatalos orvosi bizonyítvánnyal a munka újra felvétele előtt be kell
jelenteni az esperesnek. A betegszabadság időtartamára és az esetleges rokkantsági nyugdíjazás megállapítására vonatkozóan a mindenkor érvényes állami jogszabályok az irányadók.
57. §. (1) A betegszabadságon lévő lelkész megkapja teljes javadalmát, kivéve a stólát, melynek 50%-a illeti
meg, míg a másik 50% a szolgálat tényleges végzőjéé. Ha több lelkész szolgál egy gyülekezetben és a
kollégák helyettesítik a beteget, a stóla ráeső részének 50%-a illeti meg a betegszabadságon lévőt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a 30 napot meghaladó betegség esetén kell alkalmazni.
58. §. A kiküldetés, akár belföldi, akár külföldi, nem számít szabadságnak. Évi 30 napot meg nem haladó kiküldetés alatt a lelkészt teljes javadalma illeti meg. A helyettesítési költségről az a szerv gondoskodik,
mely kiküldte. A különböző lelkészi konferenciákon vagy egyéb közegyházi rendezvényeken való
részvétel és szolgálat is kiküldetésnek számít. Amennyiben a 30 napot meghaladó kiküldetés anyagi
juttatással jár, a helyettesítési költséget a kiküldött lelkész javadalmának terhére kell folyósítani.
59. §. A nő lelkészt a mindenkor érvényes állami jogszabályok szerinti szülési szabadság illeti meg. Gyermekgondozási segélyt (GYES és GYED) abban az esetben kap, ha azt az illetékes társadalombiztosítási
szerv (TB) részére is biztosítja. Ez esetben ennek tartamára a javadalom folyósítását be kell szüntetni.
Amennyiben GYES-re nincs lehetőség, és a nő lelkész gyermeke gondozása miatt szolgálatát ellátni
nem tudja, méltányosságból folyósítható részére az egyháztól rendes segély.
60. §. Fizetés nélküli szabadság csak különlegesen indokolt esetben engedélyezhető. E kérdésben döntés az
állásfenntartót illeti meg. A fokozatos egyházi hatóságok felülbírálhatják az állásfenntartó határozatát,
ha az jogszabályt sért, vagy nem felel meg az egyházi közérdeknek.
61. §. (1) A rendes évi szabadság tartama alatt a lelkészt a teljes javadalom illeti meg, beleértve a stólát is.
(2) A fizetés nélküli szabadságon lévő lelkész csak lakáshasználatra jogosult úgy, hogy mind a közüzemi
költségekről, mind a karbantartásról maga köteles gondoskodni.
62. §. A szabadságon lévő lelkészt kölcsönösségi alapon lelkésztársai helyettesítik. Ha egy gyülekezetben több
lelkész szolgál, a rendes évi, a kötelező vizsgák előtti tanulmányi szabadság, a két hetet meg nem
haladó betegség, valamint a 30 napot meg nem haladó kiküldetés esetén minden külön díjazás nélkül
kötelesek helyettesíteni egymást a lelkészek. A helyettesítés miatti útiköltséget a szolgálatot igénylő
egyházközség téríti meg.
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63. §. Egyéb szabadságok esetén az esperes gondoskodik a helyettesítésről és intézkedik a helyettes díjazásáról.
64. §. Minden szabadságot be kell jelenteni a presbitériumnak és az esperesnek, esperes lelkészek esetén a püspöknek. Ezt a bejelentést a szabadság megkezdése előtt legalább 8 nappal kell megtenni, betegszabadság esetén azonnal. A bejelentésben közölni kell a tartózkodási hely pontos címét, ahol szükség esetén
a szabadságon lévő lelkész értesíthető. Közölni kell továbbá a helyettesítésre tett intézkedéseket, a
felkért személy nevét, illetve ha az esperesnek kell intézkedni, az erre vonatkozó javaslatot és kérést.
65. §. Egyházi közérdekből a szabadságon lévők visszahívására a püspöknek vagy az esperesnek van joga.
Betegségi és szülési szabadság kivételével a szabadságon lévő visszahívható. Ha a presbitérium látja
szükségesnek a visszahívást, az esperesnek tesz javaslatot, amit az köteles azonnal elbírálni és haladéktalanul intézkedni.

VI. Lelkészek nyugállományba helyezéséről
66. §. A nyugellátás iránti kérelmet szolgálati úton kell a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottsághoz felterjeszteni. Az
első fokú egyházi hatóság (esperes) ad javadalom-kimutatást és szolgálati bizonyítványt a pénztári
okmányok átvizsgálása alapján.
67. §. Az öregségi nyugdíjra jogosult és munkája ellátására képtelen, de nyugdíjállományba helyezését önként
nem kérő lelkész esetében az elsőfokú egyházi hatóság köteles kezdeményezni a nyugállományba helyezést az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv. 39. §. (1)].
68. §. A 70. életévét betöltött lelkész nyugállományba helyezését, ha ezt írásos felszólításra maga a jogosult nem
teszi meg, az elsőfokú egyházi hatóság kezdeményezi az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv.
39. §. (1)].
69. §. Az öregségi nyugellátásra még nem jogosult, de munkája elvégzésére képtelen lelkész, rokkantsági nyugellátás iránti kérelmét szolgálati úton a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottsághoz kell felterjeszteni. Az
Intéző Bizottság keresi meg szakvéleményadás végett az illetékes Munkaképesség-csökkentést Véleményező Orvosi Bizottságot. Ha a munkaképtelen lelkész maga nem kéri, illetve az egy évet meghaladó betegszabadság esetén az elsőfokú egyházi hatóság kezdeményezi a rokkantsági nyugállományba
helyezést az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv. 39. §. (1)].

VII. Záró rendelkezések
70. §. A Szabályrendeletet minden lelkészi és esperesi hivatalnak meg kell küldeni.
Az utolsó évet végző teológiai hallgatók a második félév elején megkapják és átvételét jegyzék szerint,
írásban elismerik.
71. §. Ezt a szabályrendeletet a Dunamelléki Református Egyházkerület 2004. november 18-án tartott közgyűlése a 21. számú határozatával elfogadta és az a kihirdetésével hatályba lép. Egyidejűleg minden eddig
érvényes, e kérdéseket rendező szabályrendelet, vagy egyházkerületi határozat érvényét veszti.
72. §. Ezt a szabályrendeletet a Dunamelléki Református Egyházkerület 2010. november 12-én tartott
közgyűlése a 47. számú határozatával módosította, a módosítások a kihirdetéssel hatályba lépnek.
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