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Gyülekezeti tagok részére Ikt.sz.: 79/2011. 
 Tárgy: Egyházfenntartói járulék 
 

Budapest, 2011. május 24.  
 
Kedves Testvérek! 
 
Régi tagjaink és közösségünkbe újonnan kerültek részéről is újra meg újra felmerülő 

kérdés, hogy mekkora összeggel szükséges (egyesek megfogalmazásában: „kell”, „elvárt”, 
„illik”) hozzájárulni a gyülekezet kiadásaihoz. Az elmúlt években is folyamatosan 
igyekeztünk az anyagi kérdéseket teljes nyíltsággal kezelni a gyülekezetben, és különösen az 
áldozati vasárnapi rendkívüli gyűjtések kapcsán mertünk kérni is a testvérektől. Ugyanakkor 
sosem elvárásokat, kötelezettségeket akartunk megfogalmazni, hanem azt hangsúlyoztuk, 
hogy hitünk gyümölcse kell, hogy legyen anyagi áldozatvállalásunk. 

Ez a hozzáállás igaz a gyülekezet folyamatos működését biztosítani hivatott 
egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban is. Gyakran érzékeljük, hogy sokan nem tudják, 
hogy az egyházak lényegi („hitéleti”) feladatainak anyagi fedezetét elsősorban a saját tagjaik 
befizetései biztosítják. Ennek az anyagi fedezetnek a biztosítása valószínűleg nem is 
egyformán természetes mindenkinek. Tudjuk, hogy emberileg nézve nagyon különböző szintű 
az a kapcsolat, ami az egyházközségünk nyilvántartásában szereplő testvéreket 
gyülekezetünkhöz, illetve evangélikus egyházunkhoz köti. Azt szeretnénk azonban, hogy ezt a 
kapcsolatot mindenkinél a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat határozza meg, és ebből 
következően minél többen gondolnák át biblikus alapon, hogy az egyház támogatására 
másképpen kell gondolni, mint amikor pl. egy karitatív szervezetet támogat valaki. 

Természetesen abban az ideális esetben, ha a gyülekezeti tagjaink által befizetett 
összegek meghaladnák a most szükségesnek látszó összegeket, akkor nem csak arra lenne 
lehetőség, hogy gyülekezetünk missziói szolgálatát bővítsük, hanem arra is, hogy másokat 
nagyobb mértékben támogassunk. Gondolhatunk itt a környezetünkben élő rászorultakra és a 
nálunk objektív okok miatt nehezebb helyzetben levő gyülekezetekre is. 

A 2009 végén elfogadott gyülekezeti stratégiában, amely tavaly megjelent 
hírlevelünkben és olvasható honlapunkon is, célul tűzte ki a presbitérium a gyülekezeti tagok 
egyházfenntartói járulékkal kapcsolatos tájékoztatását. A stratégiában megfogalmazottakat 
konkretizálta gyülekezetünk vezető testülete, amikor létrehozott egy ezzel kapcsolatos 
munkacsoportot, majd a munkacsoport által előterjesztett javaslat alapján elfogadta azt az 
ajánlást, amelyet levelünk hátoldalán olvashatnak a testvérek. Kérjük, hogy fogadják ezt 
megértéssel, és Urunk előtti felelősségüket szem előtt tartva gondolják át az abban leírtakat! 
Gyülekezetünk többi vezetőjével együtt nyitottak vagyunk arra, hogy bármilyen felmerülő elvi 
vagy technikai kérdéssel kapcsolatban az érdeklődők rendelkezésére álljunk.  

Az Úristen kegyelmébe ajánljuk minden testvérünket, kelenföldi gyülekezetünket és 
egész egyházunkat! 

Erős vár a mi Istenünk! 
 

 
Mády Rezsőné         Ittzés András             Blázy Árpád 
    gondnok       felügyelő          igazgató lelkész 



 
 

AJÁNLÁS 
egyházfenntartói járulék összegének meghatározásához 
a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben 

 
 
A Budapest-Kelenföldi Egyházközség Presbitériuma 2010. december 7-én tartott ülésén az 
egyházfenntartói járulék fizetésével kapcsolatban az alábbi alapelveket és ajánlást fogadta el: 
 
Alapelvek:  
 
• A perselypénz és az alkalmi adományok mellett minden nagykorú gyülekezeti tag esetén 
legyen olyan része az anyagi támogatásának, amelyet rendszeresen névvel fizet be, ilyen 
módon tudatosan vállalva a hozzájárulást ahhoz, hogy a gyülekezet gazdálkodása tervezhető 
legyen. 
• A számszerűleg azonos jövedelemmel rendelkezők között fennálló – körülményeikből, 
élethelyzetükből vagy bármi már okból eredő – különbségek miatt a presbitérium 
hangsúlyosan csak ajánlásként fogalmazza meg ezeket az alapelveket és a belőlük következő 
összegeket. 
• A nagyobb jövedelműektől nem csak abszolút összegben számítunk nagyobb 
hozzájárulásra, hanem azt is kérjük, hogy jövedelmük nagyobb részével támogassák a 
gyülekezetet. 
• Az egyházfenntartói járulék befizetését nagykorú gyülekezeti tagonként kérjük, de 
összegét az alábbi táblázat alapján családonként (háztartásonként) kérjük átgondolni. 
• Az ajánlott összeg az egy főre jutó jövedelem alapján határozható meg. A számításoknál 
a tényleges nettó jövedelmeket (munkabér, nyugdíj, GYES, megbízási díj, jutalom stb.) kérjük 
figyelembe venni. 
• Amennyiben a vegyes házasságban élők más felekezet anyagi támogatását is vállalták, 
az alábbiakban meghatározásra kerülő összegek felét kérjük nálunk ajánlásnak tekinteni. 
• Mivel a gyülekezet kiadásai folyamatosak, az is segíti a gazdálkodást, ha az 
egyházfenntartói járulék összegét az év folyamán egyenletesen elosztva, akár havi bontásban 
fizetik be a gyülekezeti tagok.1 
 
Az egy főre jutó jövedelemhez tartozó ajánlott százalékok (a fentiekből következően a család 
nettó jövedelmére értve):  

 
HAVI JÖVEDELEM 

(egy főre, Ft) 
AJÁNLOTT 

% 

50.000-ig 0,5–1 

50.001–100.000 1–2 

100.001–150.000 1,5–2,5 

150.001–200.000 2–3  

200.000 fölött 2,5–5 

 

                                                 
1 Az egyházfenntartói járulék befizetése banki átutalással is történhet a 11711034-20020859 számú bankszámlára. 


