
1 

GONDNOKI BESZÁMOLÓ  

AZ ISASZEGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  

2021. ÉVI ÉLETÉRŐL 

 

 

Kedves Református Testvérek! Tisztelt Gyülekezet! 

 

Elhoztam magammal egy Énekes Könyvet, melyet édesapám 100 éve, 1922-ben a pünkösdi konfirmációja 

alkalmából nagymamámtól kapott. Első oldalán a következő kézzel írott szöveg található: „Aki végig megáll, 

az megtartatik!” Drága jó fiamnak igaz szeretettel, Édes Anyád. 

 

Az idézet Máté evangéliumának 10. fejezetének 22. verséből való, amely arról szól, hogy amikor Jézus 

kiküldte tanítványait téríteni az emberek közé, többek között így figyelmeztette őket: „És gyűlöletesek lesztek 

mindenki előtt az én nevemért, de aki végig megáll, az megtartatik!” 

Úgy hiszem, hogy a mai, liberálissá váló világban ez az ige most is nagyon aktuális. 

 

Közeledve templomunk 1949-ben történt felszentelésének 2024-ben esedékes 75 éves jubileumához, el 

kívánom mondani a Pécelen, hét lánygyermekes családban született, református vallású Tamás Margit (1887-

1957) nagymamámról, hogy miután férjhez jött 1905-ben az Isaszegen lakó Szmolicza János katolikus vallású 

vasúti pályamester nagypapámhoz, ő szervezte meg, hogy az isaszegi protestánsoknak havi rendszerességgel 

legyen istentiszteletük péceli lelkész szolgálatával Isaszegen, eleinte az 1905-ben felépült Valkói (Madách 

Imre) utcai állami iskolában, majd később a Gödöllői (Kossuth Lajos) utcai imaházukban. A péceli, időnként 

pedig gödöllői lelkészek havi igehirdetése 1947 végéig tartott szerződésben vállalt napidíj és vasúti utazási 

költség térítése ellenében. Nagymamám 1957 szeptemberében hunyt el, felravatalozása itt, a református 

templomban történt, ahonnan lovas halottszállító hintóval vitték a temetőbe a gyülekezet kíséretével. 

 

2022-ben is 75 éves jubileumot ünnepelhetünk, mivel 1947-ben - a Gödöllőről 1929-ben Isaszegre 

költözött, népírói, helytörténészi és régészeti ambíciókkal megáldott hentes- és mészáros mester, id. Szathmáry 

Zoltán (1901-1989) akkori gondnok ötletére - határozták el a gyülekezeti tagok, hogy az 1849. április 6-i 

osztrákok felett győzedelmes isaszegi csata 100. évfordulójának emlékére felépítik a templomukat. Elkészült 

a földszinten templomot, az emeleten pedig múzeumot tartalmazó tervrajz, s az ezt bemutató képeslap is, amely 

az országos adománykérés elengedhetetlen kelléke lett. A gyülekezet beadványára 1947 augusztusában Veres 

Péter építési miniszter utalt ki pénzt a templom anyagvásárlásainak céljára, és – az egyháztagok adományai 

mellett – hosszúlejáratú kölcsönnel a község elöljárósága is támogatta azt. 

 

1947 októberében az akkori Csehszlovákiából, Csallóközből, a magyar nemzetisége miatt kitelepített Nagy 

Zoltán (1914-1995) református lelkész talált otthonra Isaszegen, aki a parókia elkészültéig id. Szathmáry 

Zoltán gondnok házában lakott. 1947. december 14-én Deme László péceli lelkipásztor ünnepélyes keretek 

között iktatta be őt az Isaszegi Fiókegyház első saját lelkészének.  

 

Nagy Zoltán lelkész 1942 és ’44 között a „Református Jövő” országos lapnál volt propaganda titkár, ahol 

együtt dolgozott Péter János lelkésszel (későbbi püspökkel), aki 1945 után a szintén református lelkészből lett 

köztársasági elnök, Tildy Zoltán titkára lett. Közbenjárására a köztársasági elnök 1947. december 25-én 

fogadta Nagy Zoltán lelkészt és Szathmáry Zoltán gondnokot a templomépítés ügyében, majd patronálta is azt. 

Ennek hatására vállalt az építkezésre védnökséget többek között Nagy Imre, az Országgyűlés elnöke, Dobi 

István földművelésügyi miniszter, Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, Rajk László 

belügyminiszter, Veres Péter honvédelmi miniszter, majd később az új köztársasági elnök Szakasits Árpád is. 

 

Áttérve a 2021. évi költségvetésünk alakulására, szükséges elmondanom, hogy ennek könyvelését 

betegsége miatt Csóry Józsefné Irénke pénztárosunk már nem tudta befejezni, a novemberi és decemberi 

adminisztrálást Jakab Erzsébet egyháztagunk végezte el. Csóry Józsefné 2005. decemberében került 

megválasztásra az isaszegi presbitérium tagjává, a 2012. év elejétől 2021. október végéig pedig a gyülekezet 

pénztárosaként is tevékenykedett. A presbitérium nevében ezúton is köszönöm a sok időt igénylő, precíz, 

önzetlen és lelkiismeretes társadalmi munkáját, amelyet mások iránt mindig nagy tiszteletet, kedvességet és 

türelmet tanúsító magatartással végzett. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. 

 

A 2021. évi zárszámadásból a lényeges dolgokat a következő ismertetés tartalmazza: 
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2020. évi maradvány: (főként ebből történt a gazdálkodás 2021. húsvétig)  2 325 824 Ft 

 

2021-ben a főbb bevételeink a következők voltak: 

Gyülekezeti tagok befizetései: 

• Egyházfenntartói járulékok:       2 382 500 Ft 

• Perselypénzek:         2 155 180 Ft 

• Adományok:         2 011 000 Ft 

Lelkészi befizetések: 

• Stóla (esküvői, temetési) díjak:          375 000 Ft 

Céltámogatások az Északpesti Református Egyházmegyétől: 

• A Kismaroson megrendezett nyári ifjúsági táborozásra:        150 000 Ft 

• A nyári, Ceglédre megrendezett gyülekezeti kirándulásra:      100 000 Ft 

Céltámogatások a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi  

kapcsolatokért felelős államtitkárságától: 

• A templom belső felújítására, amely 2022-ben valósul meg:  15 000 000 Ft 

• A Kismaroson megrendezett nyári ifjúsági táborozásra:         400 000 Ft 

Szülői támogatások: 

• A Kismaroson megrendezett nyári ifjúsági táborozásra:        240 000 Ft 

 

Kisebb más bevételekkel (és 15 millió nélkül) a 2021. évi összes bevétel:   7 803 619 Ft 

 

Gyülekezetünket az év során 201 személy támogatta a befizetéseivel. Bár 2021-ben az egyházfenntartói 

járulék 12 ezer forint (havi 3 gombóc fagylalt ára) volt, a 201 személyből 14-en csak 10 ezret fizettek, 22 

személy befizetése pedig még kevesebb, 2 ezer és 9 ezer forint között volt. A befizetési nyugták jogcímének 

hiányos kitöltése miatt 9 személy esetében 12 ezer forintnál nagyobb összeg került egyházfenntartói 

járulékként könyvelésre. (A 12 ezer forint feletti részt adományként szoktuk könyvelni, de ez csak formális 

hiba, mivel a különböző fajta befizetések végösszege és felhasználása között nincs különbség.) 

A COVID járvány miatt csak május elsejét követően voltak nyilvános istentiszteletek 50 fő körüli 

résztvevővel, akik így személyenként - az egyházfenntartói járulékon felül - még átlagosan évi 40 ezer forint 

perselypénzzel biztosították gyülekezetünk fennmaradását. 

Ugyancsak az egyházfenntartói járulékon kívül 70 személy külön adomány fizetésével is segítette a 

gyülekezetünket átlagosan évi 25 ezer forinttal, de közülük három fő százezer forintnál is többel, hat fő pedig 

ötven és százezer forint közötti összeggel gyarapította gyülekezetünk pénztárát. 

Köszönet az adakozóknak mindezekért! 

 

2021-ben a főbb kiadásaink a következők voltak: 

• A Kismarosi nyári tábor és a Ceglédi kirándulás a támogatásokból:      771 805 Ft 

• Újságok előfizetése a perselypénzekből:          195 840 Ft 

• Posta, telefon és internet költségek:          245 492 Ft 

• Épületek közüzemi díjai (áram, víz, szennyvíz, gáz, szemétszállítás):      496 507 Ft 

• Épületek biztosítási díjai :           188 580 Ft 

• Épületek karbantartási költségei:           435 797 Ft 

• Közalapi járulék befizetése:           400 000 Ft 

• Irodaszerek, banki költségek, takarítások stb.:         140 000 Ft 

• Lelkész évi bruttó fizetése:         2 346 000 Ft 

• Lelkész évi bruttó fizetése után fizetendő 21 % munkaadói nyugdíjjárulék:   492 660 Ft 

• Lelkész stóladíja:            375 000 Ft 

• Lelkész beiskolázási segélye:           200 000 Ft 

• Lelkész saját gépkocsi hivatali célra történő használata:        222 544 Ft 

Kisebb más kiadásokkal együtt a 2021. évi összes kiadás:      6 896 607 Ft 

 

Az épületek karbantartási költsége azért lett magas, mert az ősz során nem indult be a parókia fűtése, és 

mivel a hibát az isaszegi szerelők sem tudták elhárítani, szakszervizt volt szükséges kihívni. Alkatrészt kellett 

cserélni a gázkazánban, s az épület összes radiátorát speciális folyadékkal kellett kitisztítani. Ezek költsége 

351 472 Ft volt. 
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A közalapi járulékot közcélra az egyházmegyének kell befizetni, nagysága pedig a megelőző évi 

egyházfenntartói járulékok, perselypénzek és az Isten dicsőségére fizetett adományok összegének 7,5 %-a. 

Nem érdemes sajnálkoznunk ezen, mert ennek nagy részét mindig visszakapjuk céltámogatások formájában. 

 

A gyülekezet legfontosabb, de egyben legnagyobb kiadása a lelkészének munkavégzésével kapcsolatos. 

Nem győzöm mindig elmondani és hangsúlyozni, hogy kiemelt köszönet jár a jelenlegi Magyar 

Kormánynak és a Magyarországi Református Egyház vezetésének azért, hogy 2013 óta folyamatosan 

sok millió forinttal támogatják gyülekezetünk épületeinek bővítését és felújítását, továbbá fiataljaink 

nyári táborozását. Azonban ezek céltámogatások, s csak az adott feladatokra fordíthatók. 

 

Tudomásul kell venni mindenkinek azt, hogy a működési költségek, a templom, a parókia és a 

gyülekezeti terem rezsije, a lelkész fizetése, a fizetése utáni a 21 %-os munkáltatói nyugdíjjárulék 

nyugdíjpénztárba történő befizetése, valamint a munkavégzéséhez szükséges magángépkocsi hivatalos 

célra (pl. iskolai hittanoktatásra) történő használatának költségtérítése kizárólag csak a gyülekezeti 

tagok egyházfenntartói járulékaiból, perselypénzeiből és adományaiból finanszírozhatók. 

 

Mivel a közműszámlák kifizetése és a működési költségek elsődlegesek, ezért a lelkész évi fizetésének 

megállapítása – amely a presbitérium feladata és felelősége - csak a maradék befizetett pénz összegéig 

történhet. Azt is figyelembe kell venni, hogy az évvégi maradványnak még négy hónapig, azaz húsvétig 

fedeznie kell a kiadásokat (a rezsi számlákat és a lelkész fizetését a járulékokkal együtt), mivel a 

gyülekezeti tagok általában csak húsvét és karácsony környékén adakoznak jelentősebb számban és 

mértékben. 

 

2021-ben a lelkész havi alapfizetése 170 000 Ft volt. Erre szolgálati évei után 15 % kórpótlék jár, így bruttó 

havi fizetése 195 500 Ft volt. Ebből neki 15 %-ot kellett a lelkészi nyugdíjpénztárba befizetnie, így nettó bére 

csak havi 166 750 Ft maradt. Ugyanakkor a gyülekezetnek munkaadóként még a bruttó fizetésének 21 %-át 

kellet a nyugdíjpénztárba befizetnie, így a gyülekezet havi kiadása 236 555 Ft volt. Ez egy évre a 2 838 000 

Ft kiadást jelentett. (A rendszerváltást követően az állam és az egyházak között történt megállapodás miatt a 

gyülekezet tagjai által befizetett egyházfenntartói járulékok, perselypénzek és az Isten dicsőségére szóló 

adományok összegének mértékéig a lelkésznek jövedelemadót nem kell fizetnie, de így sajnos három 

gyermeke után idén adóvisszatérítésben sem részesül.) 

 

A lelkész jövedelméhez tartozik az esküvők és temetések után befizetett stóla pénz is, amely 2021-ben  

375 000 Ft volt, valamint az, hogy három gyermeke beiskolázására 2021 nyarán a presbitérium 200 000 Ft 

segélyben részesítette. 

A Református Egyház vezetése úgy számol, hogy a lelkész havi 80 000 Ft-nak megfelelő természetbeni 

juttatásban részesül azért, mert a parókia rezsijét és karbantartását a gyülekezet fizeti. 

A lelkész munkaköréhez tartozik az is, hogy az általános iskolákban hittan órákat tart. A hittan tanításának 

díját a Református Zsinat Hivatala fizeti, de ezt csak úgy tudja ellátni, ha a parókia és az iskolák között a saját 

személygépkocsijával közlekedik. Ezért a presbitérium a saját gépkocsija hivatalos használatáért havi 300 km 

útra vonatkozó költségtérítésben részesítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal által szabályozott mértékben: 

Kilométerenként (15 Ft amortizációs költség + a gépkocsi motorjának hengerűrtartalmától függő üzemanyag-

fogyasztás a NAV által havonként megállapított áron) 

 

Az előző kimutatások egyenlege - a templom belső felújítására kapott 15 millió forint céltámogatás nélkül, 

amely idén kerül felhasználásra - a következő: 

 

A 2020. évi maradvány:      + 2 325 824 Ft 

A 2021. évi összes bevétel:     + 7 803 619 Ft 

A 2021. évi összes kiadás:      - 6 896 607 Ft 

-------------------------------------------------------------------------- 

A 2021. évi maradvány:     + 3 232 836 Ft 

 

A 2021 évi maradvány elegendőnek látszik ahhoz, hogy 2022. húsvétig a kiadásokat fedezze. 

 

  



4 

A 2022. évi költségvetés ismertetése 

 

A presbitérium 2022. január 23.-i ülésén úgy döntött, hogy a jövedelemmel rendelkező, 18 éven felüli 

személyek számára az előző évi 12 ezer forintos egyházfenntartói hozzájárulás, illetve a 25 ezer forintos 

esküvői és temetési stóla díjakon, valamint a 2 ezer forintos emlékharangozás díján idén sem változtat. 

Jövedelemmel nem rendelkező, 18 éven felüli tanulók részére a kedvezményes egyházfenntartói hozzájárulás 

évi összege továbbra is 1200 forint marad. (Megjegyzem, hogy a havi 1000 forintos egyházfenntartói 

hozzájárulás három gombóc fagylalt árának felel meg, de 2021-ben még ezt is többen soknak tartották!) 

 

Mivel a havi minimálbér országos szinten 200 ezer forintra emelkedett, a presbitérium a lelkészünk 

alapfizetését 170 ezer forintról 2022-ben 220 ezer forintra növelte, amely a 15 %-os kórpótlékkal és a 

munkáltatót terhelő 21 %-os nyugdíjjárulék nyugdíjintézetbe történő befizetésével, illetve a Dányon is történő 

hittanoktatás miatt a lelkészünk magángépkocsi hivatalos használatának havi 300 km-ről 500 km-re való 

növelése után járó költségtérítéssel, valamint ez évtől a stóladíjak után is kötelező 21 %-os munkaadói járulék 

befizetésével 2022-ben mintegy egymillió forintos többletkiadás jelentkezik az előző évhez viszonyítva a 

gyülekezet számára. Ez 2022-ben még a 2021. évi maradvány csökkenésével kigazdálkodható, de 2023-

tól kezdve - 200 egyháztag esetén - a többletköltséget csak úgy lehet majd finanszírozni, ha az 

egyházfenntartói hozzájárulás 2023-tól a mostaninál évi 4 ezer forinttal többre, azaz 16 ezer forintra 

emelkedik. 2023-tól a lelkészünk fizetését valószínűleg csak akkor tudjuk majd emelni, ha az adományt 

fizetők száma is jelentősen növekszik. 

 

Megköszönve egyházközségünk tagjainak az elmúlt évi áldozatvállalását, e gondolatokkal kívánok 

presbitériumunk nevében gyülekezetünk minden jelenlévő, és megjelenésében akadályozott tagjának 

vírusmentes, egészségben és örömökben gazdag 2022-as esztendőt, Istentől jövő áldást és békességet. 

 

 

Isaszeg, 2022. január 30. 

        Szendrő Dénes 

    főgondnok. 


