
Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 
 

Szabályzata 
 
 
 
 

1. Elızmények 
 

A Magyar Református Egyház 2009-ben „Kárpát-medencei Református Oktatási Alap” létrehozását határozta el, 
és felhívással élt az alap támogatására. Megerısítette csatlakozási és támogatási szándékát a Magyar Református 
Középiskolák Találkozóján (Sepsiszentgyörgy – 2009, Miskolc – 2010) részvevı valamennyi középfokú oktatási 
intézmény a Felvidékrıl, Kárpátaljáról, Erdélybıl, Partiumból és Magyarországról. A Kárpát-medence 
Református Oktatási Intézményeinek I. Tanévnyitóján (Miskolc, 2010. augusztus 28.) az egyházkerületek 
oktatásügyi koordinátorai egyeztették a Magyar Református Oktatási Alap mőködési rendjének elveit. 
 

2. Célok és feladatok 
 

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja, hogy testvéri közösségvállalással segítse a 
nehezebb helyzetben lévı, nem az anyaország területén mőködı oktatási intézmények mőködését és 

fejlesztését. 
 

Az Oktatási Alap pénzügyi bevételeinek két fı forrását a református közoktatási intézmények 
növendékeinek és pedagógusainak az adománygyőjtése, valamint a Magyar Református Egyház központi 
költségvetésébıl, az egy évben az intézmények által győjtött pénzösszeggel azonos összegő támogatása képezi.  

Elsı alkalommal összehangoltan a Kárpát-medence egész területén az adománygyőjtést 2010 
októberében-novemberében szervezik meg. Ettıl kezdve évente, lehetıleg október hónapban.  

Az adománygyőjtés segítségével – a tényleges anyagi támogatás megszervezése mellett – az egyházi 
oktatást körülvevı közvélemény figyelme ráirányul(hat) a magyar református nevelés és a nemzet egészére. 

Az Oktatási Alap pénzügyi feltöltése így nem a mőködtetésre és felújításra szolgáló állami források 
felhasználásával, és elsısorban nem a diákok és szülık közvetlen adományaiból történik, de az adományozásban 
ık is részt vehetnek. 
 
 

3. A mőködtetés  szabályai 
 

A) Adománygyőjtési célok és projektek képzése 
 

A Magyar Református Egyház részegyházai oktatásügyi koordinátorai (tanügyi fıtanácsos, tanügyi tanácsos, 
megbízott, stb) a naptári év kezdetén egyeztetik az adott esztendı pályázati célkitőzéseit, külön ügyelve a 
mőködtetési és a fejlesztési célok elkülönítésére. Az oktatásügyi koordinátorok elsıdleges feladata a pályázati 
célok képzése, azok összegzése. 
 

1. A meghatározott pályázati célok alapján az intézmények és az intézményfenntartók (ideértve az 
intézményalapítási tervvel rendelkezı egyházi szervezeteket is) projekt-terveket nyújthatnak be a 
területileg illetékes részegyház oktatási szervezetéhez. 

2. A benyújtott projekt-tervek alapján az oktatásügyi koordinátorok elıterjesztést tesznek a Generális 
Konvent elnöksége számára a támogatásra javasolt tervekrıl.  

3. A Generális Konvent elnöksége dönt az adott esztendı adománygyőjtésének konkrét céljairól, illetve a 
mőködtetésre és fejlesztésre használható keretek arányáról. 

 
 
 
 
 

 



B) Az adománygyőjtés háttéranyagának összeállítása  
 

4.  A Magyarországi Református Egyház Oktatásügyi Irodája a Generális Konvent elnökségének határozata 
alapján az érintett projekt-tervekbıl, a pályázók bevonásával háttéranyagot állít össze az 
adománygyőjtéshez a győjtésben érintett intézmények és egyházi szervezetek számára. 
Ezt a háttéranyagot szeptember hónap során eljuttatja valamennyi Kárpát-medencei református 
intézménybe. 

 

C) Az adománygyőjtés lebonyolítása 
 
5. Az adománygyőjtést az intézmények a háttéranyagban található útmutatás alapján önállóan szervezik 

meg. A győjtés lezárultával az összegyőjtött adományt az intézmények a területileg illetékes 
egyházkerülethez utalják át. 

 
D) A befolyt adomány nyilvántartása és kezelése 
 

6. Az Oktatási Alapot minden részegyház azon a számlán győjti és tartja nyilván, ahol a Magyar 
Református Egyház költségvetésének bevételeit és kiadásait bonyolítja le.  

 
7. A részegyházak oktatásügyi koordinátorai az adománygyőjtés eredménye alapján javaslatot tesznek a 

Generális Konvent elnökségének a felhasználható támogatás pontos összegére.  
 

8. A Generális Konvent elnökségének határozata alapján kerül sor a különbözı számlán kezelt 
adományok célba juttatására. Eltérı devizanemek elszámolásánál az egyháztestek közötti elszámolás 
általános szabályai az irányadóak. Az átutalás közvetlenül a támogatásban részesülı intézmény számlájára 
történik. 

 
E) Beszámolás a támogatás felhasználásáról 

 
9. A támogatott projektek megvalósulásáról és a támogatás felhasználásáról a támogatott intézmény 

összegzést illetve elszámolást készít, melyet a fenntartó útján a  területileg illetékes részegyházhoz 
nyújt be.  

 
10. A tartalmi és pénzügyi elszámolásokat a részegyház számvizsgálója és oktatásügyi koordinátora 

ellenırzi. 
 

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap szabályzatát elfogadta a Generális Konvent elnöksége,  
2010. szeptember 20-21-én Félix fürdın tartott értekezletén 
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