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1. Előzmények
A Magyar Református Egyház 2009-ben „Kárpát-medencei Református Oktatási Alap”
létrehozását határozta el, és felhívással élt az alap támogatására. Megerősítette csatlakozási és
támogatási szándékát a Magyar Református Középiskolák Találkozóján (Sepsiszentgyörgy –
2009, Miskolc – 2010) részvevő valamennyi középfokú oktatási intézmény a Felvidékről,
Kárpátaljáról, Erdélyből, 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 működési
rendjének elveit.

2. Célok és feladatok
A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja, hogy testvéri közösségvállalással
segítse a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország területén működő oktatási
intézmények működését és fejlesztését, valamint egyszeri pénzügyi támogatást nyújtson
új magyar református intézmények indításához.
Az Oktatási Alap pénzügyi bevételeinek két fő forrását a református közoktatási
intézmények növendékeinek és pedagógusainak az adománygyűjtése, valamint a Magyar
Református Egyház központi költségvetésében tervezett támogatás képezi. Az Oktatási Alap
pénzügyi feltöltése így nem a működtetésre és felújításra szolgáló állami források
felhasználásával, és elsősorban nem a diákok és szülők közvetlen adományaiból történik, de
az adományozásban ők is részt vehetnek.
Első alkalommal összehangoltan a Kárpát-medence egész területén az
adománygyűjtést 2010 októberében-novemberében szervezik meg. Ettől kezdve évente,
lehetőleg az adventi időszakban javasolt az adománygyűjtés megszervezése..
Az adománygyűjtés segítségével – a tényleges anyagi támogatás megszervezése
mellett – az egyházi oktatást körülvevő közvélemény figyelme ráirányul(hat) a magyar
református nevelés és a nemzet egészére.

3. A működtetés szabályai
3.1. Adománygyűjtési célok képzése

Az aktuális évi adománygyűjtés megszervezéséhez mindegyik határon túli
egyházkerület, ahol református intézményes nevelés folyik, megnevez egy kiemelt
projektet, amelyek az adománygyűjtés plakátján is feltüntetésre kerülnek. Az
egyházkerületben egyeztetett kiemelt projektet az oktatási referensek szeptember 30-ig
megküldik az Oktatási Alap referensének.
3.2. Az adománygyűjtés háttéranyagának összeállítása
A kiemelt projektek ismeretében Magyarországi Református Egyház Oktatásügyi
Irodája koordinálja az adománygyűjtési háttéranyagok összeállítását, és juttatja el az
adománygyűjtési felhívást és a háttéranyagokat a Kárpát-medence valamennyi magyar
református köznevelési intézményébe október 31-ig.
3.3. Az adománygyűjtés lebonyolítása
Az adománygyűjtést az intézmények a háttéranyagban található útmutatás alapján
önállóan szervezik meg. Az adománygyűjtés lezárása utánl az összegyűjtött adományt
a határon túli intézmények a területileg illetékes egyházkerülethez, a magyarországi
intézmények a Zsinathoz utalják át a következő év január 31-ig.

3.4. A befolyt adomány nyilvántartása és kezelése
Az Oktatási Alapra befolyt adományt minden egyházkerület és a MRE azon a számlán
gyűjti és tartja nyilván, ahol a Magyar Református Egyház költségvetésének bevételeit
és kiadásait bonyolítja le.

3.5. Döntés az Oktatási Alap éves keretének felhasználásáról
A GK elnöksége az adománygyűjtés lezárása után, a rendelkezésre álló éves keret
ismeretében dönt arról, hogy
a) a kiemelt projektek milyen támogatási keretet kapnak, és azon belül az egyes
kiemelt projektek támogatásáról
b) a Kárpát-medencei köznevelési rendezvények (Kárpát-medencei Református
Tanévnyitó, Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója, Kárpátmedencei Református Általános Iskolák Találkozója) megszervezésének
támogatásáról,
c) a Biblia-projekt támogatásáról
d) pályázati úton elnyerhető támogatási keretről
3.6. A pályázat útján elnyerhető támogatás
A pályázat útján elnyerhető támogatásra a pályázati kiírás február 28-ig történik meg.

A pályázó intézmények és egyházi belső jogi személyiséggel rendelkező közösségek
pályázatukat szolgálati úton (egyházmegye, egyházkerület) nyújtják be a területileg
illetékes egyházkerületekhez március 31-ig. Összesítés után az oktatási referensek
juttatják el a GK referenséhez, elektronikus úton.
A benyújtott pályázatok alapján, az egyházkerületek oktatási referensei javaslatára
készül el a GK elnöksége számára a támogatási javaslat.
A pályázatok támogatásáról a GK elnöksége dönt. A döntés rendes GK elnökségi
ülésen vagy elektronikus szavazással április 31-ig történik meg.
3.7. A támogatások célba juttatása
A GK elnökségének a kiemelt projektekről és a pályázat útján elnyert támogatásokról
szóló döntése alapján a területileg illetékes egyházkerületek szerződést kötnek a
támogatottal.
A szerződések elektronikus másolatát az oktatási referensek megküldik a GK
referensének.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége a megküldött szerződések
alapján intézkedik a területileg illetékes egyházkerületnek átutalni a támogatások
összegét, az adott egyházkerületbe befolyt adománygyűjtéssel csökkentett mértékben,
amelyet a területileg illetékes egyházkerületek elnöksége juttat el a támogatott részére.
A szerződéseket úgy kell megkötni és a támogatásokat átutalni, hogy az legkésőbb
június 31-én a támogatott rendelkezésére álljon.
3.8. Beszámoló a támogatások felhasználásáról
A támogatott projektek megvalósulásáról és a támogatás felhasználásáról a támogatott
intézmény összegzést illetve elszámolást készít, melyet a fenntartó útján a területileg
illetékes egyházkerülethez nyújt be. A tartalmi és pénzügyi elszámolásokat az
egyházkerületek számvizsgálója és oktatásügyi koordinátora ellenőrzi.
Az elszámolások alapján a területileg illetékes oktatási referensek összesítő
beszámolót készítenek, amelyet megküldenek a GK referensének december 31-ig.
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