
 
                          Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 

 
                       INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 

                
                       Részletes adománygyűjtési útmutató 

        (új intézmények kérésére kerül ismét kiküldésre) 

 
 

1. Előzmények 
2010-ben a Kárpát-medencei református intézményeink tanulói a testvéri összetartozás és 
felelősség szép példáját adták az adománygyűjtésben! Köszönjük, hogy fontosnak tartottátok ezt, 
és az idén is buzdítsátok diákjaitokat az adománygyűjtésre. 

 
2. A széleskörű adománygyűjtés hozadéka 

● A részvevők megértik a segítő egység fontosságát, hiszen ez mindannyiunk közös ügye. 
● Tevőlegesen vesznek részt a gyűjtésben, így elköteleződésük intézményeink és a 
református iskolaügy iránt erősebb lesz. 
● Széles körben ismertté válik a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap és annak céljai, 
és ezen keresztül a református intézmények.  
● A Magyar Református Egyház központi költségvetéséből megkétszerezi a gyűjtött 
adományokat, így szorgalmunk kétszer annyit ér! 
● Lehetőséget nyithatunk más adományozók előtt is, így az alap jelentős segítséget nyújthat! 

 
3. Mit kell tennünk? Az alábbiakban végigvezetjük lépésről-lépésre azt, mit kell 

tennünk, hogy sikeres legyen az adománygyűjtés. 
 
3.1.     Csak egy e-mail vagy telefon! 
Mellékletben megtalálod a 2017. évi adománygyűjtésből támogatásban részesülő intézmények 
listáját. Válassz egyet ki ezek közül, lehetőleg olyat, akikkel korábban még nem volt kapcsolatotok. 
Írj egy rövid e-mailt, vagy telefonon hívd fel őket és érdeklődj hogylétük iránt. 

 
3.2.  Te elkötelezett vagy. Tedd azzá pedagógus társaidat is!  Ez a siker 
elengedhetetlen feltétele! Olvassuk el figyelmesen az alap működési rendjét. Értsük meg 

ennek lényegét, és köteleződjünk el céljai mellett! E nélkül nem lehet sikeres a törekvésünk! Ha 
nem tudjuk őszintén elmondani: ez az én ügyem is!, ne kezdjünk a gyűjtésbe. Jobb egy el nem 
kezdett projekt, mint egy kudarcba fulladt. 

Ha ügyeddé vált, oszd meg a látásodat vezetőtársaiddal és az intézmény pedagógusaival. 
Többször és többféleképpen tájékoztass, hogy minden részlet jól rögzüljön. 

 
3.3. Osztályfőnökök nélkül nem megy! Ez a siker kulcsa! 
Az osztályfőnökök szerepe döntő, és őszinte elköteleződésük elengedhetetlen, hiszen az osztály 
együttmozdulása nagymértékben tőlük függ. Becsüljük meg munkájukat, és tegyük őket 
elkötelezettekké! Kérjük ki véleményüket, és fogadjuk meg javaslataikat. 

  
3.4. A diákpresbitérium és a szülői szervezet tájékoztatása és bevonása 
Támaszkodjunk a diákvezetőkre és tájékoztassuk pontosan a szülőket is. Tanulóink sokkal 
önállóbbak, és kreatívabbak, mint gondolnánk. Bízzunk bennük! Református iskoláink szülői 
közössége pedig olyan rejtett tartalék, amelyre bátran támaszkodhatunk.    
Ebben az évben az intézmények észrevételei és javaslatai alapján bővítettük az adománygyűjtés 
módszereit. Minden módszerben a diákok, osztályok önállósága meghatározó. Egyik fontos célja a 
tevékenységünknek ez a fajta szociális kompetenciafejlesztés. 

 
 
 

 
 



 
3.5. Készítsük el az adománygyűjtés dokumentumait! 
 

Az adománygyűjtés dokumentumait leegyszerűsítettük. Az anyagok teljes terjedelemben megtalálhatók a 
www.reformatus.hu vagy a www.levay.tirek.hu honlapon, a legfontosabbakat postai úton is megküldjük. 
Töltsd le a többit is és szükség szerint sokszorosítsátok. 

  
Postán megküldjük: 

1. A Generális Konvent elnökségeinek kísérőlevele    
2. Plakátok az adománygyűjtés népszerűsítéséhez 

 
Feltöltött anyagok a fentieken kívül:  

 Beszámoló és jegyzék a 2017. évi adománygyűjtésből támogatottakról. 

 Adománygyűjtési tájékoztató és módszertani ismertető diákoknak    

 Adománygyűjtő ív       
  (Abban az esetben használandó, ha ezt az adománygyűjtési módot választja az osztály.)  

   Kárpát-medencei Református Oktatási Alap Szabályzata  

   PP prezentáció, amit felhasználhatunk az iskolai tájékoztatáshoz 

 Adománybeküldő levél 

 
3.6. Az adománygyűjtés lefolytatása  

Az adománygyűjtésnek sok módja és módszere van. A tavalyi visszajelzések alapján négy 
adománygyűjtési technikát javaslunk az idén is. Természetesen, mindegyik iskola a helyi 
sajátosságainak megfelelően bővítheti az adománygyűjtés módszereit.  Javasoljuk, hogy az 
osztályfőnök, vagy osztályfőnökök bevonásával szülessen döntés arról, hogy az iskola 
egységes módszert használ-e, vagy meghagyja osztályonként a módszer 
megválasztás szabadságát? 

 
A fenti összegek tájékoztató jellegűek, ebben az intézmények szabadon dönthetnek. 
Javasolt az, hogy tanulónként 1000.-Ft, vagy annak megfelelő összeget igyekezzünk 
átlagosan gyűjteni. Fontos megértetnünk azt, hogy nem a tanuló zsebpénzét, vagy a szülő 
támogatását várjuk, hanem külső forrást szeretnénk keresni és bevonni erre a célra. 
A fenti módszer 5. osztálytól javasolt. Alsó tagozaton a pedagógusok belátásuk szerint 

alkalmazzák ezt a módszert, vagy válasszanak olyan módszert, amelybe a tanulókat és 
szüleiket is be tudják vonni.  

 
3.7. Az adománygyűjtés időtartama 

Az adománygyűjtés javasolt időtartama 1 hónap, javaslatként a november-december  
hónap került megjelölésre. Az adománygyűjtést úgy kell megszervezni, hogy a 
lezárása és az összegyűjtött adomány elküldése úgy történjen meg, hogy annak 
központi összesítésére és lezárására 2019. január 31-ig sor kerüljön. 
 
Az adományok összegyűjtése és beküldése a területileg illetékes 
részegyházhoz történik, Magyarországon a Zsinathoz. 
 
A lezárt adománygyűjtés után összesítsük az adományokat. Legyen visszajelzés a tanulók, 
pedagógusok, és a szülők felé. Köszönjük meg mindenkinek a munkáját, szorgalmas 
gyűjtését! 
Az összegyűjtött adományt az intézmény kiegészítheti saját forrásaiból, illetve más külső 
forrásból.  
Az adományokat a belső magyarországi iskolák a Zsinatra utalják át, a külső magyarországi 
iskolák a saját Püspöki Hivatalukba. Ők is átutalják majd a MRE Zsinatának, így az 
adománygyűjtés kezelése egy helyen történik. 
 

 
Köszönjük az intézményvezetőknek és pedagógusoknak az 

elkötelezettségüket, és kívánjuk, hogy tapasztaljuk meg mindannyian az 
összetartozás áldásait! 

http://www.reformatus.hu/
http://www.levay.tirek.hu/


Fogalomtár  
 
A Magyar Református Egyház azon részegyházak közössége, akik 2009. május 22-én Debrecenben 
közös alkotmányt fogadtak el, kimondva, hogy a hitvallás, a tanítás, és a hagyományok azonosságánál 
fogva zsinati egységben élnek. Az alkotmány hatálya a ratifikáció által csatlakozó egyházakra terjed ki.  
A részegyházak együttműködnek a jogalkotásban, a közös képviselet területén, az ökumenikus és más 
külső kapcsolatok kialakításában és szervezésében, a szeretetszolgálatban, a misszió, sajtó, a 
kommunikáció, az oktatás, az ifjúsági munka, az informatika területén, valamint a nyugdíjügyek 
intézésben.(28.§) 

 

♣ 

Részegyház: A saját országában önálló jogi személyiséggel elismert és a közös alkotmányt ratifikáló 
egyház. Az alkotmánytörvény alkalmazásában szinonim fogalomként használjuk még az „egyháztest” vagy 
„országos egyház” kifejezést. (30.§) 

 Magyarországon:          Magyarországi Református Egyház, 
 
                  Dunamelléki Református Egyházkerület 
 Egyházkerületei:    Dunántúli Református Egyházkerület 
      Tiszáninneni Református Egyházkerület 
        Tiszántúli Református Egyházkerület  
   
 Romániában:                 Romániai Református Egyház, 
  
 Egyházkerületei:         Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
       Erdélyi Református Egyházkerület  
 
 Horvátországban:     Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, 
 
           Szerbiában:       Szerbiai Református Keresztyén Egyház, 
  
 Szlovákiában: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  
   
  Ukrajnában:                  Kárpátaljai Református Egyházkerület 
 
     

♣ 
Generális Konvent:  

A Kárpát-medencében élő magyar református egyházmegyék és egyházkerületek hivatalban lévő 
elnökségségeinek (püspökök, egyházkerületi főgondnokok, esperesek, egyházmegyei gondnokok) 
tanácskozó és javaslattevő testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös 
ügyek koordinálása, az egység munkálása. 

 

♣ 
 

Generális Konvent Elnöksége: a részegyházak illetve egyházkerületeik püspökeiből és főgondnokaiból 

álló ügyvivő testület. 

♣ 
Az adománygyűjtés állandó támogatói 

 
 

Magyar Bibliatársulat 
 
www.bibliatarsulat.hu  

Kálvin Kiadó 
 
www.kalvinkiado.hu  

http://www.bibliatarsulat.hu/
http://www.kalvinkiado.hu/


 


