
 

  

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP (KMROA) GYŰJTÉSÉHEZ 

 

A Kárpát-medencei református intézmények pedagógusai és tanulói évről évre a testvéri összetartozás 
és felelősség szép példáját adják az adománygyűjtésben. Köszönjük, hogy fontosnak tartjátok ezt, és 
az idén is buzdítsuk egymást az adománygyűjtésre! 

 

MIÉRT FONTOS?  

Tavaly több, mint 20 ezer diák vett részt a gyűjtésben, akik közel 20 millió Ft adományt gyűjtöttek, 
amelyet a Magyar Református Egyház 20 millió Ft-tal kiegészített, így a gyűjtés végén 40 millió Ft-ot 
lehetett a kijelölt célokra fordítani.  

~ fontos, mivel a részvevők megérzik a segítő egység, a közös ügy fontosságát, 
~ tevőlegesen vesznek részt a gyűjtésben, így elköteleződésük intézményük és a református 

iskolaügy iránt erősebb lesz, 
~ ismertté válik a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap és annak céljai, és ezáltal a református 

intézmények, 
~ a Magyar Református Egyház központi költségvetéséből kiegészíti a gyűjtött adományokat. 

 

HOGYAN KEZDJEM EL? 

Ismerd meg az Alap és gyűjtés működését, majd gondold át, hogyan célszerű az iskolában vagy az 
osztályodban népszerűsíteni.  

Töltsd le az gyűjtés dokumentumait és nyomtasd ki, ami szükséges: 

~  a Generális Konvent tájékoztató levele 
~  plakát az adománygyűjtés népszerűsítéséhez  
~  általános információk az adománygyűjtéshez 
~  adománybeküldő levél 
~  a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap Szabályzata 

 
Kikre támaszkodhatsz? 

~ az osztályfőnökök, 
~ a diákpresbitérium vagy a diákönkormányzat, 
~ szülői munkaközösség 

 

HOGYAN GYŰJTSEK? 

Az adománygyűjtésnek sok módja és módszere van. Javasoljuk, hogy szülessen döntés arról, hogy az 
iskola egységes módszert használ-e, vagy meghagyja osztályonként a módszer megválasztás 
szabadságát.  

Például: 
~ család, ismerősök megkeresése, 
~ sütiért cserébe adomány, adventi vásár, tombola 
~ iskolai műsorokhoz kapcsolva az adománygyűjtést (színjátszás, stb.) 

 
 
 
 



 

  

 

MENNYIT GYŰJTSEK? 

Javasolt, hogy tanulónként 1000 Ft, vagy annak megfelelő összeget igyekezzünk átlagosan gyűjteni. Az 
adományokról lehetőség szerint adjunk átvételi elismervényt. 

 

MEDDIG GYŰJTSEK? 

Az adománygyűjtés javasolt időtartama 1 hónap. Az adománygyűjtést úgy kell megszervezni, hogy az 
összegyűjtött adomány átutalására 2023. január 31-ig sor kerüljön. 

A lezárt adománygyűjtés után összesítsük az adományokat. Legyen visszajelzés a tanulók, pedagógusok 
és a szülők felé. Köszönjük meg mindenkinek a munkáját, gyűjtését. 

Az összegyűjtött adományt az intézmény kiegészítheti saját forrásaiból, illetve más külső forrásból. 

Az adományok átutalását külföldről az ottani Püspök Hivatalba, Magyarországról a KMROA 
számlaszámára 10700024-71220215-51300009 várjuk. 

 

FOGALOMTÁR 

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.  
 
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. 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. 

 
Magyarország: Magyarországi Református Egyház 
Dunamelléki Református Egyházkerület 
Dunántúli Református Egyházkerület 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tiszántúli Református Egyházkerület 
 
Románia: Romániai Református Egyház 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Erdélyi Református Egyházkerület 
 
Horvátország: Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 
Szerbia: Szerbiai Református Keresztyén Egyház 
Szlovákia: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Ukrajna: Kárpátaljai Református Egyházkerület 

 
Generális Konvent 
A Kárpát-medencében élő magyar református egyházmegyék és egyházkerületek hivatalban lévő elnökségeinek 
(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. 
 
 


