
Kitöltési útmutató 
 
Az adatlapot az alábbi esetekben kell kitölteni és beküldeni: 

- ha egy hittancsoport létszáma (fő) az október 1-jei létszámjelentéshez viszonyítva nőtt vagy csökkent, s 

a változás érinti a kis- és nagycsoportok közötti 8 fős határt. 

- ha olyan csoportösszevonásra/csoportbontásra került sor, melyet az október 1-jei adatlapon még nem 

jelöltek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tanév közbeni csoportbontásra illetve új csoport létrejöttére 

kizárólag különösen indokolt esetben (pl. órarend változása) kerülhet sor! Az indoklást néhány 

mondatban kérjük szépen mellékelni! 

- bármely olyan változás, amely csoportszámot érint. 

 

Csak azon intézmények azon csoportjait kell feltüntetni, ahol a fenti adatok valamelyikében változás 

történt. Az adatlap táblázatos része természetesen bővíthető, ha több sorra lenne szükség. Ha a nyomtatvány 

valamilyen okból nem ad lehetőséget a változás pontos jelölésére, kérjük kísérőlevélben egyértelműsíteni azt. 

A kitöltésnél hasznos lehet az ismétlőjelek használata. 

 

Amennyiben a HITTANOKTATÓ SZEMÉLYE változik meg február 1-jétől, kérjük azt telefonon vagy e-

mailben jelezni, és ebben az esetben külön erre a célra rendszeresített nyomtatványokat küldünk az 

érintetteknek e-mailben.  
 

HA AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÁLTAL OKTÓBER 10-I HATÁRIDŐVEL BEKÜLDÖTT ADATLAPHOZ 

KÉPEST SEMMIFAJTA VÁLTOZÁS NEM TÖRTÉNT, AKKOR EZEN ADATLAPOT NEM KELL 

KITÖLTENI.  

 

Az adatlapot aláírással, bélyegzővel ellátva postai úton a Zsinati Oktatási Iroda címére (1146 Budapest, Abonyi 

u. 21.) kérjük beküldeni. Postára adási határidő: 2016. február 10. 

 

Kitöltési minta: 

 

 

OM 

azonosító 

Telep-

helykód 

Feladatellátási 

hely címe 

(irányítószám, 

helység, 

közterület, 

házszám) 

Hittanoktató 

neve 
Évf. 

Csoport- 

létszáma (fő) 

okt. 1-

jei 

állapot 

febr. 1-

jei 

állapot 

változás 

(+/-) 

012345 001 

1111 

Fiktívváros,  

Minta u. 2.  

Példa Réka 1. 7 8 +1 

222222 001 
1112 Nekeresd, 

Őz u. 14. 
Piros Piroska 5. 2 

2+3 0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ _ „ _ 6. 3 

666666 002 
3333 Mintafalva, 

Fő u. 33. 
Minta János 2-3. 1+4 1+3 -1 

példa összevont 
csoportban létszám-

csökkenésre 

eltérő 
évfolyamok  

összevonásának 

jelölése 

példa létszám-

növekedésre 


