
Tájékoztató 
az állami iskolák 1-2. és 5-6. [valamint a hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamán]  

választható hit- és erkölcstan 2014/15. tanévi becsült létszámának jelentéséről 

 

 
A ZST-275/2013.11.13. határozattal módosított, a hittanoktatási támogatás igénylésének, 

folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló [ZST-137/2011.12.07.] szabályrendelet 13. § (2) 

bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi  

 „Adatlap a kötelezően választható református hit- és erkölcstan  szervezéséhez 2014/15.” és a 

 „Pótadatlap a kötelezően választható református hit- és erkölcstan  szervezéséhez 2014/15.” 
nyomtatványokat. 

 

Az adatlapot és – a rendelkezésre álló sorok elégtelensége illetve több intézmény esetén – a pótadatlapot 

a 2014. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. Becsült állapotnak az állami iskolával 

folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami iskola által közölt, a kitöltés 

pillanatában ismert létszámokat értjük. 

 

A hittanoktatást szervező egyházközségek által beküldött adatlapok alapján  

 nyújtja be a következő tanévre a Magyarországi Református Egyház a hit- és erkölcstan átlagbér 

alapú támogatás, valamint tankönyvtámogatása iránti pótigényét;  

 kerül sor a hittanoktatók 2014/15. tanév szeptember havi csoportlétszámának számítására mind 

a közvetlen, mind a közvetett kifizetés terén; 

 rendeli meg a Magyarországi Református Egyház a Kálvin Kiadótól az egyházközségekhez 

augusztus 25-ig kiszállítandó tankönyveket és feladatgyűjteményeket.  

 

Az adatlap beküldésének elmulasztása azzal jár, hogy 2014 szeptember hónapra nézve a be nem 

jelentett hittancsoportok finanszírozása nem lehetséges. Az október 10-én határidős, az október 1-jei 

tényadatokat tartalmazó létszámjelentés feldolgozása után, várhatóan november elején tudjuk a most be 

nem jelentett csoportokat és létszámokat figyelembe venni. 

 

Az adatlapokat nyilvánosságra hoztuk a www.reformatus.hu honlapon, valamint ugyanezen a napon 

eljuttattuk az egyházközségek által megadott elektronikus postafiókokba, valamint valamennyi 

egyházközségi @reformatus.hu címre is.  

 

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2014. június 10-ig postára adott adatlapok 

befogadására van lehetőség, mivel az adatlapok feldolgozási határideje június 30. Beküldési cím: 

Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.).  

 

Az adatlapokhoz ill. pótadatlapokhoz kérjük mellékelni a KLIK iskolái és az illetékes lelkipásztorok 

aláírásával hitelesített nyomtatványok fénymásolatát. Az adatalapok ellenőrzése során nagy hangsúlyt 

fektetünk a KLIK által rendszeresített nyomtatvány és a belső adatlapok egyező adattartalmára. 

[A KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékeseivel folytatott egyeztetésen az a 

megállapodás született, hogy május 26-án a tankerületek eljuttatják azt a nyomtatványt az iskolákhoz, 

melyet az iskola és az egyházközség közösen hitelesít. Ez képezi az adatok hitelességének alapját. 

Amennyiben mégsem vagy nem június 10-ig következik be a nyomtatvány hitelesítése, a június 10-i 

adatszolgáltatás akkor is teljesíthető.]  

 

 

Budapest, 2014. május 20. 

 

Zsinati Oktatási Iroda 

 

http://www.reformatus.hu/

