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

választható hit- és erkölcstan 2014. október 1-jei ténylétszámának 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. 

[kitöltendő a 2014. október 1-jei létszám alapján]” c. nyomtatványt. 

 

Az adatlap második oldalát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a rendelkezésre álló sorok elégtelen 

számúak vagy több intézményben folyik a hittanoktatás. Az adatlapot a 2014. október 1-jei tényadatok 

szerint kell kitölteni. Ezt az adatot egyeztetni szükséges az állami iskolával annak érdekében, hogy az 

ne más létszámot adjon meg a KLIK illetékes tankerületének. Egy adott iskola egy adott osztálya nem 

bontható aszerint, hogy a gyermekek más-más egyházközség területéről érkeznek az iskolába. 

 

A hittanoktatást szervező egyházközségek által beküldött adatlapok alapján  

 módosítja a 2014 szeptember-december közötti időszakra a Magyarországi Református Egyház 

a hit- és erkölcstan átlagbér alapú támogatás iránti igényét;  

 nyújtja be a Magyarországi Református Egyház a 2015. évi hit- és erkölcstan átlagbér támogatás 

iránti igényét; 

 kerül sor a hittanoktatók 2014/15. tanévi havi csoportlétszámának számítására (a szeptemberi 

előleg elszámolásával) mind a közvetlen, mind a közvetett kifizetés terén; 

 véglegesíti az Oktatási Iroda a hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának rendjéről szóló [ZST-137/2011.12.07.] szabályrendelet 18. § (2) bekezdés e) 

pontja szerinti tankönyvbázis adatait, 2014. november 30-ig – a pótrendelések és a visszáruzás 

adatainak feldolgozásával – megküldi aláírásra a nyilvántartó lapokat az egyházközségek 

számára.  

 

Az adatlap beküldésének elmulasztása azzal jár, hogy a 2014/15. tanévben a be nem jelentett 

hittancsoportok finanszírozása nem lehetséges, s sor kerül a szeptember hónapra kifizetett előleg 

visszavonására, a tankönyvek és munkafüzetek kiszámlázására. 

 

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. október 10-ig postára adott adatlapok 

befogadására van lehetőség, mivel az adatlapok feldolgozási határideje október 31. Beküldési cím: 

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

 

 

Budapest, 2014. szeptember 30. 

 

Zsinati Oktatási Iroda 

 

http://www.reformatus.hu/

