
Tájékoztató 
 

az állami iskolák 1-2-3. és 5-6-7. [valamint a hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamán] 
kötelezően választható hit- és erkölcstan 2015/16. tanévi becsült létszámának jelentéséhez 

 
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 2015/16., egyben a 

taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez” elnevezésű nyomtatványt. 
 

Az adatlapot a 2015. 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. Az adatlap egyben a taneszközök tanulói 
példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós 
tankönyvek számát NEM SZABAD LEVONNI a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda 
végzi el!  
 
A tanári példányok rendelése az előző tanévhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges, 
az egyházközség költségén. Tehát a tanári példányokat írásban kell megrendelni a Kálvin Kiadó alábbi 
elérhetőségei egyikén: E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu; Postacím: MRE Kálvin János Kiadója, 
1113 Budapest, Bocskai út 35. A megrendelésnek tartalmaznia kell a taneszközök címét, kódszámát, 
példányszámát, a kiszállítási címet, az átvevő elérhetőségeit (telefon, e-mail), valamint az 
egyházközség számlázási adatait! 
 
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; 

– rendeli meg a Magyarországi Református Egyház a Kálvin Kiadótól az egyházközségekhez 
augusztus 25-ig kiszállítandó tankönyveket és feladatgyűjteményeket a tanulók számára. 

 
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 2015. június 10-ig postára adott adatlapok 
befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll 
rendelkezésünkre. Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Tisztelettel 
kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként 
szíveskedjenek postára adni az adatlapot! 
 
Amennyiben rendelkezésre áll, az adatlapokhoz kérjük mellékelni a KLIK iskolái és az illetékes 
lelkipásztorok aláírásával hitelesített adategyeztető nyomtatványok fénymásolatát. Az adatalapok 
ellenőrzése során nagy hangsúlyt fektetünk a KLIK által rendszeresített nyomtatvány és a belső 
adatlapok egyező adattartalmára. 
 
A Zsinati Oktatási Iroda munkatársai szívesen válaszolnak az adatlapok kitöltésével kapcsolatos 
kérdéseikre. A kitöltés során felvetődő kérdéseket az oktatasi.iroda@reformatus.hu email címen 
vagy a 06-1/460-0710 telefonszámon tehetik fel. 
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Kitöltési útmutató 
 
– Az intézményeket telephelyek szerint külön blokkban kérjük feltüntetni, azaz amennyiben a 
kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatása egy intézmény több feladatellátási helyén zajlik 
(akár egy településen belül is), akkor több intézményi blokk kitöltése szükséges. A feladatellátási hely 
3 jegyű azonosítója (telephelykód) - mely telephelyenként (helyszínenként) eltérő - megkereshető az 
Oktatási Hivatal www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso honlapon, vagy 
beszerezhető az iskolától. 
 
– A táblázat(ok)ban 1 sorban 1 csoportot kell feltüntetni! A táblázat(ok) utolsó oszlopát csak eltérő 
évfolyamok csoportösszevonása esetén kell kitölteni az alábbi példa alapján, feltüntetve a csoport 
összetételét, és azt is, hogy az összevont csoportban melyik évfolyam taneszközét szeretnék 
használni. (Amennyiben a csoport nem összevont, akkor az utolsó cella értelemszerűen üresen 
marad.) 
 
Példa: 
 

Az előzetesen tervezett hittanoktató neve Évfolyam 
Csoport-
létszám 

(fő) 
Összevont csoport részletezése3 

Barna Barnabás 1. 5  

Barna Barnabás 2-3. 8 
2 másodikos + 6 harmadikos tanuló; 

3-os tankönyv 

Piros Piroska 5-6-7. 4 
1 ötödikes + 1 hatodikos + 2 

hetedikes tanuló;  
tankönyv évfolyam szerint 

 
 
– Ismét szeretnénk hangsúlyozni, hogy az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát 
NEM SZABAD LEVONNI a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el!  
 
Budapest, 2015. május 20. 
 

Zsinati Oktatási Iroda 


