
Az egyházközség hittanoktatási azonosítója: 
 

 

Adatlap a február 1-jei tényadatokról1 

a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskola 1-8. évfolyamán2),  

a létszám- és/vagy csoportváltozások bejelentéséhez 

 

Az egyházközség neve:  ..................................................................................................................................  

Az egyházközség levelezési címe: ..................................................................................................................  

1 sor = 1 hittancsoport (kivéve eltérő évfolyamok csoportösszevonása esetén, melyet kapcsos zárójellel 

kérünk jelölni!) 

OM 

azonosító 

Feladatellátási hely címe 

(irányítószám, helység, 

közterület, házszám) 

Hittanoktató neve Évf. 

Csoport- 

létszáma (fő) 

okt. 1-jei 

állapot 

febr. 1-jei 

állapot 

változás 

(+/-) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Kelt:  ................................................................... , 2015. február  ........... 

 

 

____________________________ ph. ______________________________ 

[fő]gondnok  lelkipásztor 

 

  

                                                 
1 Az adatlap beküldendő hitelesítve (aláírással és bélyegzővel ellátva) postán: Zsinati Oktatási Iroda 1146 Budapest, Abonyi u. 21.  

Beküldési határidő: 2015. február 10. 
2 A KLIK vagy valamely felsőoktatási intézmény által fenntartott állami iskola 1-2, 5-6. vagy kizárólag hatévfolyamos gimnázium 7-8.) 
évfolyamán az erkölcstan helyett választható református hit- és erkölcstan. A fakultatív hittanoktatás adatait itt NEM lehet megadni! 

     



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 

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

jelöltek 

- ha az október 1-jei adatlapon feltüntetett hittanoktató személyében február 1-jétől változás történt 

- bármely olyan változás, amely létszámot, csoportszámot vagy hittanoktatót 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 személyében változás történt, és az új hittanoktató az Oktatási Irodánál még nem 

regisztrált személy, kérésre küldünk a hittanoktató adatainak bejelentéséhez szükséges személyi adatlapot. 

 

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: 2015. február 10. 

 

Minta: 

 

OM 

azonosító 

Feladatellátási 

hely címe 

(irányítószám, 

helység, közterület, 

házszám) 

Hittanoktató 

neve 
Évf. 

Csoport- 

létszáma (fő) 

okt. 1-jei 

állapot 

febr. 1-jei 

állapot 

változás 

(+/-) 

012345 
1111 Fiktívváros,  

Minta u. 2.  
Példa Réka 1. 7 8 +1 

222222 
1112 Nekeresd, 

Őz u. 14. 
Piros Piroska 5. 2 2 

 

0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ 6. 3 3 0 

555555 
1112 Nekeresd, 

Tágas tér 8. 
BARNA 

BARNABÁS 
1. 8 8 

 

0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ 2. 6 6 0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ 5. 11 11 0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ 6. 12 12 0 

666666 
3333 Mintafalva, 

Fő u. 33. 
Minta János 2. 8 3 

 

0 

_ „ _ _ „ _ _ „ _ 2. 0 5 0 

 

(csoport-
összevonás) 

 

 

példa 
arra, hogy 

a 

lejelentett 
hittan-

oktató 

személye 

változott 

csoport-

bontás 


