
Információk a 60 órás pedagógusok számára szervezett  

hittanoktatásra jogosító képzésről 
 

Az MRE 2016. évi I. törvény a református hittanoktatásról 5.§. (4) c. az állami általános iskolában 
és hatévfolyamos gimnáziumban tartható kötelezően választható hittanoktatás a képesítési és 

alkalmazási feltételek vonatkozásában változást hozott.  
 
 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott, az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítésnek megfelel az, 
 
c) aki pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 
továbbá a Református Pedagógiai Intézet szervezésében legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés 
keretében elsajátította a hit- és erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket” 

 
A törvény hatályba lépésének ideje: 2016. szeptember 01.  
 
Az RPI eleget téve a törvény által ráruházott kötelezettségnek, a következő módon dolgozta ki a 60 
órás képzést: 

 Két, 30 órás, államilag akkreditált továbbképzésből áll össze a 60 óra. Ez a pedagógus 

továbbképzésben elszámolható. 

 Az MRE Zsinat Elnökségi döntése értelmében, ezek a képzések önállóan nem jogosítanak hit- 
és erkölcstan oktatás végzésére, és csak az időkereteknek megfelelő, minimális elméleti és 
módszertani ismereteket tartalmazzák. Mindkét 30 órás továbbképzés teljesítése után, az RPI 
ingyenesen kiállítja a törvénynek való megfelelésről való igazolást, hogyha a hittanoktatásba 
bevonni kívánt pedagógus kéri azt az RPI-től és benyújtja a területileg illetékes lelkipásztor 

nyilatkozatát a következőkről:  
o a  pedagógus az egyházközség teljes jogú tagja,  
o az egyházközség presbitéruma alkalmasnak találja arra, hogy az adott egyházközség 

területén lévő állami általános iskolában és/vagy hatévfolyamos állami gimnáziumban 
hittanoktatói szolgálatot végezzen,  

o együtt kíván vele dolgozni a katechézis területén. 
 

A két elvégzendő 30 órás képzés: 

 
1. A hitre nevelés elméleti alapjai az általános iskolában: alapozó képzés (30 óra) 

 
2. Módszertani képzések közül lehet választani (30 óra minden alábbi képzés) 
a)  Bibliodramatikus eszközök a katechézisben 
b) Az élménypedagógia lehetőségei a katechézisben 

c) Kreatív hittan, módszertani lehetőségek az 1-8. évfolyamok katechézisében 
 
A két képzés elvégzése után, egyéni kérésre az RPI a szükséges törvényességi feltételeknek való 

megfelelésről szóló igazolást kiállítja. 

 
Képzés tartásának módjai: 

A) Budapest 

A budapesti képzésre való jelentkezés esetében a pontos időpontról minden előzetes érdeklődőnek 

értesítést küldünk. Költsége: 30.000 Ft/fő (református iskolák munkatársainak, vagy egyházközségek 
munkatársainak 27.000 Ft/fő) 
 
 
 

 



B) A képzések kihelyezett módon, előzetes egyeztetés alapján is tarthatóak.  
Kihelyezett képzés feltételei: 

 Min. 12 fő (össz. max. létszám: 12-30 fő) 

 Helyszín biztosítása 

 Előzetes egyeztetés és kontakt személy 
 
A képzés összköltsége létszámtól/igénytől függően kerül egyeztetésre, mely központilag a megrendelő 
egyházmegye/egyházkerület által fizetendő. (Az egyházmegye/egyházkerület szedi be a szükséges 
összeget a jelentkezőktől.) 
 

A képzésekről további információ a következő elérhetőségeken kérhető: 

Balla Magdolna: 30/961-8672 

balla.magdi@reformatus.hu 
 
Dr. Szászi Andrea:  
szaszi.andrea@reformatus.hu 
30/961-8674 
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