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Bevezetés 
A MRE Istentől adott küldetésének és feladatának tekinti a katechézis szolgálatát a gyermekek és 
fiatalok között. Református egyházközségeink szolgálattevői református hittan foglalkozásokat 
tartanak önkormányzati óvodákban, református hittanórákat az önkormányzati és más felekezet 
fenntartásában lévő általános- és középiskolákban, valamint az adott egyházközség termeiben. 
Ezeken kívül a református óvodák életének szintén szerves része a hitélet fejlesztése, valamint a 
református iskolákban is lehetőség van református hittanórák megtartására.  
 
A RPI e módszertani segédlet bevezetésében szeretné kiemelni, hogy tiszteli és becsüli 
mindazoknak a lelkipásztoroknak, hittanoktatóknak, vallástanároknak az odaszánt szolgálatát és 
munkáját, melyet e téren végeznek. E munka segítésére készült ez a módszertani segédlet, mely 
rövid és összegző útmutatás akar lenni a hittanórák adatainak és nyilván tartásának 
áttekintéséhez. 
 
A MRE által végzett református hitre nevelési alkalmak (hittanórák, óvodai foglalkozások) 
látogatásának törvényi háttere 
 
A MRE hittanoktatása a MRE 2007/II. hittanoktatási törvény alapján két színtéren történik: 

a. iskolai hitoktatás (egyházi iskolák katechézise). 
b. gyülekezetben (ide tartoznak az önkormányzati iskolák, óvodák, gyülekezeti terem, más 

fenntartású egyházi iskola) 
 
A két színtér más-más felelősségi köröket mutat a számunkra. 
 

a. A református oktatási intézményekben történő katechézisről két MRE törvényben 
található rendelkezéseket: 

- MRE Közoktatási Törvénye, 1995. évi I. törvény a 1998. évi II. és a 2005. évi II. törvény 
és a ZS-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben 

- MRE 2007. évi II. törvénye a hittanoktatásról. 
 
A református oktatási intézményekben a katechézis szerves része az iskolai órarendnek, 
heti két órában, illetve az iskolai naplóban kerül vezetésre. Ezek ellenőrzési lehetősége és 
feladata elsősorban az adott iskola fenntartójához és vezetőségéhez tartozik. Ez a típusú 
hittanoktatás könnyebben átlátható és nyomon követhető, illetve az adott iskola 
vezetősége általában el is végzi az ellenőrzését, melyre éppen ezért jelen módszertani 
útmutató nem tér ki.1  

                                                           
1 „A MRE Közoktatási Törvénye, 1995. évi I. törvény a 1998. évi II. és a 2005. évi II. törvény és a ZS-184/2008. sz. 
zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben” vonatkozó rendelkezései: 

- 21.§. 8. A fenntartó értékeli (szakértők bevonásával) az intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét; 

- 31.§. 1. … a hitoktatás tantárgy a hit- és erkölcstan és az egyházi ének tantárgy keretében valósul meg.  
- 31.§. 2. Az 1-13. évfolyamon a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása tantervbe iktatottan, legalább heti 2 

órában kötelező, azok nem pótolhatóak, ill. nem vonhatóak össze áhítattal vagy más közösségi alkalommal. 
- 31.§.5. A szülő írásbeli kérésére a tanuló a hit- és erkölcstan tantárgy helyett etika tantárgyat választhat, 

amennyiben az adott településen – az adott iskolatípusban – csak református intézmény működik… 
- 31.§. 6. A hit- és erkölcstan, illetve az etika osztályzata, valamint az egyházi ének értékelése bekerül a 

bizonyítványba. 
- 31.§. 7. A hit- és erkölcstan kötelezően választható érettségi tárgy. 
-  31.§.8. A konfirmációi előkészítés és vizsga tantervben meghatározott évfolyamokon történhet. A 

fogadalom az iskola székhelye vagy a lakóhely szerinti gyülekezetben tehető le. 
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b. Nem iskolai hittanoktatás esetén esetén, tehát az önkormányzati és más fenntartású 
iskolákban, a gyülekezet termeiben történő hittanórák, illetve az önkormányzati 
óvodákban történő református hitre nevelés alkalmainak esetében a következő törvények 
és szabályrendeletek az irányadók: 
 

- MRE 2007. évi II. törvénye a református hittanoktatásról. 
- 124/2000. Zsinati határozat a református hittanoktatási kerettanterv tárgyában. 

 
Ezek a szabályozások foglalják magukba mindazokat a pontokat, melyek a hittanoktatás egyes 
tartalmi és formai részleteire vonatkoznak.  
Az alábbiakban a református egyházközségek által végzett, tehát az ún. „gyülekezeti” 
hittanoktatás látogatásának a főbb kérdései kerülnek elő. 
 
Ellenőrzési típusok (fogalmi tisztázás) 
A hittanórák látogatása során két típusú ellenőrzést különböztethetünk meg: 

- adminisztratív ellenőrzés: mely azokra a dokumentumokra, adatokra vonatkozik, 
melyek központilag lejelentésre kerülnek és a hittanórák éves menetével, folyamatával 
foglalkoznak. Itt elsősorban formai kérdések kerülnek elő, a tartalmi kérdéseket nem 
érinti. 

- szakmai kontroll: ez a típusú ellenőrzés a hittanórák formai kérdéseit kevésbé érinti 
(bár lehet része annak), és elsősorban a tartalmi kérdések kerülnek előtérbe. Ez az 
ellenőrzés csakis olyan katechetikai szakértő által végezhető, aki a Szakértői 
névjegyzékben szerepel és szakma téren megfelelő háttértámogatást, segítséget 
nyújthat a hittanóra fejlesztésében. 

 
A református egyházközségekben végzett hittanórák látogatása esetén első sorban az 
adminisztratív ellenőrzés javasolt, míg a szakmai kontroll csakis az adott 
hittanoktató/lelkipásztor egyéni kérésére, illetve az egyházmegye esperese által kért speciális 
esetben. 
 
 
A hittanórák látogatásának fő kérdései 
 

a. Ki rendelheti el és ki végezheti el a gyülekezet által végzett hittanórák/hitéleti 
foglalkozások látogatását? 

 
A református egyházközségben 
Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról2 szóló törvény 39.§. alapján az adott református 
egyházközség lelkipásztora felelős az „egyházközségben végzett minden egyházi 
szolgálatért”, melynek része a tanítói feladatok ellátása, tehát az óvodai katechézis és az 
iskolai hittanoktatás is. Abban az esetben is így van ez, ha a gyülekezetben megbízott 
hittanoktatók végzik a katechézis szolgálatát. 
Az illetékes gyülekezet vezetősége (lelkipásztor, gondnok) elrendelhetik és végezhetik is 
saját gyülekezetükben, a megbízott katechéták által végzett hittanórák látogatását. (2007/II. 
11.§.) 
 

                                                           
2 Az 1994. évi II. tc. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról Módosította: 1996. évi II. tv.; 2001. évi II. tv.; 
2002. évi III. tv.; 2005. évi VII. tv.; 2006. évi I. tv.; 2006. évi IV. tv.; 2010. évi III. tv.  
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A református egyházmegyében 
Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló törvény 83.§ szerint a canonica visitatio 
keretén belül köteles az adott egyházmegyéhez tartozó egyházközséget évente meglátogatni 
és megvizsgálni. (Ha személyesen nem tudja ezt megtenni, akkor a törvény szerint 
egyházmegyei tanácsosokat kérhet föl erre a feladatra.) Ennek a látogatásnak része az adott 
egyházközség hittanoktatásának adminisztratív, formai ellenőrzése is.  A MRE 2007/II. Tc. 
18.§. 1. szól arról, hogy az egyházmegye a hittanoktatással kapcsolatos feladatait 
egyházmegyei bizottságra vagy előadóra bízhatja. A bizottság/előadó feladatai közé tartozik 
a hittanoktatás koordinálása, adminisztrálása, ügyintézése. 
Ugyancsak az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló törvény 77.§.(2) beszél arról, 
hogy minden egyházmegye alapíthat hittanoktatási bizottságot.3 Ez a bizottság, ill. az 
egyházmegyei közgyűlés kijelölhet egyházmegyei katechetikai előadót az egyházmegyében 
történő katechetikai munka segítésére. A vallásoktatási bizottság, illetve az egyházmegye 
katechetikai előadója javaslatot tehet az illetékes esperesnek bizonyos egyházközségek/ az 
egész egyházmegye katechetikai adminisztratív ellenőrzéséről. A javaslattétel után az 
egyházmegye esperese jelöli ki azokat az egyházmegyei lelkipásztorokat (akár a bizottság 
tagjai és a katechetikai előadók közül), akik az illetékes helyszíneken ezt az ellenőrzést 
elvégezhetik. Mindezek a hittanóra látogatások csak az adminisztráció pontos végzésére és a 
MRE hittanoktatásra vonatkozó törvényei által előírt formai kritériumok megtartására 
vonatkozhatnak – tartalmi, szakmai kérdésekre nem. 
 
b. Mire terjedhet ki az adminisztratív ellenőrzés? Melyek a számon kérhető 

dokumentumok? 
Akár az egyházközség vezetősége, akár az egyházmegye esperese által elrendelt adminisztratív 
ellenőrzés kétféle módon történhet: 
 
A helyszínen, ahol a következő ellenőrizhető: 

Hittanoktatási hiányzási, haladási, osztályozó napló, melynek kivitelezése a MRE 
2007/II. tc. 13.§. 3. alapján a RPI feladata, és amelyet a Kálvin Kiadó terjeszt. 

A létszámlejelentő adatlapban az esperesi hivatal felé közölt csoport létszáma, a hittanóra 
adatlap szerinti helye/ideje, hittanóra tartója.  

A létszámlejelentő adatlapban föltüntetett időpontban/helyszínen a lejelentett hittanoktató 
jelenléte.  
 
Utólag az esperesi hivatalban/ canonica visitatio a gyülekezetben történő ellenőrzés idején 
kérhetőek a hittanoktatás dokumentumai közül (2007/II. Tc. 13.§. 1) a visszatekintő 
számvetéshez: 

 
• Létszámlejelentő adatlap az adott évhez tartozó már lezárt tanévről/tanulócsoportokról.  
• A tanulócsoportokhoz tartozó hittanoktatási hiányzási, haladási, osztályozó napló 

(naplók), melynek kivitelezése a MRE 2007/II. Tc. 13.§. 3 alapján a RPI feladata, és 
amelyet a Kálvin Kiadó terjeszt.  

• Az adott évhez tartozó már lezárt tanévről egy összesített jegyzék mindazokról a 
tanulókról, akik hittanórán vettek részt, ill. a végzett tanévről bizonyítványt kaptak. 

 
 

                                                           
3 A törvény vallásoktatási bizottság néven említi. 
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Az új tanévre vonatkozóan előre tekintve, az esperesi hivatalban/ canonica visitatio idején 
kérhetőek: 
• Létszámlejelentő adatlap, melynek leadási határideje az adott év okt. 1. Módosítási 

lehetőség a következő félév elején. 
• A gyülekezet 2007/II. tc. 4.§. alapján elkészült helyi tantervek/ az adott 

tanulócsoportokhoz tartozó tanmenetek. (Ezek létét vizsgálhatja csak az adminisztratív 
ellenőrzés, de annak tartalmi kérdései már a szakmai kontroll körébe tartoznak). 

 
 

c. Mely részei ellenőrizhetőek és kérhetőek számon a hittanoktatási haladási, jelenléti 
és értékelési naplónak? 

A MRE 2007/II. Tc. 13.§. alapján RPI által készített és Kálvin Kiadó által forgalmazott napló 
tartalmazza egy adott hittancsoport haladási, jelenléti és értékelési adatait. Ez a napló a 
gyülekezeti hittanoktatás sajátosságait figyelembe véve 3 változatban készült és került 
forgalomba: 
12 tanuló/36 tanóra 
24 tanuló/36 tanóra 
24 tanuló/72 tanóra 
 
A MRE hittanoktatási törvénye alapján a gyülekezeti hittanoktatásban bármelyik napló 
használható, illetve a 2007/II. Tc. 13.§. 1/2. alapján akár elektronikusan is vezethető, de minden 
félév zárásakor ki kell nyomtatni és hitelesíteni. 
 
 A RPI a következő formai pontokat javasolja a naplók ellenőrzéséhez. 

• Legyenek kitöltve a napló hitelesítési adatai (3.oldal): gyülekezet/iskola; a csoport 
megnevezése; a hittanóra időpontja és helyszíne; az oktatást végző személy 
neve/foglalkozása; a naplót megnyitó és lezárt tanév esetén záró, hitelesítő lelkipásztor 
aláírása. Gyülekezeti hittanoktatás esetén a foglalkozások időtartama óvodás korúak 
esetében a református keresztyén hittantanítás óvodai keretprogramja alapján 3-4 évesek 
számára 15 perc, 4-5 évesek számára 20-25 perc, míg 6-7 évesek számára 30-35 perc. Az 
iskolás korú gyermekek részére min. heti 1 tanóra (45 perc) az elvárt időkeret.  

• A haladási naplóból minimum a következő pontok: dátum; óra témája; tanár kézjegye. 
• A haladási napló szöveges értékelésének kitöltése önkéntes és nem kötelező. 
• A napló jelenléti és értékelési részében szerepeljen a tanulók neve, illetve jelölve azok az 

órák, melyeken részt vett. Mivel a gyülekezeti hittanoktatásban a részvétel önkéntes és az 
osztályzás nem kötelező, így lehetőség van ugyan valamilyen jellegű értékelésre a 
naplóban – de ennek kitöltése nem kötelező és így nem is kérhető számon. 

• A napló tartalmaz egy kitölthető részt a tanulói és családpedagógiai adatokra 
vonatkozóan. A 2007/II. tc. 12.§. 2 alapján ezeknek a személyes adatoknak a kitöltéséért 
az egyházközség esetében a lelkipásztor, egyházmegyei kezeléséért pedig az esperes a 
felelős. Ezek az adatok csak belső ellenőrzésre és a belső egyházi összesítések 
elkészítésére használhatóak föl. Mivel az adatok megadása a szülők részéről önkéntesen 
történik, így ha egy-egy tanuló esetén hiányos a kitöltés, az a lelkipásztortól/katechétától 
nem kérhető számon.   

 
 


