102246
Református Pedagógiai Intézet
1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

102246
Református Pedagógiai Intézet
1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület
Budapest
Dr. Szontagh Pál Iván
1/3519842
refpedi@reformatus.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.08.21.

Ellátott feladatok:
-pedagógiai értékelés
-szaktanácsadás, tantárgygondozás
-pedagógiai tájékoztatás
-tanügy-igazgatási szolgáltatás
-pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
-tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
-tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21.
egyházi jogi személy
Papp Kornél
+36-1/460-0710
pappkornel@reformatus.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
002 - Református Pedagógiai Intézet Debreceni Telephelye (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
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- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
004 - Református Pedagógiai Intézet Nagykőrösi Telephelye (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
005 - Református Pedagógiai Intézet Miskolci Telephelye (3530 Miskolc, Kálvin János utca 2)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
006 - Református Pedagógiai Intézet (1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanügy-igazgatási szolgáltatás

4. Intézmény statisztikai adatai

Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=102246

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
002 - Református Pedagógiai Intézet Debreceni Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=002
004 - Református Pedagógiai Intézet Nagykőrösi Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=004
005 - Református Pedagógiai Intézet Miskolci Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=005
006 - Református Pedagógiai Intézet
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=006

5. Kiegészítő közzétételi dokumentum
Kiegészítő közzétételi
dokumentum:
Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/KIEGADATOK-102246-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-102246-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2020. október 22.
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Különös közzétételi lista:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai:
A Zsinat ZS.-43/2019.11.20. számú határozatával a Református Pedagógiai Intézet 2019. évi
beszámolóját elfogadta.
https://reformatus.hu/egyhazunk/dokumentumkereso/hatarozatok/zsinat/2019/20191120-21-i-zsinatiules-hatarozatai/

A Zsinat ZS.-23/2020.11.18. számú határozatával a Református Pedagógiai Intézet 20142020. évi cikluszáró beszámolóját elfogadta.
A Zsinati Tanács ZS.T.-3./2020.10.14. számú határozatával a Református Pedagógiai Intézet
2019. évi zárszámadását elfogadta.
https://reformatus.hu/egyhazunk/dokumentumkereso/hatarozatok/zsinati-tanacs/2020/zsinati-tanacs2020-oktober-14-i-ulesenek-hatarozatai/

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Az Oktatási Hivatal PSZKF/69-2/2020. ügyiratszámon a 2020-as év munkatervét elfogadta.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VIII/2763-1/2020/KOZNEVINT iktatószám alatt az
intézet 2019-es évi pénzügyi elszámolását elfogadta.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Munkanapokon 7.30-18.00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
http://www.refpedi.hu/rendezveny_naptar
http://www.refpedi.hu/rendezvenyek_lista

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával:
Intézményünkben nem volt ilyen.
Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök és az azokat betöltő személyek iskolai
végzettsége, szakképzettsége:
Munkakör

Pedagógiai előadó
Pedagógiai előadó
Pedagógiai előadó
Pedagógiai előadó

Pedagógiai szakértő

Végzettség, szakképzettség
Főiskola: óvodapedagógus
Szakvizsgák: szakvizsgázott pedagógus óvodai szakértő területen, szakvizsga
óvodai menedzser szakterületen
Főiskolai végzettség: tanító
Szakvizsga: szakvizsgázott pedagógus
Főiskola: ének-zenetanár, karvezető, református kántor
Főiskola: biológia, kémia szakos tanár
Szakvizsga: közoktatási vezető
Főiskola: magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár
Egyetem: történelem szakos középiskolai tanár
Szakvizsga: közoktatási vezető

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő
Pedagógiai szakértő
Pedagógiai szakértő

Pedagógiai szakértő

Munkakör
gazdasági vezető
pedagógiai ügyintéző
pedagógiai ügyintéző
pedagógiai
(katechetikai)
ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző

Tudományos fokozat: PhD Állam- és jogtudomány területen
Egyetem: református lelkész, református vallástanár
Tudományos fokozat: PhD Hittudomány, Gyakorlati Teológia területen
Egyetemi végzettségek: okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai
tanár
Felsőfokú szakképzés: Protokoll és rendezvényszervező szakember
Szakvizsga: szakvizsgázott pedagógus
Főiskolai végzettségek: matematika, kémia, számítástechnika szakos tanár
Egyetemi végzettség: pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára
Szakvizsga: közoktatási vezető
Egyetemi végzettség: matematika és biológia szakos középiskolai tanár, angolmagyar szakfordító, környezetvédelmi- és fejlesztési tanácsadó
Szakvizsga: mérési- értékelési szakterület
Főiskolai végzettségek: tanító, Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Egyetem: középiskolai pedagógiai tanár
Szakvizsga: Közoktatási vezető
Főiskola: Műszaki szakoktató
Egyetemi végzettség: okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár
Szakvizsga: szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen
Egyetemi végzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
tanár, református vallástanár,
Szakirányú továbbképzés: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember
Szakvizsga: közoktatási vezető
Főiskola: óvodapedagógus
Egyetem: okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár
Szakvizsga: szakvizsgázott pedagógus szakvizsgázott pedagógus óvodai szakértő
területen és
szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen
Főiskola: történelem és könyvtár szakos tanár, református hitoktató
Egyetemi végzettségek: történelem szakos középiskolai tanár, református lelkész
Szakvizsga: közoktatási vezető
Egyetemi végzettség: lelkipásztor, református lelkész, hittanár-nevelő
Egyetemi végzettségek: református teológus, református vallástanár
Egyetemi végzettségek: református lelkész, református teológus, református
vallástanár
Szakirányú továbbképzés: mentálhigiénés szakember

Képzettség, szakképzettség
szervező üzemmérnök, mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)
gimnáziumi érettségi, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, gyógytornászfizioterapeuta
gimnáziumi érettségi, képesített könyvelő (költségvetési szak), gépíró,
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
szakközépiskolai érettségi, pedagógiai- és családsegítő munkatárs,
számítástechnikai szoftverüzemeltető
gimnáziumi érettségi, gépjármű ügyintéző, gyors- és gépíró, termelőszövetkezeti
képesített könyvelő
gimnáziumi érettségi, rendszerinformatikus, irodagép-technikus,
számítástechnikai szoftverüzemeltető

Az intézmény működés rendje:
Lásd a Szervezeti és Működési Szabályzatot:
http://refpedi.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/SZMSZ_20170517.pdf

A nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formái és módjai:
A kapcsolattartás főbb formái:
 Tájékoztatás az Intézmény honlapja által, az interaktív felületek folyamatos fejlesztésével, heti vagy
napi frissítéssel;
 tájékozódás a partnerintézmények helyzetéről, igényeiről és elégedettségéről;
 személyes kapcsolattartás telefonon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül, illetve az RPI
rendezvényein vagy partnerrendezvényeken való személyes jelenlét segítségével.

Tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások és azok díjtételei:
Önköltségi térítés mellett igénybe vehető nem akkreditált képzések listája és díjszabása:
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kiskepzesek_listaja_2020_BVO_teljes.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kiskepzesek_listaja_2020_BVO_online.pdf

Akkreditált képzések listája és díjszabása:
Képzés neve
Értékorientált vezetés
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6848
Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az iskolákban
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6024
A keresztyén pedagógia esszenciája
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5587
Online feladatkészítés a közismereti tárgyakhoz és a hit- és erkölcstan oktatáshoz
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6858
Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6163
A keresztyén pedagógia esszenciája ÚJ akkreditáció
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7439
Tanuljunk egymástól! – Tudásmegosztás pedagógusok között
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7566
Komplex tanulásszervezési formák a pedagógiai gyakorlatban
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7582
Lelki nevelés a keresztény óvodában
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7379
A hitre nevelés elméleti alapjai
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6120
Szeretetnyelvek a pedagógiában
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6085
Generációs kihívások, kommunikációs válaszok a köznevelésben
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6491

Részvételi díj összege
Minimum
Max.
30 000 Ft

75 000 Ft

27 000 Ft

40 000 Ft
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27 000 Ft
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27 000 Ft
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30 000 Ft

27 000 Ft

30 000 Ft

27 000 Ft

30 000 Ft

27 000 Ft

40 000 Ft

27 000 Ft

30 000 Ft

Egyéb megrendelések esetében a díjszabás az RPI Önköltségszámítási szabályzata alapján kerül
meghatározásra.

