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Életrajz - végzettség

Oklevelek:

Református lelkipásztor, DRHE

Református vallástanár, DRHE

Master of Theology, Christian Education, PTS

Tudományos fokozat

PhD, Hittudomány, Katechézis, DRHE



Életrajz - tevékenység

Hittanoktató 
református 

egyházközségben

Hittanoktató egyházi 
általános iskolában

Hittanoktató egyházi 
középiskolában

• Debrecen-Széchenyikert

• Berettyóújfalu-
Szentmárton

• Nyírbátor

• Méhtelek

• Budapest-Zugló

• Toldi Miklós Református 
Általános Iskola, 
Berettyóújfalu

• Dóczy Gedeon 
Református 
Gimnázium, Debrecen 



Életrajz- tudományos tevékenység

Főiskolai 
oktatás

Egyetemi 
oktatás

RPI

• KTFK, Debrecen

• DRHE, 
Hajdúböszörmény

•DRHE, Debrecen.
•KRE-HTK, Budapest

• Katechetikai 
szakértői 
feladatok

• (2007- )



RPI katechetikai

tevékenységek jogalapja

48/2012. EMMI 
rendelet

MRE 2007/II. tv. és a Zs.-
243/2012.11.16 

Szabályrendelet alapján

Katechetikai 
szakértői 
feladatok



Szakértői feladatok irányai

Református 
oktatási 

intézmények
Református 

egyházközségek és más 
fenntartású oktatás 

intézmények felé



Aktuális szakértői 

tevékenységek 2014-

ben 



Katechetikai szakértői feladat 1.

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Hit- és erkölcstan kerettanterv gondozás

Hit- és erkölcstan 
taneszköz fejlesztés 

(középiskola) 

Hit- és erkölcstan 
taneszköz fejlesztés

(általános iskola)



Eredmények, 

2014.

1 kerettanterv

15 ált. isk. tankönyv és 

munkafüzet

15 középiskolai 

modulfüzet

8 digitális TS



Szakértői feladatok: tantárgygondozás

 Nyomtatott és digitális taneszköz fejlesztés 

vezetése 

 Hit- és erkölcstan tankönyvcsalád team 

facilitátori és szakmai koordinációs feladatok. 

 Valláspedagógiai-szakmai tanácsadás a 

külső megbízottak számára.

 Teológiai, valláspedagógiai és tankönyv 

szakértői lektorálás.

 Egyes tematikai egységek megírása.

 Tördelési folyamatirányítás.



Szakértői feladatok: szaktanácsadás

 Intézményi és egyéni szaktanácsadás 

szakmai, valláspedagógiai, hit- és erkölcstan 

oktatás egészét érintő témákban.

 Szakmai segédletek írása aktuális témákban.



Katechetikai szakértői feladat 2.

Tanügyigazgatás

• Hit- és erkölcstan helyi 
tantervi minta és 
szakvélemény

• Hit- és erkölcstan oktatást 
érintő jogszabály 
értelmezés

Református 
oktatási 

intézmények 
számára

• Hit- és erkölcstan helyi 
tantervi minta és 
véleményezés szakmai 
koordináció

• Hit- és erkölcstan oktatást 
érintő jogszabály értelmezés

Református 
Egyházközségek 

számára



Szakértői feladatok: tanügyigazgatás

 Segédletek készítése (pl. helyi tantervi minta, 

útmutató a jogszabályokhoz, GYIK).

 Támogató szakvélemény kiállításának 

szakmai irányítása.

 Támogató szakvélemények elkészítése.

 Helyi tantervek érvényességének 

ellenőrzése.



Katechetikai szakértői feladat 3.

Pedagógiai tájékoztatás

Hit- és erkölcstan 
tankönyvlista

• Gondozás

• Fejlesztés

• Közzététel

Szakmai 
tájékoztatók

• Katechetikai 
hírlevél

• RPI honlap 
katechetikai
része

• hittan.info

Speciális igényű 
munkacsoportok a 

katechézis
támogatásában

• Látássérültek

• Cigányok

• Terv: 

• Hallássérültek

• Szellemi 
fogyatékosok



Katechetikai szakértői feladat 4.

Pedagógus képzés és továbbképzés

30-40 órás 
továbbképzések

Konferenciák, 
szakmai napok

Munkacsoportok 
értekezletei

Fő hangsúly: módszertan és

az új taneszközök 

használatának segítése 

Fő hangsúly: tájékoztatás, 

Segítségnyújtás szervezési

kérdésekben

bevezetés az új taneszközök

világába.

Fő hangsúly: 

taneszköz fejlesztés;

Speciális igények támogatása.



Igazgatóhelyettesi feladatok

 RPI-KM szakmai és vonatkozó pénzügyi koordinációja.

 RPI-KM éves munkaterv és pénzügyi szükséglet 

tervezése.

 RPI-KM munkatársainak heti/havi feladatkiosztása, 

operatív tervezés.

 RPI-KM külső megbízottai által végzett feladatok 

szakmai és pénzügyi kontrollja.

 Féléves/éves beszámolók készítése MRE Zsinat, INT 

számára. 

 RPI-KM szerződéseinek pénzügyi és szakmai 

előkészítése.



Folyamatos szakmai 

együttműködés 
 KRE-HTK

 KRE-TFK

 DRHE

 SRTA

 MRE Zsinat Ifjúsági Iroda 

 Felvidéki Református Egyházkerület

 RRPI



Önfejlesztés, reflexió

Vezetői attitűd és személyiség: tudatos fejlesztés, 

egyéni felelősségvállalás erősítése, munkatársak 

egyéni erősségeinek még hatékonyabb felmérése és 

személyre szabadott feladatok tervezése.

Hatékony időgazdálkodás és stressz kezelés: a 

saját szakértői munka területén.



Tervek 

 Országos szakértői listára való felkerülés.

 Hittanoktató továbbképzési és minősítési

rendszer kidolgozása.

Köszönöm a figyelmet!


