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1. A református szaktanácsadói rendszer 
 

A vonatkozó jogszabályok alapján a református köznevelési hálózatban a tantárgygondozó 

szaktanácsadás feladatát a Református Pedagógiai Intézet (RPI) látja el a református 

fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó mesterpedagógus szaktanácsadók 

bevonásával. Ezzel a feladattal kapcsolatban hosszútávú célunk, hogy a református 

szaktanácsadói hálózatban minden tantárgy vonatkozásában legyen mesterpedagógus 

szaktanácsadó, lehetőleg az intézmények elérhető távolságában.  

Az RPI szaktanácsadási és szakértői feladatellátását segítik a Református Szaktanácsadói 

Névjegyzéken szereplő köznevelési szakemberek (33 településen, összesen 131 

szaktanácsadói területen tevékenykedő 85 fő).  

Az Oktatási Hivatallal együttműködve 2019-ben meghirdetésre került a református 

hiányterületi szaktanácsadó mesterpedagógusi pályázat. Az ő szaktanácsadói alkalmazásuk 

kezdete 2021. január 1. volt. Feladatellátásukat Görög Tímea pedagógiai szakértő, 

mesterpedagógus szaktanácsadó koordinálja. 

 

2.  A református szaktanácsadók számának és szakterületeinek változása 2020 és 
2022 között 
 

2.1.  A református szaktanácsadók számának változása 2020 és 2022 
között 
 

 

1. ábra A református szaktanácsadók számának változása 2020.12.31. és 2022.01.01. között 

A református szaktanácsadók száma 2020 után jelentősen megváltozott. Ennek oka főként az 

volt, hogy 2021.01.01-jén 46 fő új, ettől az időponttól mesterpedagógus szaktanácsadóvá vált 

pedagógus került be a református szaktanácsadói rendszerbe. A már 2020-ban református 

szaktanácsadóként tevékenységet ellátó pedagógusok közül 2021.01.01-jén 1 fő került ki a 

szaktanácsadói hálózatból, Ő kutatótanárként tevékenykedik tovább. 2021 folyamán 2 fő 

szaktanácsadó érkezett más fenntartású intézményből, illetve 3 kolléga távozott más 

fenntartású intézménybe, 1 fő szaktanácsadó nyugállományba vonult, 1 fő pedig 2022-től 

kutatótanárként tevékenykedik tovább.
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2.2.  A református szaktanácsadók által ellátott szaktanácsadói 
területek számának változása 2020-2022 között  

 
A református szaktanácsadás is két fő szakterületen valósul meg: Tantárgygondozó és Nem 

tantárgygondozó területeken. 

 

2. ábra A református szaktanácsadók számának változása 2020.12.31. és 2022.01.01. között 

A református szaktanácsadók által ellátott szaktanácsadói területek száma 2020 után 

jelentősen megnőtt. Ennek oka főként az volt, hogy 2021.01.01-jén 46 fő új, ettől az időponttól 

mesterpedagógus szaktanácsadóvá vált pedagógus került be a református szaktanácsadói 

rendszerbe, akik jelentősen megnövelték az ellátott szakterületek számát. A szaktanácsadók 

által ellátott szakterületek számának változása jól korrelál a szaktanácsadók számának 

változásával a 2020.12.31.-2022.01.01. közötti időszakban.  

Az ellátott szakterületek száma jól megadható Tantárgyi és Nem tantárgyi szakterületi 

bontásban, de igazán részletes képet akkor kapunk, ha a két fő szakterületen belül is látjuk az 

egyes tantárgyakra, illetve részletesen a nem tantárgyi szaktanácsadási területekre 

vonatkozóan az ellátott területek számát és azok 2020 és 2022 közötti változását, alakulását. 
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2.3.  A református szaktanácsadók által ellátott szaktanácsadói területek számának változása a szaktanácsadási 
területek szerinti bontásban 2020-2022 között 
 

Az alábbi 1. táblázat részletes képet ad a Tantárgygondozó szaktanácsadási területek számának 2 év alatt bekövetkezett változásairól, láttatva 

mind a bekapcsolódó, mind a rendszerből valamilyen ok (más pedagógus fokozatba/más státuszba kerülés) miatt kilépő szaktanácsadók által 

ellátott területek számának változásait. 

1. táblázat  A  tantárgygondozó szaktanácsadási területek számának változása az egyes szakterületek szerint 

  2020. 2021. 2022. 

  2021.01.01.      

Ellátott 
szakterületek 

2020.12.31 
2020-ban is 

ellátott 
szakterület 

Újonnan ellátott 
szakterület 

Más 
intézményből 
érkező által 

ellátott 

Más 
intézménybe 
távozó által 

ellátott 

Más pedagógus 
fokozatba (kutatótanár) 

vagy státuszba 
(szakértő/nyugdíj) távozó 

által ellátott 

Összesen* 
ellátott 

szakterület 
2021-ben 

2022.01.01 

Ellátott tantárgygondozó szaktanácsadási területek száma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

1 1 1    2 2 

Angol nyelv  1 1 4 1   6 6 

Biológia, 
Egészségtan 

1 1 4    5 5 

Ének-zene   2    2 2 

Fizika 2 2 1    3 3 

Földrajz   1    1 1 

Francia nyelv   2    2 2 

Hittan, Erkölcstan, 
Etika, Filozófia 

  5    5 5 

Informatika/Digitális-
IKT 

4 4   1 1 4 2 

Kémia 1 1 3    4 4 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 3 2    5 5 

Matematika 4 4 4   1 8 7 
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Mozgóképkultúra – 
és médiaismeret 

  1    1 1 

Művészetek - rajz és 
vizuális kultúra 

2 2     2 2 

Német nyelv 1 1 2    3 3 

Tanító 17 17 4  1  21 20 

Természetismeret 5 5 9    14 14 

Testnevelés   2    2 2 

Történelem 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek, Hon- és 
népismeret 

1 1 3   1 4 3 

Összesen: 44 43 50 1 2 3 94 89 

*Nem részletezve az egyes időszakokban bekövetkezett növekedést és csökkenést 

 

Szinte minden tantárgygondozó szakterület (tantárgy) ellátása esetén jelentős a változás. Vannak tantárgyak, amelyeket korábban nem tudtunk 

ellátni (Ének-zene; Földrajz; Francia nyelv; Hittan, Erkölcstan, Etika, Filozófia; Mozgóképkultúra – és médiaismeret; Testnevelés), mert nem volt 

szakos szaktanácsadó a rendszerünkben. Több más tantárgy (Angol nyelv; Kémia; Német nyelv; Természetismeret; Történelem társadalmi és 

állampolgári ismeretek, Hon- és népismeret) esetében is megsokszorozódott az ellátott területszám, de olyan tantárgy (Informatika/Digitális-IKT) 

is van, ahol csökkent (felére esett vissza) az ellátási arány, illetve továbbra is vannak olyan területek (Technika, életvitel és gyakorlat; Könyvtár), 

amelyet nem tudunk ellátni. Összességében, azt látjuk, hogy – ahogyan arányait tekintve a szaktanácsadók száma is – 2020-hoz képest 

megduplázódott 2021-ben (és maradt 2022-re) az ellátott tantárgygondozói szakterületek száma. 
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A 2. táblázat a Nem tantárgygondozó szaktanácsadási területek számának 2 év alatt bekövetkezett változásairól ad részletes képet, láttatva mind 

a bekapcsolódó, mind a rendszerből valamilyen ok (más pedagógus fokozatba/más státuszba kerülés) miatt kilépő szaktanácsadók által ellátott 

területek számának változásait. 

2. táblázat  A  Nem tantárgygondozó szaktanácsadási területek számának változása az egyes szakterületek szerint 

 2020. 2021. 2022. 

  2021.01.01.      

Ellátott 
szakterületek 

2020.12.31 
2020-ban is 

ellátott 
szakterület 

Újonnan ellátott 
szakterület 

Más 
intézményből 
érkező által 

ellátott 

Más 
intézménybe 
távozó által 

ellátott 

Más pedagógus 
fokozatba (kutatótanár) 

vagy státuszba 
(szakértő/nyugdíj) távozó 

által ellátott 

Összesen* 
ellátott 

szakterület 
2021-ben 

2022.01.01 

Ellátott Nem tantárgygondozó szaktanácsadási területek száma 

Hátrányos helyzetű 
gyermek, tanuló 
nevelésének, 
oktatásának segítése 

1 1     1 1 

Intézményfejlesztés 10 10 1 2 1  13 12 

Két tanítási nyelvű 
iskolai nevelés-
oktatás 

  1    1 1 

Kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, 
tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése 

3 3 9    12 12 

Konfliktuskezelés   1    1 1 

Óvodapedagógus, 
óvodai nevelés 

4 4 1 1 1  6 5 

Pedagógiai mérés-
értékelés 

7 6 3    9 9 

Szakképzés   1    1 1 

Összesen: 25 24 17 3 2 0 44 42 

*Nem részletezve az egyes időszakokban bekövetkezett növekedést és csökkenést
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Hasonlóan a tantárgygondozói területekhez itt is vannak olyan szakterületek (Két tanítási 

nyelvű iskolai nevelés-oktatás; Konfliktuskezelés; Szakképzés), amelyek esetében korábban 

nem tudtunk ellátást biztosítani, de 2021-től már ezek is lehetővé váltak. Vannak azonban még 

most is ellátatlan szakterületeink (Kollégiumi nevelés; Nemzetiségi oktatás;). És olyan 

szakterületeink (Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának 

segítése: 4-szeresére nőtt; Óvodapedagógus, óvodai nevelés; Pedagógiai mérés-értékelés) is 

vannak, amelyek elláthatósága jelentősen nőtt. 

 

Ha nagyságrendileg, összességében tekintjük a két fő terület (Tantárgygondozó 

szaktanácsadás és Nem tantárgygondozó szaktanácsadás) változásait 2020.12.31. és 

2022.01.01. között, akkor a tantárgygondozói területen kétszereződést látunk, de a nem 

tantárgygondozói szakterületen is közel duplázódást (68%-os emelkedés) tapasztalunk. A két 

fő területet összevetve 89%-os a növekedés az ellátott területek számában. 

 

 

3. ábra Az ellátott szakterületek számának alakulása 2020 és 2022 között 
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3. Az egyes szaktanácsadók által ellátott szakterületek száma 
 

Az ellátott szakterületek száma jól megadható Tantárgyi és Nem tantárgyi szakterületi 

bontásban, de a szaktanácsadók számának megadása ugyanebben a bontásban nem 

lehetséges, mert egy-egy szaktanácsadó nemcsak egy-egy szakterületen láthat és lát el 

feladatokat. Még az sem mondható ki egyértelműen, hogy a szaktanácsadók vagy Tantárgyi 

vagy Nem tantárgyi szakterületűek, mert több olyan szaktanácsadó is van, akinek a több 

szakterületének egyike tantárgyi, a másik területe pedig a nem tantárgyi kategóriába sorolható. 

 

 

4. ábra A szaktanácsadók által ellátott szakterületek száma 

Többségében 1 szaktanácsadói szakterületen tevékenykedő szaktanácsadók vannak a 

református intézményrendszerben (56,5%), de a szaktanácsadóink közel fele (43,5%) egynél 

több területen láthat el szaktanácsadói feladatokat. Meghaladja a szaktanácsadóink számának 

egytizedét (13%) azoknak a száma, akik legalább 3 szakterület esetében 

végeznek/végezhetnek feladatokat.  

 

5. ábra Az egy szaktanácsadó által ellátott szakterületek aránya 
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4. Teljesített szaktanácsadói napok száma, átlaga 
 

A 2021-es szaktanácsadói év során a 85 fő szaktanácsadó összesen 1435 teljes 

szaktanácsadói napot teljesített. Egy teljes szaktanácsadói nap 6x45’ képzésen, szakmai 

továbbképzésen való részvételt, vagy minden egyéb tevékenység esetében 8x45’ 

tevékenységet jelent. 2021-ben szaktanácsadónként átlagosan 17,08 szaktanácsadói napot 

teljesítettek a református szaktanácsadók. (Az összehasonlíthatóság érdekében 

megjegyezzük, hogy 2020-ban a 41 szaktanácsadó 606 szaktanácsadói napot teljesített.) 

 Kicsit árnyalják a képet az alábbi táblázat adatai. 

3. táblázat  Adott szaktanácsadói napot teljesító szaktanácsadók száma 

 
Teljesítő szaktanácsadók száma (fő) 

Teljesített 
szaktanácsadói napok 

száma 
Összesen Közülük új 

Maximum érték (33) 1 0 

>25 3 0 

=25 4 0 

≥20 32 12 

10>x≥5 9 6 

<5 1 0 

Minimum érték (1) 1 0 

 

Mind a legtöbb, mind a legkevesebb szaktanácsadói napot olyan szaktanácsadók teljesítették, 

akik már 2020-ban is szaktanácsadók voltak. A maximum érték 33 teljesített nap, ami azt 

jelenti, hogy a 36 hetes iskolai időszak minden hete során végzett tevékenységet a 

szaktanácsadó, csak a szünet hetei maradtak ki. Két másik „régi” szaktanácsadó 27, illetve 30 

napot teljesített. (Nagyon köszönjük a fontos, nagy odaadással végzett, magas szakmai 

színvonalú munkájukat!) Az egy teljes szaktanácsadó év során megcélzott 25 napi 

tevékenységet 4, szintén már 2020-ban is szaktanácsadó kolléga végzett. Az átlagot (17,08) 

meghaladó, 20 szaktanácsadói napnál is több munkát végzett összesen 32 kolléga, akik között 

12-en 2021-ben váltak szaktanácsadóvá. Akadtak 10 napnál kevesebbet teljesítő 

szaktanácsadók is. Kétharmaduk újonnan került a rendszerünkbe, kevés tapasztalattal és 

hajlandósággal láttak hozzá a feladathoz, egyharmaduk „régi” szaktanácsadó, akiknek a 

betegsége vagy a nagyon erős iskolai leterheltsége okozta a vártnál kevesebb teljesítést. 

Ahhoz, hogy az újonnan bekapcsolódott szaktanácsadók is viszonylag sok szaktanácsadói 

napot teljesítettek az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy több, a bekapcsolódásukat, az 

útjukat, a testhez álló feladataik megtalálását segítő megbeszélést tartottunk, illetve 

továbbképzéseket, szakmai képzéseket szerveztünk. 

A teljes szaktanácsadói napi teljesítéseket természetesen szakterületenkénti bontásban is 

láttatjuk mind a Tantárgygondozói, mind a Nem tantárgygondozói területek vonatkozásában 

(ld. 4. táblázat). 

 

 

 



9 
 

4.táblázat  Teljesített szaktanácsadói napok száma szakterületenkénti bontásban 

Tantárgygondozói 
szakterület 

Teljesítések 
száma 

Teljesítések 
aránya 

Nem tantárgygondozói 
szakterület 

Teljesítések 
száma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

28 2,9 
Hátrányos helyzetű gyermek, 
tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése 

6 

Angol nyelv  
94 9,8 

Intézményfejlesztés 
82 

Biológia, Egészségtan 
35 3,7 Két tanítási nyelvű iskolai 

nevelés-oktatás 
1 

Ének-zene 
28 2,9 

Kiemelt figyelmet igénylő 
gyermek, tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése 

155 

Fizika 
37 3,9 

Konfliktuskezelés 
14 

Földrajz 
1 0,1 Óvodapedagógus, óvodai 

nevelés 
106 

Francia nyelv 
10 1,0 

Pedagógiai mérés-értékelés 
79 

Hittan, Erkölcstan, 
Etika, Filozófia 

68 7,1 
Szakképzés 

20 

Informatika/Digitális-
IKT 

20 2,1 

  

  

Kémia 
63 6,6   

Magyar nyelv és 
irodalom 

34 3,5   

Matematika 
102 10,6   

Mozgóképkultúra – és 
médiaismeret 

0 0,0   

Művészetek - rajz és 
vizuális kultúra 

44 4,6   

Német nyelv 

45 4,7   

Tanító 
276 28,8   

Természetismeret 
10 1,0   

Testnevelés 
17 1,8   

Történelem társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek,  Hon- és 
népismeret 

60 6,3   

Összesen: 972   Összesen: 463 
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Nagyon jól korrelál a református szaktanácsadói rendszerben az ellátott szaktanácsadási 

területek száma a teljes napi szaktanácsadói teljesítések arányával a két fő szaktanácsadási 

területen. 

5. táblázat  Az ellátott szaktanácsadói területek számának és a teljesített szaktanácsadói napok 

számának kapcsolata szakterületenkénti bontásban 

Szaktanácsadási 
szakterület 

Szaktanácsadási 
szakterületek 

száma 

Szaktanácsadási 
szakterületek 

aránya 

Tevékenységek 
száma 

Tevékenységek 
aránya 

Tantárgygondozói 
szakterület 

94 68,1 972 67,7 

Nem 
tantárgygondozói 
szakterület 

44 31,9 463 32,3 

Összesen: 138  1435  

 

Az egyenletes terhelésre, teljesítésre enged következtetni, hogy néhány tizedesjegy eltéréssel 

szinte megegyezik az ellátott szakterületek aránya a szaktanácsadói napi teljesítések 

arányával a Tantárgygondozói és a Nem tantárgygondozói szakterület esetében. 

Szemléletessé teszi a szakterületenkénti teljesített napok számát az alábbi két diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra A teljesített szaktanácsadói napok száma tantárgyanként
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7. ábra A teljesített szaktanácsadói napok száma szakterületenként 

A legtöbb teljesített szaktanácsadói nap természetesen a legmagasabb értékben ellátott 

szakterület esetében jellemző mindkét fő területen. 

 A nagyon alacsony számú (1) teljesített szaktanácsadói nap hátterében a kolléga másik 

szakterületen is végzett  tevékenysége áll. 

 

5. A szaktanácsadások megvalósulása havi bontásban 
 

 

8. ábra A szaktanácsadói tevékenységek száma havi bontásban 

A 2021-ben végzett 1435 szaktanácsadói napi tevékenység időbeli megvalósulása nem volt 

egyenletes. A 10 hónapos iskolai tanítást alapul véve, a havi 143 körüli napi szaktanácsadói 

teljesítés lenne várható. Ehhez képest azonban elég jelentős eltérések is tapasztalhatók voltak a 
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református intézményrendszerben. A július és augusztus havi iskolai tanítási szünet ellenére 

augusztusban is voltak teljesítések, mert az RPI egyrészt több szaktanácsadót is felkért workshop 

tartására a kétnapos Országjáró rendezvényére, másrészt több kolléga részt is vett ezeken a 

szakmai továbbképzést is jelentő alkalmakon. A havi átlagtól erőteljest eltérést mutató márciusban 

több szaktanácsadói megbeszélés és szakmai képzés, továbbképzés is megvalósult. Áprilisban és 

májusban szakmai napokat tartottunk, amelyeken szintén aktívan részt vettek a kollégák. 

6. A szaktanácsadói tevékenységek jellege 
 

6. táblázat  A végzett szaktanácsadói tevékenységek jellege és száma 

A végzett tevékenység jellege 
A végzett 

tevékenység 
száma 

A végzett tevékenység legnagyobb mennyiségben 
megvalósult formái 

Egyszemélyes 
tanácsadás/Több pedagógussal 
megvalósuló 
megbeszélés/Nevelőtestületi 
értekezleti előadás, 
tevékenység 

267 

Egyszemélyes tanácsadás;                                                                                                               
Képzések tartása munkaközösségek, nevelőtestületek 
számára;                                            Előadások tartása; 

Írott anyag készítése 
publikálásra 

10 

Mini-képzés anyagok készítése;                                                                                                             
Saját pedagógiai gyakorlatok, tapasztalatok 
összegyűjtése (SNI, BTMN);                                                                                                           
Verseny előkészítésének folyamata, a megvalósítás és 
az eredmények tapasztalatainak összegzése;                                                                                                                                                               
Intézményi anyagok, gyakorlat és tapasztalatok 
megosztása; 

Képzésen, értekezleten való 
részvétel 

503 

Pedagógus továbbképzéseken való részvétel;                                                                
Szaktanácsadói értekezleten való részvétel;                                                                                        
Szaktanácsadói munkacsoport megbeszéléseken való 
részvétel; 

Pályázat 10 Pályázati anyagok készítése 

Pedagógiai mérés-értékelés 42 
Kompetencia-, nyelvi-és NETFIT mérési adatok és 
eredmények elemzése 

Projektmunka 102 

Oktatóvideók készítése;                                                                                                                  
Reforgó meghirdetése és kiadvány készítése;                                                                           
Református Óvodák támogatása;                                                                                           
Kreatív Műhely meghirdetése;                                                                                                        
Reziliencia vizsgálat;  

RPI rendezvényen való szakmai 
közreműködés 

154 
Webináriumok, workshopok tartása,                                                                                              
Szakmai napokon való részvétel; 

RPI-n kívüli tevékenység 32 

Felkérések szakmai előadás tartására (Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség; Debreceni 
Református Kollégium Múzeuma);                                                                                               
Nem református meghirdetésű képzésen való részvétel;                                                                                             
Nem református intézményben nyújtott 
szaktanácsadás;                                                                             
OH felkérésére végzett feladatok; 

Tanulótámogatás 48 
Mérésekre, érettségi- és felvételi vizsgára való 
felkészülés segítése 

Tanügyi 130 

Intézményi önértékelésre való felkészítés, 
segítségnyújtás;                                                       
Pedagógusmunősítésre való felkészítés, 
segítségnyújtás;                                                                
Iskolai dokumentumok elkészítésének segítése;                                                                            
Portfólióvédés során delegáltként való közreműködés; 
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Verseny 137 
Versenyszervezés és versenyfeladatok készítése, 
javítása, felüljavítása;                                                      
Zsűri feladatainak ellátása 

Összesen 1435   

 

Fontosnak tartottuk annak láttatását is, hogy az egyes szakterületek esetében milyen jellegű 

tevékenységet és milyen arányban végeztek 2021-ben a református szaktanácsadók. Legnagyobb 

arányban (a tevékenységek több mint egyharmadában) a Képzésen, értekezleten való részvétel 

volt jellemző. Ezt magyarázza a 46 fő újonnan és 3 fő más fenntartásból érkező szaktanácsadó 

bevezetése a szaktanácsadói gyakorlatba, valamint arra való törekvés, hogy a szaktanácsadói 

munkájukhoz minden segítséget és szükséges szakmai képzést és továbbképzést is megkapjanak 

a kollégák. A járványhelyzet ellenére nagy számban és arányban valósultak meg Egyszemélyes 

tanácsadás/Több pedagógussal megvalósuló megbeszélés/Nevelőtestületi értekezleti előadások, 

bár ezek döntő hányada online került megvalósításra.  

 

 

9. ábra A különböző jellegű szaktanácsadói tevékenységek megvalósulási aránya 
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A fent említetteken kívül jellemző tevékenységek voltak és közel azonos arányban működtek 

aktívan közre a szaktanácsadók az RPI rendezvényen, a Versenyek megvalósításában és a 

Tanügyi feladatokban. 

Legkisebb arányban az Írott anyag készítése publikálásra és a Pályázati anyagok készítése 

valósult meg, előbbire nagyobb hangsúlyt fektetünk a továbbiakban. 

 

7. A szaktanácsadások megvalósulási formája 
 

A református szaktanácsadás az iskolai oktatáshoz, neveléshez hasonlóan két formában valósult 

meg. 

 
10. ábra A szaktanácsadások megvalósulási formája 

2021-ben 306 alkalommal valósult meg jelenléti szaktanácsadói tevékenység. Ezek döntő hányada 

a saját intézmény kérésére abban megvalósított támogatás, segítségnyújtás volt, de a 

járványhelyzet szempontjából szabadabb időszakban a szabályok betartása mellett megvalósult 

néhány továbbképzés és szaktanácsadói látogatás is. 

8. A szaktanácsadások megvalósulásának célintézménye 
 

A református szaktanácsadás esetében is van arra lehetőség, hogy a tevékenység más 

fenntartású intézményben is megvalósuljon. 
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11. ábra A szaktanácsadások célintézménye 

2021-ben 9 esetben volt nem református fenntartású a szaktanácsadói tevékenység 

célintézménye, ami kevesebb, mint 1%-át jelenti a megvalósult szaktanácsadásoknak. Ezek főként 

nem református fenntartású intézmények által szervezett továbbképzéseken való részvételek 

voltak. 

 
9. A református szaktanácsadók magyarországi megoszlása 

Az alábbi térkép nagyon szemléletesen ábrázolja nemcsak az egyes szaktanácsadók 

intézményének helyét, hanem a szakterületeiket is. A többszínű jelölés több területen ellátott 

tevékenységre utal. 

 

12. ábra A szaktanácsadók területi elhelyezkedése 
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10. A szaktanácsadók egyházkerületenkénti megoszlása 

 

7. táblázat  A szaktanácsadók száma, az általuk ellátott területek száma és a szaktanácsadóval rendelkező 

intézmények száma és aránya egyházkerületenként 

Egyházkerület 

Intézmények* 
száma OM 
azonosító 

alapján 

Szaktanácsadóval 
rendelkező 

intézmények* 
száma 

Szaktanácsadóval 
rendelkező 

intézmények* 
aránya (%) 

Szaktanácsadók 
száma 

Ellátott 
szakterületek 

száma 

Dunamelléki EK   40 13 32,5 23 35 

Dunántúli EK   16 3 18,8 4 9 

Tiszáninneni EK 22 7 31,8 16 26 

Tiszántúli EK 51 17 33,3 42 61 

Országosan 129 40 31,0 85 131 

*Az óvodák nem szerepelnek a megadottak között, mert azok száma jelentős változáson ment át 2021-ben 

 

A legtöbb (és arányaiban is legnagyobb számú) szaktanácsadó a Tiszántúli Egyházkerület 

intézményeiben található, ami nem véletlen, hisz ebben a kerületben van a legtöbb református 

fenntartású intézmény is. Ezzel összefüggésben ebben az egyházkerületben a legmagasabb 

nemcsak az ellátott szakterületek száma, hanem a szaktanácsadóval rendelkező intézmények 

aránya is. A szaktanácsadóval rendelkező intézmények aránya lényegesen nem kevesebb sem a 

Dunamelléki, sem a Tiszáninneni Egyházkerületben, de mindhárom esetében az arány magasabb 

az országosnál.  

Az előbbiekben felvezetett okok alapján a Dunántúli egyházkerület intézményeiben van a 

legkevesebb szaktanácsadó, a legkevesebb ellátott szakterület és a legkisebb a 

szaktanácsadóival rendelkező intézmények aránya. 

 

 

13. ábra A szaktanácsadók területi elhelyezkedése 

Ha országosan egységesebb szaktanácsadói ellátottságot szeretnénk, akkor a Dunántúli 

Egyházkerület intézményeiben lenne szükséges a szaktanácsadók számának növelése. 
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11.  Az óvodapedagógus szaktanácsadók egyházkerületenkénti megoszlása 
 

Az utóbbi két évben a református fenntartású óvodák számának jelentős változásai miatt indokolt 

az Óvodapedagógus, óvodai nevelés szakterület külön taglalása. 

8. táblázat  Az óvodapedagógus szaktanácsadók száma, az általuk ellátott területek száma és a 

szaktanácsadóval rendelkező óvodák száma egyházkerületenként 

  
Dunamelléki 

EK 
Dunántúli 

EK 
Tiszáninneni 

EK 
Tiszántúli 

EK 
Országosan 

2022 

Szaktanácsadóval 
rendelkező óvodák 
száma 

2 0 0 2 4 

Szaktanácsadók 
száma 

4 0 0 2 6 

Ellátott 
szakterületek száma 

6 0 0 2 8 

2021 

Szaktanácsadóval 
rendelkező óvodák 
száma 

3 0 0 2 5 

Szaktanácsadók 
száma 

5 0 0 2 7 

Ellátott 
szakterületek száma 

7 0 0 2 9 

2020 

Szaktanácsadóval 
rendelkező óvodák 
száma 

2 0 0 0 2 

Szaktanácsadók 
száma 

4 0 0 0 4 

Ellátott 
szakterületek száma 

5 0 0 0 5 

 

 

14. ábra Az óvodapedagógus szaktanácsadók területi elhelyezkedése 
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A református fenntartású óvodák számának az utóbbi két évben történt jelentős változásai miatt 

az egységesen jó ellátottság érdekében indokolt lehet nemcsak a Dunántúli és a Tiszáninneni 

Egyházkerületek óvodapedagógusainak szaktanácsadói felvétele, hanem a meglévő 

óvodapedagógusok számának növelése a másik két egyházkerületben is. 


