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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE RÉSZÉRE 

 

 

Kedves Szülők! 
 

A most kézbe vett tájékoztatást személyesen terveztük megvalósítani a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület képviselői a Miskolci Tankerületi 

Központtal közösen. A mindenki számára közismert helyzet azonban nem 

teszi lehetővé a nagy létszámú személyes találkozást és tájékoztatást. Így 

kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy rövid írásbeli tájékoztatást 

nyújtsunk Önöknek a Komlóstetői Általános Iskola fenntartói jogának és 

kötelezettségeinek a Tiszáninneni Református Egyházkerület által történő 

átvétele tárgyában tett kezdeményezéssel kapcsolatban. 

 

A tájékoztatónak négy része lesz: 

 

1. Előzmények – hogyan merült fel a Komlóstetői Általános Iskola 

református általános iskolává átalakulásának lehetősége 

2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület bemutatása – különös 

tekintettel az egyházkerület által fenntartott köznevelési 

intézményekre. 

3. A református intézményként történő működés sajátosságai 

4. Gyakran ismételt kérdések – ebben a mellékletben igyekeztünk 

összefoglalni azokat a kérdéseket, amelyeket általában a 

pedagógusok és szülők feltesznek egy ilyen véleménynyilvánítás 

előtt. 

A véleménynyilvánítás jogszabályi kereteiről, valamint a véleményezési 

eljárásról az intézmény jelenlegi fenntartója a Klebelsberg Központ Miskolci 

Tankerületi Központja ad Önöknek tájékoztatást. 

 

1. Előzmények – hogyan merült fel a Komlóstetői Általános Iskola 

református általános iskolává átalakulásának lehetősége 

 

Az állami köznevelési intézményekben kötelezően választható hit- és 

erkölcstanoktatás keretei között a református hit- és erkölcstanoktatást a 

Komlóstetői Általános Iskola tekintetében területileg illetékes Miskolc-

Vasgyári Református Egyházközség látja el. Az egyházközség lelkipásztora, 

Antal Mariann, hosszú évek óta ellátva ezt a feladatot, nagyon jó kapcsolatot 
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alakított ki és ápol úgy az intézmény Vezetőségével, a nevelőtestülettel, mint 

a tanulókkal és a szülőkkel. Ebben az összefüggésben merült fel annak a 

lehetősége, hogy amennyiben a szülők többsége ezt támogatja, a 

nevelőtestület támogatja, és az Emberi Erőforrások minisztere hozzájárul, 

úgy az iskola működjön a továbbiakban református fenntartású iskolaként. 

Támogatás esetén az iskola fenntartója a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület lesz, mivel egy jelentős iskolarendszert működtető közösség 

nagyobb anyagi és szakmai biztonságot jelent, de továbbra is Antal Mariann 

nagytiszteletű asszony látná el a hitoktatást és lenne jelen az intézményben. 

 

2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület bemutatása – különös 

tekintettel az egyházkerület által fenntartott köznevelési 

intézményekre. 

A Magyarországi Református Egyháznak négy egyházkerülete van, ezek 

közül az egyik a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Borsod-Abaúj-

Zemplén megye teljes területét és Heves megye 88 települését magában 

foglaló szervezeti egység. Az egyházkerület elnökségét Csomós József 

püspök úr, és Ábrám Tibor főgondnok alkotják. Utóbbi a Lévay József 

Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója. Az alábbi Magyarország 

térképen látható a Tiszáninneni Református Egyházkerület elhelyezkedése, 

majd a kinagyított egyházkerületi térképen a református intézmények 

elhelyezkedése látható. Ezek közül a többség egyházkerületi fenntartású.  

 
Az egyházkerület területén közel 10.000 gyermek és tanuló jár református 

köznevelési intézménybe, a pedagógusok létszáma a 800-at meghaladja. 

Országos viszonylatban az egyházkerület a legnagyobb református 

intézményfenntartó. 

Az elmúlt közel 20 évben az egyházkerület megfontoltan, de nagyon 

tudatosan bővítette az iskolarendszerét. Minden olyan helyszínen, ahol 

komoly érdeklődést tapasztaltunk, hogy a szülőkkel és a nevelőtestülettel 
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közösen egy keresztyén értékeket közvetítő iskolát alakítsunk ki, ott 

komolyan vettük ennek lehetőségét. Többhelyen a működő iskola vagy 

óvoda fenntartói jogának átvételével valósult ez meg. Biztosak vagyunk 

abban, hogy ha a szülők bizalma e tekintetben kinyilvánításra kerül, és 

a Nevelőtestület is támogatja ezt, akkor a Komlóstetői Általános iskola 

tekintetében is mindent megteszünk, hogy az elkövetkező években, közös 

munkával ez a fejlődés bekövetkezzék. 

 

Miskolcon református intézményként működnek az alábbi intézmények: 

 

 Miskolc- Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda (2 óvoda 

tartozik hozzá),  

 Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

 Jókai Mór Református Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (1 óvoda)  

 Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Óvoda (1 óvoda)  

 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

 Balázs Győző Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, 

Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

Miskolcon a Református Pedagógiai Intézet telephelye, és a Református 

Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet Miskolci Tagintézménye 

is a református köznevelést szolgálja. 

 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület intézményrendszerét az 

Egyházkerületi Oktatási Iroda három, mindhárom esetben jogi és egy 

esetben pedagógiai (is) végzettségű munkatársa segíti. 

 

3. A református intézményként történő működés sajátosságai  

 

 Alapvető elv az egyházkerület intézményátvételi és működtetési 

szemléletében, hogy az átvett intézményben minden pedagógiai 

értéket, intézményi karaktert meghatározó sajátosságot és 

hagyományt nemcsak igyekszünk megőrizni, hanem a Nevelőtestület 

és Szülők segítségével fejleszteni is kívánunk. Így a Komlóstetői 

Általános Iskola minden olyan pedagógiai értékét, sajátosságát, 

hagyományait és tevékenységeit lehetőség lesz tovább vinni 

református keretek közt is. 

 Református intézményre is teljes mértékben vonatkozik a Nemzeti 

köznevelésről szóló CXC. törvény, valamint van saját református 

Köznevelési törvényünk is. Ezt megtalálják a Magyarországi 

Református Egyház honlapján (reformatus.hu)  

 A református intézményekben a református hit- és erkölcstan heti 2 

órában rendes tantárgy. A nem református tanulók szülei szabadon 

nyilatkozhatnak, hogy a református hit-és erkölcstant választják vagy 
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a saját felekezetüknek megfelelő, és az adott felekezet által biztosított 

hit- és erkölcstan oktatást (római katolikus, evangélikus, görög 

katolikus)  

Az átvett tanulók tekintetében ugyanaz a helyzet marad mint 

korábban, lehetőség lesz a hit- és erkölcstan helyett az etikát 

választani. 

 A református intézménynek is meg kell felelni a Nemzeti 

Alaptantervnek, és ez alapján készíti el Pedagógiai Programját. 

 Minden tanulót, aki jelenleg a Komlóstetői Általános Iskolával 

tanulói jogviszonyban van, továbbra is az intézmény tanulója marad, 

amennyiben a szülők elfogadják az intézmény egyházi sajátosságait. 

 Az intézménynek lesznek, a Nevelőtestülettel közösen kialakított 

rendezvényei, amelyeket templomi keretek között tartunk (évnyitó, 

évzáró, ünnepségek stb). Ez minden esetben a Miskolc-Vasgyári 

református templomban történik majd. 

 

Az egyházkerületnek az az elve, hogy csak közösen tudunk elindulni a 

keresztyén értékek megerősítésének útján, és azon csak szeretettel és 

türelemmel lehet haladni. 

 

4. Gyakran ismételt kérdések –azokat a kérdéseket tartalmazza a 

melléklet, amelyeket általában a pedagógusok és szülők 

feltesznek egy ilyen véleménynyilvánítás előtt. (mellékletben) 

 

Amennyiben szükségük van a véleménynyilvánítás előtt más információra, 

szívesen állunk rendelkezésükre. A kérdéseket e-mailen küldhetik el a 

phivatal@tirek.hu e-mail címre. Ezekre rövid időn belül válaszolunk. 

 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat, igyekszünk mindent megtenni azért, 

hogy a Komlóstetői Általános Iskola keresett intézmény, jó munkahely, és a 

gyermekeket keresztyén szellemben nevelő közösség lehessen. 

 

 Az Egyházkerület egész közössége nevében, tisztelettel: 

 

Miskolc, 2020. 03. 18. 

 

 

 

 

 

                 

    Csomós József     Ábrám Tibor 

          püspök        főgondnok 

 

 

mailto:phivatal@tirek.hu


TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI 

HIVATALA 

3525 Miskolc, Kossuth u. 17. 

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.   Tel.: (46)-563-563   Fax: (46)-508-884          

 3501 Miskolc, Pf. 155.         phivatal@tirek.hu 

 

 

 

Melléklet 

 

A SZÜLŐK ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEK 

1. A beiratkozáshoz az eddig szükséges iratokon kívül kell-e 

valamilyen más dokumentum is? 

Jelen körülmények között nem. A lehetséges kérdések 1. pontjában 

bővebben is megtalálható az információ. 

2. Milyen változásokat jelent a gyerekek életében a fenntartóváltás? 

 

Az állami, de mondhatjuk, hogy bármely más fenntartású nevelési-

oktatási intézményben irányadó, a tanulókra vonatkozó 

kötelezettségek teljesítése, jogaik gyakorlása tekintetében 

általánosságban jelentős változások nem érik őket. Továbbra sem 

feltétlenül a fenntartó személye lesz számukra a legfontosabb, hanem 

az, hogy az iskolai közösség mit és milyen módon nyújt nekik. 

Abban bízunk - ez a bizakodás az évszázadok tapasztalatok alapján 

nem megalapozatlan -, hogy az oktatás eredményessége mellett a 

rendkívül körültekintő, szilárd alapokon nyugvó nevelési környezet a 

lehető legjobbat hozza ki a gyermekekből.  

 

3. Milyen elkötelezettségekkel fog járni az egyházi légkör 

iskolánkban? 

A lehetséges kérdések 5. pontjában találhatók válaszok erre. 

Mindemellett a kérdésre adandó legegyértelműbb, leglényegesebb 

válasz talán  a következő lehet: az egyházi légkör a Jézus Krisztusi 

szeretet, az annak mindennapi gyakorlása elkötelezettségével kell 

hogy járjon.  

 

4.  Kell-e minden hétvégén templomba járni a gyerekeknek, illetve a 

szülőnek? 

Ha a kérdés arra irányul, hogy a tanulói jogviszony létrejöttének, 

fennmaradásának kifejezetten előírt követelménye-e a 

megfogalmazott rendszerességű templomba járás, akkor a válasz az, 

hogy nem. De nem kötelességből, hanem belső elköteleződésből 

fakadón istentiszteleteken részt venni, odaszánni magát ezekre az 

alkalmakra a család minden tagjának, az nagy örömmel szolgálna 

mindenkinek.  

 

5. Maradhat-e olyan gyerek az iskolában, aki nincs megkeresztelve? 

A lehetséges kérdések 1. pontjában foglaltak alapvetően válasszal 

szolgálnak. Azokon túl: az ilyen gyermekek életének nagy lehetősége 

az, hogy az egyházi iskola és az azt támogató közösségek révén még 

elérhetőbb közelségbe kerül számukra a megkeresztelkedés 

választása. 
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6. Következő tanévben lesz-e még erkölcstan óra vagy mindenkinek 

hittan lesz vallásának megfelelően? 

A református intézményekben a hit- és erkölcstanoktatást szervezését 

a Református Köznevelési törvény szabályozza. Az intézmény 

fenntartója ennek megfelelően, a szülői választást figyelembe véve 

jár el. 

 

7. Maradnak-e a tanárok az iskolában vagy az egyház hozza a saját 

oktatóit? 

A lehetséges kérdések 3. pontjában foglaltak alapvetően válasszal 

szolgálnak. 

 

 

 

LEHETSÉGES KÉRDÉSEK 

1. Hogyan lesz/lehet a tanulója a gyermek a református egyházi fenntartású 

köznevelési intézménynek? 

 

Aki jelenleg a Komlóstetői Általános Iskola tanulója, annak szülei 

(törvényes képviselői) írásban nyilatkoznak arról, hogy gyermekük az 

érintett új tanévtől az egyházi iskolában folytatja tanulmányait, elfogadva 

ezzel annak sajátosságait. Ebben az esetben az átvétel biztosított lesz. 

 

Az 1. évfolyamra felvételt kérő, illetve más intézményből átvételt kérő 

jelentkező esetében szintén alapvető feltétel, hogy elfogadják az intézmény 

vallási, világnézeti elkötelezettségből fakadó elvárásait. Ezen túl a 

felvételnek, átvételnek egyéb feltétele nem lehet. Az indítandó osztályok, 

csoportok létszámának meghatározásakor a nemzeti köznevelési törvényben 

előírtakat természetesen alkalmazni kell.  

 

2. Mi történik azokkal a tanulókkal, akiknek a szülei (törvényes képviselői) 

nem akarják az egyházi iskolába járatni őket? 

 

Az ilyen tanulók egyrészt a szabad iskolaválasztás keretében a szülők 

(törvényes képviselők) döntésének és saját eljárásának megfelelően tudnak 

az általuk kiválasztott intézménybe kerülni, ha ott fogadják őket, másrészt az 

iskola jelenlegi fenntartója vállalni fogja azt, hogy másik állami fenntartású 

nevelési-oktatási intézménybe helyezi el ezeket a tanulókat. Utóbbi esetben 

mindenképpen figyelembe fogják venni azt a követelményt, hogy a szülőkre, 

illetve tanulókra a felmerülő helyzet miatt aránytalan teher nem hárulhat. 

 

3. Kik fognak tanítani, egyéb munkát végezni az egyházi iskolában? 

 

Alapvető előírás az, hogy aki a jelenlegi munkatársak közül az egyházi 

intézménynél történő továbbfoglalkoztatásához hozzájárul, azt alkalmaznia 

kell a munkáltatónak. Jellemzően tehát nem várható változás a pedagógusok, 

egyéb foglalkoztatottak személyében. Ha valaki nem vállalja a megváltozott 

alkalmazási feltételeket, vagy egyéb lényeges körülmény merülne fel, akkor 

lehetséges eltérés a fennálló helyzethez képest. 
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4. Általánosságban milyen szabályok fognak vonatkozni az intézményre? 

 

Az állami jogszabályok mindenképpen, de ha ezektől az eltérés 

megengedett, akkor egyházi szabályok is. Nyilvánvalóan a köznevelésre 

irányadó állami és református egyházi belső szabályozók az elsődlegesek, 

ezek mindenki számára megismerhetők. 

 

5. Miként fognak alakulni az óraszámok, egyéb elfoglaltságok? 

 

Alapvetően az állami szabályozóknak megfelelően kerülnek meghatározásra 

a tanulók heti és napi óraszámai, az osztályok heti időkeretei, a sajátos 

nevelési igényű tanulók tanórai foglalkozásai, illetve az új nemzeti 

alaptanterv szerinti kötelező alapóraszámok, a szabadon tervezhető 

órakeretek, a maximális órakeretek. Az egyházi köznevelési intézményben 

szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy (választás szerint református, 

vagy evangélikus, vagy katolikus hit- és erkölcstan) óraszámait a tanuló napi 

és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor 

ugyanakkor figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Azzal a körülménnyel mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az egyházi 

nevelési-oktatási intézmény úgy tudja a maga teljességében megvalósítani 

küldetését, ha az egyházi ünnepek, istentiszteleti és egyéb alkalmak 

mindennapi életének részét képezik, és ennek megfelelően szerveznek 

rendezvényeket, programokat, foglalkozásokat. Ezek jelentős közösségépítő 

hatásúak, a nevelési célokat is szolgálják. 

 

6. Milyen fizetési kötelezettségek merülhetnek fel az egyházi köznevelési 

intézményben?  

 

Mivel a tervezett fenntartói jog átvétel révén létrejövő egyházi köznevelési 

intézmény részt fog venni a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, 

ezért az állami jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen fogja 

biztosítani a köznevelési közfeladatok azon körét, amit az állami fenntartású 

intézmények is. A térítési díj ellenében, valamint a tandíj megfizetése mellett 

igénybe vehető szolgáltatásokra szintén ugyanazon szabályok vonatkoznak, 

mint az állami intézmények esetében. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán a térítési díj megállapítására, a 

kedvezményekre az állami szabályozók az irányadók. A tanulók számára a 

tankönyvek térítésmentesen állnak rendelkezésre. 

 

Összegezve ezzel a kérdéskörrel összefüggésben elmondható, hogy mivel 

állami feladatot vesz át az egyház, ezért azt az ellátott közszolgálati 

feladatokért ugyanolyan mértékű támogatás illeti meg, mint az állami 

fenntartású intézményeket. Az előzőek miatt a tanulókat ugyanazon 

szabályok alapján illetik a jogosultságok, ezek igazodnak a mindenkori 

állami szabályozókhoz.            

 


