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„Mindenre van erőm 

Krisztusban, aki megerősít 

engem.” Fil 4,13

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a

földön, ahol a moly és a rozsda megemészti,

és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják,

hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a

mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda

nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem

törnek be, és nem lopják el.

Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved

is.” Mt 6,19-21

Igei alapok



Bódás János: Ki van jelölve 

a helyed

Személyes hitvallás



Életrajz - végzettség
Oklevelek:

Református lelkipásztor, DRHE

Református vallástanár, DRHE

Master of Theology, Christian Education, PTS

Gyógypedagógus (pszichopedagógus), ELTE-BGGYK

Tudományos fokozat

PhD, Hittudomány, Katechézis, DRHE

Egyéb

OH kártya instruktor



Életrajz- tudományos tevékenység

Főiskolai oktatás 
(korábbi évek)

Egyetemi 
oktatás 

(korábbi évek) 

RPI

• KTFK, Debrecen

• DRHE, 
Hajdúböszörmény

•DRHE, Debrecen.
•KRE-HTK, Budapest

• Katechetikai szakértői 
feladatok

• (2007- )

• 2013-tól igazgatóhelyettes



Életrajz - tevékenység

Hittanoktató 
református 

egyházközségben

Hittanoktató egyházi 
általános iskolában

Hittanoktató egyházi 
középiskolában

• Debrecen-
Széchenyikert

• Berettyóújfalu-
Szentmárton

• Nyírbátor

• Méhtelek

• Budapest-Zugló (2010 
óta)

• Toldi Miklós 
Református Általános 
Iskola, Berettyóújfalu

• Dóczy Gedeon 
Református 
Gimnázium, 
Debrecen 



Életrajz: tudományos adatok

Publikációk:

Kb. 60 darab

Szakcikkek, saját könyvek, oktatási anyagok (tankönyvek – szerzői és 

szerkesztői minőségben)

Elvégzett szakmai tanfolyamok

 Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés, 2021. 

 Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája,  

2020.

 Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben 

tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái, 

2020.

 Williams Életkészségek Tréning, 2019. 

 A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája, 2020.

 Az élménypedagógia katechetikai lehetőségei, 2015.

 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó 

intézményvezetői feladatok ellátására, OH. 2015.

 Báb- és dráma a hittanoktatásban, 2014. 



Szaktanácsadás, digitális fejlesztés, 

tantervfejlesztés, továbbképzés, szakmai 

koordináció



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



Szakértői 
tevékenységek 



Katechetikai szakértői feladat 1.
Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Hit- és erkölcstan kerettanterv gondozás

Hittanra vonatkozó 
alapprogram megújítás és 

segédletek: óvoda

Digitális hit- és erkölcstan 
taneszköz fejlesztés

(általános- és középiskola)



 Óvodai, általános iskolai és középiskolai katechézishez

kapcsolódó szakmai feladatellátás, tantárgygondozás 

 Hit- és erkölcstan tankönyvlista  gondozása

 Hit- és erkölcstan kerettanterv készítése, gondozása és a helyi 

tantervi adaptáció segítése

 Hit- és erkölcstan nyomtatott taneszköz fejlesztés

 Digitális taneszköz fejlesztés: tanári segédletek, IKT anyagok

 Digitális programok fejlesztése a hittanoktatáshoz 

 Partneri elégedettségmérések és szakmai igényfelmérések az 

aktuális katechetikai kihívásokkal kapcsolatban 

 Munkacsoportok működtetése és szakmai anyagok készítése a 

katechézis speciális területeire vonatkozóan

Feladat megnevezése az MRE 2016/I. ( 2007/II) törvény és a Zs.-243/2012.11.16 

Szabályrendelet, a 244/2012.11.16. Zsinati Határozat és a 91/2016.0.01. 

Szabályrendelet alapján (pirossal a csak általam, zölddel a csoportban végzett feladatok)

2020/2021-ben csoportok: óvodai katechézis, iskolalelkész, 

gyógypedagógia és katechézis



Koncepció

Szerzői 

feladatok

Szerkesztői 

tevékenység



Koncepció

Szerzői 

feladatok

Szerkesztői 

tevékenység



Nyomtatott 
taneszközök

Feladatbank
Játék- és 
zenetár

Digitális tanári 

segédletek 

Tanári csomag a 

hittanoktatáshoz

Koncepció, 

szerzői feladatok, 

lektorálás, 

koordináció 



Digitális tananyagok

◦ Ötletek és már kész PPT-k a leckékhez.

◦ Térképek és illusztrációk

http://refpedi.hu/t%C3%A9rk%C3%A9pek-%C3%A9s-

illusztr%C3%A1ci%C3%B3k-0

http://refpedi.hu/t%C3%A9rk%C3%A9pek-%C3%A9s-illusztr%C3%A1ci%C3%B3k-0


Szakmai elemzések és anyagok 
(néhány kiemelt csak az elmúlt évből)

◦Reftantár taneszközök hittankönyv-jegyzékre kerülésének 

vizsgálata (2020)

◦MRE iskolalelkészeinek helyzete (2020)

◦Óvodai hitélet aktuális kérdései (2019)

◦ Igazság és élet, éves gyermek-istentiszteleti vázlatok (2018-

2020)

◦Szakmai tájékoztatók a hittanos beiratkozáshoz (2013 óta 

folyamatosan, 2021-es rendkívüli az online helyzet miatt)



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



Feladat megnevezése az MRE 2016/I. ( 2007/II) törvény és a Zs.-243/2012.11.16 

Szabályrendelet, a 244/2012.11.16. Zsinati Határozat és a 91/2016.0.01. 

Szabályrendelet alapján

2020/2021-ben. Pl. Gönczy, Hajdúszoboszló

 Egyházi iskolák számára kötelezően előírt támogató szakvélemény meglétének 

ellenőrzése és szakvéleményezése 

 Egyéni, intézményi szaktanácsadása katechézis szakmai és tartalmi területeit 

érintő kérdésekben hittanoktatók, vallástanárok, református iskolák igazgatói, 

egyházközségek lelkipásztorai, egyházmegyék esperesei, MRE vezetői 

számára



Katechetikai szakértői feladat 3.
Pedagógiai tájékoztatás (pirossal az egyedül, feketével 

a csoportban végzett tevékenység)

 Szakmai tájékoztatás e-mail, telefon és konferenciák által. 

 Tájékoztató kiadványok készítése és publikálása az RPI honlapján, szakmai 

fórumain 

 Magyar Református Nevelés katechetikai tematikus számainak összeállítása, 

cikkek, tanulmányok készítése az MRN számára 

 Hit- és erkölcstan kerettanterv és kapcsolódó taneszközök bevezetését , 

használatát segítő tájékoztató anyagok összeállítása 

 Aktuális katechetikai témákra vonatkozó szakmai anyagok, oktatási 

segédletek összeállítása: körlevelek megfogalmazása, kiküldése 





Katechetikai szakértői feladat 4.
Pedagógus képzés és továbbképzés

30-40 órás 
továbbképzések

Konferenciák, 
szakmai napok

Mentálhigiéné

és csoportok 

Fő hangsúly: módszertan és

az új taneszközök 

használatának segítése 

Fő hangsúly: tájékoztatás, 

Segítségnyújtás szervezési

kérdésekben

bevezetés az új taneszközök

világába.

 Ötórai tea

 Óvodai mcs., 

gyógypedagógiai mcs.

Iskolalelkész mcs.

 Hitre nevelés alapjai

 Kreatív hittan

 Óvodai hitéleti nevelés



Általam tartott/tartandó/szervezett képzések, 

előadások, tréningek 2021. jan – jún.  

(az óraszámok az általam tartandó egységet jelzik)

 Ötórai tea hittanoktatóknak (2 csoport, 3-3 óra) (Dr. Thoma

Lászlóval)

 A hitre nevelés alapjai (20 óra) (KM munkatársakkal)

 Kreatív hittan (10 óra) (KM munkatársakkal)

 Keresztyén nevelés az óvodában (15 óra) (AVM)

 Digitális hittan: mit és honnan? (2 óra)

 Egyházmegyei katechetikai előadók találkozója

 Kihívások és ami mögötte van: problémás viselkedés és

magatartás a hittanórán (8 óra)

 Nehéz helyzetek a hittanórán: esetmegbeszélés (8 óra)

 Középiskolai vallástanárok találkozója

 Szaktanácsadói alkalom (módszertan) középiskoláknak



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, 

Igazgatótanács számára. 

◦ RPI-KM szerződéseinek pénzügyi és szakmai előkészítése.

◦ Egyéb: áhítatok, áhítatok szervezése, 

◦ Intézményi önértékelés



Szakmai együttműködés az évek során 

◦ Reftantár

◦ KRE-HTK

◦ KRE-TFK

◦ DRHE

◦ SRTA

◦ PRTA

◦ Egyházkerületek/egyházmegyék

◦ MRE Zsinat Ifjúsági Iroda 

◦ SDG

◦ Határon túli egyháztestek: hittan taneszközök átvétele, szakmai segítés

◦ RRPI

◦ Selye János Egyetem 



Erősségek
 Empátia

 Másokra való odafigyelés

 Folyamatos szolgálatkészség

 Gyors és hatékony reagálás

 Területérzékenység

 Folyamatos önfejlesztés

 Erős felelősségvállalás

 Hatékony időgazdálkodás

Gyengeség
 Mindent megoldani akarás

 Mások érzéseinek/problémáinak 

átvétele

 Néha túl gyors reakció (szavak, 

tettek)

 Túlzott önreflexió (mindent 

magára vesz)

 Határok nem mindig erős 

meghúzása

Lehetőségek

 Fejlődési lehetőség a nyitottság és az 

érdeklődés miatt 

 Erős kapcsolati háló

 Mindig jelen lenni a szükséges 

támogatáshoz

Veszély
 Kiégés 

 Kimerülés

 Túlterhelődés

 Határok túlzott rugalmassága 

 Túlpörgés

 Nem hatékony stresszkezelési 

stratégiák megerősödése

 Sok feladat mellett túlzott 

feladattudatosság – eltolódó 

hangsúlyok

SWOT 

analízis



Amit örömmel mesélek… 

◦ Katechetikai anyagok Kárpát- medencei használata: 

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja.

◦ Empatikus hozzáállás, gyors reagálás.

◦ Feladatbank/játék- és zenetár

◦ Egyéb tevékenységek, pl. Történetek a Bibliából c. 

kiadvány projektje 



https://reftantar.hu/2019/1

1/13/tortenetek-a-

bibliabol/

https://reftantar.hu/2019/11/13/tortenetek-a-bibliabol/




Tervek 

 „The show must go 
on…”: jelenlegi feladatok 
további folytatása  

Feladatbank/ játék- és 
zenetár bővítése 

 Digitális anyagok 
bővítése

Részterületek 
(gyógypedagógia és 
katechézis) fejlesztése

Mentálhigiénés alkalmak 
erősítése

 WÉK facilitátori képzés 
elvégzése (2021)

 Keresztyén coaching és 
vezetés szakirányú 
továbbképzés 
(2021/2022)

Kutatótanári pályázat 



Köszönöm szépen a figyelmet!


