
A hit- és erkölcs csoportok október 1-i gyereklétszám jelentéséhez használatos adatlap nyomtatása a 
Bellarmin rendszerből . 

Októberi adatszolgáltatáskor névsoros adatlapot kell küldenünk az egyházmegyénknek minden egyes hit- 
és erkölcs csoportunkról. Amely csoportokhoz a Bellarminban haladási naplót nyitottunk és a naplóban a 
gyerekek névsorát vezettük, ott október 1-én (előtte nem) automatikusan megjelenik a hit- és erkölcstan 
menüpont alatt található csoportoknál a gyerekek névsora. Az egyes csoportokhoz tartozó neveket úgy 
tudjuk megtekinteni, ha a hit- és erkölcs csoportok közül rákattintunk egy konkrét csoportra. Ekkor csak 
annak a csoportnak az adatait látjuk egy hosszú csíkban.  

 

 

Alatta az [október 1-i névsor] gombot, amelynek a megnyomására megjelenik a csoport adatlapja benne a 
névsorral.  

 

Ekkor a nevek módosíthatók, törölhetők és új név beírására is van lehetőség. (Megjegyzés: Az adatlapokra 
csak a neveknek szabad kerülnie, nem lehet egyéb bejegyzés sem a gyerek neve előtt, sem mögött. A 
módosít gombra kattintva tudjuk a felesleges bejegyzéseket eltávolítani.) Ha új névvel akarjuk kiegészíteni 
a névsort, akkor az [Új résztvevők hozzáadása ehhez a csoporthoz] nevű gombra kell kattintani, a kinyíló 
ablakban a plusz gyerekek nevét beírni, majd a [Rögzít] gombot megnyomni.  

Amennyiben a névsort ily módon rendbe raktuk, vagy eleve mindent rendben találtunk, akkor a jobb 
oldalon található [Módosítások mentése] gombot kell megnyomnunk a teljes rögzítésre. Ennek 
következtében megjelenik az [október 1-i névsor nyomtatása] gomb. Kattintsunk erre, aminek 
következtében az adott csoport adatlapját tartalmazó pdf fájlt a rendszer elmenti a számítógépünkre.  



 

 

Számítógépünkön a fájlt meg kell nyitni, majd kinyomtatni több példányban. A nyomtatás után aláírásokkal 
és bélyegéssel kell ellátni az adatlapokat. Az így hitelesített adatlapokat az egyházmegyénk arra 
illetékesének küldjük el.  

Évfolyam összevont társcsoportok esetén is ugyan ezt a metódust kellene alkalmazni. 

Ha a haladási naplók létrehozásakor a gyerekeket évfolyamhoz, vagy osztályba soroltuk, akkor most 
ugyan úgy kell eljárnunk, mint az előzőekben olvasható volt. 

Ha a haladási naplóban évelején csak beírtuk a névsort és a gyerekeket nem soroltuk évfolyamhoz, 
osztályhoz, akkor most ömlesztve szerepelnek benne a gyerekeket és a rendszer nem tudja, hogy melyik 
gyerek melyik csoporthoz tartozik. Így üres adatlapot tudnánk csak nyomtatni, a hit- és erkölcstan 
felületről, amelyen nem szerepelnek a gyerekek nevei.  

Ebben az esetben két választási lehetőségünk van:  

1. A haladási naplóban a gyerekeket osztályhoz, vagy évfolyamhoz rendeljük és megvárjuk, hogy a nevek 
megjelenjenek a hit- és erkölcstan felületen (kb. 4 óra múlva jelennek meg). 
Menete: Egy új óra berögzítése kapcsán [Hittanóra hozzáadása] gombra kattintva, vagy az előző óra 
módosításaként az előző órára kattintva, majd a [Hittanóra módosítása] gombra kattintva megjelenik a 
szokásos ablak, amelyben az óra adminisztrálását lehet elvégezni. Az ablak alján elhelyezkedő gombok 
közül nyomjuk meg az [+ osztályok hozzáadása] gombot. Ezek után attól függően, hogy csak 
évfolyamhoz, vagy évfolyamhoz és azon belül még osztályhoz is szeretnénk a gyerekeket rendelni, a 
következő két ábrasor közül válasszuk ki a megfelelőt.  

 

 

 

 



Csak évfolyamhoz sorolás     Évfolyamhoz és azon belül 
                                   osztályba sorolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ebben az esetben csak az évfolyamot  határoztuk            Ebben az esetben az évfolyamot és azon belül       
                                     meg.                                                                       az osztályt is meghatározzuk. 
      A névsor első gyereke 1. évfolyamos.    A névsor első gyereke 1.A osztályba jár. 

 

Ha elvégeztük így a gyerekek névsorba sorolását, akkor kb. 4 óra múlva a hit- és erkölcs felületen lévő 
csoportjainkban megjelennek a gyerekek nevei a megfelelő csoportoknál. A leírás 1. oldalán található módon 
végezzük el az ellenőrzést és az adatlapok kinyomtatását.  

 

 



2. Az 1. pontban foglaltak helyett választhatjuk azt is, hogy a hit- és erkölcstan felületen beírjuk egyesével 
a gyerekeket és ott soroljuk évfolyamhoz őket. Ezt a leírás 1. oldalán található útmutatás alapján 
tehetjük, annyi kiegészítéssel, hogy amikor már beírtuk a gyerekek névsorát és a [rögzít] gombbal 
elmentettük, akkor a [csoporthoz rendelés] gombra kell kattintanunk. Az ennek hatására megjelenő 
ablakban a gyerekek neve mellett arra az évfolyamra kell kattintanunk, amelyikhez tartozik. A 
kiválasztott évfolyam kék színű lesz. Ha az összes gyereknél kiválasztottuk a megfelelő évfolyamot, 
akkor nyomjuk meg a [rögzítem a csoporthoz rendelést] gombot. Majd nyomjuk meg a jobbra fönt 
található [módosítások mentése] gombot. Az adatlap kinyomtatásához használjuk a szintén jobb 
oldalon megjelenő [október 1-i névsor nyomtatása] gombot.  
  

Fontos: Ha a Bellarminban a hitoktató az utasítások ellenére a hit- és erkölcs csoportoknál nem várta meg 
az október 1-jét és maga írta be az október 1-i névsor, akkor a haladási naplóból már nem tudjuk 
központilag áttölteni az adott csoportba a neveket.  

Ha a nevek rosszul voltak a naplóban és úgy töltődtek át azokat, akkor a hit- és erkölcs felületen tudja 
módosítani, majd nyomtatni. (Haladási napló felületen már hiába javítja, nem eredményez változást a hit- 
és erkölcs csoportoknál megjelenő október 1-i névsorban.) 

 

 

 

 

 


