
 

Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan oktatásáról 2021/2022-es tanévben 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolákban a kötelező etika helyett a 

szülők választhatják a gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső jogi 

személye által folytatott hit- és erkölcstanoktatást, mely választása esetén kötelező tanórai 

foglalkozássá válik.  

 A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy a kötelező tanórai 

foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást vagy a hit-és erkölcstan oktatást választja.  

Amennyiben a szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, az iskola a gyermek számára etika oktatást 

fog szervezni.  

Ha szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó 

választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden évben május 20-ig írásban közli 

az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Amennyiben a szülő vagy 

törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és 

erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és 

erkölcstan oktatást folytató bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye határozza meg.   

A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. 

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek 

vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan 

oktatás megszervezését:  

 Magyar Katolikus Egyház  

 Magyarországi Református Egyház  

 Magyarországi Evangélikus Egyház  

 Hit Gyülekezete.  

  

Az egyházak képviselőitől kapott tájékoztató anyagok:  

 

A Magyar Katolikus Egyház tájékoztató anyaga: 

 

https://drive.google.com/file/d/1y3ZueYJWjtalok7uU_o4aogLtdGregsv/view?usp=sharing 

https://kateketa.hu/?email_id=488&user_id=326&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb2

0vd2F0Y2g%2Fdj1mWHFab0RsYjRVaw&controller=stats&action=analyse&wysija-

page=1&wysijap=subscriptions 
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A Hit Gyülekezete tájékoztató anyaga: 

 

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:   

www.hiteserkolcstan.hu  

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója: 

https://youtu.be/wf5abIeeF_U  

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/hiteserkolcstan 

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala: 

https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ 

 

Magyar Református Egyház tájékoztató anyaga: 
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