
1. Kinek a feladata az iskolában a hitoktatás szervezése? 

A nem evangélikus fenntartású köznevelési intézmény evangélikus tanulói számára – 

elsődlegesen az intézményben – a területileg illetékes egyházközség szervez hitoktatást, 

valamint gondoskodik a hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. 

A fakultatív hitoktatás megszervezése, személyi, tárgyi és egyéb feltételeinek 

biztosítása az egyházközség presbitériumának feladata. 

 

2. Mit jelent ez a feladat? 

Az állam által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az oktatás tartalmának 

meghatározása, a hitoktató alkalmazása, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés 

megszervezése tartozik a területileg illetékes egyházközség feladatai közé. 

 

3. Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára? 

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem 

a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás. 

 

4. Mi a jelentkezés módja? 

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és 

erkölcstanórára. A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával (minden 

tanév április 28-30.), a leendő ötödikesek szülei pedig minden tanév május 20-áig 

jelezhetik döntésüket az általános iskolában.  

 

5. Honnan lehet tudni, hogy a választott állami iskolában mely egyházak szerveznek 

hit-és erkölcstan oktatást? 
A nevelési és oktatási intézmény a hozzá beérkező információk alapján közzéteheti, 

hogy mely felekezetek jelezték szándékukat a kötelezően választható hit- és erkölcstan 

megszervezésére. Az aktuális tájékoztató anyagokat elsődlegesen az egyházközség 

helyben megszokott hirdetési felületein keresztül (honlap, plakát) javasolt figyelemmel 

kísérni. 

 

6. Ki tartja az evangélikus hit-és erkölcstanórát? 

A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója. 

 

7. Taníthat-e hit-és erkölcstant az iskolában dolgozó pedagógus? 

Abban az esetben tarthat hit- és erkölcstan órát a pedagógus, ha megfelelő 

szakképzettséggel rendelkezik. A pedagógus munkáltatójának tudomásával, a 

Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásával taníthat.  

 

8. Az órarendbe beépítve tanítják a hit- és erkölcstant? 

A hit- és erkölcstanórák idejét az iskola órarendje határozza meg, így az erkölcstan és a 

hit- és erkölcstanórák rendszerint egy időben kerülnek megtartásra. Az iskola, az 

egyházi jogi személy és az érintett szülők jóváhagyásával azonban ettől el is lehet térni.  

 

9. Mi a teendő, ha év közben iskolát vált a gyerekem? 
A szülőnek döntenie kell a két tantárgy között. Lehetőség van arra, hogy más tantárgyat 

válasszon, mint amit az előző iskolában. Beiratkozáskor döntését írásban is kell jeleznie 

az iskola felé. 

 

 



10. Járhat-e hittanórára a gyerek, ha a szülők ehhez nem járultak hozzá? 

A kötelezően választható hit-és erkölcstan és fakultatív hitoktatás esetében is szülői 

beleegyezésre van szükség. A fakultatív hittanoktatáshoz év közben is lehetséges 

csatlakozni, de ebben az esetben is szükséges a szülők által aláírt jelentkezési lap, mely 

az egyházközségben érhető el. 

 

11. Mi a különbség a kötelezően választható hit-és erkölcstanóra, a fakultatív 

hittanóra és a kötelező hittanóra között? 

Hit-és erkölcstanórát állami vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartású oktatási 

intézményben lehet tartani az 1-8. évfolyamban tanulók számára, iskolai keretek között.  

A hit- és erkölcstanórák általában heti egy órában szerveződnek. 

Fakultatív hittan: az egyházközségben szervezett hittanórák, illetve a más – például 

egyházi (de nem evangélikus), vagy alapítványi fenntartású – oktatási intézményben 

tartott hittanórák. A fakultatív hittanórák heti 1, illetve 2 órában szerveződhetnek. 

Az evangélikus nevelési intézményekben heti két kötelező hittanóra van. Ezek 

szervezését az adott evangélikus oktatási intézmény végzi. 
 

12. Ha a kötelezően választható hit- és erkölcstanórát választja a gyerek, kötelező lesz 

templomba is járnia? 

A vasárnapi istentiszteletek nem részei az iskolai hit- és erkölcstanórának, így azokon 

nem kötelező a részvétel. Ám nyitottak ezek az alkalmak, minden szülőt és gyermeket 

szeretettel hív és vár a saját gyülekezete az általa szervezett családi és gyermek 

alkalmakra, gyermek-istentiszteletre. 

 

13. Ha egyik tanévben az erkölcstant választom gyerekem számára, van-e lehetőségem 

a következő tanévben hit- és erkölcstan órát választani? 

Mind az erkölcstanról, mind a felekezeti hit- és erkölcstanról van átjárás a másik 

tantárgy felé.  

 

14. A hittanóra tankönyvei is ingyenesek? 

A kötelező hit-és erkölcstan tantárgy tankönyve éppúgy ingyenes lehet, mint az 

erkölcstan tantárgy tankönyve.  

 

15. Hittanórán is van osztályozás? 

Kötelező hittanóra, illetve kötelezően választható hit- és erkölcstanóra esetén az 

intézmény, illetve az állami törvények által meghatározott módon kerül értékelésre a 

hittan, illetve hit- és erkölcstanóra. Fakultatív hittanóra nem értékelhető ötfokozatú 

értékeléssel, legfeljebb kétfokozatú ("teljesítette" vagy "nem teljesítette") értékelés 

adható. 

 

16. Hittanból is lehet bukni? 

Jegyekkel történő értékelés esetén megvan rá az elméleti lehetőség, de szakmailag 

nem ajánlott értékelési módszer. 

 

17. Van-e lehetősége a gyerekemnek, hogy hittanból tegyen érettségi vizsgát? 

A középiskolákban az evangélikus hittan választható érettségi tantárgy. Az evangélikus 

fenntartású középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára a felkészítést és a 

vizsga megszervezését az érettségire. A nem evangélikus fenntartású iskolákban tanuló 



diák – ha helyben az érettségi nem megszervezhető – egy evangélikus középiskolában 

vendéghallgatóként érettségizhet. A hittan érettségi vizsga középszinten teljesíthető. 

 

 

 


