
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A REFORMÁTUS  HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁKRÓL 
 

Kedves Szülő! Sok helyen hallhatott már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 2013 óta egy lehetőséget 

nyújt Önök és gyermekeik számára. Minden állami általános iskolában a szülők két tantárgy közül választhatnak a 

gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan.  

A Református honlapon, hittan.info-n tájékozódhat a leggyakrabban feltett szülői kérdésekről. 

I. 
KÖTELEZŐ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN? 

Nem kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy közül választhatnak a szülők: kötelező az erkölcstan és e helyett választható 

alternatíva a felekezeti hit- és erkölcstan.  

A tantárgy neve a továbbiakban: kötelezően választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan) 
 

Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom? 

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete.  

A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a 

gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival 

is megismerkedhetnek.  

Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet.  

A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz 

kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is 

elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet 

információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet 

esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat. 

 

Tanulnak-e erkölcstanon előkerülő témákról a hittanos gyerekek? 

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek 

erkölcstani témák. Pl. család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb. 

 

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat? 

Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy református 

hittanoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus. 

 

Mit kell tennem, ha református hit- és erkölcstanórára szeretném a gyermekemet járatni? 

Szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban.  

 

Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak? 

Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent. 

 

II. 
A SZÜLŐ TEENDŐI ÉS A HIT- ÉS ERKÖLCSTANRA VALÓ JELENTKEZÉS 

 

Mit kell tennem, ha az elsős gyerekem részére a hit- és erkölcstant szeretném választani? 

A beiratkozás során nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy melyik tantárgyat választja a gyermeke számára.  

 

Milyen egyházi szervezetek taníthatnak hittant a köznevelési törvény feltételei szerint? 

A jelenlegi törvényi szabályozás nem emel ki felekezeteket, éppen ezért minden – a magyar állam által elismert – egyház 

taníthat saját felekezete szerinti hit- és erkölcstant.  

 

Ha év közben megy át a gyermek más iskolába, mit a szülő teendője? 

Más iskolába való átjelentkezés esetén a szülőnek döntenie szükséges a két tantárgy között. Arra is lehetőség van, hogy 

más tantárgyat válasszon, mint amit az előző iskolában tanult a gyermeke. A beiratkozáskor kell a két tantárgy közötti 

választását jeleznie írásban az iskola felé. 

 

Mi a szülő teendője, ha az előző évben erkölcstan helyett hit- és erkölcstant választott? 

Nem szükséges újra választania minden évben. Az első nyilatkozat  a következő évekre is érvényes, tehát csak akkor kell 

nyilatkozni a szülőnek újra, ha szeretné a gyermekét más típusú hit- és erkölcstanra vagy erkölcstanra járatni a következő évtől. 

 

A Református honlapon, hittan.info-n minden részletről tájékozódhat. 

 

 


