
MELLÉKLET 

A 2011.évi CXC törvényben foglaltak alapján a Pedagógiai Program a következőkkel egészül 

ki: 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 

3§ (3)7 Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, 

a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes 

nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus 

vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív 

hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. 

23. Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény működésére, 

valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben megszervezhető hit- és 

erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok139 

35. §160 (1)161 Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a 

kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív 

hitoktatás) és az etika óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy 

szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között. 

(2) A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai 

életrendet figyelembe véve - a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő 

időkeretben -, az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig 

a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető. 

(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik. 

(4) A nevelési-oktatási intézmény és az egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással és a 

hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen 

együttműködik. 

35/A. §162 Az állami iskola 1-8. évfolyamán az etika óra vagy az ehelyett választható, az 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások 

része. 

35/B. §163 (1) A fakultatív hitoktatásnál és a hit- és erkölcstanoktatásnál az egyházi jogi 

személynek a feladata a hit- és erkölcstanoktatás megszervezése, ennek keretében különösen 
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a) a fakultatív hitoktatás és a hit- és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása, 

b) a fakultatív hitoktatásra és - jogszabályban meghatározottak szerint az állami fenntartású 

iskolával közösen - a hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezés lebonyolítása, 

c) a fakultatív hitoktatásban és a hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy 

alkalmazása és ellenőrzése és 

d) a foglalkozások ellenőrzése. 

(2) Az óvoda és a kollégium a fakultatív hitoktatáshoz, az iskola a fakultatív hitoktatáshoz 

és a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket - így különösen a helyiségek 

rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket - 

az intézményben rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja. 

(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és 

erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazásakor a 3. mellékletben foglaltakat nem 

kell alkalmazni. A hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személynek a 32. § (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. 

 

A 35/A. § szerinti hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első és ötödik évfolyamán, 

valamint a hat évfolyammal működő gimnáziumban a hetedik évfolyamon 2013. szeptember 

1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. 

 

A törvényben foglaltak alapján a Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógia Módszertani 

Intézményben a hit- és erkölcstan oktatás a tanulásban akadályozott csoportoknál, tanulóknál 

2013. szeptember 1-től elkezdődik. 

A szülők tájékoztatása és a nyilatkozatok beszerzése folyamatosan megtörténik. 

 

 


