
Tájékoztató 

 

az etika óra helyett választott hit és erkölcstan oktatásról 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ alapján az általános iskolákban 

kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert 

egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit-és erkölcstan oktatást, mely 

választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai 

foglalkozássá válik. 

 

A hit-és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14.§ (5) bekezdése, valamint a 

182/A-182.B §-a állapítja meg. 

 

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai  foglalkozásként gyermekük 

számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyházak és azok 

belső egyházi jogi személye által folytatott hit-és erkölcstan oktatást válasszanak. A leendő 7. 

évfolyamos tanulók esetében a beiratkozáskor (2021. június 22.) lesz lehetőség a nyilatkozat 

leadására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára 

és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz 

nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg. 

 

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit-és erkölcstan oktatást választja, akkor 

szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési 

hozzájárulást is átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ 

(2) bekezdés a) pontja. 

 

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az 

iskola a hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit-és erkölcstan óra 

megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermek nevét és osztálya 

megnevezését, továbbítsa a hit-és erkölcstan oktatást végző, országgyűlés által elismert 

egyházaknak vagy belső egyházi jogi személyeknek. 

 

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

választását módosítani kívánja, akkor a szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az 

igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. 

 

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola 

honlapján tekinthetők meg.  

 

Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes országgyűlés által elismert egyházak és 

azok belső egyházi jogi személyei hit-és erkölcstan oktatásra kialakított tanuló csoportok 

létszámáról tájékoztatják június 30-áig tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók 

választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a 

Klebelsberg Központokhoz sem. 

 


