
 

 

Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatásáról 2020/2021 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján 
a 2020/2021-es tanévben az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az etika- vagy a hit-és 
erkölcstanoktatást. A 2020/21-es tanévben az etika / hit-és erkölcstanoktatásba belépő évfolyam: a leendő elsősök. 

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke etika oktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt 
venni. A nyilatkozattételek időpontjai: 

• a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával 
• újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor 

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket arról is, hogy tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és az 
egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott 
csoportbeosztást. 

A szülő nyilatkozatán tanév közben nem tud módosítani. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit-és erkölcstan 
tantárgyra vonatkozó választását mégis módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az 
igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. 

 

  

A hit-és erkölcstan oktatását a 2020/21. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek vállalják iskolánkban: 
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Egyház megnevezése Feladat 
ellátási hely 

Elérhetőség Tájékoztatók 

Magyar Katolikus 
Egyház 

Egri Balassi 
Bálint 

Általános 
Iskola 
3300  
Eger, 

Malomárok u. 
1. 

tel: +36 20 972 8330 A Magyar Katolikus Egyház honlapja: https://katolikus.hu/ 
 

Magyarországi 
Református Egyház 

Egri Balassi 
Bálint 

Általános 
Iskola 
3300 
Eger, 

Malomárok u. 
1. 

tel.: +36 20 225 2747 A Magyarországi Református Egyház honlapja: 
https://www.reformatus.hu/ 
 

HIT Gyülekezete Egri Balassi 
Bálint 

Általános 
Iskola 
3300 
Eger, 

Malomárok u. 
1. 

e-mail: 
hitoktatas@hit.hu 

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/ ) 
 


