
 

 
 

 

 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS SZABÁLYOZÁSA 

 

   A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét 

betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az 

időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és 

erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint.  

   A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal 

– biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik 

évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott 

hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan 

választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.  

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) bekezdésének 

vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak 

szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az "Erkölcstan/Hit- és erkölcstan" 

megnevezést használja.  

   Intézményünkben 4 egyház vállalta a hittanóra megszervezését: Magyar Görögkatolikus 

Egyház, Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház és a Hit Gyülekezete. 

A hitoktatás az órarendi órákba épülve valósul meg, melyet az egyházi jogi személyek tanév 

elején elfogadtak. Az adminisztrációs tevékenységet a hitoktatók végzik.  

  



 

 
 

 
JEGYZÉK 

 

 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában hittanórákat 

tartó egyházak és képviselőik a 2021/2022. tanévben: 

 

Magyar Görögkatolikus Egyház 

Egyház kapcsolattartója: Dalanics Zoltán parókus 

Hitoktatók: Dalanics Zoltán, Kapcsai Viktor 

4087 Hajdúdorog, Óvoda utca 5. 

 

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) 

Egyház kapcsolattartója: Juhász Imre plébános 

4244 Újfehértó, Debreceni út 1. 

Hitoktató: Juhász Imre 

4244 Újfehértó, Debreceni út 1. 

 

Magyar Református Egyház 

Egyház kapcsolattartója: Vladár Sándor lelkipásztor 

Hajdúdorogi Református Egyházközség 

Hittan oktató: Vladár Sándor  

4087 Hajdúdorog, Óvoda utca 2. 

 

Hit Gyülekezete 

Egyház kapcsolattartója: Susánszki Zoltán 

Hitoktató: Susánszki Zoltán 

4220 Hajdúböszörmény, Nánási út 47. 

 

 

 
 

 


