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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC. törvény módosításáról szóló T/10571 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 .
(IX. 30.) Ogy. határozat 94 .§ (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 9 . § az Nkt. 35 . §-a az alábbiak szerint módosul :

9. §

Az Nkt . 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„35 . § (1) Az állami fenntartású iskola 1-8 . évfolyamán az [erkölcstan]etika óra vagy az
ehelyett választható, az egyházi jogi személy által és szervezett hit[-]tan és [erkölcstan] etika
óra a kötelező tanórai foglalkozások része .
(2 A szülő , tanuló kérésére szervezett és nem a kötelez ő tanórai foglalkozások részét képező
hitoktatást (a továbbiakban : fakultatív hitoktatás), valamint a hit[-]tan és [erkölcstan] etika
órát csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglalkozások, a z
iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozáso k
rendjéhez illeszkedjék .
(3) Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett fakultatí v
hitoktatással, hit[-]tan és [erkölcstan]etika[ ]oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során
együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel . Az egyházi jogi személy által szervezet t
és felügyelt fakultatív hitoktatás, hit[-]tan és [erkölcstan]etika órák tartalmát az egyházi jog i
személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint .
(4) A fakultatív hitoktatás, a hit[-]tan és [erkölcstan]etikaf ]oktatás tartalmának
meghatározása, a fakultatív hitoktatásban közreműködő személy alkalmazása és ellenőrzése, a
fakultatív hitoktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellen őrzése az egyházi jog i
személy feladata . A hit[-]tan és [erkölcstan] etika oktatásra való jelentkezés szervezésében az
egyházi jogi személy jogszabályban meghatározottak szerint közreműködhet. Az óvoda, a
kollégium a fakultatív hitoktatáshoz, az iskola a fakultatív hitoktatáshoz, a hit[-]tan és



[erkölcstan] etika oktatáshoz[,]_ az intézményben rendelkezésre álló eszközökb ő l – köteles
biztosítani a szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszer ű
használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket . Az egyházi jogi
személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban közreműködő személy alkalmazásakor a
3 . mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hit[-]tan és [erkölcstan]etika oktatásban
közreműködő személynek, hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben
szerzett hitoktatói vagy hittantanári, vagy más, a hitélettel kapcsolatos fels őfokú képesítéssel
és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie . "

Indokolá s

A törvényjavaslat e §-a nincs szinkronban a 8 . §-sal, mely következetesen etikaoktatásró l
beszél – álláspontunk szerint helyesen .

Az etika nem szabályokat ad, mint az erkölcs, hanem a társadalmi, közösségi, társa s
szempontokat előtérbe helyező szemlélet, viselkedés értékeinek meghatározásában segít . Bár
a nevelés szabályközvetítő is, igazoltan eredményesebb pedagógiai út, ha a gyermekek, a z
ifjúság morális meggyőződése elsősorban az érvekb ő l, vitákból, tapasztalatokból szűrődik le a
szabályok megértését, átélését feltételez ő belátás révén, nem pedig puszta szabályoka t
követve tart be bizonyos tanult normákat .

Budapest, 2013 . április 15 .
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