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 Az egyházi ének tantárgy tanítása a református köznevelési 
intézményekben 

jogszabályi segédlet a helyi tantervek elkészítéséhez 
 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 32. § (1) alapján  
 
(1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási 
egyesület tartja fenn: 

a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti 
szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő, 

b) az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot 
gyakorol, 

c) a fenntartó az iskola számára előírhatja valamely – az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott – kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben 
használható tankönyveket, taneszközöket, 

d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek 
megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a jogi személyiséggel rendelkező vallási 
közösség tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást építhet be, 
 
A 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9. § (1) előírja a következőket: 
 
A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak 

alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni az egyházi köznevelési intézményben 

szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy óraszámait.  
 

A református köznevelés rendszerében ide értendő az egyházi ének és a hittan is.  
 
Az MRE többször módosított 1995. évi I. törvénye (református köznevelési törvény) 
31. § (1) és (3) szerint  
 
Református köznevelési intézményben a Nemzeti alaptanterv, illetve a kerettanterv 
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló jogszabályokban megfogalmazott 
„hitoktatás tantárgy” a hit- és erkölcstan és az egyházi ének tantárgy keretében valósul 
meg. Ezen tantárgyak óraszáma nem vehető figyelembe a tanuló kötelező és 
választható óraszámának napi és heti összegzésekor. Az egyházi ének tantárgy 
óraszámát a kötelező és választható óraszámok fölött kell tervezni az órahálóban. A 
hit- és erkölcstan tantárgyat pedig 1-8. évfolyamon a NAT heti egy órával „támogatja” 
így a tanulók kötelező és választható óraszámán felül csak egy órát kell tervezni, így 
lesz meg a heti két hit- és erkölcstan óra. 
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Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig (négyévfolyamos 
középiskola esetén legalább egy évig) rendes tantárgyként, tanrendbe iktatottan –
heti 1 órában –kötelező, más órával nem helyettesíthető és nem vonható össze.  
 
A 96/2006 számú Zsinati Határozat Vhu. 2.§ szerint:  

(1) Az általános iskola, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskola a helyi 
tantervében határozza meg, melyik két évfolyamon vezeti be az egyházi ének 
tantárgyat. 

(2) A négy évfolyamos középiskola a 9. évfolyamon vezeti be az egyházi ének 
tantárgyat. 

(3) A nyelvi előkészítő évfolyamot szervező középiskolák legalább egy évfolyamon 
vezetik be az egyházi ének tantárgyat (Az előkészítő és/vagy a 9.évfolyamon.) 

(4) Az egyházi fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben az egyházi 
éneket integrált tantárgyként tanítják, a helyi tantervben meghatározott módon.  

 
Az egyházi ének tantárgy tanításával kapcsolatos képesítési követelményeket a 
96/2006 számú Zsinati Határozat Vhu. 4. § (1)  tartalmazza: 
 

Az egyházi ének oktatására jogosult az, aki  
- felsőfokú egyházzenész végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,  
- felsőfokú pedagógiai végzettséget és kántori oklevelet szerzett,  
- ének-zene tanári és az adott iskolatípusban érvényes hittanoktatói ill. vallástanári 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.  
- a megfelelő egyházi tanfolyamon való részvétel után az, aki lelkipásztori, 

vallástanári, hitoktatói, illetve ének-zene szakos tanári végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik,  

- az általános iskola 1-4., illetve 1-6. évfolyamán az, aki a tanítóképzés keretében 
a szükséges szakismereteket elsajátította, és a megfelelő egyházi tanfolyamot 
elvégezte.  
 

 
Budapest, 2020. március 23.  
 

 


