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Az iskolai hittanra járó gyerekeket kértük meg, hogy adják oda a szüleiknek. 
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Válaszolók statisztikái 

• Elméletileg 20.000 családba jutott el a képeslap 
• 632 szülő töltötte ki a kérdőívet  36-45 éves korúak 
• 76 % nő (anya) 24% (apa) 

Falun él 45,4% 

Kisvárosban él 26% 

Városban él 28% 

LAKHELY 

8 ált.: 2,4% 

Középfokú: 41,3 %  

Felsőfokú: 56,3 % 

ISKOLÁZOTTSÁG GYERMEKEK SZÁMA 

1 : 22% 

2 : 44%  

3 : 25 % 

4 : 6% 

5 : 2,4%  

6+: 1,6 % 



Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról? 

... úgy beszél, 
mint a többi 
tantárgyról. 

30% 

... semmit 
nem mond. 

10% 

…szívesen 
mesél. 

60% 

Gyermekem a hittanóráról…. 
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... egy egyszerű 
tantárgy.;  6% 

... segít, hogy 
vallásosan 
neveljem 

gyermekem.; 
47% 

... fontos 
tantárgy, mert 

alapvetően jóra 
neveli a 

gyermekemet.; 
43% 

... felesleges 
tantágy.; 2% 

Más...;  2% 

Nekem mint szülőnek a hittan…. 
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Mennyire ért Ön egyet az alábbi állításokkal az iskolai hitoktatást illetően?  

Hozzájárul a gyermek egészséges mentális fejlődéséhez.  95% 5% 

Egy kicsit könnyebbé teszi az egyéb tárgyak okozta iskolai nehézségeket. 69% 31% 

Ez a legfontosabb tárgyak egyike, az egész életre kihatnak az itt tanultak.  80% 20% 

Feladata lenne a hiteles keresztény életre való meghívás. 90%             (Evangelizáció!) 

Feladata elsősorban a hitről szóló ismeretek átadása.  90%                        (Ismeret átadás) 

10% 

10% 

Keretében illemtant kellene oktatni és fegyelemre szoktatni.   80% 20% 

Elhagyható lenne, mert a gyerekek túl vannak terhelve.  89% 10% 

Játékos órának kellene lennie, ahol nem komoly dolgokkal foglalkoznak. 60% 40% 

Nem ért egyet Egyetért 
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Válaszok db Arány 

Kedveli. 539 85 % 
Tart tőle. 7 1 % 

Nehezen viseli. 31 5 % 
Teljesen közömbös. 36 6 % 

Nem tudom, hogyan viszonyul hozzá. 19 3 % 

Hogyan viszonyul a gyermeke a hitoktatójához? 
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Válaszok db Arány 
6/6 maximálisan 251 40 % 

5/6  elégedet 145 23 % 
4/6 semleges pozitív 121 19 % 
3/6 semleges negatív 60 10 % 

2/6 nem elégedett 26 4 % 
1/6 kritikus 28 4 % 

Mennyire elégedett a helyi plébánia és a hitoktató gyermekekre 
irányuló aktivitásaival a hittanórákhoz kapcsolódóan?  
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Válaszok Db. Arány 

Támogatom, hogy a gyerek elmenjen a misére, de én nem járok. 54 9% 
A családunk igyekszik minden vasárnap ott lenni a misén. 332 52,5% 
Szerintem nem a vasárnapi misén múlik az Istenkapcsolatunk. 194 30,5% 
Nagyon gyökeres változásokra volna szükség ahhoz, hogy vonzó 
legyen egy szentmise. 

52 8% 

Ami a vasárnapi szentmisére járást illeti... 
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Válaszok db Arány 
Igen. 389 62 % 
Nem. 82 13 % 

Biztos jó lenne, de nekem nincs időm 
ilyenekkel foglalkozni. 

141 22% 

Más... 20 3% 

Szívesen venné-e, ha a hitoktatáshoz kapcsolódóan lenne az 
egyházmegyei honlapon a szülőknek szóló jelszóval védett 
tartalom, amit regisztráció és bejelentkezés után tudna megnézni? 
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Milyen tartalmat látna szívesen egy szülőknek szóló jelszóval védett oldalon? Kérjük, hogy a 
véleménye szerinti 3 legfontosabb témát jelölje csak meg!  

A gyerekek számára hasznosnak vélt internetes tartalmak ajánlása. 

Gyermekneveléssel kapcsolatos cikkek és szakirodalom ajánlása. 

Hitoktatási tananyagok magyarázatai. 

A keresztény értékrendnek megfelelő filmek ajánlása. 

A templomban történő liturgikus események magyarázatai. 

Bibliával kapcsolatos és teológiai kérdések egyházi személyek általi megválaszolása. 
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Válaszok db Arány 

Szívesen venném. 460 75% 
Túl lennénk rajta valahogy. 76 12% 
Nem örülnék neki. 81 13% 

Ha a plébános szeretne elmenni Önökhöz 
családlátogatásra? 
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Ha Önt a helyi plébános megkeresné, hogy segítsen a plébániai programokkal kapcsolatban akkor... 

Udvariasan 
elzárkóznék. 

9% Szívesen 
segítenék, de 
csak havonta 

pár órát. 
20% 

Egyszer kétszer 
egy évben 

biztos szívesen 
segítenék. 

40% 

Annyira elfoglalt 
vagyok, hogy 
nagyon kicsi a 
valószínűsége, 

hogy igent 
mondanék 

bármikor is. 
7% 

Örömmel, 
bármikor 

24% 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 


