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Hittan 

 

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt 

tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 

 

5. évfolyam: 

A Biblia, az üdvtörténet fogalma 

A teremtéstörténetek és a bűnbeesés története 

A bűn elterjedésének történetei (Káin és Ábel, vízözön-hagyomány, bábeli torony története) 

A pátriárkák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob, József) 

Szabadulás Egyiptomból és a pusztai vándorlás 

Honfoglalás és bírák kora (Gedeon, Sámson, Sámuel) 

Izrael első királyai (Saul, Dávid, Salamon) 

Prófétaság Izraelben (Illés, Izajás, Jeremiás, Ezékiel) 

Tanító könyvek (Zsoltárok, Jónás) 

Újszövetség: 

Jézus életének történeti kerete 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus ellenfelei 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása (virágvasárnaptól húsvétig) 

Az egyház születése 

Az főapostolok működése (Szent Péter és Pál) 

 

6. évfolyam: 

Az ősegyház élete 

A keresztényüldözések kora (Kre. 313-ig) 

A konstantini fordulat 

Az első zsinatok tanítása 

Az egyház a népvándorlás idején 

A korai szerzetesség  

Szent Benedek reformja 

Középkori misszió 

Keleti és nyugati kereszténység 

Nagy Károly és az Egyházi állam 

A cluny reform 

Szent István műve 

Magyar szentek és boldogok 

A keresztes hadjáratok 

Középkori eretnekmozgalmak 

Virágzó középkor (skolasztika, Clairvaux-i Szent Bernát és a ciszterci rend) 

Pápák avignoni fogsága, nyugati egyházszakadás 

Reformáció 

Katolikus megújulás (Trentoi Zsinat) 

Újkori misszió 

Az egyház a felvilágosodás idején 

Egyház a modern korban (az első vatikáni zsinat tanítása) 

Az egyház szociális tanítása 
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Az egyház tevékenysége a világháborúk idején 

Pápaság a 20. és 21. században 

 

7. évfolyam 

A kinyilatkoztatás, dogma, dogmatika fogalma 

Az teremtéssel kapcsolatos dogmák (az angyalok, a világ és az ember teremtése) 

A bűnbeeséssel kapcsolatos dogmák 

A szentháromsággal kapcsolatos dogmák  

A megváltással kapcsolatos dogmák (szoteriológia) 

Jézus Krisztussal kapcsolatos dogmák (krisztológia) 

Szűz Máriával kapcsolatos dogmák (mariológia) 

Isten kegyelmi ajándékai (kegyelemtan) 

Az egyházzal kapcsolatos dogmák (ekkleziológia) 

A végső idők (eszkatológia) 

Erkölcstan  

Isten törvényei az Ó-, és Újszövetségben 

Az ember mint erkölcsi lény, a lelkiismeret 

Az erények 

A bűnök 

Az isteni erények (hit, remény, szeretet) 

Kötelességeink Istennel kapcsolatban 

A helyes vallásosság 

Az egyház öt parancsolata 

Az embertársainkkal kapcsolatos kötelességeink 

Az önmagunkkal kapcsolatos kötelességeink 

A kommunikáció erkölcstana (igazság, hazugság) 

A társadalmi rend alapja, a család 

Az anyagi javak erkölcsi vonatkozásai 

A szellemi javak 

A társadalmi igazságosság 

Korunk erkölcsi kérdései (bioetika) 

 

8. évfolyam 

Kinyilatkoztatás az Ó-, és Újszövetségben 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása 

Az apostolok hite 

Az egyház 

Liturgika 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma  

liturgikus ünnepek és időszakok  

Liturgikus jelek, jelképek, helyek, eszközök, ruhák és színek 

Az egyházi év fogalma, felosztása, tartalma 

A karácsonyi és a húsvéti ünnepkör bemutatása  

A Szentlélek eljövetelére emlékeztető pünkösd 

Az évközi idő liturgikus sajátosságai, főbb ünnepei 

A szentmise liturgiája  
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Az üdvtörténet misztériumait megjelenítő szentségek teológiai fogalma 

A keresztség liturgiája és dogmatikája  

A kiengesztelődés liturgiája és dogmatikája  

Az eukarisztia liturgiája és dogmatikája az elsőáldozásban  

A bérmálás liturgiája és dogmatikája  

A betegek kenetének liturgiája és dogmatikája  

A házasság, illetve a papi rend liturgiája és dogmatikája  

Az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelményekfogalma 

Az üdvtörténet misztériumai a különféle igeliturgiákban  

Az üdvtörténet misztériumai és a szentek (elsősorban Mária) tiszteletének dogmatikája  

A főbb szentelmények liturgiája és dogmatikája (temetés) 

 

9. évfolyam 

 

A Biblia 

Kinyilatkozatatás, sugalmazás, kánon fogalma 

A Biblia kialakulása 

Az ószövetségi kánon 

az üdvtörténet fogalma 

A teremtéstörténetek és a bűnbeesés története 

A bűn elterjedésének történetei (Káin és Ábel, vízözön-hagyomány, bábeli torony története) 

A pátriárkák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob, József) 

Szabadulás Egyiptomból és a pusztai vándorlás 

Honfoglalás és bírák kora (Gedeon, Sámson, Sámuel) 

Izrael első királyai (Saul, Dávid, Salamon) 

Prófétaság Izraelben (Illés, Ozeás, Ámosz, Izajás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel) 

Bölcsességi irodalom (Jób könyve) 

Apokaliptika 

Az Újszövetség könyvei, szövege, fordításai 

A Jézus korabeli zsidóság bemutatása (vallási és társadalmi csoportok) 

A Messiás eljövetelét hirdető ószövetségi előképek megismerése 

Jézus családfája 

Az evangéliumok történeti hitelessége 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus ellenfelei 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása (virágvasárnaptól húsvétig) 

Az egyház születése 

Az főapostolok működése (Szent Péter és Pál) 

Az ősegyház Szent Pál leveleinek tükrében 

Katolikus levelek 

János evangéliuma és levelei 

Jelenések könyve 

 

 

 

10. évfolyam 
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Az egyháztörténelem fogalma 

Az ókor általános jellemzése 

Az apostoli egyház 

A keresztényüldözések története 

A „konstantini fordulat” 

Harcok a hit tisztaságáért – Az eretnekségek története 

Az Egyház istentiszteleti, bűnbánati, fegyelmi és erkölcsi élete az első századokban 

A szerzetesség kialakulása 

A középkor bemutatása, általános jellemzése 

Európa népeinek megtérítése 

A magyarok megtérése – Szent István egyház-, és államszervező munkája 

A Pápai Állam kialakulása és a császárság felújítása 

Bizánc a középkorban 

A „sötét századok” – A pápaság kora a középkorban 

A pápaság története a virágzó középkorban 

Avignon és a „nagy szakadás” – A pápaság a késő középkorban 

A keresztes hadjáratok  

A középkori eretnekségek és az inkvizíció 

A szerzetesség a középkorban – Clairvaux-i Szent Bernát és a ciszterci rend 

A szellemi élet a középkorban 

Az újkor általános jellemzői. A reformáció okai 

Luther 

A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin 

A reformáció elterjedése Európában  

A Trienti (Trentói) Zsinat (1545-1563) 

A katolikus megújulás kora 

A szerzetesség, a missziók az újkorban 

Az egyház a felvilágosodás korában 

Az I. Vatikáni Zsinat (1869-1870) 

A „századvég” és a „századelő” pápái 

Az Egyház története a világháborúk korában 

Az Egyház megújulása – A II. Vatikáni Zsinat 

A Katolikus Egyház helyzete Magyarországon a XX. Században 

 

 

11. évfolyam 

 

A kinyilatkoztatás, dogma, dogmatika fogalma 

A természetes és a kinyilatkozatott istenismeret 

Isten tulajdonságai 

A szentháromsággal kapcsolatos dogmák  

Az teremtéssel kapcsolatos dogmák (az angyalok, a világ és az ember teremtése) 

A bűnbeeséssel kapcsolatos dogmák 

A megváltással kapcsolatos dogmák (szoteriológia) 

Jézus Krisztussal kapcsolatos dogmák (krisztológia) 

Szűz Máriával kapcsolatos dogmák (mariológia) 

Isten kegyelmi ajándékai (kegyelemtan) 

Az egyházzal kapcsolatos dogmák (ekkleziológia) 

Általános szentségtan  
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A végső idők (eszkatológia) 

Erkölcstan  

Isten törvényei az Ó-, és Újszövetségben 

Az ember mint erkölcsi lény, a lelkiismeret 

Az erények 

A bűnök 

Az isteni erények (hit, remény, szeretet) 

Kötelességeink Istennel kapcsolatban 

A helyes vallásosság 

Az egyház öt parancsolata 

Az embertársainkkal kapcsolatos kötelességeink 

Az önmagunkkal kapcsolatos kötelességeink 

A kommunikáció erkölcstana (igazság, hazugság) 

A társadalmi rend alapja, a család 

Nemiség, házasság 

Az anyagi javak erkölcsi vonatkozásai 

A szellemi javak 

Az emberi személy tisztelete, méltósága (bioetika) 

A társadalmi igazságosság 

 

12. évfolyam 

Liturgika 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma  

liturgikus ünnepek és időszakok  

Liturgikus jelek, jelképek, helyek, eszközök, ruhák és színek 

Az egyházi év fogalma, felosztása, tartalma 

A karácsonyi és a húsvéti ünnepkör bemutatása 

A szentmise liturgiája  

A szentségek teológiai fogalma, az egyes szentségek dogmatikája és liturgikus sajátosságai 

Alapvető hittan 

A kinyilatkoztatás, 

Biblia, sugalmazás,kánon  

A hitvallás felépítése  

I.rész: az Atya és a teremtés 

II. rész: Jézus Krisztus és a megváltás 

III. rész: a Szentlélek és a világ megszentelése 

IV. rész: az egyház és a végső dolgok 

A hitvallás magyarázata  

A hitvallás értelme, jelentősége 
 


