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1. Az egyházi és világi iskolák összehasonlítása 

 

Az Oktatási Minisztérium adatai szerint az 1999/2000-es tanévben 183 egyházi fenntartású 

általános iskola mûködött az országban, ami az összes általános iskolák 5%-a. Az egyházi 

általános iskolák területi eloszlása jelentõs mértékben eltért az összes iskolák arányaitól. Az 

átlagosnál több egyházi iskolát mûködtettek Budapesten, Pest és Bács-Kiskun megyében, és az 

átlagosnál kevesebbet Heves, Nógrád, Szabolcs és Borsod megyében. 

 

Az általános iskolák megyék szerint 

 

megye világi egyházi összesen 

 % % % 

Budapest 11.0 18.0 11.3 

Baranya 4.9 3.3 4.9 

Bács 5.1 8.7 5.3 

Békés 3.2 4.9 3.3 

Borsod 10.0 6.0 9.8 

Csongrád 3.6 3.8 3.6 

Fejér 4.0 2.7 4.0 

Gyõr 5.3 7.7 5.5 

Hajdu 4.4 5.5 4.4 

Heves 3.8 1.1 3.7 

Komárom 3.3 2.7 3.3 

Nógrád 3.3 1.1 3.2 

Pest 7.9 13.7 8.2 

Somogy 4.6 2.2 4.5 

Szabolcs 6.9 3.8 6.7 

Jász 3.7 4.9 3.8 

Tolna 3.1 2.2 3.0 

Vas 3.5 2.7 3.5 

Veszprém 4.6 2.7 4.5 

Zala 3.7 2.2 3.6 

    

összesen 95.1 4.9 100 

N 3576 183 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Ha régiók szerint vizsgáljuk az egyházi iskolák elhelyezkedését, azt tapasztaljuk, hogy 

Budapesten, az ország középsõ részén, és a délkeleti megyékben az átlagosnál magasabb az 

arányuk, az ország északkeleti, és délnyugati vidékén pedig az átlagosnál alacsonyabb. Ha 

pedig településtípusonként is megnézzük az eloszlásokat, az derül ki, hogy az egyházi iskolák 

tipikusan városi iskolák, amennyiben valamennyi városi településen (de fõként a kisebb 

lélekszámú városokban) az átlagnál magasabb, a községekben viszont lényegesen alacsonyabb 

az arányuk. 



 

 

 

 

Az általános iskolák földrajzi jellemzõik szerint 
 

földrajzi 

jellemzõk 

 világi egyházi összesen 

  % % % 

régió     

 Bp 11.0 18.0 11.3 

 északnyugat 13.4 13.1 13.4 

 délnyugat 16.3 9.8 16.0 

 közép 20.4 27.3 20.7 

 északkelet 24.0 12.0 23.5 

 délkelet 14.9 19.7 15.1 

település     

 Bp 11.0 18.0 11.3 

 megyeszék 13.3 27.3 14.0 

 város 19.0 43.2 20.2 

 község 56.8 11.5 54.6 

     

összesen  95.1 4.9 100 

N  3576 183 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

 

Az egyházi iskolák között az átlagosnál több a szervezeti és gazdálkodási szempontból is nagy 

önállóságot élvezõ iskola. Ha intézményi jellemzõik szerint hasonlítjuk össze az iskolákat, azt 

tapasztaljuk, hogy az egyházi iskolák között az átlagosnál magasabb a középiskolával együtt 

mûködõ általános iskolák aránya (az iskolák közel fele), és a pedagógusképzésben 

közremûködõ (fõként külsõ gyakorlóhelyül szolgáló) iskolák aránya is. A középiskolákkal egy 

intézményben mûködõ egyházi általános iskolák elõfordulása fõként a nagyvárosokban 

gyakori, Budapesten az egyházi iskolák 58%-a, a megyei jogú városokban pedig 62%-uk 

tartozik ebbe a kategóriába. 



 

Az általános iskolák szervezeti jellemzõik szerint 
 

szervezeti 

jellemzõk 

 világi egyházi összesen 

  % % % 

gazdálkodási 

forma 

    

 önálló 33.0 78.7 35.2 

 részben önálló 5.8 12.6 6.1 

 gamesz 13.1  12.5 

 önkormányzat 45.3 0.5 43.1 

 egyéb 2.8 8.2 3.1 

bérgazdálkodás     

 önáló 60.7 88.0 62.0 

 nem önálló 37.6 12.0 36.3 

intézménytípus     

 önálló 55.1 49.7 54.8 

 önálló, központi 23.2 5.5 22.3 

 középiskola is 8.5 42.6 10.1 

 nevelõotthon is 0.5 0.5 0.5 

 ámk 6.0 1.1 5.8 

 egyéb 4.9 0.5 4.7 

képzési funkció     

 nem gyakorló 82.3 68.3 81.6 

 tanítóképzõ 0.3 3.3 0.5 

 tanárképzõ 0.3  0.2 

 egyetem 0.4 1.6 0.4 

 külsõ gyakorlóhely 16.8 26.8 17.3 

     

összesen  95.1 4.9 100 

N  3576 183 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Vagyis az általános iskolai képzést folytató egyházi iskolák nemcsak abban a tekintetben 

jelentenek különleges intézményeket a magyar közoktatás rendszerében, hogy speciális 

tananyagot oktatnak, és vallásos nevelést nyújtanak a gyerekeknek, hanem abban a tekintetben 

is, hogy az intézmények nagy része középiskolai képzéssel (4-6-8 osztályos gimnáziumokkal) 

együtt folytatja az általános iskolások képzését. Az adatokból kiolvasható, hogy míg a világi 

iskolákba járó tanulók 7%-a, az egyházi iskolák tanulóinak 42%-a tanul a hagyományos 

általános iskolai képzéstõl szerkezeti szempontból is eltérõ  intézményekben. Miután a képzési 

szerkezet igen jelentősen befolyásolja az iskolák egyéb jellemzõit, az egyházi és világi iskolák 

közötti különbségek csak akkor értelmezhetõk, ha az iskolák képzési típusát is figyelembe 

vesszük.  
   

Jelenleg a világi és egyházi fenntartású általános iskolák  is átlagosan 14 szaktanteremmel 

rendelkeznek. Ha a különbözõ fenntartású iskolákon belül a tiszta (csak általános iskolai) és a 

vegyes (középiskolai is) képzési típusú iskolákat összehasonlítjuk, az derül ki, hogy mind az 

egyházi mind a világi iskolák közül azokban van több szaktanterem (az egyháziakban átlagosan 

16, a világiakban 18), amelyek középfokú képzést is folytatnak. A kiegészítõ létesítmények 

(napközis szoba, tornaterem, sportpálya, tanuszoda, konyha)  tekintetében viszont a világi, 



tiszta típusú általános iskolák állnak legjobban, kivéve a tanuszodát, ami az átlagosnál 

gyakrabban található középiskolával együttmûködõ általános iskolákban. Ami viszont az 

intézményi bõvítéseket illeti, míg ezekre az elmúlt évben a “tiszta” típusú egyházi általános 

iskolák közel felében került sor, és a vegyes típusú egyházi iskolák egyötödében,  a világi 

iskolákat, szolgáltatásaiktól függetlenül igen kevés esetben (10-14%) bõvítették. 
 

 

Az általános iskolák kiegészítõ létesítményeinek 

elõfordulása (az iskolák %-ában) 
 

felszereltség világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 % % % % % 

napközi 18.5 4.0 11.4 6.4 16.9 

tornaterem 83.0 36.3 76.2 39.7 78.2 

sportpálya 54.0 21.1 26.7 24.4 50.0 

tanuszoda 1.3 2.6 0.0 1.3 1.4 

konyha 31.4 21.5 6.7 21.8 29.7 

      

bõvítés 13.6 11.9 47.6 20.5 14.6 

      

összesen 91.5 8.5 57.4 42.6 100.0 

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

Az 1999/2000-es tanévben az általános iskolákba 960 601 gyerek járt, és közülük 43 498 gyerek 

volt egyházi iskola tanulója, ami az összes általános iskolások 4.5%-a. Miután az iskolák 4.9%-

a volt egyházi fenntartású, már ebbõl a két adatból is kiderül, hogy az egyházak az átlagosnál 

kisebb iskolákat tartanak fent. 

 

A vizsgált évben az általános iskolák átlagos tanulólétszáma 260 fõ volt. Tanulólétszám 

tekintetében fenntartók szerint, és képzési formák szerint is mutatkoznak különbségek. Az 

egyházi iskolákba és a vegyes típusú iskolákba kevesebb általános iskolás jár, a tiszta típusú 

világi iskoláknak pedig nagyobb a létszámuk (természetesen itt a legnagyobb a szórás is), ami 

az általános iskolai osztályok számában is megmutatkozik. A tantestületek létszámát illetõen 

viszont a középfokú képzést is folytató világi iskolák állnak az elsõ helyen, és ezután a vegyes 

típusú egyházi iskolák következnek. Az osztályok létszáma ugyancsak a középfokú képzést is 

folytató világi iskolákban a legmagasabb, az egy pedagógusra esõ gyerekek száma pedig a 

képzési típushoz igazodik inkább, mint az iskola fenntartójához (azokban az iskolákban 

magasabb, amelyek középfokú képzést is folytatnak). 



 

Az általános iskolák létszámai 
 

létszámok világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag átlag átlag átlag átlag 

      

tanulók száma 264.3 226.3 237.6 240.7 259.9 

osztályok száma 13.6 9.1 11.4 9.4 13.0 

tanárok száma 23.1 34.8 22.4 28.0 23.6 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

19.8 25.9 23.0 20.4 19.9 

egy pedagógusra 

esõ tanulók száma 

10.7 12.5 10.1 14.2 11.0 

      

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Az általános iskolákban a tanulók közel fele (48%) lány. Fiúk és lányok ugyan nagyon hasonló 

arányban járnak egyházi és világi iskolákba, de a vegyes típusú világi iskolákban 

(nyilvánvalóan a gimnáziumi osztályok miatt) az átlagosnál magasabb a lányok aránya. A 

középfokú képzést is folytató iskolákban a bejárók aránya is jóval magasabb az átlagnál, 

függetlenül attól, hogy ki az iskola fenntartója. 

 

A tanulók társadalmi réteghelyzetét illetõen is figyelemre méltók a különbségek. A legtöbb 

hátrányos helyzetû (veszélyeztetett, állami gondozott) tanuló világi normál általános iskolákba 

jár, ezután (hasonló összetétellel) a középiskolai képzést is folytató világi iskolák, és a tiszta 

típusú egyházi általános iskolák következnek, a legkevesebb “problematikus” gyereket pedig a 

vegyes típusú egyházi iskolákban találjuk. Lényegében ugyanez a sorrend abban a tekintetben 

is, hogy szerveznek-e az iskolák felzárkóztató programot a cigány gyerekek számára (vagyis 

oktatnak-e nagyobb létszámban cigány gyerekeket). A világi tiszta típusú általános iskolák 

16%-ában, a világi vegyes típusú iskolák 11%-ában, az egyházi tiszta típusúak 5%-ában és a 

vegyes típusúak 8%-ában vannak ilyen programok. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a 

világi általános iskolákhoz képest az egyházi általános iskolák közül a tiszta típusúak is az 

átlagosnál elõnyösebb társadalmi csoportok gyerekeit oktatják, a középiskolai képzést is 

folytatók pedig kifejezetten “elit” iskoláknak számítanak. 

 



 

Az általános iskolák tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag % átlag % átlag % átlag % átlag % 

      

lányok 47.3 52.9 48.4 49.7 47.9 

bejárók 9.8 19.2 10.9 17.9 10.8 

veszélyeztetettek 8.5 5.4 4.8 1.4 8.0 

állami gondozottak 1.0 0.7 0.7 0.1 0.9 

      

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Az általános iskolai tantestületek 79%-a nõ. A nõi tanárok aránya egyértelmûen az iskolák által 

nyújtott szolgáltatásokhoz igazodik. Vagyis a normál általános iskolákban döntõ többséggel nõi 

tanárok tanítanak, a középiskolai képzést is folytatókban pedig fenntartótól függetlenül 

viszonylag sok a férfi tanár. (A legtöbb férfi tanárt a középiskolával együtt mûködõ világi 

iskolákban találjuk.) Az általános iskolai tanárok 6%-a rendelkezik egyetemi (középiskolai 

tanári) végzettséggel. Az egyetemi végzettségû tanárok aránya is értelemszerûen azokban az 

iskolákban magasabb, ahol középiskolai oktatás is folyik, függetlenül attól, hogy ki tartja fent 

az iskolát.  

 

A törvényi elõírások ellenére az általános iskolai pedagógusok 2%-a pedagógiai képesítés 

nélkül végzi a munkáját. A megfelelõ képzettségû tanárok biztosítása kifejezetten az egyházi 

iskoláknak okoz gondot. A csak általános iskolai képzést folytató egyházi iskolák 

tantestületeinek 4%-a hiányos képzettségû, de a középiskolai képzést is folytató egyházi iskolák 

tantestületeinek 2%-a  is képesítés nélküli tanár (ami megfelel a tiszta típusú világi iskolák 

átlagának).  

 

Az általános iskolákban jelenleg a tantesületi állások 2%-a nincs betöltve. A betöltetlen tanári 

álláshelyek (hiányzó, tehát helyettesítendõ tanárok) a világi fenntartású iskolákban fordulnak 

elõ gyakrabban, ami arra enged következtetni, hogy a tanárok foglalkoztatását illetõen az 

egyházi és világi iskolák eltérõ stratégiát folytatnak. Az egyháziak akkor is betöltik 

álláshelyeiket, ha nem találnak megfelelõ képzettségû tanárt, a “világiak” pedig inkább 

helyettesítéssel (és ezáltal a tantestület tagjainak juttatott túlórákkal) oldják meg az ilyen 

helyzeteket. 



 

Az általános iskolák tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag % átlag % átlag % átlag % átlag % 

      

pedagógusnõ 82.9 38.8 84.9 47.9 78.6 

középiskolai tanár 4.9 10.0 5.5 14.3 5.5 

képesítés nélküli 1.7 0.6 3.8 1.7 1.7 

nyugdíjas 2.2 1.4 5.7 2.0 2.2 

betöltetlen álláshely 2.1 3.5 1.1 0.2 2.1 

      

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

Az 1999/2000-es tanévben az általános iskolák közel felének (47%) élén állt nõi igazgató, tehát 

jóval ritkább az igazgatónõ, mint a pedagógusnõ. A nõi igazgatók aránya nem az iskolák 

fenntartójával, hanem képzési típusával mutatott összefüggést, vagyis mind az egyházi, mind a 

világi iskolákban sokkal gyakoribb volt a nõi igazgató, ha az iskolában nem folyt középiskolai 

oktatás. 

 

Az általános iskolákban az igazgatók magasabb képzettségûek, mint a tanárok, de képzettségi 

szintjük elsõsorban az iskola típusához igazodik. Egyetemi végzettségû igazgatók (középiskolai 

tanárok) leggyakrabban a vegyes képzési profilú egyházi iskolák élén állnak.  Ugyanakkor 

kizárólag az egyházi iskolákban fordul elõ az is (fõként a csak általános iskolai képzést 

folytatókban), hogy pedagógiai képzettség nélküli igazgató vezeti az iskolát. 

 

Az általános iskolák igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag % átlag % átlag % átlag % átlag % 

      

igazgatónõ 51.1 13.8 56.1 11.5 47.4 

középiskolai tanár 16.3 16.1 15.2 23.0 16.4 

képesítés nélküli 0.0 0.0 2.8 1.2 0.1 

      

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az általános iskolák 84%-ában mûködik napközi, 30%-ában tanulószoba és 15%-ában 

iskolaotthonos oktatás. A napközik elõfordulása elsõsorban az iskola képzési profiljától függ, 

vagyis sokkal gyakrabban jellemzõ a középiskolai képzést nem folytató iskolákban. 

Leggyakrabban a vegyes típusú világi iskolák tanulói nélkülözik ezt a szolgáltatást. A 

tanulószobák mûködtetésének gyakorisága nem mutat jelentõs eltéréseket, de ez is gyakoribb 



azokban az iskolákban, ahol csak általános iskolai képzés folyik. Iskolaotthonos oktatás is ott 

fordul elõ az átlagosnál ritkábban, ahol a világi iskola gimnáziumi képzést is folytat. Vagyis az 

un. “jóléti” szolgáltatások sokkal inkább az iskola képzési profiljához, mint fenntartójához 

igazodnak. 

 

Lényegében ugyanez mondható el az iskolák különleges oktatási szolgáltatásairól is. Az összes 

általános iskolák 7%-ában folyik a készségtárgyak valamelyikébõl (torna, rajz, stb.) emelt 

szintû képzés. Ez csak azokban az egyházi iskolákban ritkább az átlagosnál, amelyek 

gimnáziumokkal együtt mûködnek. Angol nyelvet az iskolák 21%-ában oktatnak emelt szinten 

(heti négy órában), de ez fenntartótól függetlenül az átlagosnál sokkal gyakoribb azokban az 

iskolákban, ahol középiskolai oktatás is van. Lényegében ugyanez a helyzet a német és a francia 

nyelvoktatással is, azzal a különbséggel, hogy a német nyelv emelt szintû oktatása az összes 

általános iskola több, mint egynegyedében, a francia viszont mindössze másfél százalékában 

elérhetõ szolgáltatás. 

 

Vagyis az 1999/2000-es tanévben az általános iskolák “jóléti” szolgáltatásai fenntartótól 

függetlenül a tiszta típusú általános iskolákban, az emelt szintû nyelvoktatási szolgáltatások 

pedig ugyancsak fenntartótól függetlenül az un. vegyes típusú iskolákban voltak gyakrabban 

elérhetõk. 
 

Az általános iskolák szolgáltatásainak elõfordulása 

(az iskolák %-ában) 

 

szolgáltatás világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 % % % % % 

      

napközi 87.5 44.2 98.1 62.8 83.8 

tanulószoba 30.4 24.8 31.4 26.9 29.9 

iskolaotthon 15.6 9.6 15.2 16.7 15.1 

emelt szintû 

készségtárgyak 

6.9 8.9 6.7 3.8 7.0 

emelt szintû angol 16.0 69.6 17.1 61.5 21.3 

emelt szintû német 22.0 60.4 26.7 57.7 25.9 

emelt szintû francia 0.8 7.6 1.9 7.7 1.5 

      

összesen 91.5 8.5 57.4 42.6 100.0 

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

Az iskolák oktatási szolgáltatásainak színvonalát természetesen az is jellemzi, hogy a gyerekek 

milyen arányban tanulnak idegen nyelveket. Az összes általános iskolában átlagosan a gyerekek 

39%-a németet, 30%-a angolt és 0.7%-a franciát tanul. A németet tanulók arányában sem 

fenntartók szerint, sem képzési profilok szerint nem találunk jelentõs különbségeket. Ellenben 

angol nyelvet sokkal gyakrabban tanulnak olyan általános iskolások, akik vegyes profilú 

iskolákba járnak, és az átlagosnál kevesebben tanulnak angolt a tiszta profilú világi  iskolák 

tanulói közül. Lényegében ugyanez a helyzet a francia nyelvet tanulókkal is, azzal a 

különbséggel, hogy ez sokkal kevesebb (0.7%) gyereket érint. Hasonlóan alacsony arányban 



tanulnak az általános iskolások orosz nyelvet is, de erre kizárólag világi általános iskolákban, 

és ezen belül is fõként tiszta profilú általános iskolákban kerül sor. 
 

 

A különbözõ idegen nyelveket tanulók aránya 

(a tanulók %-ában) 
 

nyelvtanulók világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag % átlag % átlag % átlag % átlag % 

      

német 38.5 40.0 33.4 39.0 38.5 

angol 26.8 58.1 36.8 54.2 30.2 

francia  0.4 2.4 0.8 3.5 0.7 

orosz 0.8 0.2 0.0 0.0 0.8 

      

N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Mivel az általános iskolák közötti különbségek a tanulók teljesítményén is lemérhetõk, abból a 

szempontból is összehasonlítottuk a különbözõ képzési profillal és fenntartóval mûködõ 

iskolákat, hogy milyen arányban szenvedtek el tanulmányi kudarcot az ott tanuló gyerekek. Az 

1999/2000-es tanév végén egy-két tantárgyból a tanulók 2.7%-a bukott meg, a legkevesebben 

a vegyes típusú világi iskolákban, és legtöbben a tiszta profilú világi általános iskolákban. 

Három vagy több tantárgyból összesen a gyerekek 1.6%-a bukott, legtöbben ugyancsak a tiszta 

profilú általános iskolákban, legkevesebben pedig fenntartótól függetlenül a vegyes profilú 

iskolákban. Sok mulasztás miatt a tanulók 0.4%-át nem osztályozták, és ez is a tiszta profilú 

világi általános iskolákban fordult elõ leggyakrabban. Javítóvizsgán a tanulók 0.8%-a bukott 

évismétlésre, és ebben a tekintetben is az elõbbiekhez hasonló volt az iskolák közötti sorrend. 

Valamennyi kudarcos esetet összeadva, ez az általános iskolások 5.5%-át érintette, legtöbbjüket 

a tiszta típusú világi általános iskolákban, ennél kevesebbet a tiszta típusú egyházi iskolákban, 

és még kevesebbet, fenntartótól függetlenül a középiskolai képzést is folytató iskolákban.  
 

 

Tanulmányi kudarcok 

(a tanulók %-ában) 
 

kudarcok világi  egyházi  összesen 

 csak ált ált és 

közép 

csak ált ált és 

közép 

 

 átlag% átlag% átlag% átlag% átlag% 

      

1-2 bukás 2.8 1.5 2.1 1.9 2.7 

több bukás 1.7  0.5 0.8 0.5 1.6 

mulasztás 0.5 0.2 0.2 0.0 0.4 

évismétlésre bukott 0.9 0.4 0.4 0.3 0.8 

      

összes kudarc 5.9 2.6 3.5 2.7 5.5 

összes hátrányos 9.5 6.1 5.5 1.5 8.9 

      



N 3273 303 105 78 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az iskolák teljesítménye természetesen igen nehezen mérhetõ, de talán becslésül szolgálhat, ha 

a nagy valószínûséggel kudarcra predesztinált hátrányos helyzetû tanulók arányát és a 

tanulmányi kudarcot elszenvedõk arányát összevetjük. A társadalmi szempontból hátrányos 

helyzetû tanulókról az országos statisztika nem közöl adatokat, de a veszélyeztetett tanulókról 

és az állami gondoskodásra szorulókról igen, akiket egyértelmûen hátrányos helyzetûnek kell 

tekintenünk. A hátrányos helyzetû tanulók és a kudarcot elszenvedett tanulók arányainak  

összehasonlításával arra az eredményre jutunk, hogy a tanulmányi kudarc a vegyes típusú világi 

iskolákban a legkevésbé jellemzõ, holott valamivel több hátrányos helyzetû gyerek jár ide, mint 

a tiszta típusú egyházi iskolákba, és sokkal több, mint a vegyes típusú egyházi iskolákba. Vagyis 

a családi hátrányok kompenzációja tekintetében az egyházi iskolák korántsem bizonyulnak 

olyan eredményesnek, mint a középiskolai képzést is folytató világi általános iskolák. 
 

 

2. A különbözõ felekezetû iskolák összehasonlítása 

 

Az 1999/2000-es tanévben mûködõ 183 egyházi fenntartású iskola tízféle felekezethez 

tartozott, de az összes iskolák 86%-át a katolikus (60%) és a református (26%) egyház tartotta 

fenn. Az összes iskolák 7%-a tartozott az evangélikus egyházhoz, a többi egyház pedig 1-2 

iskola fenntartásával képviseltette magát. 

 

Az egyházi iskolák felekezetek szerint 

 

felekezet N % 

római katolikus 92 50.3 

r.k. szerzetesrendi 17 9.3 

református 47 25.7 

evangélikus 12 6.6 

izraelita 1 0.5 

ev pünkösdi 1 0.5 

hit gyülekezete 1 0.5 

görögkatolikus 3 1.6 

vallásos magániskola 7 3.8 

egyéb egyházi 2 1.1 

   

összesen 183 100 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Annak érdekében, hogy a különbözõ felekezetû egyházi iskolák csoportjai statisztikai 

eszközökkel összehasonlíthatók legyenek, csak a két nagy egyházhoz tartozó iskolákat tudtuk 

elkülöníteni, a többieket “egyéb egyházak” címszó alatt egy csoportba soroltuk. 

 

Ha a különbözõ felekezetekhez tartozó egyházi iskolák megyénkénti eloszlását vizsgáljuk, az 

derül ki, hogy a katolikus iskolák viszonylag egyenletesen oszlanak el az ország területén, a 

többi egyházi iskola viszont követi a lakosság felekezetek szerinti megoszlását. Az átlagosnál 

több református iskolát találunk Szolnok, Hajdú és Borsod megyében, és az átlagosnál több kis 

felekezetekhez tartozó iskolát Budapesten és Gyõr megyében. 



 

A különbözõ felekezetû iskolák megyék szerint 

 
megye katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

Budapest 17.8 8.0 38.5 18.0 

Baranya 3.7 4.0  3.3 

Bács 9.3 12.0  8.7 

Békés 2.8 8.0 7.7 4.9 

Borsod 4.7 10.0 3.8 6.0 

Csongrád 3.7 6.0  3.8 

Fejér 3.7  3.8 2.7 

Gyõr 9.3  15.4 7.7 

Hajdu 2.8 12.0 3.8 5.5 

Heves 1.9   1.1 

Komárom 4.7   2.7 

Nógrád 1.9   1.1 

Pest 14.0 14.0 11.5 13.7 

Somogy 1.9 4.0  2.2 

Szabolcs 0.9 6.0 11.5 3.8 

Szolnok 1.9 14.0  4.9 

Tolna 2.8  3.8 2.2 

Vas 4.7   2.7 

Veszprém 3.7 2.0  2.7 

Zala 3.7   2.2 

     

összesen 58.5 27.3 14.2 100.0 

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

 

 

Ha egyéb földrajzi jellemzõik szerint vizsgáljuk a felekezeti iskolákat, azt tapasztaljuk, hogy a 

kis egyházak iskolái fõként Budapesten, a református iskolák fõként az ország délkeleti 

vidékein, a katolikus iskolák pedig fõként az ország középsõ részén találhatók. A kis egyházak 

iskolái elsõsorban a nagyvárosokban mûködnek, a református iskolák pedig a kisebb 

városokban. A katolikusok pedig valamennyi városi településen viszonylag sok intézményt 

mûködtetnek. 



 

A különbözõ felekezetû iskolák földrajzi jellemzõik szerint 
 

jellemzõk  katolikus református egyéb összesen 

  % % % % 

régió      

 Bp 17.8 8.0 38.5 18.0 

 északnyugat 17.8 2.0 15.4 13.1 

 délnyugat 12.1 8.0 3.8 9.8 

 közép 31.8 24.0 15.4 27.3 

 északkelet 9.3 16.0 15.4 12.0 

 délkelet 11.2 42.0 11.5 19.7 

település      

 Bp 17.8 8.0 38.5 18.0 

 megyeszék 27.1 24.0 34.6 27.3 

 város 45.8 52.0 15.4 43.2 

 község 9.3 16.0 11.5 11.5 

      

összesen  58.5 27.3 14.2 100.0 

N  107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

 

Az egyházi iskolák intézményi jellemzõit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy valamennyi 

felekezetû iskolára jellemzõ a szervezeti és gazdálkodási önállóság. Intézménytípusok 

tekintetében sem találunk jelentõsebb eltéréseket. Valamennyi felekezetre jellemzõ (de talán a 

kis egyházakra leginkább), hogy sok olyan általános iskolát mûködtetnek, amelyek 

középiskolai képzéssel (4-6-8 osztályos gimnáziummal) mûködnek együtt. A katolikus és a 

református iskolákra jellemzõ, hogy sok közöttük a felsõoktatási intézmények külsõ 

gyakorlóhelyéül szolgáló iskola. Egyetemhez kapcsolódó gyakorló iskolát azonban csak a 

katolikus iskolák között találunk. 

  



 

A különbözõ felekezetû iskolák intézményi jellemzõik szerint 

 

jellemzõk  katolikus református egyéb összesen 

  % % % % 

gazdálkodási forma      

 önálló 77.6 82.0 76.9 78.7 

 részben önálló 11.2 14.0 15.4 12.6 

 egyéb 11.2 4.0 7.7 8.7 

bérgazdálkodás      

 önáló 86.9 90.0 88.5 88.0 

 nem önálló 13.1 10.0 11.5 12.0 

intézménytípus      

 önálló 53.3 52.0 30.8 49.7 

 önálló központi 1.9 10.0 11.5 5.5 

 középisk is 41.1 38.0 57.7 42.6 

 nevelõotthon is 0.9   0.5 

 ámk 1.9   1.1 

 nem önálló 0.9   0.5 

képzési funkció      

 nem gyakorló 64.5 72.0 76.9 68.3 

 tanítóképzõ 3.7 4.0  3.3 

 egyetem 2.8   1.6 

 külsõ gyakorló 29.0 24.0 23.1 26.8 

      

összesen  58.5 27.3 14.2 100.0 

N  107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Az egyházi iskolák közül a katolikusok a legnagyobbak, ezekben átlagosan 15 szaktanterem, a 

kis egyházak iskoláiban átlagosan 13, a református iskolákban pedig 12 szaktanterem van. Az 

egyházi iskolák 9%-a rendelkezik önálló napközis teremmel. Ezek elõfordulása az átlagosnál 

gyakoribb a kis egyházak általános iskoláiban. Az egyházi általános iskolák közel kétharmada 

rendelkezik saját tornateremmel és több mint egynegyedük sportpályával is. Mindkettõ 

elõfordulása a katolikus iskolákban a leggyakoribb. Ugyancsak egy katolikus iskolában találjuk 

az egyetlen tanuszodát is. Önálló konyhával a kisebb településeken mûködõ református iskolák 

rendelkeznek a leggyakrabban, és a vizsgált tanévben intézményi bõvítésre is a református 

iskoláknak volt a legnagyobb esélyük (az intézmények közel felében történt bõvítés). 



 

A különbözõ felekezetû iskolák kiegészítõ létesítményeinek 

elõfordulása (az iskolák %-ában) 
 

létesítmények katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

     

napközi 8.4 8.0 15.4 9.3 

tornaterem 70.1 48.0 46.2 60.7 

sportpálya 30.8 14.0 26.9 25.7 

tanuszoda 0.9   0.5 

konyha 10.3 22.0 7.7 13.1 

     

bõvítés 31.8 46.0 34.6 36.1 

     

összesen 58.5 27.3 14.2 100 

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi iskolákba átlagosan 238 tanuló jár. Az átlagosnál valamivel nagyobbak a katolikus 

iskolák, és kisebbek a többi felekezethez tartozók. Lényegében az osztályok száma, a 

tantestületek létszáma és az egy osztályra jutó tanulók száma is ugyanezt a különbséget jelzi. 

Az egy pedagógusra jutó tanulók létszámában azonban nem tapasztalhatók szignifikáns 

eltérések. 

 

A különbözõ felekezetû iskolák létszámai 
 

létszámok katolikus református egyéb összesen 

 átlag átlag átlag átlag 

     

tanulók száma 255.1 216.7 206.0 237.6 

osztályok száma 11.1 9.4 10.2 10.5 

tanárok száma 25.3 22.1 22.7 24.1 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

   23.4 23.0 21.6 23.0 

egy pedagógusra 

esõ tanulók száma 

11.2 11.8 11.4 11.4 

     

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

A lányok aránya valamennyi egyházi iskolában közel fele az összes tanulónak. A tanulók 14%-

a jár be más településrõl az iskolába. A bejáró tanulók aránya a kisebb telepüéseken mûködõ 

református iskolákban a legyalacsonyabb. A veszélyeztett tanulók aránya az összes egyházi 

iskolában 3.4%, az állami gondozottaké pedig mindössze 0.4%. A katolikus iskolákban az 

átlagosnál valamivel több veszélyeztetett tanulót, a reformátusokban pedig az átlagosnál több 

állami gondozottat oktatnak. Az egyházi iskolák tanulóinak egységesen kedvezõ társadalmi 

összetételére utal, hogy mindössze 6%-uk szervezett a vizsgált tanévben felzárkóztató 

programot a cigány gyerekek számára (ezen belül a katolikus iskolák 8, és a refomátus iskolák 

4%-a). 



 

A különbözõ felekezetû iskolák tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

lányok 48.4 49.5 50.1 48.9 

bejárók     16.0 8.6 15.5 13.9 

veszélyeztetettek 4.0 2.5 2.5 3.4 

állami gondozottak 0.3 0.8 0.3 0.4 

     

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Az 1999/2000-es tanév adataiból az derül ki, hogy az egyházi iskolák számára a rendszerváltás 

után egy évtizeddel is nagy gondot okoz az iskolák megfelelõen képzett pedagógusokkal való 

ellátása. A nõi tanárok arányában az egyházi iskolák alig különböznek a világi iskoláktól, a 

tantestületek döntõ többsége (69%) itt is nõi tanárokból áll. Az egyházi iskolákon belül a 

katolikusoknál találjuk a legtöbb nõi tanárt. 

 

A tanárok képzettség szerinti összetétele azonban sokkal kedvezõtlenebb, mint a világi 

iskoláké. Az egyházi iskolák tantestületeiben átlagosan  9% egyetemet végzett (középiskolai) 

tanárt találunk, ami már önmagában meglehetõsen kevés, különösen ha meggondoljuk, hogy az 

iskolák majdnem felében középiskolai osztályok is vannak. Különösen alacsony ez az arány a 

kis egyházak iskoláiban (8%), amelyeknek több, mint fele (58%) folytat középiskolai képzést. 

Ugyancsak aggodalomra adhat okot a pedagógiai képzettség nélkül oktató tanárok viszonylag 

magas aránya (3%), ami a leggyakrabban középiskolai képzést folytató kis egyházak iskoláiban 

kétszerese (6%) az egyházi átlagnak. Ugyancsak gyakori megoldás az is, hogy az egyházi 

iskolák nyugdíjas pedagógusokat foglalkoztatnak (iskolánkénti átlaguk 4%), ami viszont a 

katolikus iskolák esetében a leggyakoribb. Betöltetlen pedagógus álláshely viszont felekezettõl 

függetlenül nagyon ritkán akad az egyházi iskolákban  

 

Az adatokból tehát úgy tûnik, hogy valamennyi felekezet számára gondot okoz a megfelelõen 

képzett tanárok biztosítása, és ebben a tekintetben a kis egyházak iskolái vannak a legnehezebb 

helyzetben. A problémák megoldása érdekében  valamennyi egyházi iskola hasonló stratégiát 

folytat, vagyis a megfelelõen képzett tanárok hiányát nem a meglévõk  túlóráztatásával oldják 

meg, hanem megfelelõ pedagógiai képzettség nélküli tanárok alkalmazásával. 



 

Az különbözõ felekezetû iskolák tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

pedagógusnõ 72.2 65.0 64.7 69.2 

középiskolai tanár     12.1 4.1 7.8 9.3 

képesítés nélküli 1.6 4.3 6.0 2.9 

nyugdíjas 4.8 3.7 2.4 4.2 

betöltetlen álláshely  0.8 0.6 0.4 0.7 

     

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Ahogy a katolikus iskolákban a legtöbb a nõi tanár, itt fordul elõ a legtöbb nõi igazgató is. 

Ugyancsak a katolikus iskolákban találjuk a legtöbb egyetemet végzett igazgatót, és itt egyetlen 

esetben sem fordul elõ, hogy az iskola igazgatójának nincs pedagógiai képesítése. Ezzel 

szemben a református és a kis egyházak által fenntartott általános iskolákban az “egyházi 

átlagnál” is jóval ritkább az egyetemet végzett igazgató, és különösen a református iskolákban 

az átlagosnál sokkal gyakoribb, hogy pedagógiai képzettség nélküli igazgató vezeti az iskolát. 

   

A különbözõ felekezetû iskolák igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

igazgatónõ     41.1 30.0 34.6 37.1 

középiskolai tanár 27.1 4.0 11.5 18.5 

képesítés nélküli  0.0 6.0 3.8 2.1 

     

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi iskolák által nyújtott “jóléti” és oktatási szolgáltatások tekintetében karakteres 

különbségek mutatkoznak a különbözõ felekezetekhez tartozó iskolák között. Napközi ugyan 

majdnem valamennyi egyházi iskolában mûködik, de tanulószoba elsõsorban a katolikus 

iskolákban, iskolaotthonos oktatás viszont fõként a kis egyházak iskoláiban.  

 

Középiskolai képzést (4-6-8 osztályos gimnáziumokat) a kis egyházak iskolái folytatnak a 

leggyakrabban és itt a leggyakoribb az is, hogy a készségtárgyakból (sport, rajz) emelt szintû 

oktatást nyújtanak a tanulóknak. Emelt szintû angol nyelvoktatás (heti 4 órában) is a kis 

egyházak által fenntartott iskolákban a leggyakoribb, ugyanakkor emelt szintû németet fõként 

a katolikus iskolákban lehet tanulni. Emelt szintû francia nyelvoktatásra kevés egyházi iskola 

vállalkozik, de ez leggyakrabban a református iskolákban fordul elõ. 

 

 

A különbözõ felekezetû egyházi iskolák oktatási szolgáltatásainak igényessége nyilvánvalóan 

a gyerekeiket ilyen iskolákba járató, átlagosnál kedvezõbb társadalmi összetételû szülõk 



oktatási elvárásainak igyekszik megfelelni, ugyanakkor kétséges, hogy az egyházi iskolák 

tantestületeit jellemzõ képzettségi hiányosságok mellett milyen színvonalon valósíthatók meg 

ezek a szolgáltatások. 

 

A különbözõ felekezetû iskolák szolgáltatásainak gyakorisága 

(az iskolák %-ában) 

 

szolgáltatás katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

     

napközi 85.0 80.0 80.8 83.1 

tanulószoba 36.4 18.0 23.1 29.5 

iskolaotthon 14.0 16.0 23.1 15.8 

középiskolai képzés 41.1 38.0 57.7 42.6 

emelt szintû 

készségtárgyak 

2.8 8.0 11.5 5.5 

emelt szintû angol 32.7 40.0 42.3 36.1 

emelt szintû német 43.9 34.0 34.6 39.9 

emelt szintû francia 3.7 6.0 3.8 4.4 

     

összesen 58.5 27.3 14.2 100.0 

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi iskolákban rendkívül ritka a tanulmányi kudarc, évente mindössze a tanulók 3.2%-

át érinti. Ezen belül még ritkább a kis egyházak által fenntartott iskolákban.  A tanulmányaik 

során kudarcot szenvedõ (bukott) tanulók aránya szorosan illeszedik a statisztikák által 

számontartott hátrányos helyzetû gyerekek arányához. Vagyis relative azokban a kis egyházi 

iskolákban a legritkább (2.6%), ahol hátrányos helyzetû tanulók oktatására is csak kivételes  

esetben (2.8%) vállalkoznak. 

 

Tanulmányi kudarcok 

(a tanulók %-ában) 
 

kudarcok katolikus református egyéb összesen 

 átlag% átlag% átlag% átlag% 

     

1-2 bukás 2.2 1.8 1.6 2.0 

több bukás 0.6 0.8 0.6 0.7 

mulasztás 0.1 0.2 0.1 0.1 

évismétlésre bukott  0.3 0.6 0.3 0.4 

     

összes kudarc 3.1 3.4 2.6 3.2 

összes hátrányos 4.3 3.3 2.8 3.8 

     

N 107 50 26 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 



 

3. Az újonnan visszakapott egyházi iskolák sajátosságai 

 

 

 

Az összes egyházi fenntartású általános iskolák (4.9%) közel fele (2.1%, vagyis 78 iskola) 

tartozik az 1991-es egyházi kártalanítási törvény során eredetei tulajdonosának visszajuttatott 

intézmények közé. Az ilyen iskolák között az átlagosnál magasabb a református iskolák aránya. 

 

Az egyházi iskolák megoszlása felekezetek szerint 

 
felekezet visszakapott egyéb 

egyházi 

összesen 

 % % % 

    

katolikus 55.1 61.0 58.5 

református 35.9 21.0 27.3 

egyéb 9.0 18.1 14.2 

    

összesen 42.6 57.4 100 

N 78 105 183 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

Az egyházaknak visszajuttatott iskolák aránya Budapesten, Pest megyében és Bács-Kiskun 

megyében a legmagasabb azzal a különbséggel, hogy míg Budapesten és Pest megyében az 

egyéb (eredetileg is egyházi, vagy újonnan alapított egyházi) iskolák aránya is magas, Bács-

Kiskun megye viszont kifejezetten az egyházi kártalanítás során visszajuttatott iskolák magas 

arányával tûnik ki. 

 



 

Az általános iskolák megyék szerint 

 

megye visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 % % % % 

     

Budapest 10.3 23.8 11.0 11.3 

Baranya 5.1 1.9 4.9 4.9 

Bács 14.1 4.8 5.1 5.3 

Békés 9.0 1.9 3.2 3.3 

Borsod 2.6 8.6 10.0 9.8 

Csongrád 5.1 2.9 3.6 3.6 

Fejér 5.1 1.0 4.0 4.0 

Gyõr 5.1 9.5 5.3 5.5 

Hajdu 5.1 5.7 4.4 4.4 

Heves 2.6  3.8 3.7 

Komárom 1.3 3.8 3.3 3.3 

Nógrád 1.3 1.0 3.3 3.2 

Pest 10.3 16.2 7.9 8.2 

Somogy 2.6 1.9 4.6 4.5 

Szabolcs 5.1 2.9 6.9 6.7 

Jász 6.4 3.8 3.7 3.8 

Tolna 1.3 2.9 3.1 3.0 

Vas 2.6 2.9 3.5 3.5 

Veszprém 2.6 2.9 4.6 4.5 

Zala 2.6 1.9 3.7 3.6 

     

összesen 2.1 2.8 95.1 100 

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Az általános iskolák földrajzi elhelyezkedését vizsgálva kiderül hogy az egyházi kártalanítás 

nyomán elsõsorban az ország középsõ és délkeleti vidékein, valamint a megyeszékhelyeken és 

a kisebb városokban indultak el új egyházi iskolák Mind az egyéb egyházi, mind a 

kártalanítással visszajuttatott egyházi iskolák aránya messze alatta marad a községi általános 

iskolák országos arányának, vagyis a falusi gyerekek általános iskolai oktatásából az egyházak 

a kártalanítás eredményeként sem vállaltak jelentõs részt. 



 

Az általános iskolák földrajzi jellemzõik szerint 

 

földrajzi 

jellemzõk 

 visszakapott egyéb egyházi világi  összesen 

  % % % % 

régió      

 Bp 10.3 23.8 11.0 11.3 

 északnyugat 10.3 15.2 13.4 13.4 

 délnyugat 11.5 8.6 16.3 16.0 

 közép 30.8 24.8 20.4 20.7 

 északkelet 11.5 12.4 24.0 23.5 

 délkelet 25.6 15.2 14.9 15.2 

település      

 Bp 10.3 23.8 10.9 11.2 

 megyeszék 29.5 25.7 13.3 14.0 

 város 50.0 38.1 19.0 20.2 

 község 10.3 12.4 56.8 54.6 

      

összesen  2.1 2.8 95.1 100 

N  78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

Az egyházak által fenntartott iskolák között sokkal több a gazdálkodási önállóságot élvezõ 

iskola, mint a világiak között, és ebben a kártalanítás jóvoltából létrejött egyházi iskolák sem 

különböznek a többeiktõl. Az intézménytípusokat összehasonlítva viszont azt tapasztaljuk, 

hogy a kártalanítással életre hívott egyházi iskolák között az egyháziakon belül is igen magas 

(53%) a középiskolákkal (4-6-8 osztályos gimnázimkkal) együttmûködõ, un. vegyes képzési 

profilú iskolák aránya. Ugyanakkor a tanárképzésben kevesebb részt vállalnak (fõként külsõ 

gyakorlóhelyül szolgálnak) a kártalanítással visszakapott, mint az egyéb úton létrejött egyházi 

iskolák. 



 

Az általános iskolák intézményi jellemzõik szerint 

 

intézményi 

jellemzõk 

 visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

  % % % % 

gazdálkodási 

forma 

     

 önálló 79.5 78.1 33.0 35.2 

 részben önálló 14.1 11.4 5.8 6.1 

 gamesz   13.1 12.5 

 önkormányzat  1.0 45.3 43.1 

 egyéb 6.4 9.5 4.6 4.8 

önálló 

bérgazdálkodás 

     

 önáló 88.5 87.6 60.7 62.0 

 nem önálló 11.5 12.4 39.4 38.0 

intézménytípus      

    1.8 1.7 

 önálló 39.7 57.1 55.1 54.8 

 önálló központi 5.1 5.7 23.2 22.3 

 középiskola is 52.6 35.2 8.5 10.1 

 nevelõotthon  1.0 0.5 0.5 

 ámk 2.6  6.0 5.8 

 nem önálló  1.0 6.7 6.4 

képzési funkció      

 nem gyakorló 71.8 65.7 82.3 81.6 

 tanítóképzõ  5.7 0.3 0.5 

 tanárképzõ   0.3 0.2 

 egyetem 1.3 1.9 0.4 0.4 

 külsõ gyakhely 26.9 26.7 16.8 17.3 

      

összesen  2.1 2.8 95.1 100 

N  78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

A világi iskolákban átlagosan 14, az egyéb egyházi iskolákban 15, a kártalanítás során 

visszakapott egyházi iskolákban pedig 13 szaktanterem van. Az iskolákhoz tartozó kiegészítõ 

létesítmények tekintetében a egyházi iskolák általában is kevésbé jól ellátottak, mint a világi 

iskolák, a kártalanítás során létrejött egyházi iskolák helyzete pedig még a többi egyházi 

iskolához viszonyítva is kedvezõtlenebb: köztük találjuk a legkevesebb önálló napközis 

teremmel, tornateremmel, sportpályával, tanuszodával ellátott intézményt. Az iskolák bõvítése 

ugyan az elmúlt évben sokkal gyakoribb volt az egyházi, mint a világi intézmények esetében, 

de a kártalanítással létrejött iskolák itt sem voltak a többieknél elõnyösebb helyzetben. 



 

Az általános iskolák kiegészítõ létesítményeinek 

elõfordulása (az iskolák %-ában) 
 

kiegészítõ 

létesítmény 

visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 % % % % 

napközi 7.7 10.5 17.3 16.9 

tornaterem 60.3 61.0 79.1 78.2 

sportpálya 24.4 26.7 51.2 50 

tanuszoda  1.0 1.5 1.4 

konyha 9.0 16.2 30.6 29.7 

     

bõvítés 33.3 38.1 13.5 14.6 

     

összesen 2.1 2.8 95.1 100 

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Létszámaikat illetõen az egyházi kártalanítás nyomán létrejött iskolák karakteresen külöböznek 

a többi iskolától. Mind az országos általános iskolai átlaghoz, mind a világi iskolákhoz, mind a 

többi egyházi iskolához viszonyítva ezekben az iskolákban a legalacsonyabb a tanulólétszám, 

itt a legkisebb az osztályok száma, és itt a legkisebb a tantesület. Ugyanakkor éppen ezekben 

az iskolákban a legmagasabb az egy osztályra és egy pedagógusra esõ tanulólétszám, vagyis a 

tanulók helyzete is ezekben az iskolákban a legkedvezõtlenebb. 

 

Az általános iskolák létszámai 
 

létszámok visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 átlag átlag átlag átlag 

     

tanulók száma     212.8 256.1 261.0 259.9 

osztályok száma      9.2 11.5 13.1 13.0 

tanárok száma 21.8 25.8 23.6 23.6 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

23.8 22.4 20.4 20.6 

egy pedagógusra 

esõ tanulók száma 

12.5 10.6 10.8 10.8 

     

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Elsõsorban a sok vegyes képzési profilú iskolának köszönhetõen az egyházi kártalanítással 

visszajuttatott iskolákban a legmagasabb a lányok aránya, a bejáró tanulók aránya pedig 

hasonlóan magas, mint az egyéb egyházi iskolákban. Ugyanakkor éppen ezek, a kártalanítási 

rendelkezés nyomán újraindított egyházi iskolák vállalnak legkisebb részt a hátrányos helyzetû 

(veszélyeztetett, állami gondozott) tanulók oktatásából.  Tehát ha az egyházi általános 

iskolákra igaz, hogy elsõsorban az elõnyösebb társadalmi helyzetû szülõk gyerekeit oktatják, 

akkor még inkább így van ez a kártalanítással újraindított egyházi iskolák esetében. 

 



 

 

Az általános iskolák tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

lányok 50.7 47.6 47.8 47.9 

bejárók 13.5 14.2 10.6 10.8 

veszélyeztetettek 2.9 3.7 8.2 8.0 

állami gondozottak 0.5 0.4 0.9 0.9 

     

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az ebben a kategóriában gyakran elõforduló vegyes képzési profilú iskoláknak köszönhetõen, 

az egyházi kártalanítással elinduló iskolákban a legalacsonyabb a nõi tanárok aránya és itt van 

a legtöbb egyetemet végzett (középiskolai) tanár. Ugyanakkor az újraindítás nehézségeit jelzi, 

hogy itt tanít a legtöbb pedagógiai képesítés nélküli tanár is, és a világi iskolákhoz képest magas 

a nyugdíjas tanárok aránya. A betöltetlen tanári álláshelyekbõl is többet találunk ezekben az 

intézményekben, mint a többi egyházi iskolában. 

 

Az általános iskolák tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

pedagógusnõ 64.6 72.5 79.1 78.6 

középiskolai tanár 10.2 8.6 5.3 5.5 

képesítés nélküli 3.7 2.4 1.6 1.7 

nyugdíjas 3.3 4.8 2.1 2.2 

betöltetlen álláshely 1.3 0.3 2.2 2.1 

     

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

A sok vegyes profilú iskolának köszönhetõen a kártalanítással visszakapott egyházi iskolákban 

a legalacsonyabb a nõi igazgatók aránya, és itt a leggyakoribb, hogy egyetemet végzett igazgató 

áll az iskolák élén. Ugyanakkor ezekben az iskolákban (a református egyház és a kis egyházak 

által fenntartottakban) fordul elõ leggyakrabban az a kirívó eset is, hogy pedagógiai képzettség 

nélküli igazgató vezeti az iskolát.  



 

Az általános iskolák igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb egyházi világi  összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

igazgatónõ    28.2 43.8 48.0 47.4 

középiskolai tanár 23.0 15.2 16.3 16.4 

képesítés nélküli    2.5 1.9 0.0 0.1 

     

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az iskolák szolgáltatásainak gyakoriságát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a “jóléti” 

szolgáltatásokat (napközi, tanulószoba, iskolaotthon) az egyéb egyházi iskoláknál ritkábban 

nyújtják az egyházi kártalanítás során visszakapott iskolák, az oktatási “extra” szolgáltások 

viszont (középiskolai képzés, emelt szintû készségtárgyak, emelt szintû nyelvoktatás) éppen 

ezekben az egyházi iskolákban gyakoribbak. Különösen kiemelkedõ a 4-6-8 osztályos 

gimnáziumi képzéssel összekapcsolt általános iskolai oktatás, amely az összes általános iskolák 

10%-ával, és az egyéb egyházi iskolák 35%-ával szemben a kártalanítás nyomán elindult 

egyházi iskolák több mint felében jellemzõ.  

   

Az általános iskolák szolgáltatásainak gyakorisága 

(az iskolák %-ában) 

 

szolgáltatás visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 % % % % 

     

napközi 78.2 86.7 83.9 83.8 

tanulószoba 24.4 33.3 29.9 29.9 

iskolaotthon 10.3 20.0 15.1 15.1 

középiskolai képzés 52.6 35.2 8.5 10.1 

emelt szintû 

készségtárgyak 

6.4 4.8 7.1 7.0 

emelt szintû angol 35.9 36.2 20.6 21.3 

emelt szintû német 42.3 38.1 25.2 25.9 

emelt szintû francia 3.8 4.8 1.4 1.5 

     

összesen 2.1 2.8 95.1 100 

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A tanulmányi kudarcok elõfordulása az egyházi kártalanítás nyomán elindított iskolákban 

pontosan olyan gyakori (a tanulók 3.2%-át érinti), mint a többi egyházi iskolában. A különbség 

csupán annyi, hogy ezekbe az iskolákba az országos átlagnál lényegesen kevesebb, de a többi 

egyházi iskolánál is kevesebb hátrányos helyzetû (tehát nagy valószínûséggel tanulmányi 

kudarcra predesztinált) gyerek jár. Ezek az iskolák tehát még a többi egyházi iskolánál is 

kevesebb részt vállalnak a családi hátrányok kompenzálásából.  



  

 

 

Tanulmányi kudarcok 

(a tanulók %-ában) 
 

kudarcok visszakapott egyéb 

egyházi 

világi  összesen 

 átlag% átlag% átlag% átlag% 

     

1-2 bukás    2.0 2.0 2.7 2.7 

több bukás  0.6 0.7 1.6 1.6 

mulasztás miatt  0.1 0.2 0.4 0.4 

évismétlésre bukott 0.5 0.3 0.9 0.8 

     

összes kudarc 3.2 3.2 5.6 5.5 

összes hátrányos 3.4 4.1 9.1 8.9 

     

N 78 105 3576 3759 

Forrás: OM, 1999/2000 

 


