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1. Az egyházi és világi gimnáziumok összehasonlítása 
 

 

Az 1999/2000-es tanévben a középiskolák 59%-a folytatott szakközépiskolai képzést, és 41%-

uk gimnáziumit. Közülük 102 intézmény (az összes középiskolák 8%-a) mûködött egyházi 

fenntartásban. Ez a szakközépiskolák közül 17 iskolát (az összes szakközépiskola 2%-át), a 

gimnáziumok közül pedig 85 iskolát (az összes gimnáziumok 16%-át) jelentett. Az adatokból 

tehát az látszik, hogy jelenleg a szakmai képzésnek igen kicsiny hányadát, a gimnáziumi 

képzésnek viszont jelentõs részét biztosítják egyházi fenntartású iskolák. Alábbi elemzésünket 

éppen ezért az egyházi gimnáziumok jellemzõire koncentráljuk.  
 

 

 

 

A középiskolák fenntartóik szerint 
 

fenntartó szakközép gimnázium összesen 

 % % % 

    

világi 754 456 1210 

 97.8 84.3 92.2 

    

egyházi 17 85 102 

 2.2 15.7 7.8 

    

összesen 58.8 41.2 100 

N 771 541 1312 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

A legtöbb gimnázium (az összes gimnáziumok több mint egynegyede) a fõvárosban mûködik, 

és ez egyaránt igaz az egyházi és a világi iskolákra. Az egyházi gimnáziumok az ország 

különbözõ megyéiben az összes gimnáziumhoz hasonló arányban találhatók, kivéve Pest, Gyõr-

Sopron és Bács-Kiskun megyét, ahol a világi gimnáziumhoz viszonyítva viszonylag magas (kb. 

kétszeres) aránnyal vannak képviselve. 



 

A gimnáziumok megyék szerint 
 

megye világi egyházi összesen 

 % % % 

    

Budapest 28.7 25.9 28.3 

Baranya 3.7 4.7 3.9 

Bács 3.5 9.4 4.4 

Békés 4.4 3.5 4.3 

Borsod 5.5 4.7 5.4 

Csongrád 3.9 4.7 4.1 

Fejér 3.9 1.2 3.5 

Gyõr 3.3 10.6 4.4 

Hajdú 4.8 4.7 4.8 

Heves 2.6 2.4 2.6 

Szolnok 5.5 1.2 4.8 

Komárom 3.3 1.2 3.0 

Nógrád 2.0 1.2 1.8 

Pest 6.4 11.8 7.2 

Somogy 3.3 2.4 3.1 

Szabolcs 4.8 3.5 4.6 

Tolna 2.6 2.4 2.6 

Vas 2.0 1.2 1.8 

Veszprém 3.5 2.4 3.3 

Zala 2.2 1.2 2.0 

    

összesen 84.3 15.7 100 

N 456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

Régiók szerint meglehetõsen egyenletes az egyházi gimnáziumok elhelyezkedése, mindössze 

az ország  északnyugati és középsõ megyéiben találunk az átlagosnál több egyházi fenntartású 

gimnáziumot. Településtípusok szerint pedig az látszik, hogy nagyobb gyakorisággal 

mûködtetnek az egyházak gimnáziumokat a népesebb (megyei jogú) városokban, mint a kisebb 

városi településeken. 



 

A gimnáziumok földrajzi jellemzõik szerint 
 

jellemzõk  világi egyházi összesen 

  % % % 

régió     

 Bp 28.7 25.9 28.3 

 közép 17.1 23.5 18.1 

 északnyugat 8.8 14.1 9.6 

 délnyugat 11.8 10.6 11.6 

 északkelet 14.9 11.8 14.4 

 délkelet 18.6 14.1 17.9 

település     

 Bp 28.7 25.9 28.3 

 megyeszék 28.5 37.6 29.9 

 város 39.5 30.6 38.1 

 község 3.3 5.9 3.7 

     

összesen  84.3 15.7 100 

N  456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi gimnáziumok nemcsak a  tananyagot és a vallásos nevelést tekintve különböznek 

a világiaktól, hanem képzési szolgáltatásaikat illetõen is eltérõk. Míg a világi gimnáziumok 

több mint egynegyede (27%) a gimnáziumi képzés mellett másfajta (legalább még egy féle) 

oktatási szolgáltatást is nyújt (leggyakrabban szakközépiskolai képzést), ez az egyházi 

iskoláknak mindössze 4%-ára jellemzõ. Vagyis az egyházi iskolák sokkal nagyobb 

gyakorisággal tudták megõrizni a “tiszta” profilú, felsõoktatásra elõkészítõ gimnáziumi 

képzést, mint a világi iskolák, amelyek fõként finanszírozási okok miatt, ill. tanulólétszámuk 

megõrzése érdekében kényszerültek eredeti profiljukat kiegészítve valamilyen szakképzési 

szolgáltatás bevezetésére. 
 

Az oktatási intézmények szerkezetét illetõen is legalább ilyen karakteresek a különbségek. Azt 

tapasztaljuk, hogy míg a világi gimnáziumok több mint fele (54%) õrizte meg a hagyományos 

négy osztályos gimnáziumi képzési formát, ez az egyházi iskoláknak csak egynegyedében volt 

jellemzõ. Hat osztályos gimnáziumokat is sokkal gyakrabban mûködtetnek az egyházak,  

nyolc osztályos képezési szerkezet pedig több mint kétszer olyan gyakran fordul elõ az egyházi, 

mint a világi gimnáziumok esetében. Az un. szerkezetváltó gimnáziumok gyakori elõfordulását 

nyilvánvalóan az is magyarázza, hogy az egyházi iskolák többsége a rendszerváltás után kezdett 

el mûködni, amikor a magyar közoktatásban több reformfolyamat mellett az iskolaszerkezet 

reformja is elindult, tehát ez tûnt “progresszívebb” képzési formának. De tekintetbe kell 

vennünk azt is, hogy az elmúlt évtizedben a szerkezetváltó gimnáziumok az “elitképzés” 

színtereivé váltak (az átlagosnál szigorúbban megszûrik a jelentkezõket, az átlagosnál 

elõnyösebb társadalmi rétegekhez tartozó gyerekeket oktatnak, és az átlagosnál jobb eséllyel 

juttatják be  tanulóikat a felsõoktatásba), vagyis az egyházi gimnáziumok nemcsak a 

társadalom alsóbb rétegeinek szánt szakmai oktatásból (szakközépiskolák) vállalnak kisebb 

részt, hanem a gimnáziumi képzésbõl is elsõsorban az “elitoktatás”  feladatát igyekeznek 

ellátni. 
 

Ugyanakkor a a gimnáziumok másik “extra” szolgáltatását, a középosztályi szülõk szemében 

ugyancsak rendkívül vonzónak számító kéttannyelvû képzést, feltehetõen a megfelelõ 



képzettséggel rendelkezõ tanárok hiánya miatt az egyházi gimnáziumok a világiaknál kisebb 

arányban tudják vállalni, 
 

A gimnáziumok képzési szolgáltatásaik szerint 
 

szolgáltatás  világi egyházi Összesen 

  % % % 

képzési profil     

 csak gimn 72.8 96.5 76.5 

 szakközép is 27.2 3.5 23.5 

szerkezet     

 4 osztályos 53.5 24.7 49.0 

 6 osztályos 31.4 43.5 33.3 

 8 osztályos 15.1 31.8 17.7 

nyelvoktatás     

 egytannyelvû 92.8 95.3 93.2 

 kéttannyelvû 7.2 4.7 6.8 

     

összesen  84.3 15.7 100 

N  456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A vizsgált tanévben összesen 145 210 tanuló járt gimnáziumba, és közülük 19 255-en jártak 

egyházi fenntartású intézménybe. A 16%-nyi egyházi gimnázium tehát a gimnazisták 13%-át 

oktatta, vagyis az egyházi gimnáziumok kisebb létszámúak a világiaknál. Míg a világi 

gimnáziumokba átlagosan 284 tanuló, az egyháziakba átlagosan csak 227 tanuló jár. Ennek 

megfelelõen az osztályok száma is kettõvel alacsonyabb, de a tantestületek létszáma mindössze 

egy fõvel kevesebb az átlagnál. A kisebb tanulólétszámnak és a viszonylag népes 

tantestületeknek köszönhetõen az egyházi iskolákban az osztály-létszámok és az egy 

pedagógusra esõ tanulólétszám is alacsonyabb az átlagosnál, vagyis ezekben az iskolákban a 

tanulók kedvezõbb személyi feltételek mellett tanulnak, mint a világi iskolákban. 
 

 A gimnáziumok létszámai 
 

létszámok világi egyházi összesen 

 átlag átlag átlag 

    

tanulók száma 283.6 226.5 274.4 

osztályok száma  9.8 8.2 9.5 

tanárok száma    31.1 30.4 31.0 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

27.3 25.4 27.0 

egy pedagógusra 

esõ tanulók száma 

10.7 8.7 10.4 

    

N 444 85 529 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi gimnáziumokban valamivel alacsonyabb a lányok aránya, és alacsonyabb a bejáró 

tanulóké is. Ugyanakkor a diákotthonban (kollégiumban) lakó tanulók aránya több, mint 

kétszerese a világi iskolákénak.  



 

A gimnazisták társadalmi összetételére vonatkozóan az országos adatbázisban nagyon kevés 

információ szerepel. Az ingyenesen étkezõk, az ösztöndíjasok és a jövedelempótló 

támogatásban részesülõk rendkívül alacsony számából (a három csoport átlagosan mindössze 

0.8%) semmiképpen nem lehet következtetni a hátrányos családi és társadalmi körülmények 

között élõ tanulók arányára. Ezek az adatok sokkal inkább arra utalnak, hogy jelenleg milyen 

kevés esetben járulnak hozzá a gimnáziumok tanulóik nehéz anyagi helyzetének 

kompenzálásához. Feltehetõen nem a rászorulók arányának, hanem az iskolák eltérõ anyagi 

helyzetének köszönhetõ, hogy ez a rendkívül ritkán elõforduló anyagi kompenzáció az egyházi 

iskolákban valamivel gyakoribb (1.5%), mint a világi gimnáziumokban (0.6%). 
 

A gimnáziumok tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel világi egyházi összesen 

 átlag % átlag % átlag % 

    

lányok 58.7 55.0 58.1 

bejárók 27.2 22.4 26.5 

kollégisták  9.6 22.2 11.5 

    

ingyen étkezõk     0.3 1.0 0.4 

ösztöndíjasok  0.1 0.0 0.1 

támogatottak 0.2 0.5 0.3 

    

N 456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi és a világi iskolák tantestületeit összehasonlítva, az egyházi iskolákban valamivel 

kevesebb nõi tanárt találunk, de az egyetemi végzettségû (középiskolai) tanárok és a megfelelõ 

pedagógiai képesítéssel nem rendelkezõ tanárok aránya szinte pontosan megegyezik a kétféle 

fenntartású iskolákban. Ugyanakkor a világi iskolákban lényegesen több a betöltetlen álláshely. 

Vagyis az egyháziaktól eltérõen a világi gimnáziumok (csakúgy, mint a világi általános iskolák) 

hajlamosabbak helyettesítéssel pótolni a hiányzó tanárokat. 
  

A gimnáziumok tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel világi egyházi összesen 

 átlag % átlag % átlag % 

    

pedagógusnõ 59.0 54.6 58.3 

középiskolai tanár     86.6 84.1 86.2 

képesítés nélküli 0.8 0.9 0.8 

betöltetlen álláshely 4.3 1.0 3.8 

    

N 456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A gimnáziumok igazgatói között mind az egyházi, mind a világi iskolákban jóval kevesebb nõt 

találunk, mint a pedagógusok között. Ugyanakkor a középiskolai tanári végzettséggel 



rendelkezõ igazgatók aránya is alacsonyabb, mint az ilyen végzettségû pedagógusoké. Ennek 

valószínûleg az a magyarázata, hogy a szakközépiskolai képzést is folytató gimnáziumok egy 

részének élén olyan igazgató áll, aki nem a pedagógusképzésben szerezte egyetemi 

végzettségét, hanem valamilyen más szakirányú egyetemen. Az egyházi iskolákat pedig  

viszonylag gyakran (26%) vezetik teológiai képzettséggel rendelkezõ igazgatók. Pedagógiai 

képesítéssel egyáltalán nem rendelkezõ igazgatók az egyházi gimnáziumokban egyáltalán nem, 

és a világiakban is  alig találhatók. 
  

A gimnáziumok igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel világi egyházi összesen 

 átlag % átlag % átlag % 

    

igazgatónõ     24.5 23.5 24.3 

középiskolai tanár 67.9 74.1 68.9 

képesítés nélküli 0.2 0.0 0.1 

    

N 456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A gimnáziumok felszereltségét összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy az egyházi és a világi 

gimnáziumok hasonló arányban rendelkeznek saját tornateremmel, de a saját könyvtár az 

egyházak iskoláiban gyakoribb, mint a világi gimnáziumok esetében. A könyvtárak köteteinek 

száma viszont közel 700-al több a világi iskolákban. 

 

A gimnáziumok felszereltsége (az iskolák %-ában) 
 

felszereltség világi egyházi összesen 

 % % % 

tornaterem 61.4 62.4 61.6 

könyvtár 61.6 68.2 62.7 

    

könyv (db) 11724 11075 11622 

    

N 456 85 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az 1999/2000-es tanévben a gimnáziumi tanulók 4.4%-át érte súlyos tanulmányi kudarc, 

közülük a legtöbben (2.9%) évismétlésre kényszerültek. A tanulmányi kudarccal végzett 

tanulók aránya a világi gimnáziumokban majdnem kétszer akkora volt (4.7%), mint az 

egyháziakban (2.4%). Az adatokból az is világosan látszik, hogy a tanulmányi kudarcok 

szorosabb összefüggést mutatnak a gimnáziumok szerkezetével, mint fenntartójával, vagyis a 

tanulmányi kudarcokat elszenvedett tanulók arányai szerint a 4-6-8 osztályos gimnáziumok 

szabályos rangsorba illeszkednek. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az egyházi iskolák a 

különbözõ szerkezetû gimnáziumok csoportján belül is a világiaknál jobb eredményekkel 

büszkélkedhetnek.  



 

Tanulmányi kudarcok gyakorisága 

(a tanulók %-ában) 
 

fenntartó  osztályozatlan évismétlésre 

bukott 

érettségin 

bukott 

  átlag% átlag% átlag% 

világi     

 4 oszt gimn 0.9 4.5 1.2 

 6 oszt gimn 0.4 1.8  0.8 

 8 oszt gimn 0.2 1.0 0.4 

 összesen 0.7 3.1 0.9 

     

egyházi     

 4 oszt gimn 0.6 2.7 0.6 

 6 oszt gimn 0.3 1.0 0.5 

 8 oszt gimn 0.4 1.0 0.8 

 összesen 0.4 1.4  0.6 

     

összesen  0.6 2.9 0.9 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A tanulmányi kudarcok gyakorisága természetesen nem minõsítheti az iskolákban folyó 

pedagógiai munka eredményességét, mint ahogy a tanulmányi sikerekbõl sem vonható le erre 

nézve egyértelmû következtetés. A gimnáziumok “rangsorát”, ill. szakmai és társadalmi 

megítélését mégis befolyásolja, hogy milyen eredményeket érnek el tanulóik az országos 

tanulmányi versenyeken. Az 1999-es OKTV-n az adatok szerint összesen 175 gimnázium 

tanulói vettek részt, amelyek közül 143 volt világi és 32 egyházi iskola. Vagyis a világi 

gimnáziumok 31%-a, az egyháziaknak pedig 38%-a szerepelt a versenyzõk között. Az elért 

pontszámokat összehasonlítva viszont azt tapasztaljuk, hogy az egyházi iskolák fele annyi 

pontot sem értek el, mint a világiak. Tantárgyanként vizsgálva az eredményeket, az derül ki, 

hogy az egyházi iskolák tanulói magyar irodalomból sokkal gyengébben, fizikából kissé 

gyengébben, latinból pedig a világi iskolák tanulóival azonos szinten teljesítettek.  
 

Tanulmányi versenyek eredményei, 1999 
 

összetétel világi egyházi N 

 pontátlag pontátlag  

    

oktv irodalom 4.2 1.5 20 

oktv fizika    4.5 4.1 28 

oktv latin 5.8   5.8 10 

oktv összesen 11.4 5.4 175 

    

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A gimnáziumok presztizsének másik meghatározója az, hogy hány tanulót sikerül 

felkészíteniük a felsõfokú továbbtanulásra, ill. tanulóik közül hányan jutnak be valamilyen 

felsõfokú intézménybe. Mivel a felsõfokú intézmények felvételi követelményei rendkívül 

differenciáltak, az egyetemekre való bejutás eredményességét külön is megvizsgáltuk. 

 



1999-ben a gimnáziumban érettségizõk majdnem fele (47.1%) nyert felvételt valamilyen 

felsõfokú intézménybe, közülük 19.8% egyetemre. Mind a felsõfokra általában, mind az 

egyetemekre bekerülõk aránya magasabb volt az egyházi gimnáziumok, mint a világi 

gimnáziumok esetében. Ha viszont az iskolák oktatási szolgáltatásai szerint részletesebben is 

megvizsgáljuk az eredményeket, rögtön kiderül, hogy azok a képzés típusa, az iskolaszerkezet 

és a nyelvoktatás intenzitása szerint jelentõsen különböznek. A világi gimnáziumok 

továbbtanulási eredményességét elsõsorban a szakközépiskolai képzést is nyújtó “vegyes” 

típusú iskolák és a hagyományos négy osztályos gimnáziumok “rontják le”, vagyis olyan 

iskola-típusok, amelyek igen csekély arányban találhatók az egyházi iskolák között. Ha viszont 

az “extra” szolgáltatásokat nyújtó (ill. kifejezetten felsõfokú továbbtanulásra felkészítõ) hat és 

nyolc osztályos gimnáziumokat és a kéttannyelvû iskolák eredményeit hasonlítjuk össze, az 

egyházi és a világi gimnáziumok eredményeiben már nem tapasztalunk jelentõs eltéréseket. 
 

Felsõfokon továbbtanulók 

(a végzõs tanulók %-ában) 
 

fenntartó  felsõfok egyetem 

  átlag% átlag% 

világi    

 szakközép is 38.4 15.7 

 4 oszt gimn 35.7 14.5 

 6 oszt gimn 54.6 23.3 

 8 oszt gimn 60.5 25.2 

 kéttannyelvû 58.4 27.9 

 összesen 45.6 19.8 

    

egyházi    

 4 oszt gimn 50.1 23.8 

 6 oszt gimn 60.0 26.1 

 8 oszt gimn 55.9 24.5 

 kéttannyelvû 64.2 25.9 

 összesen 56.6 25.1 

összesen  47.1 19.8 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

2. A különbözõ felekezetû gimnáziumok összehasonlítása 

 

Az egyházi gimnáziumok több mint felét a katolikus egyház tartja fent, egyötödét a református 

egyház, másik egyötödén pedig az evangélikus egyház és a többi kis egyházak osztoznak fele-

fele arányban. (Az evangélikusok által fenntartott iskolák aránya olyan csekély, hogy az 

elemzés során nem tudjuk a többi kis egyháztól elkülönítve kezelni.) 

 

Az egyházi gimnáziumok felekezetek szerint 

 

fenntartó N % 

   

katolikus 49 57.6 

református 18 21.2 

evangélikus 9 10.6 



egyéb 9 10.6 

összesen 85 100.0 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Szolnok megyét kivéve, katolikus gimnázium az ország valamennyi megyéjében található, a 

legtöbb ilyen iskola Budapesten, Gyõr-Sopron megyében és Pest megyében mûködik. 

Református gimnáziumokat az átlagosnál nagyobb arányban találunk Bács-Kiskun, és Borsod 

megyében, kis egyházakhoz tartozó iskolákat pedig Budapesten és Gyõr-Sopron megyében. 

 

Az egyházi gimnáziumok megyék szerint 

 

megye katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

     

Budapest 22.4 11.1 50.0 25.9 

Baranya 6.1 5.6  4.7 

Bács 8.2 22.2  9.4 

Békés 2.0 5.6 5.6 3.5 

Borsod 4.1 11.1  4.7 

Csongrád 6.1 5.6  4.7 

Fejér 2.0   1.2 

Gyõr 12.2  16.7 10.6 

Hajdú 4.1 5.6 5.6 4.7 

Heves 4.1   2.4 

Szolnok  5.6  1.2 

Komárom 2.0   1.2 

Nógrád 2.0   1.2 

Pest 12.2 11.1 11.1 11.8 

Szabolcs 2.0 5.6 5.6 3.5 

Tolna 2.0  5.6 2.4 

Vas 2.0   1.2 

Veszprém 2.0 5.6  2.4 

Zala 2.0   1.2 

     

összesen 57.6 21.2 21.2 100 

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

A katolikus gimnáziumok régiók tekintetében is viszonylag egyenletes eloszlást mutatnak,  

református gimnáziumokat az átlagosnál nagyobb arányban találunk az ország középsõ és 

délkeleti régiójában, kis egyházak által fenntartott gimnáziumokat pedig Budapesten. A 

településtípus szerinti eloszlás azt mutatja, hogy a katolikus iskolák közel fele megyeszékhelyi 

iskola, a református iskolák több, mint fele kisvárosi, a kis egyházak iskoláinak fele pedig 

fõvárosi intézmény. A községekben csak elvétve akad egy-egy (fõként katolikus) gimnázium. 



 

Az egyházi gimnáziumok földrajzi jellemzõik szerint 

 

jellemzõk  katolikus református Egyéb összesen 

  % % % % 

régió      

 Bp 22.4 11.1 50.0 25.9 

 közép 24.5 33.3 11.1 23.5 

 északnyugat 16.3 5.6 16.7 14.1 

 délnyugat 12.2 11.1 5.6 10.6 

 északkelet 12.2 16.7 5.6 11.8 

 délkelet 12.2 22.2 11.1 14.1 

település      

 Bp 22.4 11.1 50.0 25.9 

 megyeszék 44.9 27.8 27.8 37.6 

 város 24.5 61.1 16.7 30.6 

 község 8.2  5.6 5.9 

      

összesen  57.6 21.2 21.2 100 

N  49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A különbözõ egyházakhoz tartozó gimnáziumok képzési szolgáltatásai sem egyformák. 

Szakmai (szakközépiskolai) képzést  is folytató gimnázium csak a katolikus iskolák között 

fordul elõ, de az ilyen “vegyes” típusú világi iskolák arányához viszonyítva, csak elvétve. A 

hagyományos (4 osztályos) gimnáziumi képzést az egyházi iskolák a világiakhoz képest fele 

akkora arányban õrizték meg, legkevésbé a református iskolák. Ugyanakkor az új szerkezetû 

modellek közül a reformátusok kifejezetten a hat osztályos képzést részesítik elõnyben (iskoláik 

több mint háromnegyede ilyen szerkezetben oktat), míg a nyolc osztályos gimnáziumi modellt 

fõként a katolikus és a kis egyházakhoz tartozó iskolák. A kéttannyelvû gimnáziumi képzés 

országos elterjedtségéhez képest valamennyi egyházi iskolában ritka, de ezen belül különösen 

a katolikus egyház által fenntartott iskolákban. 

 

Az egyházi gimnáziumok képzési szolgáltatásaik szerint 

 

szolgáltatás  katolikus református egyéb Összesen 

  % % % % 

képzési 

profil 

     

 csak gimnázium 93.9 100 100 96.5 

 szakközép is 6.1   3.5 

szerkezet      

 4 osztályos 28.6 5.6 33.3 24.7 

 6 osztályos 36.7 77.8 27.8 43.5 

 8 osztályos 34.7 16.7 38.9 31.8 

nyelvoktatás      

 egytannyelvû 95.9 94.4 94.4 95.3 

 kéttannyelvû 4.1 5.6 5.6 4.7 

összesen  57.6 21.2 21.2 100 

N  49 18 18 85 



Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az összes egyházi gimnáziumba járó tanuló 53.3%-át oktatják a katolikus, 29.4%-át a 

református, és 17.2%-át az egyéb felekezetekhez tartozó iskolák. A különbözõ felekezetekhez 

tartozó iskolák méreteiben meglehetõsen nagy a különbség. A református iskolák a 

legnagyobbak, és a kis egyházakhoz tartozó iskolák a legkisebbek. Ennek ellenére a kis 

egyházak gimnáziumaiban viszonylag népesek a tantestületek, amibõl az következik, hogy 

ezekben az iskolákban a legalacsonyabbak az osztálylétszámok, és itt a legalacsonyabb az egy 

pedagógusra esõ tanulók aránya is. 

 

Az egyházi gimnáziumok létszámai 
 

létszámok katolikus református egyéb összesen 

 átlag átlag átlag átlag 

     

tanulók száma 209.6 314.9 184.1 226.5 

osztályok száma      7.4 11.0 7.8 8.2 

tanárok száma 28.7 34.8 29.8 30.4 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

26.0 26.8 22.2 25.4 

egy pedagógusra 

esõ tanulók száma 

9.1 9.5 6.7 8.7 

     

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi gimnáziumok közül a reformátusok oktatják a legtöbb lányt, és a kisegyházak 

gimnáziumaiban a legalacsonyabb a nem helyben lakó (bejáró vagy kollégista) tanulók aránya. 

 

Szociális támogatásban (ingyenes étkezésben, ösztöndíjban, és jövedelempótló támogatásban) 

az egyházi gimnáziumok mindössze a tanulók 1.5%-át részesítik, ami valószínûleg messze 

alatta marad az erre rászorulók arányának. A támogatásban részesítettek (fõként a 

jövedelempótló támogatást élvezõk) aránya az átlagosnál valamivel magasabb (1.9%) a kis 

egyházak iskoláiban. 

 

Az egyházi gimnáziumok tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

lányok 51.7 60.3 58.7 55.0 

bejárók 24.3 21.4 18.0 22.4 

kollégisták     23.0 31.4 10.8 22.2 

     

ingyen étkezõk 1.4 0.7 0.3 1.0 

ösztöndíjasok 0.0 0.0 0.1 0.0 

támogatottak  0.2 0.5 1.4 0.5 

     

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 



 

Az egyházi gimnáziumok közül a reformátusokban találjuk a legtöbb nõi tanárt, és a katolikus 

iskolákban a legmagasabb a pedagógusok képzettsége. Mind a református, mind a kis 

egyházakhoz tartozó gimnáziumokban viszonylag magas (20%) a megfelelõ (középiskolai 

tanári) képzettség nélkül foglalkoztatott pedagógusok aránya, és a kis egyházak 

gimnáziumaiban a pedagógiai képesítés nélkül foglalkoztatottak és a betöltetlen álláshelyek 

(hiányzó tanárok) aránya is magasabb az egyházi átlagnál. Vagyis az adatokból egyértelmûen 

kitûnik, hogy a kis egyházak által fenntartott gimnáziumokban okoz legnagyobb gondot a 

megfelelõ képzettségû pedagógusok biztosítása. 

 

Az egyházi gimnáziumok tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

pedagógusnõ    50.7 62.8 56.8 54.6 

középiskolai tanár 87.2 80.3 80.2 84.1 

képesítés nélküli  0.3 1.2 2.1 0.9 

betöltetlen álláshely  0.4 1.0 2.7 1.0 

     

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi gimnáziumokban (a világiakhoz hasonlóan) a pedagógusnõk arányához viszonyítva 

rendkívül ritkán alkalmaznak nõi igazgatót. Ez a helyzet a leggyakrabban a kis egyházakhoz 

tartozó iskolákban fordul elõ. Ugyanakkor viszonylag gyakori (fõként a katolikus iskolákban), 

hogy az igazgató nem rendelkezik középiskolai tanári végzettséggel. Pedagógiai képesítés 

nélküli igazgatót viszont egyetlen egyházi iskolában sem alkalmaznak. 

 

Az egyházi gimnáziumok igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel katolikus református egyéb összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

igazgatónõ 20.4 22.2 33.3 23.5 

középiskolai tanár     69.3 83.3 77.7 74.1 

     

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az adatokból az derül ki, hogy felszereltségüket illetõen a református gimnáziumok vannak a 

legjobb helyzetben. Ezekben az intézményekben a leggyakoribb a saját tornaterem és a saját 

könyvtár, és itt van a legtöbb könyv a könyvtárakban. Hozzájuk képest a katolikus iskolák 

kifejezetten “szegényesnek” számítanak. 



 

Az egyházi gimnáziumok felszereltsége (az iskolák %-ában) 
 

felszereltség katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

tornaterem 59.2 77.8 55.6 62.4 

könyvtár 63.3 77.8 72.2 68.2 

     

könyv (db)        

9754.7 

15109.3 10635.1 11075.0 

     

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Annak ellenére, hogy az egyházi iskolákban tanulmányi kudarc viszonylag ritkán fordul elõ, az 

adatokból a különbözõ felekezetû iskolák eltérõ értékelési gyakorlatára lehet következtetni. 

Míg a katolikus iskolákban és a kis egyházak által fenntartott gimnáziumokban a tanulmányi 

idõ alatti értékelés szigorúbb (több az évismétlésre bukott tanuló), a református iskolákban a 

“kimeneti” (az érettségi vizsgákon elszenvedett) kudarc gyakoribb. 

 

A tanulmányi kudarcok gyakorisága 

(a tanulók %-ában) 
 

felekezet osztályozatlan évismétlésre 

bukott 

érettségin 

bukott 

 átlag% átlag% átlag% 

    

katolikus 0.2 1.6 0.1 

református 0.0 0.9 1.9 

egyéb 1.3 1.4 0.9 

    

összesen 0.4 1.4 0.6 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A különbözõ egyházak által fenntartott gimnáziumok oktatásának eredményességét az alacsony 

esetszám miatt még nehezebb összehasonlítani, mint az egyházi és a világi iskolák nagy 

csoportjait. Az 1999-es országos középiskolai versenyen az egyházi iskolák a világiakhoz 

viszonyítva magasabb arányban vettek részt, de igen szolid eredményeket értek el. Mind a 

részvétel tekintetében, mind az elért pontszámokat tekintve kiemelkedõ volt a katolikus 

gimnáziumok teljesítménye. Mindössze magyar irodalomból sikerült a református iskoláknak 

meghaladniuk a katolikusok teljesítményét, de még így is jóval alatta maradtak a világi 

gimnáziumok átlagának. 

 

Tanulmányi versenyek eredményei, 1999 
 

összetétel katolikus református egyéb N 

 pontátlag pontátlag pontátlag  

oktv irodalom 0.3 2.5  9 

oktv fizika 6.0   3 

oktv latin 7.1   5 



oktv összesen 7.3 4.0 2.7 32 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Felsõfokú továbbtanulási adatok 62 egyházi gimnáziumról (az összes iskolák 73%-áról) álltak 

rendelkezésünkre. Az adatok szerint az egyházi iskolák mind a felsõfokon továbbtanulók, mind 

az egyetemekre felvettek arányát illetõen szabályos “rangsorba” rendezhetõk, amely szerint az 

elsõ helyen a katolikus iskolák, a második helyen a reformátusok, a harmadik helyen pedig a 

kis egyházak iskolái állnak. A továbbtanulás sikerét illetõen a református gimnáziumok az 

“egyházi átlag”-nak megfelelõen teljesítenek, a katolikusok ezt jóval meghaladják, a kis 

egyházak iskoláinak eredményei pedig megfelelnek a világi gimnáziumok átlagos 

eredményeinek. 

 

Felsõfokon továbbtanulók aránya 

(a végzõs tanulók %-ában) 
 

felekezet felsõfok egyetem N 

 átlag% átlag%  

    

katolikus 60.7 27.5 31 

református 57.7 25.1 17 

egyéb 46.0 19.9 14 

    

összesen 56.6 25.1 62 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

3. Az újonnan visszakapott egyházi gimnáziumok sajátosságai 
 

A 85 egyházi gimnázium fele (43 iskola) került vissza az egyházi kártalanítási törvény 

jóvoltából eredeti tulajdonosához. Az átlagosnál több ilyen iskolával rendelkezik a református 

egyház, és értelemszerûen az átlagosnál kevesebb kis egyházi iskolát érintett a kárrendezés. 
 

Az egyházi iskolák a tulajdon forrása szerint 
 

tulajdon katolikus református egyéb összesen 

 % % % % 

     

visszakapott 55.1 66.7 22.2 50.6 

egyéb egyházi 44.9 33.3 77.8 49.4 

     

összesen 57.6 21.2 21.2 100 

N 49 18 18 85 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az adatokból az derül ki, hogy az egyházakat érintõ kárpótlás elsõsorban Bács-Kiskun és Pest 

megyékben növelte meg jelentõsen az egyázi iskolák arányát, Szolnok és Komárom megyében 

viszont egyetlen gimnáziumot sem adtak vissza az egyházaknak. A budapesti iskolák között is 

viszonylag kevés a kárpótlás során visszakapott iskola, de magas az egyéb úton szervezõdött 

(általában újonnan alapított) egyházi iskolák aránya. 



 

A gimnáziumok megyék szerint 
 

megye visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 % % % % 

     

Budapest 16.3 35.7 28.7 28.3 

Baranya 7.0 2.4 3.7 3.9 

Bács 11.6 7.1 3.5 4.4 

Békés 7.0  4.4 4.3 

Borsod 4.7 4.8 5.5 5.4 

Csongrád 4.7 4.8 3.9 4.1 

Fejér 2.3  3.9 3.5 

Gyõr 4.7 16.7 3.3 4.4 

Hajdú 4.7 4.8 4.8 4.8 

Heves 4.7  2.6 2.6 

Szolnok  2.4 5.5 4.8 

Komárom  2.4 3.3 3.0 

Nógrád 2.3  2.0 1.8 

Pest 14.0 9.5 6.4 7.2 

Somogy 4.7  3.3 3.1 

Szabolcs 2.3 4.8 4.8 4.6 

Tolna 2.3 2.4 2.6 2.6 

Vas 2.3  2.0 1.8 

Veszprém 2.3 2.4 3.5 3.3 

Zala 2.3  2.2 2.0 

     

összesen 7.9 7.8 84.3 100 

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

 

A kárpótlással visszajuttatott egyházi iskolák területi adatai szerint az ország középsõ részén és 

a délnyugati megyékben találunk az átlagosnál több ilyen gimnáziumot. A településtípusok 

közül pedig a megyei jogú városokban mûködnek a leggyakrabban a kárpótlás jóvoltából 

újraindított iskolák. 



 

A gimnáziumok földrajzi jellemzõik szerint 
 

jellemzõk  visszakapott egyéb egyházi világi összesen 

  % % % % 

régió      

 Bp 16.3 35.7 28.7 28.3 

 közép 27.9 19.0 17.1 18.1 

 északnyugat 9.3 19.0 8.8 9.6 

 délnyugat 16.3 4.8 11.8 11.6 

 északkelet 14.0 9.5 14.9 14.4 

 délkelet 16.3 11.9 18.6 17.9 

település      

 Bp 16.3 35.7 28.7 28.3 

 megyeszék 39.5 35.7 28.5 29.9 

 város 37.2 23.8 39.5 38.1 

 község 7.0 4.8 3.3 3.7 

      

összesen  7.9 7.8 84.3 100 

N  43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

 

 

Oktatási szolgáltatásaikat illetõen az egyházaknak visszajuttatott gimnáziumok nem térnek el 

jelentõsen a többi egyházi iskolától. A világiakhoz képest rendkívül kevés közöttük az olyan 

iskola, amelyik a gimnáziumi képzés mellett másféle oktatási szolgáltatást (pl. szakközépiskolai 

képzést) is nyújt a tanulóknak, és az alkalmazott szerkezeti modell tekintetében is ugyanúgy 

különböznek (több közöttük a 6 és 8 osztályos gimnázium) a világi iskoláktól, mint a többi 

egyházi iskola. 

 

 

Nyelvoktatás tekintetében azonban jelentõs eltérést tapasztalunk. A kárpótlás jóvoltából 

elindított egyházi iskolák között szinte pontosan ugyanannyi a kéttannyelvû gimnázium, mint 

a világi iskolák között, vagyis ebben a tekintetben jóval felülmúlják az egyéb módon szervezett 

egyházi iskolákat. Ennek valószínûleg az a magyarázata, hogy azokban a gimnáziumokban, 

amelyekben már korábban elindult a kéttannyelvû képzés, az új egyházi tulajdonos sem 

mondott le errõl a szolgáltatásról. 



 

A gimnáziumok képzési szolgáltatásaik szerint 
 

szolgáltatás  visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

  % % % % 

képzési profil      

 gimnázium 95.3 97.6 73.0 76.7 

 szakközép is 4.7 2.4 27.0 23.3 

szerkezet      

 4 osztályos 25.6 23.8 53.1 48.6 

 6 osztályos 44.2 42.9 31.8 33.6 

 8 osztályos 30.2 33.3 15.1 17.7 

nyelvoktatás      

 egytannyelvû 93.0 97.6 92.5 93.0 

 kéttannyelvû 7.0 2.4 7.5 7.0 

      

összesen  7.9 7.8 84.3 100 

N  43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi lárpótlás útján visszakapott gimnáziumok valamennyi létszám-adatukat illetõen 

közelebb állnak a világi gimnáziumokhoz, mint az egyéb módon alapított egyházi 

gimnáziumok. Több tanulót oktatnak, több osztályban, nagyobbak a tantestületeik, nagyobbak 

az osztály-létszámaik és több tanuló jut egy pedagógusra, mint az egyéb fajta egyházi 

iskolákban. 
 

A gimnáziumok létszámai 
 

létszámok visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 % % % % 

     

tanulók száma 260.1 192.0 283.6 274.4 

osztályok száma    9.1 7.4 9.8 9.5 

tanárok száma 31.8 29.0 31.3 31.1 

egy osztályra esõ 

tanulók száma 

    26.1 24.7 27.3 27.0 

egy pedagógusra 

esõ tanulók 

száma 

 9.5 7.9 10.7 10.4 

     

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az újonnan visszakapott egyházi gimnáziumokban a világi iskolákkal megeggyezõ a lányok és 

a bejáró tanulók aránya. Ugyanakkor a kolégiumban lakó tanulók az egyéb egyházi iskolákhoz 

hasonlóan magas arányt képviselnek. Ebbõl következik, hogy a kárpótlás eredményeként 

beindult egyházi gimnáziumokban a világiaknál és az egyéb egyháziaknál is magasabb a nem 

helyben lakó (vidéki) tanulók aránya (47%). 
 



A szociális juttatásokban részesülõ gimnazisták aránya az újonnan visszakapott egyházi 

gimnáziumokban is rendkívül alacsony (1.4%), bár még így is felülmúlja a világi gimnáziumok 

átlagát. 
 

A gimnáziumok tanulóinak összetétele 

(a tanulók %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

lányok 58.6 51.3 58.7 58.1 

bejárók 27.4 17.3 27.1 26.3 

kollégisták 20.8 23.6 9.4 11.4 

     

ingyen étkezõk 0.9 1.2 0.3 0.4 

ösztöndíjasok 0.0 0.0 0.1 0.1 

támogatottak    0.5 0.6 0.2 0.3 

     

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

A kárpótlással visszajuttatott egyházi gimnáziumokban az egyéb egyházi iskoláknál és a világi 

iskoláknál is alacsonyabb a pedagógusnõk aránya. Ugyanakkor a középiskolai tanári 

végzettséggel rendelkezõk magas, és a pedagógiai képesítés nélküliek alacsony aránya 

megegyezik a világi gimnáziumokéval. A hiányzó tanárok (ill. a betöltetlen álláshelyek) 

alacsony arányát tekintve viszont az egyéb egyházi iskolákhoz hasonló a helyzet, szemben a 

világi iskolákkal, amelyekben átlagosan 4%-os a hiányzó (tehát helyettesítendõ) tanárok 

aránya.  
 

A gimnáziumok tantestületeinek összetétele 

(tanárok %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

pedagógusnõ 52.9 56.3 59.0 58.3 

középiskolai tanár 88.6 79.9 86.6 86.2 

képesítés nélküli 0.8 1.0 0.8 0.8 

betöltetlen álláshely 1.1 0.9 4.3 3.8 

     

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

Az újonnan visszakapott gimnáziumokban, mind az egyéb egyházi iskoláknál mind a világi 

gimnáziumoknál lényegesen ritkább a nõi igazgató. A középiskolai tanári képzettséggel 

rendelkezõ igazgatók aránya viszont megegyezik az egyéb egyházi iskolákban tapasztalt 

aránnyal, vagyis mindkettõ magasabb a világi gimnáziumok átlagánál. 



 

A gimnáziumok igazgatóinak jellemzõi 

(az igazgatók %-ában) 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 átlag % átlag % átlag % átlag % 

     

igazgatónõ 18.6 28.5 24.5 24.3 

középiskolai tanár 74.4 73.8 67.9 68.9 

     

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

A különbözõ típusú gimnáziumok közül az egyházi kárpótlással elindulók tartoznak a 

legjobban felszerelt gimnáziumok közé. Itt találunk leggyakrabban saját tornatermet, és itt a 

leggyakoribb, hogy az iskolának saját könyvtára van. A könyvtári kötetek száma pedig több, 

mint ezerrel meghaladja a világi gimnáziumokban, és közel négyezerrel az egyéb egyházi 

gimnáziumokban fellelhetõ könyvek számát. 
 

A gimnáziumok felszereltsége (az iskolák %-ában) 
 

felszereltség visszakapott egyéb 

egyházi 

világi összesen 

 % % % % 

tornaterem 67.4 57.1 61.4 61.6  

könyvtár 69.8 66.7 61.6 62.7 

     

könyv (db) 13036.2 9067.2 11708.7 11609.1 

     

N 43 42 456 541 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházi kárpótlással elinduló gimnáziumokban az egyéb egyházi iskolákhoz hasonlóan ritka 

a tanulmányi kudarc. Míg a világi iskolákban a tanulók 4.7%-ának teljesítményét értékelik 

elégtelennek a tanárok (osztályozatlanok, évismétlésre bukottak és érettségin bukottak 

összesen), addig ugyanez az arány a kártalanítással elinduló egyházi gimnáziumokban csak 

2.6%, az egyéb egyházi gimnáziumokban pedig 2.3%. 
 

Tanulmányi kudarcok gyakorisága 

(a tanulók %-ában) 
 

tulajdon osztályozatlan évismétlésre 

bukott 

érettségin 

bukott 

 átlag% átlag% átlag% 

visszakapott 0.1 2.1  0.4 

egyéb 

egyházi 

0.7 0.8 0.8 

világi 0.7 3.1 0.9 

    



összesen 0.6 2.8 0.9 

Forrás: OM, 1999/2000 

 

Az egyházaknak visszajuttatott iskolákban a tanulmányi kudarcokhoz hasonlóan a kiemelkedõ 

sikerek sem gyakoriak. Az 1999-es országos középiskolai versenyen összeredményüket 

tekintve az újraindított iskolák még az egyéb egyházi iskolákhoz képest is gyengébben 

szerepeltek. Mindössze fizikából értek el valamivel több pontot, mint a világi gimnáziumok. 

 

 

Tanulmányi versenyek eredményei, 1999 
 

összetétel visszakapott egyéb 

egyházi 

világi N 

 pontátlag pontátlag pontátlag  

     

oktv irodalom 2.4 0.5 4.2 20 

oktv fizika 5.2 2.0 4.5 28 

oktv latin 5.0 6.3 5.8 10 

     

oktv összesen 4.7 6.3 11.4 175 

     

Forrás: OM, 1999/2000 

 

 

A felsõfokú továbbtanulás eredményességét illetõen a kárpótlással visszajuttatott gimnáziumok 

“közepes” eredményeket mondhatnak magukénak. Tanulóik mind a felsõfokú felvételiken 

általában, mind az egyetemi felvételiken sikeresebben szerepelnek mint a világi gimnáziumok 

tanulói, de gyengébben teljesítenek, mint a többi egyházi gimnázium, amelyek között hosszú 

és folyamatos oktatási tradíciókkal rendelkezõk is akadnak. 
   

Felsõfokon továbbtanulók aránya 

(a végzõs tanulók %-ában) 
 

tulajdon felsõfok egyetem 

 átlag% átlag% 

   

visszakapott 52.7 23.5 

egyéb 

egyházi 

60.7 26.7 

világi 45.6 19.0 

   

összesen 47.1 19.8 

Forrás: OM, 1999/2000 

 


