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Főbb megállapítások

1. Az összes civil szervezet közül a népfőiskolák elenyésző arányt képviselnek.

2. A népfőiskolai szervezetek az ország területén nem arányosan helyezkednek el,

többségben vannak a Budapesten, Pest megyében és Kelet-Magyarországon bejegyzett

civil népfőiskolák. Ez összefüggésben lehet az iskolázottsági és munkaügyi mutatókkal,

hiszen a népfőiskolák jelentős felzárkóztató funkcióval bírnak.

3. Felnőttképzést viszonylag kevés népfőiskola folytat és inkább a kötetlenebb művelődési

forma a jellemző rájuk.

4. A nyilvántartott felnőttképzések száma is csekély.

5. A nyilvántartott felnőttképzések a törvény szerinti „d” kategóriába tartozó egyéb

képzések jellemzőbb módon.

6. Iskolarendszeren kívüli szakképzési vizsgatevékenységet népfőiskola nem folytat.

Jelen kutatás a két évvel ezelőtti folytatása, melyben kíváncsiak voltunk rá, hogy

miként alakulnak ennyi idő elteltével a korábbi megállapításaink.

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

Horváth Zoltán

Durkó Mátyás Emlékkonferencia, 2020. szeptember 3-4.

Civil népfőiskolák megyék szerinti megoszlása 

Magyarországon 

A civil népfőiskolák területi eloszlása kiegyenlítetebb, 

mint 2018-ban. Csökkent a fővárosi és Pest megyei 

szervezetek száma és jelenleg nincs olyan megye, 

ahol legalább 1 népfőiskolai civil szervezet ne 

működne.  

Népfőiskolai képzések számának alakulása

A civil népfőiskolai bejegyzett képzések száma nőtt az 

előző időszakban vizsgáltakhoz képest, azonban 

számuk továbbra is alacsony. Ráadásul ugyanaz a 4 

népfőiskola végez ilyen tevékenységet, akik 2018-ban 

is.

A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület 

megszűntette az OKJ-s képzéseit, ugyanakkor a 

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú 

Egyesület indított ilyeneket, így a népfőiskolák képzési 

kínálatában továbbra is A és D képzési körbe tartozó 

tanfolyamokat találunk.

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

Civil népfőiskolák számának alakulása

Az Országos Bíróság honlapján található civil szervezetek névjegyzéke 

szerint jelenleg Magyarországon összesen 70 olyan civil szervezet 

található, amelyek nevükben viselik a népfőiskola kifejezést (birosag.hu 

2020.) Számuk tehát némileg csökkent, miközben az összes nonprofit 

szervezet száma emelkedett az elmúlt időszakban

1. ábra. Népfőiskolák megyénkénti eloszlása 2018-ban

(Forrás: saját szerkesztés)

Év Összes nonprofit 

szervezet
Civil népfőiskolák %

2018
61 000 75 0,12

2020 61 500 70 0,11

1. táblázat. Népfőiskolák aránya az összes nonprofit szervezeten belül Magyarországon

(Forrás: saját szerkesztés)

MEGYE/FŐVÁROS (ABC 

SORRENDBEN)
NÉPFŐISKOLÁK SZÁMA (2018)

NÉPFŐISKOLÁK SZÁMA 

(2020)

Bács-Kiskun megye 2 2

Baranya megye 1 1

Békés megye 6 6

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6 6

Budapest 10 8

Csongrád megye 2 2

Fejér 3 4

Győr-Moson-Sopron megye 7 7

Hajdu-Bihar megye 7 7

Heves megye 1 1

Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 6

Komárom-Esztergom megye 2 2

Nógrád megye 3 3

Pest megye 10 6

Somogy megye 0 1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1 1

Tolna 2 2

Vas megye 1 1

Veszprém megye 3 3

Zala megye 1 1

ÖSSZESEN 75 70

2. táblázat. Civil népfőiskolák megyék szerinti megoszlása Magyarországon 2018-ben és 2020-ban

(Forrás: saját szerkesztés)

Év

Összes nyilvántartott képzés Nyilvántartott népfőiskolai képzés %

2018 25 460 37 0,14

2020 38 861 49 0,12

4. táblázat. Népfőiskolai képzések aránya képzési körökként 2018-ban és 2020-ban

(Forrás: saját szerkesztés)

Év A képzési kör D képzési kör

2018 7 30

2020 8 41

3. táblázat. Népfőiskolai képzések aránya az összes nyilvántartásba vett érvényes képzésen belül Magyarországon 2018-ban és 2020-ban

(Forrás: saját szerkesztés)


