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Nappali rendszerű képzések 
A 2016/2017-es tanévben Magyarországon 1 millió 493 ezren vesznek 
részt a köznevelés nappali rendszerű képzéseiben. 317 ezer gyermek jár 
óvodába, 741 ezer tanuló általános iskolai, 435 ezer fő pedig középfokú 
oktatásban részesül. 

Az óvodások száma 317 ezer fő, több mint 3500-zal kevesebb, mint az 
előző tanévben. Gyógypedagógiai, illetve integrált nevelésben 9 ezer – a 
2015/2016-os tanévhez képest 7,0%-kal több – gyermek részesül. A 
főfoglalkozású óvodapedagógusok száma a korábbi évekhez hasonlóan 
31 ezer fő.

Általános iskolai oktatásban 741 ezren – az előző évinél több mint 3800 
fővel kevesebben – vesznek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók 
száma 55 ezer fő, ami az egy évvel korábbihoz képest több mint ezer fős 
növekedést jelent. 

Az általános iskolákban jelenleg 78 ezer főállású pedagógust foglalkoz-
tatnak, közel 500 fővel többet, mint az előző tanévben.  Az egy pedagó-
gusra jutó tanulók száma az előző évinél egy kicsit kedvezőbben alakult, 
jelenleg 9,6 fő.

A középfokú iskolák nappali rendszerű képzéseire járók száma egy év 
alatt 3,6%-kal 435 ezerre esett vissza. 

A 2016/2017-es tanévben a középfokú szakképzésben jelentős átalaku-
lások kezdődtek, amelyek egyben az iskolatípusok változását is jelentik. A 
speciális szakiskola új neve szakiskola lett, a korábbi szakiskola elnevezé-
sében szakközépiskolává, a régi szakközépiskolák pedig szakgimnáziu-
mokká alakultak.

A középfokú oktatásban bekövetkező létszámváltozás eltérően érintette 
a különböző iskolatípusokat. Szakiskolába és készségfejlesztő iskolába az 
egy évvel korábbi időszakhoz hasonlóan 7 ezren járnak. A szakgimnáziu-
mokban jelenleg 168 ezren, a szakközépiskolákban 78 ezren tanulnak, így 
8,2, illetve 2,7%-kal lett kevesebb a tanulólétszám a 2015/2016-os tan-
évinél. A gimnáziumokban viszont kismértékben (0,5%-kal) nőtt a tanu-
lók száma az előző tanévhez képest.

Nem nappali rendszerű képzések
Az általános iskolai felnőttoktatásban a 2015/2016-os tanévhez képest 
117 fővel többen, 2400-an tanulnak.

A nem nappali rendszerű középfokú képzésekre járók száma az előző 
évhez képest közel 34%-kal nőtt, jelenleg 98 ezer fő.

Végzettek
2016-ban a nappali és felnőttoktatásban 69 ezren tettek sikeres érettségi 
vizsgát, ami 3900 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A sikeres 
szakmai vizsgázók száma 50 ezer fő volt, ami 2,0%-os növekedést jelent 
2015-höz képest.
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Feladatellátási hely

Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony 
keretében pedagógus

a nappali
oktatásban

a felnőtt-
oktatásban összesen

ebből:

leány sajátos nevelési 
igényűa) összesen ebből: nő

   Óvoda 317 487 – 317 487 152 326 8 616 31 462 31 342
Általános iskola       741 495 2 410 743 905 359 823 54 686 77 616 67 147
Szakiskolab) 7 108 1 7 109 2  917 7 109 1  583 1 128
Szakközépiskola         78 299 27 511 105 810 41 977 7 199 7 385 3 710
Szakgimnázium 167 506 37 488 204 994 102 032 5 462 18 063 11 358

   Gimnáziumc) 181 794 32 682 214 476 118 780 2 658 18 260 12 721
   Összesen 1 493 689 100 092 1 593 781 777 855 85 730 154 369 127 406
a) Az integráltan oktatott tanulókkal együtt. 
b) A készségfejlesztő iskolák adataival együtt. 
c) A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 5–8. évfolyamába járnak.
Forrás: az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelés-statisztikai adatgyűjtése.
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A 2016/2017-es tanév előzetes köznevelési statisztikai adatai
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