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Nappali rendszerű képzések
A 2011/2012-es tanévben Magyarországon 341 ezer gyermek részesül 
óvodai nevelésben. Az általános iskolákban 747 ezer, a középfokú 
oktatásban 567 ezer – ezen belül szakiskolában 139 ezer, gimnázium-
ban 195 ezer, szakközépiskolában 233 ezer – fiatal tanul.
A tanulók száma oktatási szintenként és iskolatípusonként eltérően alakul. 
Az idei tanévben több mint 341 ezer gyermek jár óvodába, illetve vesz 
részt iskolaelőkészítő-foglalkozáson, 3 ezerrel többen, mint az előző 
évben.
Az óvodapedagógusok száma 30 ezer fő, az elmúlt évivel csaknem meg-
egyező.
Az általános iskolai tanulói létszám a 2011/2012-es tanévben 747 ezer fő, 
ami 1%-os csökkenést jelent az előző időszakhoz képest. A sajátos neve-
lési igényű fiatalok száma és aránya az elmúlt tanévihez hasonló, közel 
52 ezer gyermek, a tanulók 6,9%-a részesül gyógypedagógiai tanterv 
szerinti vagy integrált oktatásban.
Az általános iskolai pedagógusok száma 72 ezer fő, 1100 fővel kevesebb, 
mint az előző tanévben.
A középfokú oktatás intézményeiben (szakiskolákban, gimnáziumokban 
és szakközépiskolákban együttesen) az idei tanévben összesen 567 ezer 
fiatal tanul, 1,9%-kal kevesebben, mint tavaly.

Az összlétszámon belül a középiskolai tanulók száma és aránya tovább 
csökkent az elmúlt tanév óta. A 428 ezer középiskolás 46%-a gimnázium-
ban, 54%-a szakközépiskolában tanul. (A gimnáziumi létszám 1,8, a 
szakközépiskolai pedig 3%-kal csökkent.)
A 2011/2012-es tanévben az érettségit nem adó szakiskolák tanulóinak 
száma 139 ezer fő, az előző évivel lényegében megegyező.

Felnőttoktatás
Az esti, levelező és távoktatási programokban tanulók száma a közokta-
tásban összességében nem változott, ugyanakkor az általános iskolák és 
szakiskolák létszámában némi emelkedés, a középiskoláknál csökkenés 
figyelhető meg. A 2011/2012. tanévben alapfokon több mint 2 ezren, 
középfokon 85 ezren – ezen belül szakiskolában 10 ezren, gimnáziumban 
42 ezren, szakközépiskolában 33 ezren – tanulnak.

Végzettek
2011-ben a nappali és felnőttoktatásban együtt 86 ezer fő tett sikeres 
érettségi vizsgát, és 56 ezren szereztek szakmai bizonyítványt.1

1A sikeres vizsgát tett tanulók száma érettségi vizsga esetén a 2010. október–novemberi és 2011. május–júniusi vizsgaidőszakban, szakmai vizsga esetén a 2011. október 15-ig bizonyítványt 
szerzetteket jelenti.

1. tábla
A 2011/2012. tanév előzetes közoktatási statisztikai adatai

Feladatellátási hely típusa

Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében 
pedagógus

nappali 
képzésben

felnőtt-
oktatásban összesen

ebből
összesen ebből: nő

lány sajátos nevelési 
igényűa)

Óvoda 341 198 – 341 198 164 762 6 323 30 399 30 330
Általános iskola 747 364 2 264 749 628 360 926 51 913 72 481 63 476
Szakiskolab) 139 161 10 396 149 557 58 527 16 983 10 573 5 682
Gimnáziumc) 195 093 41 538 236 631 134 153 2 087 18 160 12 940
Szakközépiskola 233 122 32 666 265 788 132 691 3 834 19 119 12 492
Összesen 1 655 938 86 864 1 742 802 851 059 81 140 150 732 124 920

Az előző tanév százalékában

Óvoda 100,9 – 100,9 100,9 114,2 100,1 100,1
Általános iskola 98,8 113,4 98,8 98,9 99,5 98,5 98,6
Szakiskolab) 99,9 128,3 101,5 103,9 103,2 97,6 97,2
Gimnáziumc) 98,2 96,2 97,8 97,4 102,8 99,3 99,0
Szakközépiskola 97,0 98,3 97,1 97,4 111,7 96,4 96,8
Összesen 99,0 100,4 99,0 99,1 101,9 98,6 98,8

a) Az integráltan oktatott tanulókkal együtt. b) A szakiskolai adatok tartalmazzák a speciális szakiskolák adatait is. c) A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a hat- és 
nyolcosztályos gimnáziumok 5–8. évfolyamába járnak.
Forrás: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatás-statisztikai adatgyűjtése.
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