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Nappali rendszerű képzések
A 2012/2013-as tanévben Magyarországon 340 ezer gyermek részesül 
óvodai nevelésben. Az általános iskolákban 743 ezer, a középfokú 
oktatásban 540 ezer – ezen belül szakiskolában 127 ezer, gimnázium-
ban 190 ezer, szakközépiskolában 224 ezer – fiatal tanul.
A tanulók száma oktatási szintenként és iskolatípusonként eltérően alakul. 
Az idei tanévben több mint 340 ezer gyermek jár óvodába, ezerrel keve-
sebb, mint az előző évben.
Az óvodapedagógusok száma az elmúlt évivel csaknem megegyező 
(30 ezer fő).
A 2012/2013-as tanévben az általános iskolák tanulóinak száma 743 ezer 
fő, 0,6%-kal kevesebb az előző időszakinál. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek száma és aránya az elmúlt tanévihez hasonlóan alakult. Közel 
52 ezer fiatal, a tanulók 7,0%-a részesül gyógypedagógiai tanterv szerinti 
vagy integrált oktatásban.
Az általános iskolai pedagógusok száma 72 ezer fő, 500 fővel kevesebb, 
mint az előző tanévben.
A középfokú oktatás intézményeiben (szakiskolákban, gimnáziumokban 
és szakközépiskolákban együttesen) az idei tanévben összesen 540 ezer 
fiatal tanul, 4,8%-kal kevesebb, mint az előző tanévben.
Az összlétszámon belül a középiskolai tanulók aránya az elmúlt évekkel 
ellentétben nőtt. Az arányváltozás a szakiskolai létszám erőteljesebb csök-

kenéséből adódik. A 414 ezer középiskolás 46%-a gimnáziumba, 54%-a 
szakközépiskolába jár. (A gimnáziumi létszám 2,9, a szakközépiskolai 
3,8%-kal csökkent.)
A 2012/2013-as tanévben az érettségit nem adó szakiskolák tanulóinak 
száma 127 ezer fő, az előző időszakihoz képest jelentős mértékben, 
9,0%-kal csökkent.

Felnőttoktatás
Az esti, levelező és távoktatási programokban tanulók száma a közneve-
lésben összességében – főként a szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők 
számának növekedése miatt – némileg emelkedett, ugyanakkor az általá-
nos iskolák, illetve gimnáziumok esetében mérséklődött. A 2012/2013-as 
tanévben alapfokon több mint 2 ezren, középfokon 85,6 ezren – ezen belül 
szakiskolában 12,7 ezren, gimnáziumban 38,9 ezren, szakközépiskolában 
34 ezren – tanulnak.

Végzettek
2012-ben a nappali és a felnőttoktatásban együtt 83,4 ezren – az előző 
évinél 2,5 ezer fővel kevesebben – szereztek érettségi bizonyítványt. 
A sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma jelentősen, 16%-al nőtt, 
csaknem elérte a 65 ezer főt.1

1 Sikeres vizsgát tett tanulók száma érettségi vizsga esetén a 2011. október–novemberi és 2012. májusi–júniusi vizsgaidőszakban, szakmai vizsga esetén a 2012. október 15-ig bizonyítványt 
szerzetteket jelenti.

A 2012/2013-as tanév előzetes köznevelési statisztikai adatai

Feladatellátási hely típusa

Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében 
pedagógus

nappali 
képzésben

felnőtt-
oktatásban összesen

ebből:
összesen ebből: nő

leány sajátos nevelési 
igényűa)

Óvoda 340 190 – 340 190 164 451 6 690 30 448 30 373
Általános iskola 742 928 2 142 745 070 359 001 51 657 72 050 62 950
Szakiskolab) 126 697 12 761 139 458 57 137 16 416 10 448 5 610
Gimnáziumc) 189 526 38 789 228 315 128 505 2 204 17 851 12 658
Szakközépiskola 224 214 34 019 258 233 130 280 4 162 18 983 12 376
Összesen 1 623 555 87 711 1 711 266 839 374 81 129 149 780 123 967

Az előző tanév százalékában

Óvoda 99,7 – 99,7 99,8 105,8 100,2 100,2
Általános iskola 99,4 94,6 99,4 99,4 99,5 99,4 99,1
Szakiskolab) 91,0 122,7 93,2 97,6 96,7 98,8 98,7
Gimnáziumc) 97,1 93,4 96,5 95,8 105,6 98,2 97,7
Szakközépiskola 96,2 104,1 97,2 98,2 108,6 99,3 99,1
Összesen 98,0 101,0 98,2 98,6 100,0 99,3 99,2

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: az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelés-statisztikai adatgyűjtése.
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