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Nappali rendszerű képzések
A 2013/2014-es tanévben Magyarországon 1 millió 804 ezer gyermek és 
fiatal vesz részt óvodai nevelésben, nappali rendszerű oktatásban, kép-
zésben. Közülük óvodai nevelésben 330 ezer gyermek részesül, az álta-
lános iskolai oktatásban 748 ezer, a középfokú oktatásban 502 ezer 
– ezen belül szakiskolákban több mint 113 ezer, középiskolákban 
389 ezer – fiatal tanul, a felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma 
pedig 224 ezer.

Az idei tanévben az óvodába járó gyermekek száma 330 ezer fő, 
10 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya változatlanul 2%. Az óvodapedagógusok száma 31 ezer 
fő, négyszázzal több, mint a 2012/2013-as tanévben.

Az általános iskolai tanulólétszám a 2013/2014-es tanévben 748 ezer 
fő, közel 5 ezer fővel több, mint az előző időszakban. Az integráltan, vala-
mint a gyógypedagógiai tanterv szerint külön oktatott sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma – hasonlóan az előző tanévhez – majd 52 ezer 
fő, a tanulók közel 7%-a. Az általános iskolákban jelenleg 74 ezer főfoglal-
kozású pedagógus dolgozik, mintegy 2 ezer fővel több, mint egy évvel 
korábban.

A 2013/2014-es tanévben a középfokú oktatási intézményekbe beirat-
kozott tanulók száma együttesen 502 ezer fő, ami 7%-kal kevesebb, mint 
az előző tanévben.

Az érettségit nem adó szakiskolákban – a rövidebb képzési idővel is 
összefüggésben – több mint 10%-kal esett vissza a tanulólétszám, jelen-
leg a szakiskolások száma 113 ezer.

A középiskolások összlétszáma 25 ezer fővel (6%-kal) kevesebb. 
A 389 ezer középiskolásból 185 ezren gimnáziumba, 204 ezren szakközép-
iskolába járnak. A diákok száma mindkét iskolatípusban csökkent, azon-
ban míg a gimnáziumokban alig több mint 2%-kal, a szakközépiskolákban 
9%-ot meghaladóan esett vissza a létszám.

A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók száma jelen tanévben 
csaknem 224 ezer fő, 10 ezerrel kevesebb, mint a 2012/2013-as tanévben. 
A hallgatók 93%-a (208 ezer fő) alap-, mester-vagy osztatlan képzésben vesz 
részt, 1%-uk (1500 fő) a kifutó egyetemi, főiskolai programokon tanul. 
Emellett közel 9 ezer fő felsőoktatási szakképzésben és további 5700 fő szak-
irányú továbbképzésben, illetve doktori programokban folytatja tanulmányait.

Nem nappali rendszerű képzések
A köznevelésben a felnőttoktatás keretei között tanulók száma összes-
ségében kismértékben (2,5%-kal) csökkent, annak ellenére, hogy az álta-
lános iskolákban és szakközépiskolákban növekedés figyelhető meg. 
A 2013/2014-es tanévben alapfokon 2,6 ezren, középfokon 83 ezren – ezen 
belül szakiskolában 12 ezren, gimnáziumban 35 ezren, szakközépiskolában 
36 ezren – tanulnak ebben a képzési formában.

A felsőoktatás nem nappali rendszerű képzéseire az idei tanévben 
96,5 ezer hallgató iratkozott be, 8 ezerrel kevesebb, mint az előző időszak-
ban. Az esti képzésben közel 11%, a levelező képzésben több mint 7, míg 
a távoktatásban majdnem 12%-os csökkenés tapasztalható.

Végzettek
2013-ban a nappali és a felnőttoktatásban együtt közel 77 ezren – az 
előző évinél 5,3 ezer fővel kevesebben – szereztek érettségi bizonyít-
ványt. A sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma 58 ezer fő, ami több 
mint 6%-os csökkenést jelent.1 
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1 Sikeres vizsgát tett tanulók száma érettségi vizsga esetén a 2012. október–novemberi és 2013. májusi–júniusi vizsgaidőszakban, szakmai vizsga esetén a 2013. október 15-ig bizonyítványt 
szerzetteket jelenti.
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Táblázatok 

1. tábla
A 2013/2014-es tanév előzetes köznevelési statisztikai adatai

Feladatellátási hely

Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében  
pedagógus

a nappali
oktatásban

a felnőtt-
oktatásban összesen

ebből:
összesen ebből: nő

leány sajátos nevelési 
igényűa)

Óvoda 330 109 – 330 109 159 326 7 186 30 870 30 369
Általános iskola 747 746 2 587 750 333 361 831 51 683 73 902 64 281
Szakiskolab) 113 466 12 140 125 606 51 360 15 506 10 129 5 318
Gimnáziumc) 185 440 35 032 220 472 123 187 2 311 17 670 12 489
Szakközépiskola 203 515 35 751 239 266 120 359 4 583 18 622 11 964
Összesen 1 580 276 85 510 1 665 786 816 063 81 269 151 193 124 421

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.

2. tábla
2013/2014-es tanév előzetes felsőoktatási statisztikai adatai

Képzési szint Hallgató az összes  
képzésben

Ebből: Hallgató a nappali  
képzésben

Ebből:

új belépő nő új belépő nő

Felsőoktatási szakképzésa) 10 769 3 943 6 513 8 666 3 104 5 179
Főiskolai szintű oktatás 4 472 – 2 875 260 – 99
Egyetemi szintű oktatás 1 649 1 714 1 250 – 473
Felsőfokú alapképzés 204 351 39 202 105 843 154 853 32 896 78 061
Felsőfokú mesterképzés 36 540 11 260 20 830 23 163 7 280 12 700
Osztatlan képzés 35 284 7 365 20 719 29 682 6 755 17 209
Szakirányú továbbképzés 19 712 – 14 374 252 – 145
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 7 347 2 223 3 680 5 478 1 675 2 817
Összesen 320 124 63 994 175 548 223 604 51 710 116 683
a) Felsőfokú szakképzésben résztvevőkkel együtt.
Forrás: az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtése.
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