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Oktatási adatok, 2019/2020 (előzetes adatok)

A köznevelés és felsőoktatás képzésein 1,8 millióan tanulnak
A 2019/2020-as tanévben Magyarországon 1 millió 838 ezer gyermek és 
fiatal vesz részt a köznevelés és a felsőoktatás különböző szintű képzése-
iben. 330,5 ezer gyermek óvodai nevelésben, 723,5 ezer tanuló általános 
iskolai, 496,5 ezer tanuló középfokú oktatásban részesül. 2,5 ezer súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében 
teljesíti tankötelezettségét. Felsőoktatási intézményekben 285 ezer hallga-
tó folytat tanulmányokat.

A köznevelés nappali képzésein csökkent, a felsőoktatásban 
nőtt a résztvevők száma
Óvodai nevelésben az előző nevelési évhez képest közel 4 ezer fővel 
több, 330,5 ezer gyermek vesz részt. A főállású pedagógusok száma az 
óvodákban – a korábbi évhez hasonlóan – 31 ezer fő. 

Az általános iskolai oktatásban tanulók száma – a demográfiai folya-
matokkal összhangban – az előző tanévhez képest közel 6 ezer fővel 
csökkent, a tanulók létszáma jelenleg 720,3 ezer fő. Általános iskolákban 
főállású pedagógusként 75,4 ezren dolgoznak.

A középfokú intézmények nappali rendszerű képzésein 410,8 ezren 
tanulnak, 5,6 ezer fővel kevesebben, mint a 2018/2019-es tanévben.  
A létszámváltozás eltérően érintette a különböző iskolatípusokat. Míg a 
gimnáziumba járó tanulók száma az elmúlt tanévhez képest 1,4 ezer 
fővel 189 ezer főre nőtt, addig a szakgimnáziumba és szakközépiskolába 
járó tanulók száma egyaránt csökkent. A tanulók létszáma a szakgimná-
ziumokban 3,7 ezer fővel 149 ezer főre, a szakközépiskolában 3,1 ezer 
fővel 65,8 ezer főre fogyatkozott. A szakiskolában, készségfejlesztő isko-
lában tanulók száma az előző tanév óta közel 200 fővel esett vissza, 

jelenleg 7 ezer fő. A főállású pedagógusok száma a középfokú oktatási 
intézményekben 42,9 ezer fő.

Fejlesztő nevelés-oktatásban az előző tanévhez hasonlóan 2,5 ezren 
vesznek részt, főállású pedagógusként több mint 400-an dolgoznak.

A 2019/2020-as tanévben a köznevelési intézményekben nevelt, okta-
tott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma 93,8 ezer fő, 
2,5%-kal több, mint a megelőző tanévben.

A felsőoktatási intézmények nappali képzésein 203,6 ezer – az  
előző évinél 1,7%-kal több – hallgató folytatja tanulmányait. Közülük  
186,8 ezer fő – a hallgatók 91,7%-a – felsőfokú alap-, mester vagy 
osztatlan képzésben folytatja tanulmányait. Doktori programokban  
8,2 ezren, felsőoktatási szakképzésben 7,8 ezren vesznek részt,  
további közel 800 fő szakirányú továbbképzésben tanul. A külföldi hall-
gatók száma egy év alatt 8,2%-kal emelkedett, számuk jelenleg  
36,1 ezer fő.

Emelkedett a felnőttoktatásban résztvevők száma
A 2019/2020-as tanévben az általános iskolai és a középfokú felnőttok-
tatásban 88,9 ezren vesznek részt, 1,6 ezer fővel többen, mint egy évvel 
korábban. Jelenleg az általános iskolákban 3,2 ezer, a középfokú intézmé-
nyekben 85,7 ezer felnőtt folytat tanulmányokat. Szakközépiskolában  
25,5 ezren, gimnáziumban 28,2 ezren, szakgimnáziumban 32 ezren tanul-
nak a felnőttoktatás keretei között.

Az idei tanévben a felsőoktatás részidős formáit 81,5 ezren választot-
ták, közel 200 fővel többen, mint az előző tanévben. Legtöbben a levelező 
(73,4 ezren), legkevesebben az esti (3,6 ezren) képzéseken tanulnak, 
 a távoktatásban résztvevők létszáma 4,5 ezer fő.

Csökkent a sikeres érettségizők és szakmai vizsgázók száma
2019-ben a csökkenő korosztályi létszámból adódóan a nappali és felnőtt-
oktatásban összesen 67,1 ezren – az előző évinél 2,5%-kal kevesebben – 
tettek sikeres érettségi vizsgát. A sikeres szakmai vizsgázók  
száma 49,2 ezer fő volt, amely, 6,1 ezer fővel (11%-kal) kevesebb, mint  
2018-ban. 
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1. tábla
A 2019/2020-as tanév előzetes köznevelés-statisztikai adatai

Feladatellátási hely

Gyermekek, tanulók létszáma Főmunkaviszony keretében  
pedagógus munkakörben  

alkalmazottak száma

a nappali  
oktatásban

a felnőtt-
oktatásban összesen

ebből

leány

integráltan és 
külön csoport-

ban nevelt, 
oktatott sajátos 

nevelési 
igényűek

összesen ebből nő

Óvoda 330 539 – 330 539 159 399 10 310 31 054 30 923
Általános iskola 720 329 3 211 723 540 349 633 56 581 75 428 64 920
Szakiskolaa) 7 004 25 7 029 2 790 7 029 1 558 1 119
Szakközépiskola 65 771 25 453 91 224 32 896 7 975 5 946 2 929
Gimnáziumb) 188 970 28 185 217 155 120 897 3 194 18 513 13 027
Szakgimnázium 149 090 32 008 181 098 89 837 6 242 16 863 10 816
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 485 – 2 485 1 024 2 485 411 396

Összesen 1 464 188 88 882 1 553 070 756 476 93 816 149 773 124 130

a) A készségfejlesztő iskolák adataival együtt.
b) A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok 5–8. évfolyamába járnak.
Forrás: az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelés-statisztikai adatgyűjtése.

2. tábla
A 2019/2020-as tanév előzetes felsőoktatás-statisztikai adatai

Képzési szint
Hallgató  

az összes  
képzésben

Ebből Hallgató  
a nappali  

képzésben

Ebből

külföldi nő külföldi nő

Felsőoktatási szakképzés 11 197 127 6 540 7 804 108 4 498
Felsőfokú alapképzés 172 104 18 254 88 872 128 738 16 967 63 861
Felsőfokú mesterképzés 33 081 5 898 17 824 19 933 5 513 10 200
Osztatlan képzés 43 519 10 771 25 399 38 126 10 662 22 166
Szakirányú továbbképzés 15 795 974 10 716 792 525 466
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 9 414 2 398 4 559 8 232 2 315 4 056

Összesen 285 110 38 422 153 910 203 625 36 090 105 247

Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR).
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