
1) Sikeres vizsgát tett tanulók száma érettségi vizsga esetén a 2012. október-novemberi és 2013. május-júniusi 

vizsgaidőszakban, szakmai vizsga esetén a 2013. október 15-ig bizonyítványt szerzetteket jelenti. 

 
 

Gyorstájékoztató  

a 2013/2014. tanév eleji köznevelés - statisztikai adatgyűjtés előzetes adataiból 

 

2013. december 5.  

 

A 2013/2014. tanévben a köznevelésben nappali rendszerű oktatásban és felnőttoktatásban 

együtt 1 millió 666 ezer gyermek, tanuló vesz részt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

által fenntartott intézményekben 984,3 ezer (59,1 %), az egyéb állami szervek intézményeiben 

52,6 ezer (3,2 %), az önkormányzati intézményekben 301,4 ezer (18,1 %) fő a gyermekek, 

tanulók létszáma. Az egyházi fenntartású intézményekben 191,8 ezer (11,5 %), az alapítványi, 

illetve egyéb magán fenntartású intézményekben 135,7 ezer fő (8,1 %) részesül óvodai 

nevelésben, iskolai oktatásban.  

 

A 2013/2014. tanévben az óvodai nevelésben és nappali rendszerű oktatásban 1 millió 580 ezer 

gyermek, tanuló vesz részt. Az általános iskolai és középfokú felnőttoktatásban 85,5 ezren 

tanulnak.  

  
 

Óvoda 
 

Az óvodába járó gyermekek száma ebben a tanévben 330 ezer fő, 10 ezer fővel kevesebb, mint 

az előző évben. 7,2 ezer óvodás gyermeket gyógypedagógiai intézményben, illetve integráltan 

nevelnek. A fő állású óvodapedagógusok száma jelenleg 30,9 ezer fő. 

  
 

Általános iskola 
 

Az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma a 

2013/2014. tanévben 747,7 ezer, 4,8 ezerrel (0,6 %-kal) több az előző tanévi létszámnál. A 

tanulólétszám növekedésének oka a 6 évesek beiratkozási arányának növekedése. A tanulók 

közül a gyógypedagógiai tanterv szerint külön, illetve integráltan oktatott sajátos nevelési igényű 

tanulók száma 51,7 ezer fő. A felnőttoktatásban 2,6 ezer fő vesz részt. Az általános iskolákban a 

pedagógusok száma 73,9 ezer fő, 1,9 ezer fővel több, mint az előző tanévben. Az egy 

pedagógusra jutó tanulók száma az előző évivel közel azonos, jelenleg 10,2 fő. 

  

 

Középfokú oktatás 
 

A nappali rendszerű oktatásban a szakiskolákban 113,5 ezren, a gimnáziumokban 185,4 ezren, a 

szakközépiskolákban 203,5 ezren tanulnak, azaz szakiskolákba jár a tanulók 22,6 %-a, 

gimnáziumokba 36,9 %-a és szakközépiskolákba 40,5 %-a. A 2013/2014. tanévben 7 %-kal 

csökkent a középfokú oktatásban a nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma. A 

létszámváltozás nem egyformán érinti a különböző típusú képzéseket. A szakiskolákban 

csökkent leginkább a tanulólétszám (10,4 %-kal), a gimnáziumokban 2,2 %-kal, a 

szakközépiskolákban 9,2 %-kal kevesebb a tanulólétszám az előző évhez viszonyítva. 

A középfokú felnőttoktatásban 82,9 ezren tanulnak, 3,1 %-kal kevesebben, mint előző évben. 
 

2013-ben 76,7 ezren rendes érettségi vizsgát, 58,4 ezren pedig sikeres szakmai vizsgát tettek a 

nappali és felnőttoktatásban együtt 
1)

. 



 
 

 

Alapfokú művészetoktatás: 

Az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók létszámának csökkenése tovább folytatódott, 

előző évhez képest a létszámuk 10 ezerrel csökkent, jelenleg 230,7 ezer gyermek, tanuló vesz 

részt alapfokú művészetoktatásban. 

 

Kollégium 

Kollégiumokban 2013/2014. tanévben 52,1 ezer elhelyezett gyermek, tanuló van, közülük 

11,4 % sajátos nevelési igényű. 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Oktatási Igazgatási Főosztály 

Statisztikai Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Gyorsjelentés a 2013/2014. tanév köznevelési előzetes statisztikai adataiból   

 

 



Gyorsjelentés 
a 2013/2014. tanév köznevelési előzetes statisztikai adataiból 2013. december 5.

lányok
sajátos nevelési 

igényű 
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Óvoda 330 109 0 330 109 159 326 7 186 30 870 30 369 15 248 14 778  -  -

Általános iskola 747 746 2 587 750 333 361 831 51 683 73 902 64 281 47 738 37 148  -  -

Szakiskola 105 122 12 140 117 262 47 988 7 162 8 547 4 201 5 599 5 215 25 477  -

Speciális szakiskola 8 344 0 8 344 3 372 8 344 1 582 1 117 975 814 1 378  -

Gimnázium 
1)

185 440 35 032 220 472 123 187 2 311 17 670 12 489 10 422 7 857  - 43 298

Szakközépiskola 203 515 35 751 239 266 120 359 4 583 18 622 11 964 11 847 9 718 31 554 33 409

Összesen 1 580 276 85 510 1 665 786 816 063 81 269 151 193 124 421 91 829 75 530 58 409 76 707

Alapfokú művészetoktatás  -  - 230 733 140 967 - 8 493 5 442 9 136  -  -  -

Kollégium  -  - 52 084 25 207 5 929 3 471 2 059  -  -  -  -

Forrás: EMMI köznevelés-statisztikai adatgyűjtése

Az adatfelvétel eszmei időpontja  2013. október 1.

1) A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok  5-8. évfolyamán tanulnak.

2) Az integráltan együtt oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számával együtt.

3) A pedagógus létszám a felnőttoktatásban és a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban foglalkoztatottakat is tartalmazza (a pedagógiai szakszolgálatoknál, pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban, fejlesztő nevelés-oktatásban 

foglalkoztatott pedagógusok nélkül)

Feladatellátási helyek típusa

Gyermekek, tanulók létszáma

Fő munkaviszony keretében 
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