
 
 

Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató  

a 2019/2020. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adataiból 

 

2019. december  

 

A 2019/2020. tanévben a köznevelésben nappali rendszerű oktatásban és felnőttoktatásban 

összesen 1 millió 553 ezer gyermek, tanuló vesz részt, közülük általános iskolai és középfokú 

felnőttoktatásban 88,9 ezren tanulnak. A tankerületi központok által fenntartott intézményekben 

696,2 ezer (44,8 %), a szakképzési centrumokban 207,4 ezer (13,4 %), az egyéb állami szervek 

intézményeiben 34,2 ezer (2,2 %), a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézményekben 17,5 ezer (1,1 %) fő a gyermekek, tanulók létszáma. Önkormányzati fenntartású 

intézményekben (óvodákban) 295,6 ezer (19,0 %) fő a gyermekek létszáma. Az egyházi 

fenntartású intézményekben 221,1 ezer (14,2 %), az alapítványi, illetve egyéb magán fenntartású 

intézményekben 81,1 ezer fő (5,2 %) részesül óvodai nevelésben, iskolai oktatásban.  

A 2019/2020. tanévben a köznevelési intézményekben a fő munkaviszony keretében (teljes vagy 

részmunkaidőben) foglalkoztatott pedagógusok száma összesen 167,3 ezer fő. Nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben (teljes vagy részmunkaidőben) összesen 39,2 ezer főt, 

egyéb (nem pedagógus) munkakörben pedig összesen 32,3 ezer főt foglalkoztatnak az egyes 

intézményekben. A köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok (beleértve a logopédust is) 

és konduktorok száma jelenleg 9 731 fő. 
 

 

Óvoda 
 

Az óvodába járó gyermekek száma a 2019/2020. nevelési évben 330,5 ezer fő, csaknem 4 ezer 

gyermekkel több, mint az előző évben. 10,3 ezer sajátos nevelési igényű óvodás gyermeket 

integráltan, illetve gyógypedagógiai intézményben nevelnek. Az óvodai férőhelyek száma a 

2019/2020. nevelési évben összesen 381,4  ezer, az előző évinél 2,9 ezerrel több. A fő állású 

óvodapedagógusok száma 31,1 ezer fő. 

  
 

Általános iskola 
 

Az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma a 2019/2020. 

tanévben 720,3 ezer fő, közel 6 ezerrel (0,8 %-kal) kevesebb az előző tanévi létszámnál. A 

tanulók közül a sajátos nevelési igényű tanulók száma 56,5 ezer fő, közülük az integráltan 

oktatottak aránya 71,8 % (előző tanévben 71,1 %), a gyógypedagógiai tanterv szerint oktatottak 

aránya pedig 28,2 %. Felnőttoktatásban 3,2 ezer fő vesz részt. Az általános iskolákban a 

pedagógusok száma 75,4 ezer fő. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 9,6 fő. 

2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíti 

tankötelezettségét. 

  

 

Középfokú oktatás 
 

A nappali rendszerű oktatásban gimnáziumokban 189,0 ezren, szakgimnáziumokban 149,1 

ezren, szakközépiskolákban 65,8 ezren, szakiskolákban 4,7 ezren, készségfejlesztő iskolában 2,3 

ezren tanulnak, azaz gimnáziumokba a tanulók 46,0 %-a, szakgimnáziumokba 36,3 %-a, 

szakközépiskolákba 16,0 %-a, szakiskolákba 1,1 %-a, készségfejlesztő iskolába 0,6 %-a jár. A 

2019/2020. tanévben az előző éveknél kisebb mértékben 1,3 %-kal csökkent a nappali rendszerű, 

középfokú oktatásban résztvevő tanulók száma. A középfokú felnőttoktatásban az előző évnél 1 

%-kal többen 85,7 ezren vettek részt. 



 

 

2018. évben a középfokú tanulmányok befejezését követően a nappali és felnőttoktatásban 

együtt 67,1 ezren – az előző évinél 1,7 ezer fővel kevesebben – sikeres érettségi vizsgát, 49,2 

ezren pedig sikeres szakmai vizsgát tettek. 

 

 

Alapfokú művészeti iskola 

Az alapfokú művészetoktatásban részesülő gyermekek, tanulók létszáma a 2019/2020. tanévben 

234,8 ezer fő, az előző évhez képest létszámuk 2,5 ezer fővel nőtt. A fő állású pedagógusok 

száma 8,5 ezer fő. 

 

 

Kollégium 

Kollégiumi ellátásban a 2019/2020. tanévben 44,7 ezer gyermek, tanuló részesül, közülük 11,7 

% sajátos nevelési igényű. A fő állású kollégiumi nevelők száma 3,1 ezer fő. 

 

 

Pedagógiai szakszolgálatok 

A pedagógiai szakszolgálatok a 2018/2019. év során 501,1 ezer gyermeket, tanulót láttak el, az 

előző évinél több mint 11,1 ezerrel többet.  
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Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató 
         a 2019/2020. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adataiból 

       

2019. december  

            

Feladatellátási helyek típusa 

Gyermekek, tanulók létszáma 

Fő munkaviszony 

keretében pedagógus 

munkakörben 

alkalmazottak 

Osztályterem, 

szaktanterem 

/csoportszoba 

száma 

összesen 

Osztályok/ 

Csoportok 

száma 

összesen 

Sikeres 

szakmai 

vizsgát tett 

tanulók 

száma 

Sikeres 

érettségi 

vizsgát tett 

tanulók 

száma 
Nappali 

rendszerű 

oktatásban  

Felnőtt-

oktatásban  
Összesen 

ebből 

Összesen ebből nők 
lányok 

sajátos 

nevelési 

igényű 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Óvoda 330 539  - 330 539 159 399 10 310 31 054 30 923 15 595 15 082  -  - 

Általános iskola 720 329 3 211 723 540 349 633 56 581 75 428 64 920 48 322 36 551  -  - 

Szakközépiskola 65 771 25 453 91 224 32 896 7 975 5 946 2 929 4 847 5 147 20 843 3 219 

Szakiskola, készségfejlesztő 

iskola 7 004 25 7 028 2 790 7 029 1 558 1 119 1 029 852 1 349  - 

Gimnázium 188 970 28 185 217 155 120 897 3 194 18 513 13 027 11 055 7 723  - 39 853 

Szakgimnázium 149 090 32 008 181 098 89 837 6 242 16 863 10 816 10 072 8 195 26 998 24 000 

Fejlesztő nevelés-oktatás 2 485  - 2 485 1 024 2 485 411 396 257 172  -  - 

Összesen 1 464 188 88 882 1 553 070 756 476 93 816 149 773 124 130 91 177 73 722 49 190 67 072 

Alapfokú művészeti iskola  -  - 234 840 140 327 3 284 8 471 5 430 10 022  -  -  - 

Kollégium  -  - 44 671 21 104 5 240 3 130 1 805  -  -  -  - 

Pedagógiai szakszolgálat  -  - 501 053  -  - 5 027 4 770  -  -  -  - 

Utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat  -  - 20 839  - 20 839 886 859  -  -  -  - 

            

            Forrás: EMMI köznevelés-statisztikai adatgyűjtése 

         Az adatfelvétel eszmei időpontja: 2019. október 1. 

          

 


