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A demográfiai csökkenés 
„lélektani határa” 2013-ban éri el 
a középfokú oktatást

Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô
Intézet fômunkatársával 

� A fiatalabb korosztályok arányának csökkenô demográfiai trendjébôl következôen várhatóan
a középfokú képzésben részt vevôk, tehát a felsôoktatás egyik fô bázisát adó, érettségit szerzô
korosztály száma is folyamatosan csökkenni fog. A tendenciák értelmezésérôl, pontosításáról,
az iskolai szerkezetváltásról beszélgettünk Imre Anna oktatáskutatóval, az Oktatáskutató és
Fejlesztô Intézet tudományos fômunkatársával.
Beszélgetôtársunk magyar–angol szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett 1983-ban a
szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd szociológusi diplomát 1987-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. 1983 és 1991 között a szegedi József Attila Tudományegyetem
Szociológiai Tanszékén dolgozott. Rövid kitérô után 1992-tôl az Oktatáskutató Intézetben
kezdett oktatáskutatással foglalkozni. 1996-tól az Országos Közoktatási Intézetben – jelenlegi
nevén az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézetben – dolgozik. Kutatói munkája során több
tématerülettel foglalkozott, köztük a középfokú iskolázás kiterjedésével és hatásaival. �

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Ma gyar or szá -
gon fo lya ma to san csök ken a gyer mek lét szám.
Ho gyan je le nik meg ez a fel sô ok ta tás ok ta tás -
sta tisz ti kai mu ta tó i ban? 
Im re An na: Ma gyar or szá gon már a nyolc va nas
évek ele je óta csök ken a né pes ség szám, ami
nyil ván va ló an na gyon erô sen érin ti az ok ta tá si
rend szert. A de mog rá fi ai hul lám át vo nu lá sa a
kép zé si rend sze ren köz vet le nül a rend szer vál tás
után vált na gyon lát vá nyos sá. Azért is em lí tem

ezt a hul lám zást, mert a csök ke nô ta nu ló- vagy
né pes ség szám mel lett az egye net len moz gá sok
okoz nak prob lé mát a rend szer mû kö dé sé ben. 

FeMû: Mi a hul lám zás oka? 
I. A.: E ten den ci ák el sô sor ban a de mog rá fi ai
moz gá sok ból táp lál koz nak, ame lye ket tár sa -
dal mi-kul tu rá lis ha tá sok ös  sze kap cso ló dá sa
egyen sú lyo zott ki fo ko za to san né mi leg. A de -
mog rá fi ai hul lám zás fô for rá sa az öt ve nes évek
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nagy né pes ség nö ve ke dé se volt, amely a het -
ve nes évek kö ze pén is mét na gyobb lét szá mú
kor osz tá lyo kat idé zett elô. Az ô gyer me ke ik
pe dig már a 2000-es évek után lép tek szü lô ké -
pes kor ba, el vi leg te hát most ta pasz tal hat nánk
egy újabb fel fu tást, gya kor la ti lag azon ban ez
a ha tás már – épp az egyéb tren dek mi att –
olyan el nyúj tott cik lus ban je le nik meg, hogy
na gyon ke vés sé ér zé kel he tô.  

Mind ez az ok ta tá si rend szer fe lôl néz ve
elô ször ter mé sze te sen a köz ok ta tás al só szint je -
it érin ti. Az ál ta lá nos is ko lá ba be lé pôk ese té ben
a csök ke nés fo lya ma tos volt, sôt a hul lám zás a
ki lenc ve nes évek tôl már-már drá mai mér té ket
is öl tött. Azt ta pasz ta lom, hogy az ok ta tás ban
egy gyer mek kor cso port (egy kor év nyi gyer -
mek szám) száz ezer fô alá esé se egy faj ta lé lek -
ta ni ha tárt je lent. Ko zák Kökény1 is ki eme li ezt
a pon tot az 1997-es év re vo nat koz tat va, amely
az utol só száz ezer fe let ti él ve szü le tés sel jel le -
mez he tô év volt. A szü le té sek de mog rá fi á ja ez -
zel egy „lé lek ta ni ha tárt” lé pett át a ki lenc ve nes
évek má so dik fe lé ben. Az ál ta lá nos is ko lai kép -
zés be 2005-ben lé pett be ez az utol só száz ezer
fô fe let ti év fo lyam, a 2006/2007-es tan év tôl
már száz ezer fô alat ti lét szám ok kal in dul nak az
el sô év fo lyam ok. In nen tôl vis  sza for dít ha tat lan -
nak tû nik a csök ke nés, amely már a ter mé sze tes
in ga do zás el le né re is száz ezer fô nél ala cso -
nyabb be lé pô év fo lya mo kat pro du kál. Lo gi ku -
san eb bôl az kö vet kez ne, hogy e ten den cia kö -
vet ke ze te sen vo nul vé gig a kép zé si rend sze ren
– de ez azért nem ilyen egy sze rû. 

FeMû: Néz zük most ezt meg kis sé rész le te -
seb ben!
I. A.: A ki lenc ve nes évek ta pasz ta la tai jól mu -
tat ják, hogy a gyer mek lét szám csök ke né se
nem tel je sen ugyan olyan ha tá so kat vált ki az
egyes ok ta tá si szin te ken. Az ál ta lá nos is ko la
ese té ben ez még el ke rül he tet len ten den cia, itt
csak az el múlt tíz év ben 18%-os csök ke nés
ta pasz tal ha tó. Ez a fo lya mat nagy va ló szí nû -
ség gel nem is fog meg for dul ni, a kér dés in kább
az, hogy a csök ke nés men  nyi re lesz me re dek,
lesz nek-e ál lan dó su ló sza ka szok. Mind ez per -
sze az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás rend sze ré re is
ki ha tott, is ko la-ös  sze vo ná sok, megszünteté -
sek, pedagóguselbocsátások for má já ban. Jól -
le het egy ér tel mû a csök ke nés, és ez rend re
tematizálódik is a köz ok ta tá son be lül, azért
az egyes ok ta tá si szin te ken és konk rét in téz -
mé nyi pon to kon még sem olyan egy sé ge sek a
ten den ci ák és az eb bôl fa ka dó moz gás tér.
A kö zép fo kú ok ta tást – ame lyet ter mé sze te -
sen ugyan úgy érint a fo lya ma tos csök ke nés –
el vi leg 2013-ban éri el ez a lé lek ta ni ha tárt je -
len tô száz ezer fô alat ti év já rat, ami kor fo lya -
ma to san „ér kez nek” a száz ezer fô alat ti kor -
osz tály ok ta nu lói cso port jai. A ten den ci ó zus
csök ke nés egyéb ként fô ként a be is ko lá zá si
pon ton, a ki len ce dik év fo lya mon ra gad ha tó
meg, azon ban ez itt már nem ér vé nye sül
olyan egy ér tel mû en, mint az ál ta lá nos is ko lai
kez dô év fo lyam ese té ben, mert itt meg je len -
nek az ál ta lá nos is ko lá ból ki lé pôk mel lett
más be lé pôk is. Az ok ta tás sta tisz ti ka sze rint a
2008/2009-es év ben az ál ta lá nos is ko lá ból
mint egy száz tíz ezer fô lé pett ki, s a kö vet ke -
zô, 2009/2010-es tan év ben mint egy 12%-kal
több, száz hu szon öt ezer fô ta nult a ki len ce dik
év fo lya mon. Bár ezen a pon ton a sta tisz ti kai
adat gyûj tés szá má ra is ne héz kö vet ni a fo lya -
ma to kat, de még ha adód hat nak is té ve dé sek,
va la mi lyen arány ban itt van nak más új be lé -
pôk is, ami nyil ván va ló an tom pít ja a köz vet -
len de mog rá fi ai ha tást ezen a be lé pé si pon ton.
Még ér de ke sebb azon ban, ha a kö zép fo kon
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1 Az említett tanulmány: Kozák Kökény (2010): A felsô -
oktatási továbbtanulás demográfiai vonatkozásai. In:
Felsôoktatási jelentkezések 2010. Továbbtanulási
tendenciákat meghatározó tényezôk. Felsôoktatási
Mûhely Füzetek, I. 29—38.
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ta nu lók ös  szes sé gét vagy a ki lé pôk szá mát
néz zük: a csök ke nés nem csak hogy ke vés bé
mu tat drasz ti kus ké pet, ha nem ös  szes sé gé -
ben még né mi nö ve ke dés is ész lel he tô a kö -
zép fo kú kép zé si lét szám ok ban. 

FeMû: Mi lyen ös  sze füg gé sek áll nak en nek
hát te ré ben?
I. A.: An nak az oka, hogy a kö zép fo kon ösz -
szes sé gé ben nem csök kent a ta nu ló lét szám, a
kö zép is ko lai ok ta tás ban vég be me nô ex pan -
zió. En nek is dön tô en az a di men zi ó ja, ami az
is ko la, a kö zép fo kú ok ta tás ver ti ká lis ki ter je -
dé sé hez ve ze tett. Ez a fo lya mat ered mé nyez te,
hogy bár a ki len ce dik év fo lyam okon a ko ráb -
bi nál ke ve seb ben lép tek be a kö zép fo kú ok ta -
tás ba, ezek a ta nu lók több mint négy évig ma -
rad tak a rend szer ben. A kö zép fo kú kép zés ben
töl tött idô a sza bá lyo zá si vál to zá sok ha tá sá ra a
szak kép zé si év fo lyam ok kal együtt öt-hat év is
le het. Ez a nagy ság ren di nö ve ke dés ki egyen -
sú lyoz ta a be lé pés kor adó dó lét szám vesz te sé -
get. A leg utób bi szám adat ok sze rint gya kor la -
ti lag az utób bi tíz év ben stag ná ló a lét szám, a
kö zép fo kú ok ta tás rend sze ré ben ös  sze sen tar -
tó san hat száz öt ven ezer kö rü li ta nu ló van. 

FeMû: Mi ta pasz tal ha tó a kö zép fo kú kép zés
ki me ne ti ol da lán?
I. A.: Az érett sé git szer zôk szá má nak ala ku lá -
sa a ki lenc ve nes évek fo lya mán me re de ken
nö ve ke dett, majd a 2000-es évek ben, né mi
in ga do zás után, tar tó san sta bi li zá ló dott. An -
nak hát te ré ben, hogy a be lé pôk szá má ban be -
kö vet ke zett csök ke nés sem a rend sze ren
belül, sem a ki me net ben nem ér he tô tet ten,
szin tén a kö zép fo kú ok ta tás szer ke ze ti át ala -
ku lá sa áll. Ez út tal azon ban nem a ver ti ká lis,
ha nem a ho ri zon tá lis rend szer jel lem zôk vál -
to zá sá ról be szél he tünk. Ez azt ta kar ja, hogy a
ki lenc ve nes évek fo lya mán a kö zép fo kú ok -
ta tás prog ram jai kö zöt ti ará nyok is meg vál -
toz tak. Meg nôtt az ér dek lô dés az érett sé git
adó prog ra mok iránt, ami ez zel pár hu za mo -

san csök ken tet te a csak szak mai vég zett sé get
adó szak kép zé si prog ra mok sú lyát. Mind ez
egy na gyon erô tel jes és vi szony lag gyors le -
fo lyá sú át ala ku lás volt, ami nek a kö vet kez té -
ben a ki lenc ve nes évek ben egy-egy év fo lyam
szer ke ze tén be lül kö rül be lül 50%-ról egy ne -
gyed nyi re csök kent a szak mun kás kép zés be
be lé pôk ará nya, míg a kö zép is ko lai prog ra -
mok ba be lé pô ké egy kor cso por ton be lül há -
rom ne gye des ará nyú ra nôtt. Mind ez a gim ná -
zi u mo kat és szak kö zép is ko lá kat sem érin tet te
egy for mán. A ki lenc ve nes évek ben in kább a
szak kö zép is ko lá ba lé pôk ará nya nö ve ke dett
tar tó san, míg a 2000-es évek után a gim ná zi -
um ba je lent ke zô ké ló dult meg – bár ez most
kis sé meg tor pan ni lát szik.

FeMû: Ho vá so rol ha tók e szem pont ból a ve -
gyes kö zép is ko lák? Tud ja-e ke zel ni a sta tisz -
ti ka a gim ná zi u mi és szak kö zép is ko lai prog -
ra mo kat egy aránt nyúj tó in téz mé nye ket?
I. A.: A hi va ta los ok ta tá si sta tisz ti kák alap ja
nem az osz tály, ha nem a kép zé si prog ram. En -
nek men tén zaj lik a kü lönb ség té tel: hány ta nu -
ló, hány pe da gó gus érin tett az egyes prog  ra -
mok ban, prog ra mon ként hány in téz mény, hány
fel adat-el lá tá si hely mû kö dik. Ma gá nak a „ve -
gyes” kö zép is ko lai tí pus nak az el kü lö ní tett ke -
ze lé sét azon ban a sta tisz ti ka nem vál lal ja. Más
adat gyûj té sek, pél dá ul a Neuwirth Gábor2 ál tal
rend sze re sen ké szí tett kö zép is ko lai ki me ne ti
sta tisz ti ka meg tud ja ten ni e kü lönb ség té telt. 

Beszélgetés Imre Annával
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2 Neuwirth Gábor ezzel kapcsolatos munkája A közép -
iskolai munka néhány mutatója címmel éves rend -
szerességgel jelent meg 2006-ig az Országos Köz -
oktatási Intézetben (mai nevén az Oktatáskutató és
Fejlesztô Intézetben) (http://www.ofi.hu/tudastar/
kozepiskolai-munka/neuwirth-gabor). 
A legfrissebb eredményeket a Felsôoktatási MÛHELY
jelen számának Vendégoldal rovatában is közöljük.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:56 Page 9



10 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

INTERJÚ

FeMû: Mi lyen fo lya ma tok áll nak a ve gyes tí pu -
sú kö zép is ko lák meg je le né sé nek hát te ré ben?
I. A.: Mond hat juk, hogy a ve gyes kö zép is ko -
lai tí pust – leg alább is eb ben a men  nyi ség ben
és for má ban – az élet rak ta ös  sze, az in téz -
mény há ló zat egé szét érin tô át struk tu rá ló dá si
fo lya ma tok ré vén. Az in téz mé nyek úgy al -
kal maz kod tak a meg vál to zott de mog rá fi ai
tren dek hez és az en nek kö vet kez té ben ki ala -
kult új ver seny hely zet hez, hogy egy részt új
tí pu sú prog ra mo kat in dí tot tak, más részt a
meg lé vôk kö zül jó né há nyat meg szün tet tek.
A vál toz ta tá sok irá nya is ko lai szin ten a po -
ten ci á lis di á kok és szü le ik – a fel hasz ná lók –
pre fe ren ci ái sze rint ala kult. A meg vál to zott
tár sa dal mi igé nyek pe dig az érett sé git adó,
ma ga sabb presz tí zsû kép zé si prog ra mok fe lé
moz dí tot ták el az is ko lák kí ná la tát. Ez a szak -
is ko lák, szak kö zép is ko lák ese té ben a gim ná -
zi u mi kép zé sek irán ti el moz du lást je len tet te,
egy faj ta elô re me ne kü lé si cél zat tal. A kö zép -
is ko lák egy ré szé ben mind a há rom tí pu sú
prog ram meg ta lál ha tó. 

Az a ten den cia, hogy meg nôtt az érett sé -
git adó prog ra mok szá ma, il let ve az ezek re
be is ko lá zot tak ará nya, nyil ván va ló an meg je -
lent a ki me ne ti pon to kon is, egy ide ig nö vel -
ve az érett sé git szer zet tek szá mát, s ez zel lé -
nye gé ben el fed ve a de mog rá fi ai csök ke nést.
2013 után a száz ezer fô alat ti 14–19 éves
kor cso port el éri a kö zép fo kot, s így ez a „lé -
lek ta ni ha tár” a kö zép fo kot is utol fog ja ér ni.
Ez a vál to zás va ló szí nû leg nem lesz olyan
mér té kû, mint az ál ta lá nos is ko lá ban és ter -
mé sze te sen nem lesz vá rat lan sem, hi szen a
lét szám csök ke nés rég óta tar tó ten den cia, ez
in kább egy szim bo li kus ha tár ezen a ten den -
ci án be lül. Szá mol ni kell az zal, hogy az elôbb
tár gyalt je len tôs, nagy erô ket meg moz ga tó
át struk tu rá ló dá si fo lya mat ez zel le csen gett,
ké szü lô ben van nak azon ban más, már most
újabb át ren de zô dés fe lé mu ta tó fo lya ma tok.
Az min den eset re jól lát szik, hogy a de mog -
rá fi ai ha tá sok a to váb bi ak ban is más hogy

ren de zôd nek majd el a kép zé si rend szer kö -
zép- és alap szint je in.

FeMû: A kép zé si prog ra mok át ala ku lá sá val
mint ha a kö zép fo kú kép zés linearitása is
meg bom lott vol na. 
I. A.: Má ra a di á kok gyak ran öt vagy hat évet
töl te nek a kö zép fo kú ok ta tás ban. Ez el sô sor -
ban a gim ná zi u mok ban, a nyel vi elô ké szí tô
kép zés kap csán tör té nik meg, fô ként a gim na -
zis ták kal. A szak kö zép is ko lás ok nál is jel lem -
zô mind ez, egy részt szin tén a nyel vi elô ké szí -
tô kép zés okán, más részt itt a szak kép zés
érett sé gi után ra to ló dá sa is nö vel he ti a kép zé si
évek szá mát. Rá adá sul az alap fo kú kép zés be
be lé pôk élet ko ra is nö ve ke dett, ami a plusz
kö zép is ko lai évek kel együtt nagy fo kú szó rást
ered mé nyez a fel sô ok ta tás ba po ten ci á li san
be lé pôk élet ko rá ban. De vol ta kép pen ez
mind egy is, hi szen ma ga a fel sô ok ta tá sig tar tó
kép zé si út sem fel tét le nül li ne á ris. Az egyé ni
igé nyek, egyé ni stra té gi ák ru gal ma san ala kít -
ják azo kat a dön té se ket, hogy va la ki a kö zép -
is ko lá ból ki lép ve a fel sô ok ta tás ba je lent ke zik,
eset leg – akár ez zel pár hu za mo san – fel sô fo -
kú szak kép zés ben (is) to vább ta nul. Az OKJ-s
kép zé sek kel kap cso la to san is van egy ilyen
já ték tér. So kan még a fel sô fo kú ta nul má nyok
elôtt vagy akár ab ban az idô szak ban, amíg a
fel sô ok ta tá si fel vé te li vel pró bál koz nak, ki ta -
nul nak egy vagy két szak mát sa ját ko ráb bi
szak kö zép is ko lá juk ban. Ezek a ne he zen kö -
vet he tô moz gá sok, pár hu za mos sá gok meg ne -
he zí tik az át me net tisz ta elem zé sét. 

FeMû: A tren dek ar ra mu tat nak te hát, hogy a
kö zép is ko lai kor osz tály lét szá ma 2013-ra
esik a „lé lek ta ni ha tár nak” ne vez he tô szá zez -
res szint alá. Mi kor és ho gyan éri majd el ez a
drasz ti kus csök ke nés a fel sô ok ta tást? 
I. A.: Úgy gon do lom, hogy ez a száz ezer fô
alat ti kor cso port 2017 kö rül vá lik majd po -
ten ci á li san fel sô ok ta tá si je lent ke zô vé – a kö -
zü lük kö zép is ko lák ba be ju tot tak ek kor hagy -
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Beszélgetés Imre Annával

ják el a kö zép fo kú ok ta tás szint jét. On nan tól
a kor cso port ok te kin te té ben fo lya ma tos csök -
 ke  nés re le het szá mí ta ni. Hogy ez men  nyi re
lesz lát vá nyos, az per sze még hat vá nyo zot -
tab ban függ az egyéb struk tu rá lis té nye zôk -
tôl, sza bá lyo zá sok tól, mint azt a kö zép fo kú
ok ta tás ban lát hat tuk. Az egyé ni stra té gi ák,
dön té sek sze re pe úgy szin tén ne he zen jó sol -
ha tó meg elô re. Mind ös  sze a vál to zá sok azon

té nye zô jét tud tuk most át te kin te ni, ame lyek
de mog rá fi ai jel le gû ek – hi szen ezek a fo lya -
ma tok hos  szú tá von mû köd nek. 

FeMû: Köszönjük a beszélgetést. 

Az in ter jút ké szí tet te Fábri Ist ván, szer kesz -
tet te Veroszta Zsu zsan na.
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Pózolás
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