
1. A kutatás módszerei, az adatbázis sajátosságai

ÖSSZEGZÉS

Néhány összefoglaló gondolattal indítjuk kiadványunkat. Tesszük ezt azért, mert a hazai középiskolák
munkájának eredményességét vizsgáló, több évtizede folyó kutatásunk leíró és elemző adatait 128 táb-
lázatban, 54 mellékletben és 107 megállapításban, illetve következtetésben mutatjuk be az olvasóknak,
így szükségesnek látszik, hogy néhány gondolattal elősegítsük mindezek áttekinthetőségét.

1. Abból indultunk ki, hogy lehetséges és szükséges a középiskolák eredményességi mutatóinak össze-
állítása. Ezek különböző objektív mutatók alapján rendezik az iskolák tanulóinak eredményeit, és
ezzel módot adnak arra, hogy a diákok és szüleik, a pedagógusok és az iskolák vezetői, az intéz-
ményeket működtető szervek egymáshoz viszonyíthassák a középiskolákat, a mutatók idősora
pedig lehetővé teszi, hogy felmérjék ezek fejlődését, alakulását. Kötetünk, illetve az interneten el-
helyezett mellékletek1 a hazai középiskolák legtöbbjére 273 különböző szempont szerint kialakí-
tott eredményességi mutatót tartalmaznak.

2. Az iskolák csoportjainak településtípusok, megyék, városok, iskolafenntartók és iskolatípusok
szerinti összehasonlítása lehetővé teszi a középiskolai oktatás fejlődésének leírását. A sok szem-
pontú elemzésből kitűnik, hogy 
– az elmúlt 15 évben a középiskolák száma 54%-kal, érettségiző tanulóinak száma (L) 39%-kal,

a felsőoktatási intézményekbe az érettségi évében jelentkezők száma (J) 119%-kal és a felső-
oktatásba ezek közül bekerülők száma (F) 154%-kal növekedett. Ez a jelentkezési arányok
(J/L) emelkedését jelenti 41%-ról 85%-ra, a felvételi arányok (F/L) emelkedését 23%-ról 42%-
ra. Ilyen ütemű fejlődés a magyar köz- és felsőoktatás történetében páratlan.2

– Ez az expanzió együtt járt az iskolák felsőfokú továbbtanulásra felkészítő legeredményesebb
és legkevésbé eredményes csoportjai közötti különbségek növekedésével, azaz évről évre nő
a különbség a továbbtanulási mutatókban a legjobb és legrosszabb iskolacsoportok, településtí-
pusok, megyék, városok, iskolafenntartók és iskolatípusok között. Ez arra hívja fel az iskolák
és az oktatás irányítóinak figyelmét, hogy erőfeszítéseket kell tenniük a leszakadó iskolák,
iskolacsoportok hátrányainak csökkentésére, a tanulók esélyegyenlőségének növelésére.

3. A 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. és 2005. években a 9. évfolyamokon lefolytatott, a szociális
helyzetre és az előtanulmányokra vonatkozó (továbbiakban szociokulturális) felmérések lehetővé
tették egyrészt a középiskolák tanulói összetételének összehasonlítását, másrészt az ezekből
képzett mutatók (mint bemeneti adatok) összevetését az elmúlt évtizedben kialakított ered-
ményességi mutatókkal (kimeneti adatokkal).

4. A középiskolák tanulói összetétele igen nagymértékben különbözik egymástól:

1 http://www.oki.hu/kozepiskolak
2 Az Oktatási Minisztérium által közölt, a középiskolai oktatásra vonatkozó alapadatok (intézmények, illetve programtípusok száma, az ott

tanuló diákok létszáma, a felsőoktatásba jelentkezők és bekerülők aránya) nem teljesen egyeznek meg kutatásunk vonatkozó adataival.
Ennek oka, hogy vizsgálatunk csak azon középiskolákra terjed ki, melyek az egyes elemzési dimenziók esetében különböző feltételeknek
megfelelnek. A későbbiekben a szűkítés konkrét szempontjait minden mutató és sorrend esetén feltüntetjük. 
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– míg az iskolák 32-41%-ában a szülők átlaga nem rendelkezik érettségivel (az iskolázottság
átlagéve 12 alatt van), addig az iskolák 14-18%-ában a szülők többsége diplomás (az iskolá-
zottság átlagéve 14 év feletti);

– míg 2005-ben az iskolák 16%-ában a szülők átlagos munkanélküliségi aránya 10% alatt volt,
addig az iskolák 33%-ának esetében 20% felett;

– míg tavaly a középiskolák 35%-ában olyan tanulókat vettek fel, akiknek az általános iskolá-
ban kevesebb, mint 20%-a szorult nevelési segélyre, addig a középiskolák 16%-ában a tanu-
lók több mint 40%-a vett igénybe nevelési segélyt az általános iskolában.

A szociokulturális mutatók egymás között összefüggései szorosak: különösen erős az összefüggése
a települési mutatóknak a szülők iskolázottsági mutatóival és a szülők iskolázottságának a tanulók
általános iskolai tanulmányi eredményeivel.

5. A középiskolák néhány bemenő, illetve kimenő adata szoros összefüggést mutat egymással. Ezek
(az összefüggés erősségének sorrendjében) a következők:

Családi és felkészültségi mutatók: az általános iskolai osztályzatok átlaga
a szülők iskolázottságának átlagos évei
a szülők munkanélküliségi aránya

Eredményességi mutatók: a felvételi arány (F/L)
a nyelvvizsgaarány (Ny/J)
az írásbeli felvételi dolgozatok átlaga

A középiskolák korrelációs együtthatói:
az általános iskolai osztályzatok átlaga és a felvételi arány között 0,86

nyelvvizsgaarány között 0,82
felvételi dolgozatok átlaga között 0,79

a szülők iskolázottságának átlagos évei és a felvételi arány között 0,74
nyelvvizsgaarány között 0,79
felvételi dolgozatok átlaga között 0,70

a szülők munkanélküliségi aránya felvételi arány között –0,49
nyelvvizsgaarány között –0,56
felvételi dolgozatok átlaga között –0,45

Hasonlóak a korrelációs együtthatók az országos kompetenciamérések adatai és az eredményes-
ségi mutató között is.

Ez azt jelenti, hogy az iskolák többségénél a tanulók összetétele determinálja az eredményességi
mutatókat. A fellelhető összefüggések tartósak, hiszen még úgy is megnyilvánulnak, ha egy, az általá-
nos iskoláit 4-5 évvel korábban kezdő korosztály felsőoktatási felvételi eredményeit vetjük össze az el-
múlt öt tanév 9. évfolyamot kezdő tanulóinak szociális és tanulmányi mutatóival.

6. Megállapítható minden iskola esetében a bemeneti adatok (9. évfolyamos tanulók szociokul-
turális mutatói) és a kimeneti adatok (iskolák eredményességi mutatói) közötti különbség. 
A továbbiakban ezt a középiskolai várható teljesítménytől való eltérésnek nevezzük. 

A középiskolák tanulói családi mutatóinak és eredményességi mutatóinak viszonylag szoros
összefüggése az iskolák nagy többségére érvényes. Az iskolák kb. 15-15 százaléka esetében azonban je-
lentősen jobbak, illetőleg rosszabbak az eredményességi mutatók, mint azt a szociokulturális mutatók
indokolnák. Vizsgáljuk, hogy mik lehetnek ezeknek az eltéréseknek az okai, de még nem jutottunk
objektív módon igazolható magyarázathoz.

8 A középiskolai munka néhány mutatója 2005
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1. A kutatás módszerei, az adatbázis sajátosságai 9

Öt év bemenő adatainak az ismerete alapján közöljük a középiskolai várható teljesítménytől való
eltérés mutatóit. Ezeket azonban még nem szabad teljesen megalapozottnak tekinteni. Megnyílt azonban
a lehetőség a középiskolai várható teljesítménytől jelentős eltérést produkáló középiskolák esetében
annak vizsgálatára, hogy melyek azok az iskolavezetési, pedagógiai, gazdasági tényezők, amelyek a
kiemelkedően jó és gyenge eredményeket előidézték. Ha ezek – az előreláthatóan néhány évig tartó –
elemzések eredményeket hoznak, mód nyílhat a leghatékonyabb iskolák tapasztalatainak elter-
jesztésére, az elmaradó iskolák hátrányainak csökkentésére.

A KUTATÁS CÉLJA, KORLÁTJAI ÉS TÖRTÉNETE

A középiskolákban folyó munka minősége, eredményessége, hatékonysága számos szempontból ele-
mezhető. Jelen vizsgálat objektív mutatók (indikátorok) alapján, számokban kísérli meg kifejezni az
egyes oktatási intézmények, iskolacsoportok néhány tulajdonságát – alapvetően a következő iskolafokra
történő átlépés, azaz a kimeneti eredmények felől –, illetve a velük szemben támasztott követelmények
teljesítését, ez utóbbinak természetesen csak egy kisebb része mérhető ily módon. 

A középiskolákban folyó munka eredményességét az elérhető objektív adatok alapján vizsgáló ku-
tatás eredményeit most nyolcadik alkalommal kapják kézhez a magyar középiskolák és a középfokú
oktatással foglalkozó szervezetek. A kutató több mint két évtizede törekszik olyan adatok össze-
gyűjtésére, amelyek alapján összehasonlíthatók a hazai középiskolák, figyelembe véve azt is, kik az
azokat fenntartó szervezetek, milyen az iskola képzési profilja, és mely településtípuson működik
maga az intézmény.

Az erre irányuló igény több oldalról érzékelhető:
– a tanulók és szüleik ismerni akarják azoknak az iskoláknak az értékeit, amelyek között választhat-

nak, amikor a továbbtanulásról döntenek;
– az iskolák vezetői és a pedagógusok szeretnék tudni, hogy saját maguk és a tantestület erőfeszítései

milyen eredményeket hoznak a többi iskolához viszonyítva;
– az iskolákat irányító szervek objektív ismérvek alapján akarják meghozni az iskolákra vonatkozó

döntéseiket.

A középiskolák összehasonlítása objektív módon azonban nehéz, szinte lehetetlen feladat. Az is-
kolákkal szemben támasztott igények ugyanis nagyon sokrétűek, ugyanakkor az eredmények mérésének
lehetőségei korlátozottak, hiszen az oktató- és a nevelőmunka hatásai a tanulói agyakban és szívekben
mutatkoznak meg, így ezek változásai nehezen vagy nem tárhatók fel és nem hasonlíthatók össze.

Szinte járhatatlan útnak tűnik a tanárok és az iskolák oktató-nevelő munkájának közvetlen megfi-
gyelése, hisz ez elsősorban a tantermek zárt ajtói mögött folyik, de ha az osztályokban videokamerák
lennének is elhelyezve, akkor sem lehetne olyan „versenybírót” találni, aki képes lenne összehasonlítani
a látottakat. A kutatási tapasztalatok alapján a legalkalmasabb eszköz, ha az oktató- és a nevelőmunkát
az eredmények tükrében vizsgáljuk, azaz azt mérlegeljük, hogyan szerepelnek a középiskolák tanulói
olyankor, amikor valamilyen módon összehasonlítják tudásukat, produkcióikat. Ilyen lehetőséget első-
sorban a felsőoktatási felvételi eljárás eredményei, a kétszintű érettségi, az országos kompetenciavizsgálatok és
a középiskolások különböző versenyei biztosítanak.

A felsőoktatási intézmények nappali tagozatos alapképzéseinek felvételi eljárásában évente 85-90
ezer fő vesz részt, akiknek több mint fele abban az évben érettségizik. A kétszintű érettségin és az or-
szágos kompetenciavizsgálatokon minden középiskola eredményességét egységes szempontok szerint
vizsgálják. A versenyek száma, melyeken bármely középiskolás bizonyíthatja felkészültségét, több száz,
az induló diákoké pedig több százezer. E versenyeken és a felsőfokú felvételi eljárásban együttesen a
középiskolások közel kétharmada – és általában a tehetségesebbik hányada – vesz részt, így ezek
viszonylag megbízható jelzéseket adnak a középiskolákban folyó tehetséggondozó munkáról. 
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Ugyanakkor az érettségi és a legtöbb verseny a tanulók ismereteit, tudását – az utóbbi években je-
lentős mértékben már a készségek és a képességek kialakult szintjét is –, azaz elsősorban a továbbta-
nulásra való alkalmasságot méri. A középiskoláknak azonban más feladatai is vannak, a munkaerőpiac
igen változatos egyéb igényeit is ki kell elégíteniük. Aláhúzzuk, hogy a következőkben ismertetett vizs-
gálat erre kevés támpontot nyújt.

Azt is hangsúlyozzuk, hogy nem hagyható figyelmen kívül néhány olyan korlát, amely az iskolák
összehasonlítását megnehezíti. A teljesség igénye nélkül ezek közül emelünk ki néhányat.

1. Tanuló-összetétel, eltérő iskolai előélet 
A középiskolák azokat a tanulókat formálják, akik beiratkoznak hozzájuk. Egyes oktatási intéz-
mények iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy csak a jelentkezők legjobbjait tudják felvenni, szá-
mos iskolában viszont alig van válogatási lehetőség. Egyes középiskolák a legeredményesebb
általános iskolákból veszik fel diákjaikat, mások a kevésbé eredményesekből. Van, ahol olyan ta-
nulói rétegeket képeznek, akiknek szülei sok kulturális és anyagi segítséget képesek adni gyerme-
keiknek, míg máshol a diákok nagy része többszörösen hátrányos helyzetű. A település mérete és
szerkezete – ahol az iskola működik – nagymértékben befolyásolja ezeket a tényezőket. Nincs az
a tanári együttes, amely képes lenne ezeket a különbségeket kiegyenlíteni, nincsenek olyan mé-
rési módszerek, amelyek valamennyi ilyen eltérést figyelembe tudnának venni.

2. Eltérő képességek és versenypályák 
Az egyes versenyek – természetesen – különböző képességeket, tudást mérnek. Nyilván más pe-
dagógusi munka tükröződik egy népdaléneklési, egy sportági, egy Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny vagy egy diákolimpiai első helyezésében. A felsőoktatási felvételi eredmények
összehasonlításának is sok buktatója van, hiszen nem azonos értékű bejutni egy olyan egyetemre,
ahol nehéz vizsgákon tízszeres túljelentkezés mellett kell helytállni, mint egy olyan főiskolára,
ahol szinte minden válogatás nélkül bárkit felvesznek. A középszintű érettségik eredményei – bár
lényegesen objektívebbek a korábbi érettségi eredményeknél – és a kompetenciamérések sem
teljesen függetlenek az azt lebonyolító iskolák pedagógusainak eltérő szempontjaitól. Az sem
egyenértékű, ha egy osztályból a felvettek számát a jelentkezőkhöz vagy az osztály létszámához
viszonyítják. Még nehezebben hasonlíthatók össze egymással a felvételi eljárás eredményei és a
különböző versenyek helyezései.

3. Az értékelés korlátozottsága
Azt is ki kell emelnünk, hogy a középiskoláknak a tantárgyi felkészítésen kívül sok egyéb feladata
van, többek között az egyéni képességek kibontakoztatása, az erkölcsi és testi nevelés. Ezeket a
különböző versenyek legfeljebb csak áttételesen mérik. Egy olyan iskola, amely a továbbtanulási
mutatók és a versenyeredmények tekintetében kiváló, középszerű lehet a nevelés hatékonysága
terén, és amelyik eredményesen nevel, nem feltétlenül büszkélkedhet versenyeken győztes tanu-
lókkal. Az iskolák összevetése tehát csak a felvételi, az érettségi, a kompetenciavizsgálati és a ver-
senyeredmények alapján félrevezető lehet, hiszen a nevelőmunka eredményességének összeha-
sonlítására kevéssé ad módot.

4. Az adatgyűjtés problémái 
Maga az adatgyűjtő munka is sok akadályba ütközik. A felvételi eredményeket, illetve a verse-
nyek adatait szolgáltató szervezetek információi esetenként korábban nem voltak megbízhatóak,
néha elvesztek, és akad olyan versenyszervező is, amely megtagadja az eredmények kiadását.
Azok az iskolák, amelyek ilyen versenyekben érdekeltek, joggal vetik fel, hogy az emiatt kelet-
kezett hátrányok sértik érdekeiket, hiszen az elért helyezéseik így nem tudják megerősíteni jó
hírüket.

10 A középiskolai munka néhány mutatója 2005
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Egy másik korlátot jelent, hogy felsőoktatási továbbtanulási adataink nem tartalmazzák a külföldi
egyetemekre, főiskolákra sikeresen jelentkező diákok adatait. 

Mindezek ellenére nem lenne helyes eltekinteni az iskolák összehasonlításától, de gondosan mér-
legelni kell ennek módszereit, és egy pillanatig sem szabad megfeledkezni e módszerek vitathatóságáról
és bizonyos szempontból egyoldalúságáról.

AZ EDDIGI VIZSGÁLATOK ISMERTETÉSE

Hazánkban 1967 és 1994 között évenként megjelentek a „Középiskolák felvételi vizsgaeredményei a
felsőoktatási intézményekben” c. kiadvány kötetei, amelyek 1987 óta tartalmazták a középiskolák né-
hány felvételi eredményességi mutatóját. E mutatók 1992 óta kibővültek a felvételi írásbelik pontátlagaival.
Az 1980-as évek közepétől elkezdődött az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV), az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) és az egyéb középiskolai versenyek adatainak gyűj-
tése, és sikerült – több hiányossággal – létrehozni egy 1986-tól idősorosan csoportosított adatbázist.

Az adatbázis létrejötte 1994 után lehetővé tette egy új kutatási feladat kitűzését: a magyar közép-
iskolák fejlődési irányzatainak vizsgálatát objektív ismérvek alapján. Az elemzés azonban ekkor még
csak az akkor rendelkezésre álló adatok bázisán történhetett.

1996-ban felmerült az igény, hogy ezeket az eddigi kimeneti adatokat vessük össze a bemeneti adatokkal:
a középiskolát kezdő 9. évfolyamos tanulók szociális és tanulmányi mutatóival. Először az 1999/2000-es
tanévben volt módunk egy ilyen adatokat szolgáltató felmérés lefolytatására, s ez egyben lehetőséget
biztosított újabb összefüggések feltárására is, nevezetesen a középiskolák összehasonlítására a tanul-
mányaikat kezdő tanulók összetétele és az azt befejező diákok elért eredményei mentén. Az ezt követő
öt tanévben végzett további felmérések után már meg lehetet kísérelni olyan sorrendek összeállítását,
amelyek a középiskolai tanulmányaikat kezdők szociokulturális és az azt befejezők eredményességi
adatait vetik össze, ezeket a továbbiakban a középiskolai várható teljesítménytől való eltérésnek nevezzük
(korábbi köteteinkben továbbtanulási hozzáadott értékként mutattuk be).

Ebben a kiadványunkban kibővítjük az eddigi vizsgálatokat a 2005-ben bevezetett kétszintű érett-
ségi és a néhány éve folyó országos kompetenciavizsgálatok eredményességi mutatóinak elemzésével. 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1995 novemberében adta meg a kutatónak az első
megbízást az adatok további gyűjtésére és rendszerezésére. 1998-ig a minisztérium, azóta az Országos
Közoktatási Intézet (OKI) indított évente újabb projektet az adatbázis kiegészítésére, illetőleg a kutatás
kiszélesítésére. E megbízások alapján készült el 1996-ban az I., 1997-ben a II., 1999-ben a III., 2000-ben
a IV., 2001-ben az V., 2003-ban a VI., 2004-ben a VII. és 2005-ben VIII. kutatási jelentés. E jelentések
anyagát adta közre 1997-ben, 1999-ben, 2000-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben e kiadvány
hét megelőző kötete. 

A rendelkezésre álló nagy mennyiségű adat (lásd 1. táblázat) lehetővé teszi az intézmények muta-
tóinak időbeli összehasonlítását egyenként vagy akár területi, megyei, település- és iskolatípus, illetőleg
iskolafenntartó szerinti bontásban, vagy akár több szempontú elemzését is. Ezáltal lehetőség nyílik a
középiskolai oktatás egészének fejlődésére vonatkozó következtetések levonására is. Az is látható,
hogy a különböző versenyek eredményei alapján 212, a felsőoktatási felvételek és az érettségik adatai
szerint további 67, összesen 279 mutató állítható össze. Ilyen nagyszámú indikátor természetesen nem
publikálható egy nyomtatott kiadványban, az érdeklődők a kötetben korábban jelzett internetes címen
érhetik el a számítógépes adatállományokat. 

1. A kutatás módszerei, az adatbázis sajátosságai 11
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3 Az OSZTV adatok idén még nem tartalmazzák a SZÉTV (Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyei) eredményeit.

A középiskolai munka néhány mutatója 200512

1. táblázat A kutatás során eddig kiépített OKI adatbázis teljességének mértéke 

Versenyek Időszak Összes Eddig Az adatállomány
Adatcsoport (sorrendek) lehetséges adat megszerzett teljességének

száma adat mértéke (%)

OKTV 25 1986–2005 14 514 14 514 100,0
OSZTV3 108 1986–2005 12 646 11 740 92,8
Egyéb versenyek 79 1986–2005 22 200 21 562 97,1
Összesen 212 1986–2005 49 356 47 816 96,9
Felvételi vizsga 5×13 1991–2004 730 946 730 946 100,0
Kétszintű érettségi vizsga 2 2005 162 404 162 404 100,0
9. évfolyam felmérése 2000–2005 13 493 478 13 493 478 100,0
Kompetenciamérés 2 2002 és 2004 5 745

Megjegyzés: Az országos kompetenciamérések adatait a Sulinova Kht., a 2005. évi érettségi adatait az Országos Felsőoktatási Információs
Központ, illetve az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont adatbázisából kapta az OKI. 
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