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Kedves Olvasó! 

Örömmel nyújtjuk át Önnek a Köznevelési Elemzési Jelentések első 

számát. A Köznevelési Elemzési Jelentések az Oktatási Hivatal 

Köznevelési Elemzési Főosztályának negyedévenként megjelenő 

online folyóirata, amely a főosztály elemzéseiből mutat be néhány 

érdekesebb eredményt.  

A Köznevelési Elemzési Főosztály célja, hogy adatokkal és 

elemzésekkel támogassa a szakpolitikát, a döntés-előkészítést és 

oktatásirányítást, a köznevelési rendszer fejlesztését. Nem könnyű 

feladat ez, hiszen a köznevelés rendszere olyan komplex dinamikus 

rendszer, amelyben egy-egy döntés következményei szerteágazóak 

lehetnek, a kívánt hatástól az akaratlan pozitív és negatív hatásokon 

keresztül a rejtett, áttételes következményekig.  

Mégis valljuk, hogy az oktatási rendszer fejlesztése, a köznevelés 

minőségének fenntartása és javítása korunk gyorsan változó 

technikai-társadalmi közegében elképzelhetetlen a rendszer 

jellemzőinek folyamatos monitorozása és a döntések adatokkal, 

elemzésekkel történő alátámasztása nélkül. 

Az Oktatási Hivatal ehhez a feladathoz hihetetlenül gazdag 

adattárral rendelkezik, hiszen a KIR és KIR-STAT adatrendszereinek 

gondozása mellett az Oktatási Hivatal felel az érettségi és 

középfokú felvételi rendszerek, a nemzetközi mérések és az 

Országos kompetenciamérés működtetéséért is.  

Célunk a Köznevelési Elemzési Jelentések megjelentetésével, hogy 

szemléltessük, milyen gazdag adatvagyonnal rendelkezik az 

Oktatási Hivatal a köznevelés területén, és ezeket felhasználva 

mennyi mindent megtudhatunk a köznevelési rendszer 

jellemzőiről, folyamatairól, eredményeiről. Első számunk négy 

rövid elemzésében elsősorban az Országos kompetenciamérés 

adatait használtuk fel, egy esetben az érettségi, egy esetben pedig 

a TIMSS mérés adataival kiegészítve. 

Amennyiben sikerül e rövid elemzésekkel felkeltenünk 

érdeklődésüket, kérjük, látogassanak el az oktatas.hu honlapra is, 

ahol a teljes körű kutatási jelentések közzétételét is tervezzük. 

Visszajelzéseiket szívesen fogadjuk a 

kozneveles.elemzes@oh.gov.hu e-mail-címen.

 

Mennyire jó a TIMSS-minta? 
Balázsi Ildikó 

A mintavételes vizsgálatok esetében mindig nagyon fontos a minta 

megfelelő volta, amit elsősorban a mintavétel módja határoz meg. 

A teljes kutatás céljait és a levonható következtetések 

érvényességét is nagymértékben befolyásolja, hogy a mintánk jól 

jellemzi, jól reprezentálja-e a teljes populációt.  

Ritkán van lehetőség arra, hogy a minta reprezentativitásáról 

utólagos ellenőrzéssel is meggyőződjünk. A 2015-ös TIMSS vizsgálat 

8. évfolyamos mintájának reprezentativitását az Országos 

kompetenciamérés és a TIMSS tanulói szintű adatainak mérési 

azonosítóval történő összekötése segítségével vizsgálhatjuk. Mivel 

a 2015-ös Országos kompetenciamérésben teljes körűen felmértük 

azt a 8. évfolyamos populációt, amelyet a TIMSS is vizsgált, a minta 

akkor tekinthető reprezentatívnak, ha az Országos 

kompetenciamérésben a TIMSS mintájába bekerült tanulók 

eredményeinek és háttérjellemzőinek ugyanolyan az eloszlása, 

mint a teljes OKM-populációnak.  

Az összehasonlításához összevetettük a TIMSS-mintába bekerült 

tanulók alapján becsült és a teljes populációra adódó eloszlások 

percentiliseit a matematika-képességpont és a családiháttér-index 

(CSH-index) esetében (1. ábra). A CSH-index eloszlása ugyanolyan a 

mintára és a teljes populációra, a pontok az x=y egyenesre esnek. A 

matematika-képességpont esetében az eloszlás alján és tetején 

láthatunk némi eltérést: gyenge képességű tanulóból valamivel 

több, jó képességű tanulóból kicsivel kevesebb került a TIMSS 

mintájába, a különbség azonban nem jelentős. 

Az átlageredményeket összevetve is látható, hogy míg a TIMSS-

minta tanulóira a CSH-index átlagának és szórásának becslése nem 

különbözik szignifikánsan a teljes populációra vonatkozó 

értékektől, addig a matematika esetében az átlageredmény 

becslése valamivel alacsonyabb, a szórásé valamivel magasabb a 

TIMSS-minta esetében (1. táblázat). Ugyanakkor az 

átlageredmények közötti 8,2 pontos különbség nem tekinthető 

jelentősnek. Hasonló nagyságú különbséget feltételezve a TIMSS 

képességskáláin a teljes populáció átlageredménye beleesne a 

TIMSS-minta alapján becsült áltageredmény megbízhatósági 

tartományába.  

Az elemzés arra utal tehát, hogy a TIMSS-minta megfelelően 

reprezentálja a teljes 8. évfolyamos populációt.  

1. ábra. A két eloszlás percentiliseinek megfelelése 

 

1. táblázat. Becsült átlageredmény és szórás 

A vizsgált 
mutató 

A becslés alapja 
A tanulók 

száma 
(súlyozott) 

Átlag Szórás 

(S. H.) (S. H.) 

Matematika- TIMSS-minta 81 836 1609,4 (2,69) 209,0 (2,21) 

képességpont Összes tanuló 84 108 1617,6 (0,51) 194,4 (0,46) 

Családiháttér- TIMSS-minta  67 435 –2,7 (1,55) 100 (0,93) 

index*100 Összes tanuló 66 277 –1,8 (0,32) 102 (0,24) 
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Oktatási Hivatal 2 Köznevelési Elemzési Főosztály 

Kapcsolat a tanulók félév végi 

jegyei és az OKM-ben elért 

eredményei között 
Lak Ágnes Rozina 

Bevezetés 

Sok vita folyt már az érdemjegyek alkalmazásának helyességéről az 

iskolai értékelésben, többen megpróbáltak alternatív 

megoldásokat keresni, de máig ez a legszélesebb körben használt 

értékelési módszer az iskolákban, részben a hagyomány, részben az 

egyszerűsége okán. Az ötfokú skálás értékeléssel szemben emelt 

egyik kifogás az, hogy nem alkalmas kellőképpen a differenciálásra, 

vagyis az azonos érdemjegyű tanulók tudásában nagy eltérések 

mutatkoznak. Ez különösen igaz lehet, ha a tanulók más-más 

iskolába járnak, az osztályozás egy másik hátránya ugyanis, hogy 

kisebb-nagyobb arányban szubjektív összetevői is vannak, vagyis 

ugyanolyan tudással rendelkező tanulók nem feltétlenül kapnak 

ugyanolyan jegyet, ha például más az értékelő személye vagy az 

iskolai környezet.  

Ez az elemzés az osztályozás és egy objektív tudásszintmérő eszköz, 

az Országos kompetenciamérés (OKM) kapcsolatát vizsgálja meg 

korrelációelemzéssel. Bár az iskolai értékelés különbözik az OKM-

től elvárásaiban, eszközeiben és az értékelt időszak hosszában, a 

tanulók nagyon hasonló területen való eredményességét jellemzi, 

így van alapja az összehasonlításnak.  

Felhasznált adatok 

Az adatforrás a 2016. évi OKM kutatói adatbázisának tanulói szintű 

adatfájljai. A mérés során a tanulók kitöltik a Tanulói kérdőívet, 

amelyben megadhatják a félév végi magatartás-, szorgalom-, 

magyarnyelv-, irodalom- és matematikajegyüket, illetve a félév végi 

tanulmányi átlagukat. A mérési azonosító így lehetővé teszi az 

osztályzatok és az OKM-eredmények összekötését.  

A 6. és 8. évfolyam korrelációelemzése 

Az iskolai és az OKM-eredmények korrelációs összefüggései 

(Pearson-korreláció) nagyon hasonló képet mutatnak 6. és 8. 

évfolyamon, ezért közösen mutatjuk be a korrelációs kapcsolatokat 

(1. ábra). A jegyek egymással, illetve a tanulmányi átlaggal erős 

összefüggést mutatnak (0,70–0,84), leszámítva a magatartásjegyet, 

amely egy kicsit alacsonyabb korrelációs együtthatókat kapott 

(0,50–0,69). Az OKM matematika- és szövegértés-eredménye 

egymással szintén magas korrelációban áll (0,75–0,76).  

A jegyek és az OKM-eredmények kapcsolata már csak közepesen 

erős. Az OKM matematikaeredménye a matematikajeggyel és a 

tanulmányi átlaggal korrelál a legerősebben (0,61–0,64), a többi 

jeggyel valamivel gyengébben (0,52–0,56), a magatartással pedig a 

leggyengébben (0,36). Az OKM szövegértés-eredménye szintén a 

tanulmányi átlaggal korrelál leginkább (0,66), a többi jeggyel 

viszonylag hasonlóan (0,58–0,63), a magatartásjeggyel egy kicsit 

gyengébben (0,40–0,43). 

A 10. évfolyam korrelációi 

10. évfolyamon a korrelációs együtthatók alacsonyabbak, mint a 

többi évfolyamon (2. ábra). Az OKM-eredmények és a jegyek között 

is gyengébb a kapcsolat (0,32–0,46), az OKM-eredmények és a 

tanulmányi átlag között pedig közepes erősségű (0,52–0,55).  

A jegyek egymás közt szintén gyengébb kapcsolatot mutatnak, mint 

az alacsonyabb évfolyamokon, leszámítva a magyarnyelv- és az 

irodalomjegy viszonyát, amely megtartotta a 0,8 fölötti korrelációs 

együtthatót (0,82). Vélhetően fontos szerepet játszik ebben az, 

hogy a tanár személye és így a követelmény szintje, az értékelés 

módja is azonos. Felmerül a kérdés, hogy vajon a gyengébb 

kapcsolatok nem a különböző típusú iskolai képzések eltérő 

követelményeivel magyarázhatók-e, azonban a képzési forma 

szerint külön vizsgált korrelációs együtthatók nem magasabbak, sőt 

olykor alacsonyabbak. 

Összefoglalás 

A félév végi osztályzatok és a tanulmányi átlag egymással erős 

összefüggésben állnak, ahogy az OKM matematikaeredménye is a 

szövegértés-eredményével.  

Az OKM-eredmények viszonya a jegyekkel, illetve a tanulmányi 

átlaggal közepesen erős a 6. és a 8. évfolyamon, és valamivel 

gyengébb a 10. évfolyamon. A magatartásjegy gyengébb 

kapcsolatot mutat a többi jeggyel, és még gyengébb kapcsolatot az 

OKM-eredményekkel (ugyanakkor minden, a cikkben vizsgált 

korreláció szignifikánsan pozitív). 

Szakirodalom 

Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudas-eloszo 

/adatok.html  

1. ábra. Az OKM-eredmények és félév végi jegyek kapcsolata,  

 6. és 8. évfolyam 

 

2. ábra. Az OKM-eredmények és félév végi jegyek kapcsolata,  

 10. évfolyam  

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudas-eloszo/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudas-eloszo/adatok.html
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A nyelvi előkészítő évfolyamot 

elvégző tanulók jellemzői 
Kassai Endre 

Bevezetés 

A nyelvi előkészítős osztályokban a diákok képzése nem 4, hanem 5 

évig tart, mivel tanulmányaik első évében a NYEK-es osztályok 

idegen nyelvet tanulnak intenzíven, legalább heti 11 órában, egyéb 

tantárgyakkal kiegészítve. A tanulók életében a harmadik 

kompetenciamérésre akkor kerül sor, amikor – évfolyamismétlés 

nélkül – már tizedik éve vesznek részt a közoktatásban. A nyelvi 

előkészítő osztályokba járók tehát jelenleg egy év intenzív nyelvi 

képzés után 9. évfolyamosként vesznek részt az Országos 

kompetenciamérésben, szemben a nem előkészítősökkel, akik a 10. 

évfolyam végén, de a nyelvi képzési év nélkül írják meg a felmérést. 

Emiatt felmerülhet, hogy valóban időszerű-e nekik is az adott évben 

részt venni a felmérésben, vagy indokoltabb lenne-e esetükben azt 

egy évvel későbbre halasztani.  

Felhasznált adatok 

Az adatforrás a 2016. évi OKM 10. évfolyamos kutatói adatbázisa. A 

mérés során a tanulók azt is megadják, hogy jártak-e nyelvi 

előkészítő évfolyamba, ez képezi a csoportosítás alapját. E vizsgálat 

során a 4–5 évfolyamos gimnáziumok és a szakközépiskolák (ma 

már szakgimnáziumok) tanulóira fókuszáltunk, képzési formánként 

külön elemezve a tanulók eredményeit. A 4–5 évfolyamos 

gimnáziumokban a tanulók 25,8 százaléka, a szakközépiskolákban a 

tanulók 8,4 százaléka vett részt nyelvi előkészítő évfolyamon. 

A nyelvi előkészítős tanulók OKM-eredményei 

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy az előkészítősök 

kompetenciamérési eredményei nemhogy nem rosszabbak, hanem 

láthatóan jobbak a nem előkészítősökénél annak ellenére, hogy a 

tantervi tananyagban egy évvel elmaradnak tőlük (1. ábra). Az 

átlageredmények közötti különbség mindkét képzési formában 

szignifikáns, a szakközépiskolákban pedig kifejezetten nagy, 

körülbelül 100 pont mindkét mérési területen. Ez az 

eredménykülönbség jórészt már 8. évfolyamon is látható a két 

csoport között: mind a gimnáziumokban, mind a 

szakközépiskolákban azok a gyerekek választják inkább a nyelvi 

előkészítő évfolyamokat, akik a korábbi kompetenciaméréseken is 

jobban teljesítettek. (A két csoport átlageredményei közötti 

különbség a két mérés között kismértékben nő.) 

1. ábra. Az eredmények eloszlása az egyes csoportokban 

 

Mi áll az eredménykülönbségek hátterében? 

A rendelkezésre álló további mutatók közül a családiháttér-index 

(CSH-index) és a leíró statisztikák segítségével jártuk körbe, hogy 

mutatkozik-e ezekben a jellemzőkben olyan fokú különbség, amely 

akár önmagában magyarázná a tanulók eltérő eredményeit. 

Az előkészítősök és nem előkészítősök CSH-indexe szignifikáns 

különbséget mutat mindkét képzési formán belül (2. ábra). A CSH-

index átlaga a nyelvi előkészítős tanulók esetében mindkét képzési 

formában magasabb, a szakközépiskolások esetében, ahogyan a 

teljesítménynél, itt is nagyobb a különbség. 

2. ábra. A CSH-index eloszlása az egyes csoportokban 

 

A további leíró statisztikákban is mutatkoznak különbségek, ezek az 

egyenként kisebb eltérések azonban az indexálás során nőnek 

jelentősebb mértékűre. A szülőknek a gyermekük iskolai 

teljesítményével kapcsolatos érdeklődése valamivel magasabb az 

előkészítősök körében, ahogyan az iskolai végzettségük is, a két 

csoport tanulóinak egyéb jellemzőiben azonban nem mutatkoznak 

érzékelhető különbségek. 

Regresszióelemzéssel vizsgáltuk, hogy van-e különbség a nyelvi 

előkészítőt végzett és nem végzett tanulók között, ha korábbi 

eredményeiket és családi hátterüket is figyelembe vesszük. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a hasonló családi hátterű tanulók 

közül is azok képességfejlődése magasabb átlagosan, akik jártak 

nyelvi előkészítő évfolyamra (3. ábra). Kivételt csak a magas CSH-

indexű gimnáziumi tanulók képeznek, akik fejlődése szövegértésből 

hasonló a két csoportra, a matematika területén pedig valamivel 

magasabb az átlagos fejlődése a nyelvi előkészítőt nem végző 

gimnazistáknak. 

3. ábra. A 8. és 10. évfolyam közötti fejlődés reziduálisa 

 
Megjegyzés: A szakaszok végpontjai jelzik, hogy milyen tartományban található az 

adott csoport CSH-indexe (középső 90%). A regresszió függő változója a tanuló 

fejlődésének az adott 8. évfolyamos eredményhez tartozó jellegzetes fejlődéstől való 

eltérése (a 10. évfolyamos eredmény 8.-os eredmény alapján kapott becslésének 

reziduálisa).  

Vizsgálatunk azt mutatja, hogy valószínűleg annak köszönhetően, 

hogy a kompetenciamérés nem tantervi tartalmakat, hanem 

alkalmazásképes tudást mér, a nyelvi előkészítős tanulók esetében 

is indokolt a köznevelésben eltöltött 10. évben vizsgálni a 

szövegértési képességeiket és matematikai eszköztudásukat. 
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Az érettségit szerző és nem szerző 

tanulók OKM-eredményei  

és családi háttere1 
Balázsi Ildikó  

Bevezetés 

Az Oktatási Hivatal köznevelési adatbázisai önmagukban is értékes 

adatokkal szolgálnak az oktatási-nevelési folyamatok és az azokat 

befolyásoló tényezők megértéséhez, az egyes adatbázisok 

összekötése azonban még rejtettebb és  fontosabb 

összefüggésekre világíthat rá. Az alábbiakban az Országos 

kompetenciamérés (OKM) és a Központi Érettségi Bizonyítvány, 

Tanúsítvány és Törzslapkivonat Nyilvántartás (KÉNY) 

összekötésével az érettségit szerző és nem szerző tanulók néhány 

jellemzőjét vetjük össze. 

Felhasznált adatok 

Az elemzésben a 2008. évi 8. évfolyamos korosztályt vizsgáltuk az 

OKM vonatkozó adatbázisát felhasználva. Az OKM-adatokhoz 

csatoltuk azt a KÉNY-ből nyert információt, hogy a 2012–2014. évi 

(őszi és tavaszi) vizsgaidőszakokban, azaz 4–6 évvel azután, hogy 

8. évfolyamosok voltak, kik szereztek érettségi bizonyítványt. 

A tanulói szintű összekötést a mérési azonosító alapján végeztük el. 

Az összekötés alapján a 2008. évi 8. évfolyamos populációt két 

részre bontottuk: a 6 éven belül érettségi bizonyítványt szerzők, 

illetve érettségi bizonyítványt nem szerzők csoportjára. 

Az érettségit szerző tanulók aránya 

Az OKM-ben jelentésre jogosult tanulók körében2 az érettségit 

szerzett tanulók aránya 71% (1. ábra). A különböző jellemzőkkel 

bíró tanulók körében azonban ez az arány igen eltérő. Például míg 

a 8. évfolyamon a kis községek (0–1000 fő) iskoláiban tanulók 52%-

a szerez 6 éven belül érettségi bizonyítványt, addig a budapesti 

iskolák tanulóira ez az arány 80%. A vizsgált háttérváltozók közül a 

legerősebb kapcsolatot az érettségi bizonyítvány szerzésével a 

halmozottan hátrányos helyzet, illetve a családiháttér-index 

mutatja. Míg a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

75%-a, addig a HHH tanulóknak mindössze 24%-a szerez érettségi 

bizonyítványt 6 éven belül. Hasonló eredményeket kapunk a 

tanulók családiháttér-indexét vizsgálva is, különösen a leggyengébb 

családi háttérrel rendelkező tanulókra igaz, hogy esetükben jóval 

alacsonyabb az érettségit szerzők aránya (43%), mint akár a 2. 

negyedbe tartozók körében (70%). A családi háttér tehát erős 

összefüggést mutat az érettségi megszerzésével, és különösen a 

gyenge családi hátterű tanulók esetében nagyon alacsony az 

érettségi bizonyítvány megszerzésének valószínűsége. Az index 

szerinti alsó tíz százalékba tartozók körében ez az arány még 

alacsonyabb, 26%, az alsó öt százalék körében pedig már csak 17%. 

A szövegértés- és matematikaeredmények (amelyek a CSH-

indexszel szintén korrelálnak) is erős összefüggést mutatnak azzal, 

hogy később szerez-e érettségi bizonyítványt a tanuló: míg a 

szövegértés-eredmény szerint negyedekre osztva a tanulókat az 

alsó negyedbe tartozók esetében az érettségit szerzők aránya 36%, 

addig a felső negyedben majdnem minden tanuló (96%) 

megszerezte 6 éven belül az érettségi bizonyítványt.  

                                                           
1 Az itt bemutatott elemzés részben a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosítószámú, 
„Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” c. kiemelt projekt keretében készült 
tanulói életútelemzésre támaszkodik. 

1. ábra. A 2012–2014-ben érettségi bizonyítványt szerzők aránya az 

egyes tanulócsoportokban 

 

Az érettségit szerzők és nem szerzők átlageredményei 

Ahogyan az érettségit szerzők arányából is látható, nagy az eltérés 

a két tanulócsoport 8. évfolyamon mért eredményeiben és a családi 

hátterükben is (1. táblázat). Az érettségit szerzők és nem szerzők 

CSH-indexében és a matematika-eredményében átlagosan 

körülbelül szórásnyi, a szövegértés-eredményében még ennél is 

nagyobb a különbség.  

1. táblázat. CSH-index és OKM-eredmények az érettségi 

bizonyítványt szerzők és nem szerzők esetében 

A vizsgált 
mutató 

Összes tanuló Érettségizett Nem érettségizett 

Átlag 
(S. H.) 

Szórás 
(S. H.) 

Átlag 
(S. H.) 

Szórás 
(S. H.) 

Átlag 
(S. H.) 

Szórás 
(S. H.) 

Családiháttér-
index*100 

0 
(0,3) 

100  
(0,2) 

28 
(0,4) 

85,6 
(0,2) 

–82 
(0,6) 

95 
(0,5) 

Szövegértés-
képességpont 

1579 
(0,5) 

191  
(0,4) 

1641 
(0,9) 

161 
(0,4) 

1420 
(0,6) 

170 
(0,6) 

Matematika-
képességpont 

1601 
(0,4) 

189  
(0,3) 

1656 
(0,6) 

170 
(0,4) 

1460 
(0,8) 

159 
(0,6) 

 

2 Az OKM adatbázisában emellett szerepelnek, de a jelentésbe nem kerülnek be az 
integráltan és részben a szegregáltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók is, de ők 
nem jelennek meg ebben az elemzésben. 
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