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1. Bevezetés 

Jelen elemzés célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH tanulók) térségi és isko-
latípusok szerinti előfordulásának feltérképezése, illetve a teljesítményükre ható tényezők 
statisztikai alapú feltárása az Országos Kompetenciamérés tanulói adatbázisának felhaszná-
lásával. A kutatás konkrét célja a HHH tanulókra vonatkozó további fejlesztések megalapozá-
sának segítése tényalapú információkkal. 
 
A tanulmány három fő részből épül fel: 
 

1. Először a három teljes körűen felmért évfolyamban vizsgáljuk a hátrányos helyzetű 
tanulók megoszlását és ezeknek jellemzőit.  

2. Majd a felmérésben részt vevő évfolyamok és kompetenciamérési területek (mate-
matika, szövegértés) szintjén vizsgáljuk, hogy van-e egyértelműen kimutatható össze-
függés a halmozottan hátrányos helyzet és a tanulói teljesítmény között, illetve 
mennyire erős ez a kapcsolat. A három kutatási év adatai alapján vizsgáljuk továbbá, 
hogy tapasztalható–e változás az országos eredmények tekintetében ebből a szem-
pontból.  Az összefüggés-vizsgálatot az országos adatok elemzésén túl a megoszlási 
dimenziók mentén is elvégezzük. Vizsgáljuk, hogy melyek azok a képzési típusok, 
amelyek sikeresebbek a hátránykompenzációban.  

3. A 2008-ban a hatodik és 2010-ben nyolcadik, illetve a 2008-ban nyolcadik és 2010-
ben tizedik évfolyamos tanulók kompetenciamérési eredményeit felhasználva lehető-
ségünk van kimutatni, hogy a továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetűek meny-
nyire tudták leküzdeni hátrányukat az évek során, illetve tendenciát vázolhatunk fel a 
HHH tanulók lemorzsolódási intenzitásáról.  

 

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciója a 1993. évi LXXIX. tör-
vény (121. § (1) ) alapján: 
 

 „hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e 
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvé-
nyes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek ese-
tén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idő-
pontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sike-
resen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe 
vettek.” 
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2. A HHH tanulók megoszlási mutatói 

A fejezetben a kompetenciamérések három teljes körben felmért évfolyama alapján mutat-
juk be a hátrányos helyzetű tanulók országon belüli megoszlását. A három mérési pont által 
kirajzolt tendenciák felvázolásán túl a halmozottan hátrányos helyzetű populáció néhány 
kompetenciamérés szempontjából érdekes összefüggéseire is rávilágítunk (családiháttér-
index kérdéseinek kitöltöttsége, sajátos nevelési igényű tanulók megoszlása, a tesztről hi-
ányzók aránya). Az országos adatok ismertetése után az elemzést a terület szempontú meg-
oszlási mutatók vizsgálatával folytatjuk: a HHH tanulók régiókon, megyéken és kistérségeken 
belüli megoszlását elemezzük. Ez alapján beazonosítjuk azokat a területeket az országban, 
ahol különösen súlyos helyzet alakult ki vizsgálatunk szempontjából.  
Ezek után térünk rá arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók milyen típusú isko-
lákban találhatóak legnagyobb mértékben. Alsóbb évfolyamokon az általános iskolákat vizs-
gáljuk különböző dimenziók mentén, míg a középiskolában azokat az intézménytípusokat so-
roljuk fel, ahol a hátrányos helyzetűek nagy számban tovább tudnak tanulni. 
 

2.1. A HHH tanulók megoszlási mutatói országos szinten 

Amíg közel húszezer fővel csökkent az elmúlt három év kompetenciamérései során a felmért 
tanulók száma, a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya csaknem 2%-al nőtt a három év-
folyam által alkotott mintában (1. táblázat). 2010-ben már csaknem minden tizedik tanuló, 
aki részt vett a felmérésben, halmozottan hátrányos helyzetű volt. A három év eredményei 
alapján minden évfolyamon növekvő tendenciát tapasztalunk a halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók számában és arányában.  

A három, felmérésbe bevont évfolyam közül a 6. évfolyamban tapasztaljuk a legmagasabb 
HHH arányokat, illetve szintén itt a legdinamikusabb a növekedés ebben a tekintetben (közel 
3% a kiindulási évhez, 2008-hoz képest). Ugyanakkor szembetűnő, hogy a HHH tanulók ará-
nya számottevően csökken a felsőbb évfolyamokon. Míg a 6. és a 8. évfolyam között az elté-
rés nem jelentős, a középfokú oktatásban egyértelművé válik ez a tendencia1

 

. Az elsődleges 
adatokból azt tapasztaljuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek több mint egyharmada 
nem tudja a megfelelő ütemben folytatni tanulmányait középfokon és egy részük biztosan 
elhagyja az oktatási rendszert. 

 

 

                                                           
 
 
1A vizsgált években mindhárom évfolyam esetén teljes körű felmérés zajlott, ezért a kutatási koncepcióban felté-
teleztük, hogy a 2008-as év 6. évfolyamos tanulói 2010-ben 8. évfolyamos tanulóként kerültek be a felmérésbe. 
Ugyanez vonatkozik a 2008-as év 8. évfolyamos tanulóira is, akik 2010-ben, 10. évfolyamosként kellett, hogy a 
mintába kerüljenek. E feltételezés alapján azt mondhatjuk, hogy a HHH tanulók 41%-a nem érte el a 10. évfo-
lyamot. Feltételezésünket a kutatás során a tanulók kompetenciamérés során kapott egyéni azonosítószámainak 
évenként való elemzésével igazolhatjuk.  
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1. táblázat: A HHH tanulók megoszlási mutatói a teljes körben felmért populációban2

 ÉV 

  

2008 2009 2010 

6. ÉVFOLYAM 

ÖSSZES TANULÓ 101017 94544 91365 

HHH TANULÓK SZÁMA 9235 10088 11018 

HHH TANULÓK ARÁNYA 9,1% 10,7% 12,1% 

8. ÉVFOLYAM 

ÖSSZES TANULÓ 103202 99118 99394 

HHH TANULÓK SZÁMA 7535 8524 9203 

HHH TANULÓK ARÁNYA 7,3% 8,6% 9,3% 

10. ÉVFOLYAM 

ÖSSZES TANULÓ 109466 105498 104932 

HHH TANULÓK SZÁMA 3863 4643 5090 

HHH TANULÓK ARÁNYA 3,5% 4,4% 4,9% 

 

ÖSSZES TANULÓ 313685 299160 295691 

HHH TANULÓK SZÁMA 20633 23255 25311 

HHH TANULÓK ARÁNYA 6,6% 7,8% 8,6% 

 

2.2. A HHH tanulók mintájának kompetenciamérés során mutatott jel-
lemzői 

 

2.2.1. A tanulói kérdőív családi háttérindex kiszámításához szükséges 
kérdéseinek kitöltöttség arányai  

A CSH-index kiszámításához szükséges kérdések kitöltöttsége és a hátrányos helyzet között 
nem tapasztalunk erős összefüggést, holott a kapcsolat minden esetben szignifikáns. A 6. év-
folyamon tapasztalható a legnagyobb eltérés - több mint 10%-os - a teljes évfolyam és a HHH 
populáció között, de ebben az esetben is gyenge kapcsolatot jelölnek a mutatószámok. A fel-
sőbb évfolyamokban nem találunk számottevő a különbséget ezen a területen a 2010-es év-
ben.  

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
2 A táblázat az összes bejelentett tanuló adatát tartalmazza, aki a tanulói adatbázisban jelen volt. A táblázat a ta-
nulói súlyokkal készült változata, ezek alapján az adatok alapján tettünk a HHH tanulók eredményeire vonatko-
zóan következtetéseket tettünk. Az összes bejelentett tanuló adatát a melléklet tartalmazza.  
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2. táblázat: A családi háttérindex kitöltöttség aránya a különböző évfolyamokban 
(2010)3

  

 

  

A CSALÁDI HÁTTÉR INDEX KÉRDÉSEINEK KITÖLTÖTTSÉG ARÁNYA (TANULÓI 

SÚLY HASZNÁLATÁVAL) 

6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 

TELJES ÉVFOLYAMON 79,8% 78,1% 77,6% 

HHH TANULÓK KÖZÖTT 68,8% 73,5% 76,4% 

HH HELYZET ÉS CSH INDEX 

KITÖLTÖTTSÉGÉNEK KAPCSO-

LATA  -0,101** -0,036** -0,007* 

**Az összefüggés 5%-os szignifikancia szinten szignifikáns 

* Az összefüggés 1%-os szignifikancia szinten szignifikáns 

 

 

2.2.2. A kompetenciamérésekről hiányzó tanulók és a halmozottan hát-
rányos helyzet összefüggései 

Ebben az alfejezetben arra kerestük a választ, hogy kimutatható–e összefüggés a hátrányos 
helyzet és a között, hogy a tanuló hiányzott–e a kompetenciamérés megírásakor.  
Ebben az esetben a nem súlyozott adatbázist használtuk a kérdés megválaszolására, a súlyo-
zási rendszer ugyanis a hiányzó tanulók eredményét is megbecsüli. Ezért a 2010-es tanulói 
adatbázisból leválogattuk azokat a tanulókat, akik nem mentesülnek a teszt megírása alól és 
az ő körükben vizsgáltuk a hiányzási adatokat4

 

. A 2010-es év hiányzási adatainak ismertetése 
a 6.3 Mellékletben található, alapvető elemzési egységnek a hátrányos helyzetet választva.  

A hátrányos helyzettől függetlenül elmondható, hogy minél magasabb évfolyamot vizsgá-
lunk, egyre kisebb a hajlandóság a teszten való részvételre. A 10. évfolyamon a teljes popu-
lációban már minden tizedik tanuló hiányzott a kompetenciamérésről.  
 
 

                                                           
 
 
3 A táblázat a tanulói súlyozással készült adatokat tartalmazza, tehát a mentesülő tanulók (köztük az SNI populá-
ció) nem került be az elemzésbe. 
4  A jelentésre jogosult tanulók a következő jellemzőkkel írhatóak le: Nem SNI_P tanulók; Nem értelmi fogyaté-
kosok vagy legfeljebb beszédfogyatékosok; Nem autisták; Nem mentesülnek SNI státuszuk vagy nyelvi nehéz-
ségeik miatt, legfeljebb ideiglenes testi sérülés miatt. 
(A tanulói adatbázisban a fenti változóknak megfelelően a következő parancssor segítségével válogattuk le a 
nem mentesülő tanulókat a teljes adatbázisból: (rv_SNI_P=0) and (rv_SNI_E =0  or rv_SNI_E=3) and 
(rv_SNI_A=0) and (ji_mentesseg = 0 or ji_mentesseg=2) ). 
Amennyiben a leválogatásnál ezeket a szabályokat használjuk, akkor 6. évfolyamon a tanulók 5,7 % (5516 fő), a 
8. évfolyamon 4,6 % (4840 fő) míg a 10. évfolyamon 2,1 %-át (2215 fő) minősíthetjük mentesülő tanulónak az 
adatbázisban. 
A hiányzási adatokat a „token” változó felhasználásával hoztuk létre, a „füzethiány” értéket jelölve hiányzónak.  
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3. táblázat: A nem hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű populáció hiányzó ta-
nulóinak aránya 2010-ben  

  
NEM HÁTRÁ-

NYOS HELYZETŰ 

HALMOZOTTAN 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

6. ÉVFOLYAM 4,40% 11,90% 

8. ÉVFOLYAM 5,40% 13,50% 

10. ÉVFOLYAM 9,30% 18,90% 

 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a HHH tanulók minden évfolyamon több mint kétszer 
akkora arányban tartoztak a hiányzók közé a 2010-es felmérésen, mint nem hátrányos hely-
zetű társaik, de a 6. és a 8. évfolyamon ez az arány még ennél is sokkal magasabb. 
Ugyanakkor a 10. évfolyamon a hátrányos helyzetűek kategóriáján belül képviseltették ma-
gukat legkisebb arányban, csaknem egyötödük nem vett részt a teszt kitöltésében ezen az 
évfolyamon, amely igen jelentős aránynak tűnik az eredmények értékelése szempontjából. 
 

4. táblázat: A kompetenciamérésről hiányzó tanulók megoszlása hátrányossági hely-
zet szerint 2010-ben  

  

NEM HÁTRÁ-

NYOS HELY-

ZETŰ 

HALMOZOTTAN 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

6. ÉVFOLYAM 72,2% 27,8% 

8. ÉVFOLYAM 

78,6% 21,4% 

10. ÉVFOLYAM 

90,4% 9,6% 

 
  
A hiányzó tanulókon belül a HHH gyermekek aránya azonban fordított tendenciát követ, mi-
nél magasabb évfolyamon vizsgálunk, annál kisebb arányban találhatóak hátrányos helyze-
tűek a nem hátrányos helyzetűekhez képest a nem megjelentek között. Míg 6. évfolyamon 
az összes hiányzó tanuló több mint negyede (27,8 %) a hátrányos helyzetűek közül kerül ki, 
addig ez az arány középiskolában a harmadára mérséklődik. Ez természetesen nem meglepő, 
annak tudatában, hogy 10. évfolyamon sokkal kisebb arányban tanulnak HHH tanulók. 
A Chi-négyzet alapú asszociációs mérőszámok minden esetben szignifikáns, ám igen gyenge 
összefüggést jelölnek a HHH helyzet és hiányzók aránya között, amely az évfolyam emelke-
désével egyre gyengül.  
Összességében elmondható, hogy igaznak bizonyul az a hipotézis, hogy a hátrányos helyzetű 
tanulók kisebb arányban vesznek részt a felmérésben, mint nem hátrányos helyzetű társaik, 
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de itt szintén figyelembe kell venni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók bizonyos térségekben 
koncentráltabban jelennek meg és ezeken a hátrányosabb helyzetű területeken valószínűleg 
a teljes populációban is alacsonyabb szintű a teszt megírásában való részvétel hajlandósága.  
 

2.2.3. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési 
igényű tanulók közötti összefüggések vizsgálata 

A sajátos nevelési igényű tanulók közül ott tudunk megbízható és ellenőrzött adatokat vizs-
gálni a tanulói adatbázisban, ahol a tanuló a „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-
sének tartós és súlyos rendellenességével” rendelkezik. A halmozottan hátrányos helyzetűek 
és a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó összefüggésvizsgálatot, így az SNI – P5

A SNI – P és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók összefüggéseinek megoszlási tábláza-
tát a 6.4 Mellékletben találjuk.  

 tanu-
lók populációjára vonatkozóan végezzük el elsősorban.  

Az SNI – P tanulók a teljes tanulói adatbázis kevesebb, mint 3%-át adják. Ezek a tanulók az 
országos eredményekbe nem számítanak bele. A magasabb évfolyamokon természetesen 
csökken a számuk, míg a 6. évfolyamon még az összes mérésben részt vevő tanuló 4,1%-a 
küzd valamilyen SNI- P rendellenességgel, addig ez az arány a 8. évfolyamon már csak 3,3% 
és a 10. évfolyamon már csak 1,5%. 
 
A hátrányos helyzetű tanulók és a nem hátrányos helyzetű tanulók populációja között nem 
érzékelünk drámai mértékű különbséget ebben az elemzési kategóriában (5. táblázat). Ugyan 
minden évfolyamon a Chi-négyzet tesztek szerint szignifikáns a különbség, de az asszociációs 
mérőszámok már azt mutatják, hogy ez az összefüggés nem számottevő mértékű (minden 
esetben 0,05 alatt), ez különösen a 10. évfolyamra igaz, ahol a két csoporton belül az arány 
már teljesen kiegyenlítődik. 
 

5. táblázat: A hátrányos helyzetű, illetve a nem hátrányos helyzetű populációkon be-
lül az SNI – P tanulók aránya 

  
NEM HÁTRÁ-

NYOS HELYZETŰ 
HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

6. ÉVFOLYAM 3,8% 5,8% 

8. ÉVFOLYAM 3,1% 4,7% 

10. ÉVFOLYAM 

1,5% 1,9% 

 

                                                           
 
 
5 A kompetenciamérés tanulói adatbázisában azoknak a tanulóknak, akik rendelkeznek a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével (pl.: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) a kód-
ja „SNI – P”,  a tanulmányban ezért a későbbiekben így hivatkozunk rájuk. 
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Az SNI – P tanulók által alkotott populáción belül a HHH tanulók aránya egy viszonylag magas 
arányról (6. évfolyam – 19,2%) évfolyamonként közel a felére csökken, 10. évfolyamon már 
csak az SNI –P kategória 6,5%-át adják HHH tanulók. Itt érdemes lenne az előző évek adatai-
nak és tanulói kódjainak felhasználásával, egy évfolyamok közti vizsgálatot is végezni, hogy 
láthassuk az SNI tanulók milyen mértékben morzsolódtak le a rendszerből, illetve, hogy a 
hátrányos helyzetű SNI tanulókra jellemzőbb–e ez a tendencia. 
 
A sajátos nevelési igény és a halmozottan hátrányos helyzet között tehát a legtöbb esetben 
találtunk bizonyítható kapcsolatot a teljes adatbázist felhasználva, de nem mondhatjuk azt, 
hogy a hátrányos helyzet döntően meghatározná azt, hogy a tanuló SNI-ként lesz bejelentve. 
 
Amennyiben a nem a megismerési és fejlődési zavarokkal rendelkező SNI tanulók kategóriá-
ján túl a többi SNI csoportot is megvizsgáljuk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy az értel-
mi fogyatékosok között találunk számottevő mértékű, – populáción belüli arányukhoz képest 
- nagyszámú HHH tanulót6

 

. Az enyhén értelmi fogyatékos bejelentett tanulóknak mind 6., 
mind 8. évfolyamon több mint fele halmozottan hátrányos helyzetű is. A halmozottan hátrá-
nyos helyzetű populációnak ez mind a két évfolyamon közel 6%-a. A közepesen értelmi fo-
gyatékosok között szintén magas a hátrányos helyzetűek aránya, de a tanulói adatbázisban 
ez alapvetően egy igen alacsony elemszámú csoport, tehát itt már nem beszélhetünk össze-
függésről.  

2.3. A HHH tanulók megoszlási mutatói területi szintenként 

 

2.3.1. Régiók 

 

A nyugati országrészben csak a Dél-Dunántúl régió emelkedik ki a hátrányos helyzetűek ará-
nyával. A hátrányos helyzetű tanulók sokkal inkább a keleti országrészre koncentrálódnak, 
ezekben a régiókban 10% felett van a hátrányos helyzetű tanulók száma a vizsgált évfolyam-
okon. Az Észak–Magyarországi és az Észak–Alföldi régió különösen súlyos helyzetét mutatja, 
hogy itt találjuk 2010-ben az összes hátrányos helyzetű tanuló több mint 60%-át.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
6 Ezekhez a kategóriáknál ismét hozzá kell tennünk, hogy ellentétben az SNI – P kategóriával, csak az iskola be-
jelentésére hagyatkozhatunk, tehát nem beszélhetünk teljes mértékben megbízható adatforrásról. 



A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEI 
 

 

 

 
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ  11 

1. ábra: A HHH tanulók megoszlása a régiókon belül 

 
 

2.3.2. Megyék 

2. ábra: A vizsgált évfolyamokon a HHH tanulók aránya (%) a magyarországi megyé-
ken belül 
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A hátrányos helyzetűek országon belüli megoszlásának vizsgálatánál, már pontosabb adato-
kat kaphatunk a megyei szintű HHH arányok vizsgálatával. Ebben az esetben ismét megálla-
píthatjuk, hogy a hátrányos helyzetűek száma minden megyében növekedett a vizsgált évek 
során (6.1 tábla). Jól mutatja ezt az a tény, hogy amíg 2008-ban hat megyében volt 10% fe-
lett a HHH tanulók aránya a vizsgált évfolyamokban, addig, 2010-ben már kilenc megyében 
figyelhetünk meg ennél magasabb arányt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy annál na-
gyobb mértékben változott a HHH tanulók száma 2008 és 2010 között, minél nagyobb volt az 
induló évben az arányuk az adott megyében.  A megyéket HHH tanulóik arányai alapján ka-
tegóriákba sorolhatjuk a 2010-es adatok alapján.  

 Kiemelkedően magas HHH arány (16%-tól): Mint minden évben (8.1.4 tábla) 
2010-ben is két megye jelentkezett kiugróan magas aránnyal (Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); ezekben a megyékben a 3 év alatt 
több mint 5 %-kal növekedett a HHH tanulók aránya.  

 Magas HHH arány (10-16%): Baranya; Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád, Somogy, Tolna. Ezekben a megyékben átlagosan 2%-kal nőtt a HHH tanu-
lók aránya a kiinduló évhez képest.   

 Közepes HHH arány (5-10%): Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Zala.  

 Alacsony HHH arány (0-5%): Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
Vas, Veszprém illetve Budapest. Ezekben a megyékben vagy minimális mértékben 
(1%-alatt) növekedett a HHH arány, vagy stagnált az állapotuk.  

 

2.3.3. Kistérségek 

 

Mivel 10. évfolyamon több olyan kistérség is van az országban, ahol nem működik középfokú 
oktatást biztosító telephely, ezért a HHH tanulók kistérségi megoszlását a 8. évfolyamon 
vizsgáljuk 2010-ben.  

 

Az alábbi táblázat a HHH tanulók aránya alapján mutatja a kistérségek azon 10%-át, amely a 
legnagyobb HHH arányokkal rendelkezik. Ha kistérségi szinten vizsgáljuk a HHH tanulók 
megoszlását az országban, akkor egyértelműen Észak-Magyarország régió túlsúlya mutatko-
zik meg. A régión belül pedig Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ren-
delkezik a legtöbb olyan kistérséggel, amely kiemelkedően magas HHH aránnyal rendelkezik. 
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6. táblázat: A legmagasabb HHH aránnyal rendelkező kistérségek és néhány jellemző-
jük, 2010 – 8. évfolyam 

KISTÉRSÉG 

NEVE 

HHH TANU-

LÓK ARÁNYA 

(%) 
MATEMATIKA 

(8. ÉVFOLYAM) 
SZÖVEGÉRTÉS 

(8. ÉVFOLYAM) MEGYE RÉGIÓ 

MUNKA-

NÉLKÜLI-

SÉG 
EGY FŐRE JUTÓ 

JÖVEDELEM (FT) 

KOMPLEX GAZDA-

SÁGI MUTATÓ-

SZÁM 

ABAÚJ–
HEGYKÖZI 43,25 1484 1471 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 32,5% 452003 1,51 

BODROG-

KÖZI 39,34 1545 1439 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 28,7% 370218 1,53 

PÉTERVÁ-

SÁRAI 38,67 1668 1498 HEVES 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 16,3% 516349 2,19 

EDELÉNYI 38,12 1548 1480 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 28,2% 484306 1,9 

MEZÕCSÁ

TI 37,01 1526 1437 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 24,3% 511511 1,78 

SZIKSZÓI 36,44 1517 1448 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 28,6% 485021 1,89 

BAKTALÓ-

RÁNTHÁZA

I 35,13 1611 1532 

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG 
ÉSZAK-
ALFÖLD 24,8% 425358 2,11 

ÓZDI 33,82 1555 1492 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 22,2% 626637 1,89 

SELLYEI 32,99 1541 1447 BARANYA 
DÉL-

DUNÁNTÚL 28,3% 468038 1,61 

FEHÉR-

GYARMATI 32,97 1545 1476 

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG 
ÉSZAK-
ALFÖLD 25,1% 431957 1,82 

ENCSI 32,03 1523 1421 

BORSOD-
ABAÚJ-

ZEMPLÉN 

ÉSZAK-
MAGYAR-

ORSZÁG 43,8% 466503 1,8 

SARKADI 31,96 1552 1450 BÉKÉS DÉL-ALFÖLD 19,7% 421510 1,77 

CSENGERI 31,81 1632 1535 

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG 
ÉSZAK-
ALFÖLD 24,0% 423816 1,75 

MÁTÉ-

SZALKAI 30,54 1602 1530 

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG 
ÉSZAK-
ALFÖLD 21,8% 481749 2,11 

HAJDÚ-

HADHÁZI 29,49 1552 1494 HAJDÚ-BIHAR 
ÉSZAK-
ALFÖLD 23,7% 465924 2,25 

NYÍRBÁ-

TORI 28,68 1629 1524 

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG 
ÉSZAK-
ALFÖLD 20,6% 474983 2,03 
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2.3.4. Településnagyság 

 

Az iskolák településének nagyságát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a három évfolyam által 
alkotott mintában a tanulók többsége városokban tanult, ezen belül is a közepes városok és 
a megyeszékhelyek iskolái fogadták a legtöbb tanulót (20 illetve 25%).  

Ezzel szemben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jellemzően községekben folytatják 
tanulmányaikat. A hátrányos helyzetűek által alkotott mintában 45% tanult községben, 
szemben a teljes minta 18%-ával. A hátrányos helyzetűek, amint az alábbi ábra is mutatja, a 
közepes méretű községekben találhatóak a legnagyobb számban és arányban. A községi ok-
tatás súlyos helyzetét hangsúlyozza az is, hogy a kis illetve közepes lélekszámú községekben 
a tanulók több mint ötöde halmozottan hátrányos helyzetűnek lett minősítve 2010-ben.  
 
 

3. ábra: Az összes felmért tanuló megoszlása iskolájuk településének nagysága szerint 
(fő; %) 
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Kis város 
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Nagy város 
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Budapest ÉV: 2010 
Évfolyam: 6- 8- 10. 
N= 295 691 
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4. ábra: A HHH tanulók megoszlása iskolájuk településének nagysága szerint (fő; %) 

 

 
 

 

 

7. táblázat: A HHH tanulók aránya az egyes településtípusokon belül (2010- a három 
teljes körűen felmért évfolyam)  

TELEPÜLÉS TÍPUS 

A HHH TANULÓK 

ARÁNYA AZ EGYES TE-

LEPÜLÉSTÍPUSOKON 

BELÜL 

KIS KÖZSÉG 28,1% 

KÖZEPES KÖZSÉG 22,7% 

NAGY KÖZSÉG 14,0% 

KIS VÁROS 13,2% 

KÖZEPES VÁROS 7,8% 

NAGYVÁROS 4,9% 

MEGYESZÉKHELY 3,7% 

FŐVÁROS 1,7% 
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ÉV: 2010 
Évfolyam: 6- 8- 10./ HHH tanulók 
N= 25 311 
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2.4. A HHH tanulók megoszlási mutatói iskolatípusonként 

A halmozottan hátrányos tanulók 2010-ben a 6. illetve a 8. évfolyamon döntő többségükben 
általános iskolában tanultak. A 8 évfolyamos gimnázium illetve a 6 évfolyamos gimnázium-
ban elhanyagolható mértékben vannak jelen (8. évfolyamon – 0,2% illetve 0,4%). Az ezekben 
az iskolatípusokban tanuló hátrányos helyzetűek száma minden évfolyamon annyira ala-
csony, hogy ez alapján azt mondhatjuk, hogy a szerkezetváltó gimnáziumokban valószínűleg 
csak egyedi esetekben történik meg ezeknek a tanulóknak a felvétele. A kis elemszám miatt 
a HHH tanulókra nézve statisztikai elemzéseket legtöbbször nem fogunk végezni ezekben az 
intézményekben. 

 

2.4.1.  A 8. évfolyamos általános iskolás HHH tanulók megoszlása iskolájuk jel-
lemzői szerint (2010) 

A középiskola előtt, döntő többségben az általános iskolákban találunk HHH tanulókat, ezért 
ezt az iskolatípust fogjuk tovább elemezni két további dimenzió szerint. Ezek az iskola „hát-
ránykompenzáló hatása”, illetve az általános iskola „fejlesztő hatása”. Mind a két elemzési 
változót az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályának kiegészítő telephelyi 
adatbázisából használtuk fel. 

 

A hátránykompenzáló hatás ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a telephely tanulóinak 
átlagos családiháttér-indexe alapján becsült telephelyi átlageredménytől a telephely valósá-
gosan mutatott telephelyi átlaga milyen mértékben tér el a két képességterületen. Ameny-
nyiben szignifikáns mértékben jobb a valós eredmény, mint a CSH-index alapján becsült, ak-
kor beszélhetünk „jó hátránykompenzáló” hatású iskoláról. Ha nem tér el szignifikáns mér-
tékben a két átlag, akkor „átlagos”, ha viszont a valós eredmény szignifikáns mértékben 
gyengébb, mint a becsült, akkor „gyenge hátránykompenzáló” hatásról beszélünk.  

Fontos hangsúlyoznunk, hogy ebben a dimenzióban nem dolgozhatunk az összes általános 
iskolával, hiszen azok a telephelyek, ahol a tanulók nem rendelkeztek megfelelő arányban 
CSH-indexszel, nem kaptak ilyen átlagmutatót, ennek megfelelően hátránykompenzáló ha-
tást sem lehetett rájuk számítani7

Az így közölt megoszlási mutatók, nem lesznek teljes mértékben megbízhatóak, hiszen a te-
lephelyek 18%-a nem szerepelt az adatbázisban. Ez pedig azt jelenti, hogy teljes tanulói po-
puláció 12,4%-ról és HHH populáció 15,8%-ról nem tudjuk megmondani, hogy milyen hát-
ránykompenzáló képességgel rendelkezett az általános iskolája.   

.  

 

                                                           
 
 
7 Az Expanzió kft. a kutatás során elvégezte a telephelyi CSH- indexek pótlását, a telephely előző évi CSH –
indexeinek felhasználásával (ahol találtunk ilyet). A hátránykompenzáló hatás mutatóját a pótolt CSH-indexek 
felhasználásával kerültek újraszámolásra, így azoknak a telephelyeknek az arányát, amely nem rendelkezik hát-
ránykompenzáló mutatóval, 18%-ra csökkentettük.  
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Az adathiány befolyásolhatja az így kapott adatok alapján kialakult képet is (6.4 Melléklet). A 
teljes populációt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tanulók döntően olyan iskolákba járnak, 
amelyek átlagosnak mondhatóak tanulóik családi hátrányának ellensúlyozásában. Jóval több 
tanuló (60%) található olyan telephelyen, amelynek a szövegértés területén átlagos a hát-
ránykompenzáló hatása, míg a matematika területén a tanulók 43%-ának telephelye rendel-
kezik áltagos hátránykompenzáló hatással. A hátrányos helyzetű tanulók a különböző hát-
ránykompenzáló iskolákon belüli megoszlásában nem észlelünk látványos eltérést a teljes 
populációhoz képest.  

A hátrányos helyzetű tanulók mind a két képességterület adatai alapján kisebb arányban ta-
nulnak „átlagos” hátrányellensúlyozó iskolában (lásd: 6.5 Melléklet). A különbség matemati-
ka képességterületen nagyobb, itt közel 7%-kal kisebb arányban képviseltetik magukat a 
HHH tanulók az átlagos telephelyeken, (36%), mint az összes tanuló esetében. Ezen a kompe-
tenciaterületen a HHH tanulók nagyobb arányban találhatóak meg a jó hátránykompenzáló 
eredményekkel bíró telephelyeken (29%). A szövegértés területen a teljes populációhoz mért 
különbség jóval kisebb. Esetükben szintén az átlagos telephelyek vannak felülreprezentálva, 
a másik két kategória pedig kiegyenlítettebb képet mutat.8

5. ábra: A tanulók megoszlása az általános iskolákban a telephely hátránykompenzáló 
hatása alapján (2010 8. évfolyam) 

  

 

 
                                                           
 
 
8 Nem szabad azonban eltekintenünk attól, hogy a tanulók 12 %-ról nem rendelkezünk információval, ha ezekre 
HHH tanulókra vonatkozólag is rendelkeznénk adattal, valamilyen mértékben várhatóan változna a vizsgált 
megoszlás a kategóriák között. 
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A fejlesztő hatás azt mutatja meg, az iskola tanulóinak a 2008-as eredményeiből számolt át-
lag alapján várt 2010. évi eredmény hogyan viszonyul a tényleges 2010. évi telephelyi átlag-
hoz. Amennyiben a telephely szignifikánsan jobb átlageredményt ért el a tanulói két évvel 
korábbi eredményei alapján becsült átlaghoz viszonyítva, akkor azt mondhatjuk, hogy „jó fej-
lesztő hatású” iskoláról van szó. Ha az iskola eredménye szignifikánsan nem különbözik a be-
csült eredménytől, akkor „átlagos”, ha pedig szignifikáns mértékben alacsonyabb a tényleges 
2010-es eredmény, mint a becsült, akkor „gyenge” fejlesztő hatásúként értékeljük az iskolát.   

A fejlesztő hatás esetében is találkozunk adathiánnyal, vagy azért mert a korábbi évben nem 
volt a telephely tanulóinak megfelelő arányban érvényes teszteredménye, vagy, mert a ko-
rábbi eredménnyel rendelkező tanulók 2010. évi átlageredménye szignifikánsan eltér a te-
lephely 2010. évi eredményétől. Ez az adathiány azonban nem olyan arányú, mint a 
családiháttér-index alapú hátránykompenzáló hatás esetében láttuk. Mindkét képességterü-
let a teljes populáció 7%-ról nincs adatunk, hogy melyik típusú iskolában tanult.  

A hátránykompenzáló hatással szemben - a HHH tanulók sokkal, nagyobb adathiánnyal ren-
delkeznek ezen a területen, esetükben mindkét képességterület esetén több mint 16%-uknál 
nem tudjuk, milyen fejlesztő kategóriájú iskolában tanultak. Legnagyobb mértékben azért, 
mert olyan telephelyen tanultak, ahol nem volt a mutató számolásához szükséges mérték-
ben a tanulóknak a 2008-as eredménye (14%). Ez természetesen lehet azért is, mert amint 
láttuk, a HHH tanulók nagyobb mértékben hiányoznak a teszt kitöltéséről a 6. évfolyamon, 
másrészt esetükben nagyobb is lehetett a mentesülő tanulók aránya a korábbi években. 
Mindenesetre itt is érdemes lenne beazonosítani azokat az iskolákat, ahol a legnagyobb 
arányban nem rendelkeznek értékelhető eredménnyel a tanulók, és megvizsgálni ennek az 
okait részletesen, elkerülve a további adathiányokat. Az alább a három kategória adatait — 
elsősorban a HHH populációra vonatkozó „missing-ek” nagy aránya miatt — tehát körülte-
kintéssel kell kezelni (érdemes validálni a 6.5 mellékletben a missingeket is tartalmazó táblá-
zattal). 
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6. ábra: A tanulók megoszlása az általános iskolákban a telephely fejlesztő hatása 
alapján (2010 -8. évfolyam) 

 

A teljes populációra vonatkozó megállapításunkban lehet, hogy jóval felülreprezentáltabbak 
összességében azok a telephelyek, ahol nem tapasztalható szignifikáns különbség a tanulók 
2008-as eredménye alapján becsült és a tényleges 2010-es eredményük között. Ez különösen 
igaz a szövegértés területre ahol a teljes populáció háromnegyede olyan telephelyen tanult, 
amely ebben a dimenzióban átlagosnak tekinthető. A több mint kétszeres arányú adathiány 
miatt nehezen lehet összehasonlítani a HHH populáció eredményeit. Azonban látványos ten-
dencia, még ha az adathiányokkal nézzük is a megoszlásokat, hogy a matematika képesség-
területen jóval nagyobb arányban találunk a gyenge fejlesztő képességű iskolákban HHH ta-
nulókat, mint azt a teljes minta esetén láttuk.  
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2.4.2. A 10. évfolyamos HHH tanulók megoszlása a különböző iskolatí-
pusokban 

 

A hátrányos helyzetűeknek a középfokon történő továbbtanulásra leginkább a szakiskolák-
ban van lehetőség. A 10. évfolyamon tanuló hátrányos helyzetűek több mint fele (58%) eb-
ben az iskolatípusban tanult 2010-ben. Jól mutatja a szakiskola központi szerepét a hátrá-
nyos helyzetű diákok középfokú oktatásában, hogy az itt tanulók 13,4%-a HHH tanulók közül 
került ki, míg a többi iskolatípusban az arányuk nem haladja meg a 4 %-ot. 9

 

 

A szakiskolák mellett nagy arányban találunk halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a 
szakközépiskolákban is (a szakközépiskolások 29%-a HHH tanuló). De 10. évfolyamon már a 
4. évfolyamos gimnáziumok között is jelentős arányt képviselnek (12,3%).  

 

7. ábra: A teljes felmért populáció iskolatípusok szerint való megoszlása a 10. évfo-
lyamon 2010-ben; (fő; %) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
9 Szakközépiskolában a diákok 3,5 %-a volt HHH tanuló; 4. évfolyamos gimnáziumban 2 %; A szerkezetváltó 
gimnáziumok esetén pedig 0,5 % alatt maradt ez az arány. A speciális szakiskoláknál a súlyt kapott tanulók kö-
zött rendkívül, alacsony az elemszám, ezért ezzel az iskolatípussal nem foglalkozunk a továbbiakban. 
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8. ábra: A HHH tanulók által alkotott minta iskolatípusok szerint való megoszlása a 10. 
évfolyamon 2010-ben; (fő; %) 

 

 
 

 

3. A HHH tanulók kompetenciamérési eredményei 

A fejezetben először az országos adatokat vizsgálva elemezzük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók eredményeit a teljes minta adataival összehasonlítva, hogy megtudjuk, mi-
lyen mértékű a különbség a két populáció teljesítménye között. Az utolsó három mért év 
adatait idősoron ábrázolva, majd a kompetenciamérés képességszint-rendszerét felhasznál-
va vizsgáljuk. Ezután a 10. évfolyamon az iskolatípusok szintjén is megvizsgáljuk a HHH tanu-
lók eredményeit.  
 

3.1. A HHH tanulók kompetenciamérések során elért eredményei or-
szágos szinten (2008-2010) között 

 

Az országos mintához hasonlóan a HHH tanulók eredményeinek elemzésekor az utolsó há-
rom mért év alapján sem olvasható ki statisztikailag bizonyítható trend az adatsorból.  
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9. ábra: A 2010-es és a korábbi kompetenciamérések átlageredményei az összes fel-
mért tanuló illetve a HHH tanulók körében 

 
 
 

A matematika felmérés során a HHH tanulók által alkotott populáció átlagai minden évfo-
lyamon elmaradnak a teljes minta teljesítményétől. Különösképpen szembetűnő, hogy a 
HHH tanulók a 10. évfolyamon sem tudták elérni a közös skála 6. évfolyamos országos átla-
gát (1500 pont). 

A 6. és a 8. évfolyamos átlagok közötti eltérés minden évben a teljes populációra vonatkozó 
trendekhez hasonló, kb. egy képességszintnek megfelelő az eltérés mindhárom vizsgált év-
ben. A HHH tanulók a 6. évfolyamon igen alacsony pontszámokat érnek el.  

 

A 8. évfolyam és a 10. évfolyam között a teljes populációhoz hasonlóan stagnálás tapasztal-
ható az eredményekben. Amint azt a Kompetenciamérés Országos Jelentése (OKM 2010: 7) 
feltételezte, a magyar iskolarendszer a matematikai alkalmazási képességek fejlesztésére kö-
zépiskolában már kevés hangsúlyt helyez, ennek megfelelően a továbbtanuló HHH tanulók 
esetében sem tapasztalunk statisztikailag kimutatható változást a 8. és a 10. évfolyam kö-
zött.  

Ugyanakkor megdöbbentő ez a tény annak tudatában, hogy a HHH minta még 10. évfolya-
mon sem tudja elérni az országos minta 6. évfolyamon mutatott teljesítményátlagát mate-
matikából, a különbség a HHH populáció és az országos adatok között a közös skálán több 
mint egy szórásnyi (~200 pont) ezen az évfolyamon. 
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10. ábra: A 2010-es és a korábbi kompetenciamérések átlageredményei az összes fel-
mért tanuló és a HHH tanulók körében 

 
 

A szövegértési képességek kapcsán a főbb tendenciákat tekintve hasonló megállapításokat 
tehetünk, mint amit matematikai eszköztudásnál megfogalmaztunk. A HHH tanulók eredmé-
nyei ezen a kompetenciaterületen is messze elmaradnak a teljes minta átlagaitól. Ugyanak-
kor az elmúlt évek kompetenciaméréseiből alkotott diagramon azt látjuk, hogy az összes ta-
nuló átlagához képest még rosszabbul szerepelnek, mint a matematikai eszköztudásnál meg-
figyeltük. Még kevéssé tudják megközelíteni, a 6. évfolyam országos átlagait, azoktól mind-
három vizsgált évben átlagosan 70 ponttal teljesítenek rosszabbul, még a 10. évfolyamos 
HHH tanulók is. A 6. évfolyamos - bemeneti mérésen- szintén gyengébben teljesítenek 
mindhárom évben, mint a matematika esetén és a szövegértési képességek fejlődésének 
mértéke is kisebb ezen a kompetenciaterületen. Meg kell jegyezni, hogy ez a tendencia az 
országos átlagokhoz hasonul, ezen a képességterületen ugyanis valóban kisebb a fejlődés 
mértéke 6. és 8. évfolyam között, mint a matematika esetén.  

 

Amennyiben a hátrányos helyzet és a teljesítmény közötti kapcsolatot vizsgáljuk, azt tapasz-
taljuk10

                                                           
 
 
10 Ebben az esetben azért mértük a kapcsolat erősségét korrelációval, mert a HHH változó csak két értéket vehet 
fel és így értelmezhető folytonos változóként.  

, hogy a korreláció értékei minden esetben szignifikánsak, minden évfolyamon van 
tehát kapcsolat a hátrányos helyzet és a kompetenciamérésen elért teljesítmény között. 
Szövegértés teljesítményértékei kapcsán a korreláció minden évfolyam esetén magasabb ér-
téket mutat. A kapcsolat mértéke egyik kompetenciamérési terület tekintetében sem erős, 
illetve az évfolyamok emelkedésével a korreláció ereje is csökken. Mint azt az országos ösz-
szehasonlító adatok esetében láttuk, a középiskola 10. évfolyamába a hátrányos helyzetű ta-

1311 1313 1303 

1395 1386 
1410 

1432 1437 1434 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2008 2009 2010 

K
ép

es
sé

gp
on

to
k 

SZÖVEGÉRTÉS 
6. évfolyam 
-teljes 
populáció 
8. évfolyam 
- teljes 
populáció 
10. évfolyam 
- teljes 
populáció 
6. évfolyam 
- HHH 

8. évfolyam 
-HHH 

10. évfolyam 
- HHH 



A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEI 
 

 

 

 
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ  24 

nulók alig fele jut el megfelelő ütemben. A korreláció értéke azért lehet alacsony, mert a leg-
rosszabbul teljesítő HH tanulók lemorzsolódtak a rendszerből, így 10. évfolyamon már nem 
olyan nagy a szakadék a HHH populáció és a nem hátrányos helyzetűek között, mint azt az 
előző évfolyamoknál láttuk. 

 

8. táblázat: A kompetenciamérési területeken szerzett pontszám és a HHH helyzet 
kapcsolata (2010) 

  6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 

MATEMATIKA  

10. ÉVFOLYAM 

-0,29189** -0,2426** -0,1711** 

SZÖVEGÉRTÉS  -0,332**  - 0,286** - 0,201** 

**A kapcsolat szignifikáns 1%-os szignifikancia szinten 

 

A viszonylag alacsony kapcsolati erősség azt is feltételezi, hogy a HHH tanulók teljesítményét 
más változók is befolyásolhatják. Ilyen lehet például a terület gazdasági ereje, a munkanélkü-
liség aránya, amely a térség oktatási teljesítményét is döntően befolyásolja. A kapcsolati 
erősséget természetesen befolyásolja az is, hogy a korrelációt jelen esetben egy folytonos és 
egy alacsony mérési szintű változóra alkalmaztuk, ezért érdemes olyan mutatószámot is fel-
mutatnunk, amelyik erőteljesebben jelzi, hogy a HHH tanulók szignifikánsan rosszabb ered-
ményt érnek el, mint nem hátrányos helyzetű társaik. A mutatószámunk alapja ez esetben a 
relatív kockázat, amely azt írja le, hogy mennyivel nagyobb esélye van egy HHH tanulónak ar-
ra, hogy teljesítménye alapján a teljes populációnak a közös skálán mért alsó kvartilisbe es-
sen11

Ez a mutatószám azt mutatja, hogy a HHH tanulóknak, ahogy már feltételeztük, jóval na-
gyobb arányban érnek el a kompetenciamérés képességskáláján alacsony eredményt, mint a 
nem HHH tanulók

 egy nem HHH tanulóhoz képest (9. táblázat).  

12

 

. A 6. évfolyamon matematika eszköztudás és a szövegértés esetén is kö-
zel háromszor nagyobb eséllyel végeznek a teszteredményük alapján a kompetenciamérés 
alsó negyedében, mint a nem hátrányos helyzetűek. Itt is észlelhető, hogy ez a helyzet a fel-
sőbb évfolyamokon pozitív irányban változik. A relatív kockázatokat tartalmazó táblázatból 
ismét kitűnik, hogy a hátrányos helyzetűek matematika eszköztudás esetén valamivel jobban 
képesek felzárkózni a teljes populációhoz, a szövegértés területén még a felsőbb évfolyam-
okon is nagyobb kihívásokkal találkoznak. 

9. táblázat: A teljesítmény alapján az alsó kvartilisbe tartozás relatív kockázata a HHH 
tanulókra vonatkozóan egy nem HHH tanulóhoz képest 

  6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 

MATEMATIKA 2,73 2,07 2,05 

SZÖVEGÉRTÉS 2,98 2,27 2,25 

 

                                                           
 
 
11 A kvartiliseket jelző pontszámokat a 2010-es Országos jelentés alapján határoztuk meg.  
12 Az esélymutató kiszámításához szükséges kereszttáblákat a 6.6 Mellékletben közöljük. 
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A hátrányos helyzetűek tanulmányi hátránya még nagyobb mértékben megmutatkozik, ha 
képességszintek alapján vizsgáljuk eredményeiket. A képességszintek elérése mindhárom év-
folyamban azonos szintekhez kötött, ezért értelemszerűen magasabb évfolyamon a tanulók 
összességében magasabb szintre jutnak el. Így van ez a HHH tanulók esetében is, azonban 
összességében megállapíthatjuk, hogy jóval alacsonyabb arányban tudnak jó, illetve kiemel-
kedő szinteket elérni (5. szint vagy a felett), mint az egész minta és jóval nagyobb arányban 
találunk átlag alatti teljesítményt nyújtó tanulót közöttük, mint a többi tanuló tekintetében. 
Az alábbi ábrán látszik, hogy a HHH populáció képességszintek alapján való megoszlása az 
országos eloszláshoz képest lefelé mozdul el. Itt találjuk az egyik legfontosabb különbséget a 
HHH populáció és a teljes minta között. A hátrányos helyzetűek körének több mint 60%-a 
(mind a két képességterületen) az alulteljesítők között található meg, ami a teljes tanulói 
minta esetén alig haladja meg a 40%-ot a legtöbb évfolyamban. 

 

A legjelentősebb eltérést a tendenciákban leginkább az adja, hogy a kudarcot valló tanulók 
(első és első alatti szinten) igen jelentős százalékát a HHH tanulók között találjuk, populáción 
belüli viszonylag alacsony arányuk ellenére. Még súlyosabb az összefüggés mértéke, ha hoz-
zátesszük, hogy a 6. évfolyam összes teljes mértékben kudarcot valló tanulóinak (1. alatti 
szint) csaknem a felét a hátrányos helyzetű tanulók teszik ki (49,7%) matematika képességte-
rületen. A kereszttábla elemzés, a 6. évfolyamon az 1. és 1. alatti szint tekintetében mutatja 
a legnagyobb eltérést a HHH tanulók arányukhoz mérten elvárt megoszlása és a valós adatok 
között13

A kudarcot vallók tekintetében matematika képességek területén később javul a helyzet, de 
még 10. évfolyamon is a HHH tanulók 17%-a van az első szinten, vagy alatta, míg az országos 
adatok tekintetében ez az arány csak 5%.  

, tehát a kudarcot valló HHH diákok járulnak hozzá legnagyobb mértékben a szignifi-
káns összefüggés létrejöttéhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
13 6. évfolyam,matematika képességterület: 1. alatti szint: Adj.Residual: 70,7; 1. szinten: Adj. Residual: 49,1 



A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEI 
 

 

 

 
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ  26 

11. ábra: A tanulók megoszlása a képességszinteken a 2010-es és a korábbi kompeten-
ciaméréseken (Matematika eszköztudás) 
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12. ábra: A tanulók megoszlása a képességszinteken a 2010-es és a korábbi kompeten-
ciaméréseken (Szövegértés képességterület) 
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3.2. A HHH tanulók teljesítményének alakulása iskolatípusonként 
 (2010 10. évfolyam) 

 

A középiskolások között azokra az iskolatípusokra koncentrálunk, amelyekben nagyobb 
arányban fordulnak elő az országos eredményeket figyelembe véve a hátrányos helyzetű ta-
nulók. Ez a 4 évfolyamos gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola. 

Ezek között az intézmények között azt vizsgáljuk, hogy melyik az az iskolatípus, amelyben a 
legjobb eredményt tudják elérni a halmozottan hátrányos helyzetű diákok.  

Mint már említettük, a szerkezetváltó gimnáziumokban olyan alacsony a HHH gyermekek 
száma és aránya mindhárom évfolyamon, hogy nem ad megbízható összehasonlítási alapot a 
körükben számolt teljesítményátlag, ezért ezekkel a típusú intézményekkel nem foglalkozunk 
az elemzésben. Ugyanez vonatkozik a speciális szakiskolákra is, ezeken a telephelyeken - a 
súlyozott adatokkal számolva - a teljes népesség körében is elenyésző számú gyermek tanult 
2010-ben.  

 

Megállapíthatjuk, hogy mindhárom vizsgált iskolatípus tekintetében 10. évfolyamon a hátrá-
nyos helyzetű tanulók jóval alacsonyabb teljesítményt érnek el, mint az iskolatípus országos 
átlaga, mind a két képességterület esetén. A különbség a 4 évfolyamos gimnáziumok esetén 
a legnagyobb, itt a HHH tanulók átlagos eredménye háromnegyed szórásnyival marad el az 
összes itt tanuló átlagától.  

 

10. táblázat: A tanulók átlageredményei a HHH populáció legjellemzőbb iskolatípusai-
ban  

  

  

HHH POPULÁCIÓ 

  

TELJES POPULÁCIÓ 

  

KÉPESSÉGTERÜLET ISKOLATÍPUS ÁTLAG ÁTLAG (S.H.) ÁTLAG ÁTLAG (S.H.) 

MATEMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 1542 6,985 1696 0,9 

  SZAKKÖZÉPISKOLA 1515 3,937 1599 0,6 

  SZAKISKOLA 1413 3,164 1446 0,9 

SZÖVEGÉRTÉS 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 1568 7,53 1735 0,8 

  SZAKKÖZÉPISKOLA 1539 4,403 1612 0,6 

  SZAKISKOLA 1350 3,451 1399 1,2 

 

A legjobb átlageredményt is itt tudják felmutatni a hátrányos helyzetű tanulók, ugyanakkor, 
ha a teljesítmények szórását nézzük az alábbi ábrán, akkor azt mondhatjuk, hogy a szakkö-
zépiskolában és a 4 évfolyamos gimnáziumokban hasonlóan teljesítenek a tanulók. Az alul-
teljesítők teljesítménye a gimnáziumban is eléri az 1300-as pontszám alatti szintet, ebben az 
iskolatípusban a legnagyobb a HHH csoport szóródási mutatója is.  

A legrosszabb eredményt természetesen a szakiskolákban mutatják a HHH tanulók, ugyanak-
kor hozzá kell tenni, hogy itt a legkisebb a különbség a teljes évfolyam átlaga és a hátrányos 
helyzetűek eredménye között. Ebben az intézménytípusban a legnagyobb a HHH tanulók 
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aránya, mégsem mondhatjuk azt, hogy az ő eredményük döntően befolyásolná a szakiskolák 
átlagát, hiszen, alig több mint tizedét adják a szakiskolák tanulóinak. A szakiskolai tanulók 
teljesítménye összességében is nagyon rossznak számít a többi iskolatípushoz képest, telje-
sítményük és családi helyzetük alapján is itt a leghomogénebb a tanulók helyzete. Amint azt 
a képességszintek alapján való megoszlásnál láttuk, a HHH tanulók esetében az általános is-
kolában a kudarcot vallók és az átlagos szint alatt teljesítők aránya jóval magasabb, mint a 
teljes évfolyam esetén. Az alulteljesítők esetében valószínűleg, ha továbbtanulásról van szó, 
csak a szakiskola jöhet számításba. Ezt a feltételezést a 8. évfolyamos HHH tanulók tovább 
tanulási tendenciáinak bemutatásakor van lehetőségünk tovább vizsgálni (lásd: 5. fejezet).  

 

13. ábra: A HHH populáció legjellemzőbb iskolatípusainak eredményei 2010- ben a két 
képességterületen 

 
 
 

4. A HHH tanulók fejlődése 2008 – 2010 között 

 
A fejezetben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlődésével foglalko-
zunk. A fejlődés mértékét 2008 és 2010 között vizsgáljuk. A 2008-ban bevezetett tanulókhoz 
kapcsolt egyéni azonosító használatával két korosztály kompetenciamérésekben nyújtott tel-
jesítmények változásáról van adatunk. A fejezetben először azoknak a hátrányos helyzetű ta-
nulóknak az eredményeit vizsgáljuk, akik 2008-ban 6. évfolyamon tanultak. Ennek megfele-
lően 2010-ben amennyiben tanulmányaikat a normális ütemben végezték 8. évfolyamos 
adatok között kell eredményeiket találnunk. Természetesen az azonosítók használatával meg 
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tudjuk mondani, hogy hány olyan tanuló van, valamely ismeretlen okból (pl. évismétlés) nem 
tudta az elvárt évfolyamon folytatni a tanulmányait. A fejezetben ezeknek az eseteknek a 
mértékét összehasonlítjuk a teljes, felmért populációban illetve a hátrányos helyzetűek kö-
zött is. A fejlődés mértékét abszolút számokban, illetve a 6. évfolyamon elért eredmények-
hez viszonyítva is megadjuk, hogy valós képet kapjunk a HHH tanulók és teljes populáció ké-
pességeinek változásáról. 
A másik korosztály azoknak a tanulóknak a köre, akik 2008-ban 8. évfolyamosak voltak, en-
nek megfelelően 2010-ben középiskolában kellett folytatniuk tanulmányaikat. A lemorzsoló-
dott, vagy évismétlő tanulók arányainak elemzése után, azon tanulók fejlődését vizsgáljuk, 
akik mind a két évben szerepelnek a megfelelő évfolyam adatbázisában. A 10. évfolyamos 
tanulók esetében vizsgáljuk továbbá azt is, hogy milyen iskolatípusban tudták folytatni ta-
nulmányaikat, illetve a tendenciákban észlelünk-e különbséget az összes tanuló és a hátrá-
nyos helyzetűek között.   
 

4.1. A HHH tanulók számának változása 6. és 8. évfolyam között 

 
A teljes populációban a vizsgált két évfolyam között még nem jelentős azoknak a tanulóknak 
az aránya, akik 6. évfolyamon szerepelnek az adatbázisban, de a 8. évfolyamon már nem ta-
láljuk az azonosítójukat. 
 A hátrányos helyzetűek populációjában ennek csaknem háromszorosa az „eltűnt” tanulók 
aránya. Azoknak a tanulóknak, akik a 6. évfolyamon hátrányos helyzetűként voltak bejelent-
ve14

 

 13,7%-át egyáltalán nem találjuk a 8. évfolyamos adatok között, tehát valamiért nem a 
megfelelő ütemben végezték tanulmányaikat (évismétlés), vagy lemorzsolódtak a rendszer-
ből, vagy hiányoztak a mérés napján az iskolából. Természetesen, mivel bebizonyítottuk a 2. 
fejezetben, hogy a HHH tanulók között nagy arányban voltak a tesztről hiányzó tanulók is, 
ezért feltételezhetjük, hogy a hiányzási adatok is befolyásolhatják az „eltűnt tanulók” ará-
nyát. Összesen 7951 olyan HHH tanulót tudtunk beazonosítani, akiknek tanulói azonosítóját 
mind a két évfolyamon és évben megtaláltuk. A fejlődési tendenciával kapcsolatos megálla-
pításainkat ezért erre a mintára fogjuk alkalmazni.  

Érdemes azonban leszögezni, hogy a két évfolyamon a hátrányos helyzetűek mintája nem al-
kot teljes mértékben közös halmazt. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy új HHH tanulók 
érkezhettek a 8. évfolyamra (évismétlők). Másrészt, nem törvényszerű, hogy aki 6. évfolya-
mon halmozottan hátrányos helyzetűként volt jelen, az 8. évfolyamon is ugyanezzel a státus-
sal rendelkezik. Azok a hátrányos helyzetűek, akik folytatni tudták a magasabb évfolyamon 
tanulmányaikat, az adatbázis tanúsága szerint 30,2 %-a már nem minősült HHH tanulónak15

 
. 

                                                           
 
 
14 A 2008-as évben, a 6. évfolyamon 9235 tanuló minősült hátrányos helyzetűnek. A fejezetben az adatokat tanu-
lói súlyozással számoltuk, a 6. évfolyamon mentesülő tanulókat nem vettük jelen esetben figyelembe.   
15 Ez a 6- 8. évfolyam között 2406 főt jelent. Csak feltételezéseink lehetnek arról, hogy miért ekkora a HHH po-
pulációnak a különbsége. Az egyik ok az lehet, hogy a gyermek új telephelyre, iskolába került és az iskola itt 
már nem HHH tanulóként jelentette be. 
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Rajtuk kívül közel 800 olyan HHH tanuló is szerepel a 8. évfolyamos adatbázisokban, akiknek 
eredményeit nem találjuk a 2008-as adatok között16

 

. Ezek a tanulók lehetnek többek között 
azok, akik évismétlőként kerültek be ismét az évfolyamra.  

4.2. A HHH tanulók számának változása 8. és 10. évfolyam között 

 
Az alfejezetben vizsgált két évfolyam között már a teljes populációt tekintve is jelentős „le-
morzsolódást” tapasztalhatunk. A 8. évfolyamos tanulók 12,6%-át nem találtuk a 10. évfo-
lyamon. A hátrányos helyzetű tanulók között természetesen a nem megfelelő ütemben tanu-
ló, vagy rendszerből kikerülő diákok aránya ismét jóval magasabb, ezeknek a tanulóknak 
harmada nem folytatta a tanulmányait 10. évfolyamon, 2010-ben. Tehát e két évfolyam kö-
zött itt is közel háromszorosa a lemorzsolódók aránya, mint a teljes populációban. 
Figyelemre méltó, hogy a 2008-ban a 8. évfolyamon HHH tanulóként bejelentettek csak 37%-
a minősül hátrányos helyzetűnek két évvel később. Itt már egyértelműen arról lehet szó, 
hogy az iskolaváltás után a középiskola már máshogy kezeli a tanulót, mint az általános isko-
la. 
A 10. évfolyamon összesen 5090 HHH tanuló van jelen (lásd: 1. táblázat). Ennek a mintának 
több mint 95%-a 2008-ban a 8. évfolyamon is jelen volt, tehát itt már kisebb arányban ér-
keznek új tanulók a rendszerbe – például évismétlők formájában - mint azt az alacsonyabb 
évfolyamokon láttuk.  
 
Az elemzés alapmintáját ismét azoknak a 8. évfolyamos HHH tanulóknak a köre adta, akik 
mindkét évfolyamon szerepeltek az adatbázisban és súllyal is rendelkeznek, tehát eredmé-
nyük beleszámít az országos átlagba (4979 fő).  
 

4.3. A HHH tanulók fejlődése 2008 és 2010 között 

 
Amint az alábbi ábrán is látjuk, fejlődési potenciáljukat tekintve a HHH tanulók hasonló ten-
denciával rendelkeznek, mint a teljes minta, ám természetesen az alacsony bemeneti pont-
szám meghatározza teljesítményüket. A 2010-es országos jelentés megállapítja, hogy az ala-
csonyabb évfolyamon kiemelkedően rossz teljesítményt elérő tanulók a legtöbb vizsgált di-
menzió szerint jóval nagyobb fejlődést tudnak elérni a közös skálán, mint az első mérésen 
jobb teljesítményt nyújtók. Az abszolút pontszámok tanúsága szerint, a HHH populáció ese-
tében ez a törvényszerűség nem teljesül olyan nagymértékben. Igen alacsony átlagpontszá-
maik ellenére már 6. és 8. évfolyam között sem tudnak kiugró fejlődési teljesítményt produ-
kálni országos szinten, amellyel felzárkóznának akár a teljes minta átlagához. Szövegértés te-
rületen a HHH tanulók a 6. és 8. évfolyam között szintén a teljes minta átlagának megfelelő-
en fejlődnek, de érdekes, hogy a 8. és 10. évfolyam között már stagnálást tapasztalunk, 

                                                           
 
 
16 A két évfolyam által alkotott közös halmazban, a 8. évfolyamos adatok között összesen 8763 HHH tanulót ta-
lálunk.   
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amely ilyen mértékben nem jellemző az összes tanulóra. Tehát itt is megemlíthetjük – ahogy 
a legtöbb fejezetben eredményeiket tanulmányozva már láttuk –, hogy a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók a szövegértéséi képességeik fejlesztésében kevésbé hatékonyak, mint 
a többi tanuló.  
 

14. ábra: A HHH tanulók fejlődése a két képességterületen 2008 és 2010 között 

 

 
Pontosabb információkat kapunk a HHH tanulók fejlődési potenciáljáról, ha megvizsgáljuk a 
populáció három legjellemzőbb iskolatípusát a 10. évfolyamon, hogy tanulóik hogyan 
fejlődtek a két évvel korábbi eredményükhöz képest. Míg matematika képességterületen az 
országos tendenicáknak megfelelően minden iskolatípusban stagnált (és a szakiskolában 
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kismértékben csökkent) az átlagosan elért pontszám, addig azt tapasztaljuk, hogy 
szövegértés kompetenciaterületen a 4 évfolyamos gimnáziumokban és a 
szakközépiskolákban az országos átlaghoz közeli vagy nagyobb mértékben tudták fejleszteni 
szövegértési képességeiket a hátrányos helyzetűek. A szakiskolák fejlődési potenciálja nulla 
egyedül ebben a tekintetben. Mivel a HHH populáció több mint felét ezekben az iskolákban 
találjuk, ezért a szövegértési képességekre vonatkozó megállípásunkat elősorban a 
szakiskolás hátrányos helyzetüekre vonatkoztathatjuk. 
 

  Iskolatípus Átlag S.H. 
Matematika 4 évfolyamos gimnázium -7 7,5 
  Szakközépiskola -18 3,7 
  Szakiskola -6 3,7 
Szövegértés 4. évfolyamos gimnázium 51 4,6 
  Szakközépiskola 36 3,9 
  Szakiskola -4 3,2 

 

4.4. A HHH tanulók fejlődése a két évvel korábbi teljesítményükhöz 
viszonyítva 

 
Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók csoportjában milyen 
teljesítményt várhatunk két évvel korábbi eredményüket viszonyítási alapként figyelembe 
véve. A 15. ábrán a 8. évfolyamos tanulók17

E helyett összehasonlítási alapként az országos adatokból számolt regressziós egyenest ad-
tuk meg. Korábbi eredményük alapján a hátrányos helyzetű gyermekek, természetesen sok-
kal alacsonyabb intervallumban helyezkednek el, amely meghatározza fejlődésük mértékét 
is.  

 eredményeit becsültük meg lineáris regressziós 
modell használatával a 2008-as eredményük függvényében. Mivel, a HHH tanulók alsó fokon 
szinte kizárólag általános iskolában találhatóak, ezért itt szintén eltekintettünk az iskolatípu-
sok alapján való összehasonlítástól.  

Mivel közöttük találjuk a populáció alsó 5% környékén a legrosszabbul teljesítő tanulókat is, 
ezért értelemszerűen az ő fejlődési potenciáljuk jóval magasabb lehet, mint a teljes populá-
ció hasonló szegmensének, amint ezt a fejlődés mértéke ábrákon láthatjuk (a populáció alsó 
harmadának fejlődési potenciálja itt több mint 200 pont). Az ilyen alacsonyabb évfolyamon 
„kudarcot vallott” tanulók nagymérvű fejlődése csalóka, hiszen az évfolyamuk által elvárt át-
lag szintjét sem tudják elérni ennek ellenére. A szövegértés képességterület ábrákon ismét 
észlelhetjük, hogy milyen hátrányból indulnak a HHH tanulók ezen a területen, habár a fejlő-
dés mértéke a két csoport között itt a legkiegyenlítettebb.  
Összességében elmondható, hogy a HHH tanulók 6. és 8. évfolyam között hasonló fejlődési 
mutatókkal rendelkeznek az abszolút számokat tekintve. Ha a két felmért év képességpontja-
inak különbségét vizsgáljuk, akkor már látványosabb különbséget tapasztalunk. Egyrészt ma-
gasabb fejlődési pontszámokat érnek el, de populációjuk fejlődési potenciálja gyorsabban 

                                                           
 
 
17 Ezek a tanulók 2008 -6. évfolyamon voltak egészen biztosan HHH tanulóként bejelentve. 
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közelít a nullához, mint az összes tanuló esetében, a jobb képességű tanulók kevesebbet fej-
lődnek. Tehát minél jobb eredményt ért el, 6. évfolyamon egy HHH tanuló, annál valószí-
nűbb, hogy a két évfolyam között stagnált a képességeinek fejlődése.  
 
A 8. és 10. évfolyam között már érdemesebb azokra a képzési típusokra illesztetnünk a reg-
ressziós modelleket, ahol nagyobb számban találhatóak HHH tanulók. Az országos adatokhoz 
képest (OKM – Országos jelentés: 25. oldal), a HHH tanulók esetében azt tapasztaljuk, hogy a 
szakközépiskola és a 4 évfolyamos gimnázium – különösen a gyengébb képességű tanulók 
esetén- nagyjából megegyező fejlődési feltételeket garantál tanulóinak. A jobb teljesítményt 
nyújtó felső harmad esetén azonban szétnyílik a két regressziós egyenes és azt mondhatjuk, 
hogy korábban azonos teljesítményt elérő tanulók közül mind a két képességterületen, a 
gimnáziumban várhatunk el jobb eredményt.  
A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok a legkritikusabb helyzetben a szakiskolákban van-
nak. Habár a 2008-ban a 1200 – 1300 pont között teljesítő tanulóknak a három képzési típus 
még nagyjából egyenlő fejlődési potenciált biztosít. De ettől függetlenül a mind várható 
eredményeik abszolút pontszámában mind a fejlődésük tekintetében – azt mondhatjuk – a 
szakiskolások leszakadnak a másik két iskolatípusban tanuló társaikról. 
 Matematika képességterületen a legmegdöbbentőbb a szakiskola hátránya. Ha a két évfo-
lyam között- a HHH populáció belső 90% -át nézzük - sokkal inkább lehet számítani a teszten 
elért eredmény romlására. Hozzá kell ehhez tenni, hogy a szakiskolás HHH tanulók fejlődési 
tendenciái teljes mértékben hasonulnak a teljes szakiskolás tanulóbázishoz (OKM: 25 old. 11. 
ábra), tehát itt elsősorban az képzési típus gyengesége és nem a hátrányos helyzetűek lema-
radása mutatkozik meg. 
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15.  ábra: A HHH populáció fejlődése 6. és 8. évfolyam között a két évvel korábbi eredmények függvényében, a teljes populáció fejlődé-
sével összehasonlítva 
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16. ábra: A HHH populáció teljesítményének fejlődése és a fejlődés mértéke a két évvel korábbi eredmény függvényében a legjellem-
zőbb iskolatípusokban 
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4.5. A továbbtanuló HHH populáció iskolaválasztási megoszlásai 

 
A továbbtanulási tendenciákat a 8. évfolyamos eredményekhez viszonyítva vizsgáljuk, érzé-
keltetve, hogy milyen összefüggés van a képességek és az iskolaválasztás között.  
A teljes populáció esetében azt látjuk, hogy a szakközépiskolában van a legtöbb tanuló és a 
8. évfolyamos eredményük alapján teljes mértékben normál eloszlást mutatnak. A HHH min-
tán, ahogy azt vártuk, a szakiskola vonzza a legtöbb tanulót és ebben az iskolatípusban ta-
nulnak a két évvel ezelőtt legrosszabb eredménnyel rendelkező tanulók is. Az ábrán ennek 
megfelelően a szakiskolások eloszlása a többi iskolatípushoz képest erőteljesebben balra to-
lódik. Az átlagos képességű tanulók, ahogy a teljes populációban is, itt is leginkább szakkö-
zépiskolában tanulnak tovább, ám jól látható, hogy az eloszlás átlaga a hátrányos helyzetűek 
tekintetében több mint félszórásnyival alacsonyabb szinten van, mint az országos adatoknál 
láttuk. A HHH tanulók esetében semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy a legjobban ta-
nuló diákok tanulnak tovább a gimnáziumokban. A 4 évfolyamos gimnáziumokban a 2008-as 
képességpontok szerint elég széles intervallumról kerülnek be a diákok. Az iskolatípus elosz-
lása ebben a tekintetben inkább a szakközépiskolákhoz hasonlít, de annál szélesebb interval-
lumot ölel fel.   
 

17. ábra: A 2010-ben különböző képzési formákban tanuló HHH tanulók száma a két 
évvel korábbi képességmegoszlás szerint18

 

 

 
 

                                                           
 
 
18 Az ábra minden olyan tanuló adatait tartalmazza, aki 2008-ban hátrányos helyzetűnek lett minősítve és a 
2010/10. évfolyamos adatbázisban egyéni azonosítója alapján megtaláltuk. Ez azonban nem feltételezi azt, hogy 
a 10. évfolyamon is HHH tanulóként lett bejelentve. 
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18. ábra: A 2010-ben különböző képzési formákban tanulók száma a két évvel korábbi 
képességmegoszlás szerint 

 

 
 
 

5. Összefoglalás 

 
A kompetenciamérések során teljes körűen felmért mindhárom évfolyam esetében azt ész-
leljük, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyre nagyobb arányban szerepelnek 
az oktatási rendszerben. Az utolsó három mért évben (2008, 2009 és 2010) minden évfolya-
mon intenzíven növekedett számuk és arányuk. Területi szinten is utolérhető a HHH tanulók 
egyre növekvő részesedése, minden megyében növekedett számuk a vizsgált években.  
Mivel láttuk, hogy eredményeik tekintetében jelentősen elmaradnak az országos átlagtól, 
ezért növekvő szerepük egyre nagyobb kihívás elé állítja a vidéki oktatási rendszert.  
A halmozottan hátrányos helyzet alapvetően vidéki és ezen belül is elsősorban a közepes 
méretű falvakra jellemző jelenség. Az ország észak-keleti megyéiben olyan kistérségeket is 
találunk ahol – a vizsgált évfolyamokat figyelembe véve – a diákok közel fele halmozottan 
hátrányos helyzetűként lett bejelentve.  
 
Az évfolyamok közti fejlődésük intenzitásában nem maradnak el nem hátrányos helyzetű 
társaiktól, ugyanakkor az igen alacsony bemeneti pontszámuk arra predesztinálja őket, hogy 
a teljes évfolyam átlagos szintjéhez nem tudnak felzárkózni a magasabb évfolyamokon sem. 
Vizsgálatunk során a legtöbb dimenzióban azt tapasztaltuk, hogy a HHH tanulók szövegértés 
képességek tekintetében erőteljesebb kihívásokba ütköznek, még kevésbé tudnak felzárkóz-
ni az országos eredményekhez, mint a matematika területén. Ilyen irányú képességeiket 
egészen a középiskola 10. évfolyamáig kevésbé tudják fejleszteni. Ezen az évfolyamon még 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

80
0 

90
0 

10
00

 

11
00

 

12
00

 

13
00

 

14
00

 

15
00

 

16
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

21
00

 

22
00

 

A
 ta

nu
ló

k 
sz

ám
a 

Matematika - Teljes Populáció 

szakközépiskola 

4 évfolyamos gimnázium 

szakiskola 

6 évfolyamos gimnázium 

8 évfolyamos gimnázium 

Képzési forma a 10. 
évfolyamon: 



A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEI 
 

 

 

 
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ  39 39 

mindig 2,25-ször akkora esélye van egy HHH tanulónak, hogy alulteljesítő lesz, mint nem 
HHH évfolyamtársainak.  
 
A HHH tanulók „lemorzsolódási” aránya mind a 6 és 8. évfolyam mind a 8 és 10. évfolyam 
között háromszorosa a teljes populációban tapasztaltnak. Itt természetesen nem tudjuk 
konkrétan megmondani, hogy a tanulók évismétlés, a tesztről való hiányzás vagy az iskola-
rendszerből való lemorzsolódás miatt estek ki a tanulói adatbázisból.  
A 10. évfolyamos adatbázisban a korábban HHH tanulóknak kevesebb, mint kétharmadát ta-
láljuk meg érvényes eredménnyel. A továbbtanuló hátrányos helyzetűeknek több mint fele, 
valószínűleg rendkívül rossz tanulmányi eredményei miatt, a szakiskolákban folytatja tanul-
mányait. De értékelhető arányban találunk még hátrányos helyzetűeket a szakközépiskolák-
ban és 4 évfolyamos gimnáziumokban is. Ebben a két utóbbi képzési típusban tudnak jobb 
eredményt elérni a középiskolás hátrányos helyzetűek. Kimutattuk, hogy az átlagos és jobb 
teljesítményű halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulnak ezekben az intézményekben 
tovább. A szakiskolákban minden tizedik tanuló hátrányos helyzetű. Ebben a képzési típus-
ban érik el legrosszabb eredményt és a várható fejlődési potenciálja is itt a legalacsonyabb 
ennek a csoportnak. Ugyanakkor mindig hangsúlyozni kell, hogy rendkívül rossz tanulmányi 
teljesítményükkel és hátrányos családi helyzetükkel nem lógnak ki az iskolatípus átlagából.  
A kompetenciamérés módszertana szempontjából az egyik legfontosabb megállapítás, hogy 
a hátrányos helyzetűek minden évfolyamon jóval nagyobb arányban nem vesznek részt a 
teszt megírásában, mint a teljes populáció. Ennek különösen a 10. évfolyamon van fokozott 
jelentősége, ahol a kisszámú HHH csoport közel ötöde hiányzott a teszt megírásáról. 
 

6. Melléklet 

 

6.1. Nem súlyozott, az összes adatbázisban szereplő tanulót tartalmazó 
értékek. 

 
2008 2009 2010 

6. évfolyam 
Összes tanuló 107654 100620 96898 

HHH tanulók száma 11438 12118 13040 

HHH tanulók aránya 10,6% 12,0% 13,5% 

8. évfolyam 
Összes tanuló 108194 104230 104266 

HHH tanulók száma 9165 10097 10880 

HHH tanulók aránya 8,5% 9,7% 10,43% 

10. évfolyam 
Összes tanuló 112409 108960 107274 

HHH tanulók száma 4315 5048 5444 

HHH tanulók aránya 3,8% 4,6% 5,1% 

Összesen 
Összes tanuló 328257 313810 308438 

HHH tanulók száma 24918 27263 29364 

HHH tanulók aránya 7,6% 8,7% 9,5% 
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6.2. A Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megyénkénti megosz-
lása; Három évfolyam összesített adatai (2008 -2009 - 2010)   

Megyék 

2008 2009 2010 

Nem 
HHH 
tanuló 

HHH 
tanuló Összesen 

Nem 
HHH 
tanuló 

HHH ta-
nuló Összesen 

Nem 
HHH 
tanuló 

HHH 
tanuló Összesen 

Budapest Tanulók szá-
ma 

51509 976 52485 49630 932 50562 48323 922 49245 

Tanulók ará-
nya 

98,1% 1,9% 100,0% 98,2% 1,8% 100,0% 98,1% 1,9% 100,0% 

Baranya Tanulók szá-
ma 

11573 1214 12787 10702 1184 11886 10700 1311 12011 

Tanulók ará-
nya 

90,5% 9,5% 100,0% 90,0% 10,0% 100,0% 89,1% 10,9% 100,0% 

Bács-Kiskun Tanulók szá-
ma 

16790 1276 18066 15669 1411 17080 14991 1550 16541 

Tanulók ará-
nya 

92,9% 7,1% 100,0% 91,7% 8,3% 100,0% 90,6% 9,4% 100,0% 

Békés Tanulók szá-
ma 

11536 1207 12743 10987 1060 12047 10529 1092 11621 

Tanulók ará-
nya 

90,5% 9,5% 100,0% 91,2% 8,8% 100,0% 90,6% 9,4% 100,0% 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Tanulók szá-
ma 

21117 4204 25321 19766 4631 24397 18920 5226 24146 

Tanulók ará-
nya 

83,4% 16,6% 100,0% 81,0% 19,0% 100,0% 78,4% 21,6% 100,0% 

Csongrád Tanulók szá-
ma 

13525 605 14130 12575 715 13290 12199 768 12967 

Tanulók ará-
nya 

95,7% 4,3% 100,0% 94,6% 5,4% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0% 

Fejér Tanulók szá-
ma 

13598 440 14038 12957 592 13549 12633 547 13180 

Tanulók ará-
nya 

96,9% 3,1% 100,0% 95,6% 4,4% 100,0% 95,8% 4,2% 100,0% 

Gyõr-Moson-
Sopron 

Tanulók szá-
ma 

14177 308 14485 13530 366 13896 13273 329 13602 

Tanulók ará-
nya 

97,9% 2,1% 100,0% 97,4% 2,6% 100,0% 97,6% 2,4% 100,0% 

Hajdú-Bihar Tanulók szá-
ma 

17875 2269 20144 16448 2667 19115 16132 2954 19086 

Tanulók ará-
nya 

88,7% 11,3% 100,0% 86,0% 14,0% 100,0% 84,5% 15,5% 100,0% 

Heves Tanulók szá-
ma 

9726 985 10711 8944 1162 10106 8926 1179 10105 

Tanulók ará-
nya 

90,8% 9,2% 100,0% 88,5% 11,5% 100,0% 88,3% 11,7% 100,0% 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Tanulók szá-
ma 

12494 1800 14294 11429 1856 13285 11235 1920 13155 

Tanulók ará-
nya 

87,4% 12,6% 100,0% 86,0% 14,0% 100,0% 85,4% 14,6% 100,0% 

Komárom-
Esztergom 

Tanulók szá-
ma 

9857 306 10163 9789 292 10081 9284 334 9618 

Tanulók ará-
nya 

97,0% 3,0% 100,0% 97,1% 2,9% 100,0% 96,5% 3,5% 100,0% 

Nógrád Tanulók szá-
ma 

5693 806 6499 5146 884 6030 5127 852 5979 
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Tanulók ará-
nya 

87,6% 12,4% 100,0% 85,3% 14,7% 100,0% 85,8% 14,2% 100,0% 

Pest Tanulók szá-
ma 

30860 1378 32238 29756 1512 31268 29445 1621 31066 

Tanulók ará-
nya 

95,7% 4,3% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 94,8% 5,2% 100,0% 

Somogy Tanulók szá-
ma 

9676 1074 10750 8948 1200 10148 8891 1281 10172 

Tanulók ará-
nya 

90,0% 10,0% 100,0% 88,2% 11,8% 100,0% 87,4% 12,6% 100,0% 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Tanulók szá-
ma 

17622 4071 21693 16553 4744 21297 15991 5277 21268 

Tanulók ará-
nya 

81,2% 18,8% 100,0% 77,7% 22,3% 100,0% 75,2% 24,8% 100,0% 

Tolna Tanulók szá-
ma 

7315 667 7982 6977 672 7649 6545 791 7336 

Tanulók ará-
nya 

91,6% 8,4% 100,0% 91,2% 8,8% 100,0% 89,2% 10,8% 100,0% 

Vas Tanulók szá-
ma 

8093 321 8414 7978 292 8270 7620 309 7929 

Tanulók ará-
nya 

96,2% 3,8% 100,0% 96,5% 3,5% 100,0% 96,1% 3,9% 100,0% 

Veszprém Tanulók szá-
ma 

11605 476 12081 10700 481 11181 10431 495 10926 

Tanulók ará-
nya 

96,1% 3,9% 100,0% 95,7% 4,3% 100,0% 95,5% 4,5% 100,0% 

Zala Tanulók szá-
ma 

8698 535 9233 8063 610 8673 7879 606 8485 

Tanulók ará-
nya 

94,2% 5,8% 100,0% 93,0% 7,0% 100,0% 92,9% 7,1% 100,0% 

Összesen Tanulók szá-
ma 

303339 24918 328257 286547 27263 313810 279074 29364 308438 

  
Tanulók ará-
nya 

92,4% 7,6% 100,0% 91,3% 8,7% 100,0% 90,5% 9,5% 100,0% 

 

6.3. A hátrányos helyzet és a hiányzó tanulók adatainak összefüggései 

 

A tanuló évfo-
lyama  

Hátrányos Helyzetű-e a tanuló? 
Összesen 

Nem Igen 

6. évfolyam 

Mérésről hiány-
zók 

Tanulók száma 3547 1368 4915 

A HHH státusz aránya a mérés-
ről hiányzók kategóriáján belül 

72,2% 27,8% 100,0% 

A mérésről hiányzók aránya a 
HHH státusz kategóriákon belül 

4,4% 11,9% 5,4% 

Mérésen megje-
lentek 

Tanulók száma 76337 10128 86465 

A HHH státusz aránya a méré-
sen megjelentek kategóriáján 

belül 
88,3% 11,7% 100,0% 

A mérésen megjelentek aránya 
a HHH státusz kategóriákon be-

lül 
95,6% 88,1% 94,6% 
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8. évfolyam 

Mérésről hiány-
zók 

Tanulók száma 4838 1315 6153 

A HHH státusz aránya a mérés-
ről hiányzók kategóriáján belül 

78,6% 21,4% 100,0% 

A mérésről hiányzók aránya a 
HHH státusz kategóriákon belül 

5,4% 13,5% 6,2% 

Mérésen megje-
lentek 

Tanulók száma 84878 8391 93269 

A HHH státusz aránya a méré-
sen megjelentek kategóriáján 

belül 
91,0% 9,0% 100,0% 

A mérésen megjelentek aránya 
a HHH státusz kategóriákon be-

lül 
94,6% 86,5% 93,8% 

10. évfolyam 

Mérésről hiány-
zók 

Tanulók száma 9287 983 10270 

A HHH státusz aránya a mérés-
ről hiányzók kategóriáján belül 

90,4% 9,6% 100,0% 

A mérésről hiányzók aránya a 
HHH státusz kategóriákon belül 

9,3% 18,9% 9,8% 

Mérésen megje-
lentek 

Tanulók száma 90558 4224 94782 

A HHH státusz aránya a méré-
sen megjelentek kategóriáján 

belül 
95,5% 4,5% 100,0% 

A mérésen megjelentek aránya 
a HHH státusz kategóriákon be-

lül 
90,7% 81,1% 90,2% 

 
A hiányzó tanulók és a hátrányos helyzet közötti kapcsolat asszociációs mutatószámai (Phi, 
Cramer - V): 

 

 

A tanuló évfolyama Value Approx. Sig. 
6. évfolyam Nominal by Nominal Phi ,110 ,000 

Cramer's V ,110 ,000 

N of Valid Cases 91382   
8. évfolyam Nominal by Nominal Phi ,100 ,000 

Cramer's V ,100 ,000 

N of Valid Cases 99426   
10. évfolyam Nominal by Nominal Phi ,070 ,000 

Cramer's V ,070 ,000 

N of Valid Cases 105059   
Total Nominal by Nominal Phi ,081 ,000 

Cramer's V ,081 ,000 

N of Valid Cases 295867   
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6.4. A Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók közötti összefüggések 

 

Halmozottan Hátrányos Hely-
zetű - e a tanuló? 

 Összesen 

Nem Igen  
6. évfolyam Nem SNI - P Tanulók száma 80676 12284 92960 

A nem SNI - P tanulók ka-
tegóriáján belül a tanulók 
megoszlása HH helyzet 
szerint 

86,8% 13,2% 100,0% 

A teljes populáción belül a 
nem SNI - P tanulók aránya 96,2% 94,2% 95,9% 

SNI - P Tanulók száma 3182 756 3938 

SNI - P tanulók kategóriá-
ján belül a tanulók meg-
oszlása HH helyzet szerint 80,8% 19,2% 100,0% 

A teljes populáción belül 
az SNI - P tanulók aránya 3,8% 5,8% 4,1% 

8. évfolyam Nem SNI - P Tanulók száma 90502 10373 100875 
A nem SNI - P tanulók ka-
tegóriáján belül a tanulók 
megoszlása HH helyzet 
szerint 

89,7% 10,3% 100,0% 

A teljes populáción belül a 
nem SNI - P tanulók aránya 96,9% 95,3% 96,7% 

SNI - P Tanulók száma 2884 507 3391 
SNI - P tanulók kategóriá-
ján belül a tanulók meg-
oszlása HH helyzet szerint 85,0% 15,0% 100,0% 

A teljes populáción belül 
az SNI - P tanulók aránya 3,1% 4,7% 3,3% 

10. évfolyam Nem SNI - P Tanulók száma 100328 5339 105667 
A nem SNI - P tanulók ka-
tegóriáján belül a tanulók 
megoszlása HH helyzet 
szerint 

94,9% 5,1% 100,0% 

A teljes populáción belül a 
nem SNI - P tanulók aránya 98,5% 98,1% 98,5% 

SNI - P Tanulók száma 1502 105 1607 
SNI - P tanulók kategóriá-
ján belül a tanulók meg-
oszlása HH helyzet szerint 93,5% 6,5% 100,0% 

A teljes populáción belül 
az SNI - P tanulók aránya 1,5% 1,9% 1,5% 
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6.5. A 8. évfolyamos általános iskolás HHH tanulók megoszlása iskolá-
juk jellemzői szerint (2010) 

• Hátránykompenzáló hatás 
 

HÁTRÁNY 
KOMPENZÁLÓ HATÁS 

Teljes Populáció - Matematika HHH populáció - Matematika 

 
Tanulók szá-

ma 
Tanulók 

aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telep-
helyek nélkül) 

(%) 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telephe-

lyek nélkül) (%) 

 

Gyenge 26139 29,1 33,2 2690 29,4 34,9 

Átlagos 33560 37,3 42,6 2770 30,3 36,0 

Jó 19024 21,2 24,2 2238 24,5 29,1 

Összes ta-
nuló 

78723 87,6 100,0 7699 84,2 100,0 

Missing System 11135 12,4 
 

1440 15,8 
 

Általános iskolások ösz-
szesen 

89858 100,0 
 

9139 100,0 
 

 
Teljes Populáció - Szövegértés 

 
 

HHH populáció - Szövegértés 
 
 

 
Tanulók szá-

ma 
Tanulók 

aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telep-
helyek nélkül) 

(%) 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telephe-

lyek nélkül) (%) 

 

Gyenge 17731 19,7 22,5 1891 20,7 24,6 

Átlagos 45731 50,9 58,1 4201 46,0 54,6 

Jó 15261 17,0 19,4 1607 17,6 20,9 

Összes ta-
nuló 

78723 87,6 100,0 7699 84,2 100,0 

Missing System 11135 12,4 
 

1440 15,8 
 

Általános iskolások ösz-
szesen 

89858 100,0 
 

9139 100,0 
 

 
• Fejlesztő hatás 

 

 
 

Teljes Populáció - Matematika 
 
 

HHH Populáció - Matematika 
 
 

FEJLESZTŐ 
 HATÁS 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telep-
helyek nélkül) 

(%) 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók 
aránya (hi-
ányzó te-
lephelyek 
nélkül) (%) 
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6.6. A HHH tanulók alsó kvartilisbe tartozásának esélyének kiszámítá-
sához használt kereszttáblák 

6. évfolyam 

Matematika Szövegértés 

Alsó negyed Alsó negyed 
 

Nem Igen Nem Igen 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű-e 
nem 79,3% 20,7% 79,8% 20,2% 

igen 43,5% 56,5% 39,9% 60,1% 

8. évfolyam Matematika Szövegértés 

 
Alsó negyed Alsó negyed 

 
Nem Igen Nem Igen 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű-e 
nem 78,5% 21,5% 78,7% 21,3% 

igen 55,4% 44,6% 51,6% 48,4% 

   
 

Matematika Szövegértés 

10. évfolyam 
Alsó negyed Alsó negyed 

 
Nem Igen Nem Igen 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű-e 
nem 79,4% 20,6% 79,8% 20,2% 

igen 57,8% 42,2% 54,5% 45,5% 

 
 

Fejlesztő ké-
pesség: 

Gyenge 17597 19,6 21,1 2121 23,2 27,8 

Átlagos 49068 54,6 58,8 3740 40,9 49,0 

Jó 16724 18,6 20,1 1765 19,3 23,1 

Összes 
tanuló 

83389 92,8 100,0 7626 83,4 100,0 

Missing System 6469 7,2 
 

1513 16,6 
 

Általános iskolások össze-
sen 

89858 100,0 
 

9139 100,0 
 

 
 

Teljes Populáció - Szövegértés 
 
 

HHH - Szövegértés 
 
 

Fejlesztő ké-
pesség: 

 
Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók aránya 
(hiányzó telep-
helyek nélkül) 

(%) 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
aránya (%) 

Tanulók 
aránya (hi-
ányzó te-
lephelyek 
nélkül) (%) 

Gyenge 10992 12,2 13,2 1397 15,3 18,4 
Átlagos 60820 67,7 73,1 5002 54,7 65,8 

Jó 11397 12,7 13,7 1204 13,2 15,8 

 
Összes 
tanuló 

83209 92,6 100,0 7603 83,2 100 

Missing System 6649 7,4 
 

1536 16,8 
 

Általános iskolások össze-
sen 

89858 100,0 
 9139 100 
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6.7. A HHH tanulók megoszlása képességszintek szerint 

• MATEMATIKA képességterület 
 

A tanuló évfo-
lyama 

A diák matematika szintje 
 

A tanuló halmozottan hátrányos helyze-
tű-e 

nem igen Összesen 

6. évfolyam 

elsõ alatti matematika szinten 

Tanulók száma 2393 2027 4420 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

3886,9 533,1 4420,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

54,1% 45,9% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
3,0% 18,4% 4,8% 

Adjusted Residual -70,7 70,7 
 

elsõ matematika szinten 

Tanulók száma 8299 2944 11243 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

9886,9 1356,1 11243,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

73,8% 26,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
10,3% 26,7% 12,3% 

Adjusted Residual -49,1 49,1 
 

második matematika szinten 

Tanulók száma 17014 2887 19901 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

17500,7 2400,3 19901,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

85,5% 14,5% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
21,2% 26,2% 21,8% 

Adjusted Residual -12,0 12,0 
 

harmadik matematika szinten 

Tanulók száma 21781 1862 23643 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

20791,3 2851,7 23643,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

92,1% 7,9% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
27,1% 16,9% 25,9% 

Adjusted Residual 23,0 -23,0 
 

negyedik matematika szinten 

Tanulók száma 18005 937 18942 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

16657,3 2284,7 18942,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

95,1% 4,9% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
22,4% 8,5% 20,7% 

Adjusted Residual 33,8 -33,8 
 

ötödik matematika szinten Tanulók száma 9387 317 9704 
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Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

8533,6 1170,4 9704,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

96,7% 3,3% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
11,7% 2,9% 10,6% 

Adjusted Residual 28,1 -28,1 
 

hatodik matematika szinten 

Tanulók száma 2975 44 3019 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

2654,9 364,1 3019,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

98,5% 1,5% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
3,7% ,4% 3,3% 

Adjusted Residual 18,2 -18,2 
 

hetedik matematika szinten 

Tanulók száma 492 2 494 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

434,4 59,6 494,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,6% ,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,6% ,0% ,5% 

Adjusted Residual 8,0 -8,0 
 

8. évfolyam 

elsõ alatti matematika szinten 

Tanulók száma 557 420 977 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

886,5 90,5 977,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

57,0% 43,0% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,6% 4,6% 1,0% 

Adjusted Residual -36,6 36,6 
 

elsõ matematika szinten 

Tanulók száma 3584 1523 5107 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

4634,1 472,9 5107,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

70,2% 29,8% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
4,0% 16,5% 5,1% 

Adjusted Residual -52,1 52,1 
 

második matematika szinten 

Tanulók száma 10477 2332 12809 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

11623,0 1186,0 12809,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

81,8% 18,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
11,6% 25,3% 12,9% 

Adjusted Residual -37,4 37,4 
 

harmadik matematika szinten 
Tanulók száma 19177 2225 21402 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

19420,4 1981,6 21402,0 
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A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

89,6% 10,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
21,3% 24,2% 21,5% 

Adjusted Residual -6,5 6,5 
 

negyedik matematika szinten 

Tanulók száma 24311 1669 25980 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

23574,5 2405,5 25980,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

93,6% 6,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
27,0% 18,1% 26,1% 

Adjusted Residual 18,3 -18,3 
 

ötödik matematika szinten 

Tanulók száma 19083 798 19881 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

18040,2 1840,8 19881,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

96,0% 4,0% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
21,2% 8,7% 20,0% 

Adjusted Residual 28,5 -28,5 
 

hatodik matematika szinten 

Tanulók száma 9438 211 9649 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

8755,6 893,4 9649,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

97,8% 2,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
10,5% 2,3% 9,7% 

Adjusted Residual 25,2 -25,2 
 

hetedik matematika szinten 

Tanulók száma 3565 25 3590 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

3257,6 332,4 3590,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,3% ,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
4,0% ,3% 3,6% 

Adjusted Residual 18,0 -18,0 
 

10. évfolyam 

elsõ alatti matematika szinten 

Tanulók száma 604 115 719 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

684,1 34,9 719,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

84,0% 16,0% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,6% 2,3% ,7% 

Adjusted Residual -14,0 14,0 
 

elsõ matematika szinten 

Tanulók száma 4348 770 5118 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

4869,7 248,3 5118,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

85,0% 15,0% 100,0% 
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HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
4,4% 15,1% 4,9% 

Adjusted Residual -34,8 34,8 
 

második matematika szinten 

Tanulók száma 14313 1602 15915 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

15143,0 772,0 15915,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

89,9% 10,1% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
14,3% 31,5% 15,2% 

Adjusted Residual -33,2 33,2 
 

harmadik matematika szinten 

Tanulók száma 23020 1383 24403 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

23219,3 1183,7 24403,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

94,3% 5,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
23,1% 27,2% 23,3% 

Adjusted Residual -6,8 6,8 
 

negyedik matematika szinten 

Tanulók száma 25537 851 26388 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

25108,0 1280,0 26388,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

96,8% 3,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
25,6% 16,7% 25,1% 

Adjusted Residual 14,2 -14,2 
 

ötödik matematika szinten 

Tanulók száma 18873 305 19178 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

18247,7 930,3 19178,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

98,4% 1,6% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
18,9% 6,0% 18,3% 

Adjusted Residual 23,2 -23,2 
 

hatodik matematika szinten 

Tanulók száma 9123 52 9175 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

8729,9 445,1 9175,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,4% ,6% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
9,1% 1,0% 8,7% 

Adjusted Residual 20,0 -20,0 
 

hetedik matematika szinten 

Tanulók száma 4024 12 4036 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

3840,2 195,8 4036,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,7% ,3% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

4,0% ,2% 3,8% 
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tozik az adott szintbe 

Adjusted Residual 13,7 -13,7 
 

 

• SZÖVEGÉRTÉS képességterület 
 

A tanuló év-
folyama 

A diák szövegértés szintje 
 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetû-
e 

nem igen Összesen 

6. évfolyam 

elsõ alatti szövegértés szinten 

Tanulók száma 1056 1045 2101 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

1847,6 253,4 2101,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

50,3% 49,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
1,3% 9,5% 2,3% 

Adjusted Residual -53,7 53,7 
 

elsõ szövegértés szinten 

Tanulók száma 4446 2549 6995 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

6151,5 843,5 6995,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

63,6% 36,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
5,5% 23,1% 7,7% 

Adjusted Residual -65,2 65,2 
 

második szövegértés szinten 

Tanulók száma 11218 3114 14332 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

12603,7 1728,3 14332,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

78,3% 21,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
14,0% 28,3% 15,7% 

Adjusted Residual -38,7 38,7 
 

harmadik szövegértés szinten 

Tanulók száma 19499 2564 22063 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

19402,4 2660,6 22063,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

88,4% 11,6% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
24,3% 23,3% 24,1% 

Adjusted Residual 2,3 -2,3 
 

negyedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 22073 1311 23384 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

20564,0 2820,0 23384,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

94,4% 5,6% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
27,5% 11,9% 25,6% 

Adjusted Residual 35,1 -35,1 
 

ötödik szövegértés szinten Tanulók száma 15916 385 16301 
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Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

14335,2 1965,8 16301,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

97,6% 2,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
19,8% 3,5% 17,8% 

Adjusted Residual 41,9 -41,9 
 

hatodik szövegértés szinten 

Tanulók száma 5418 47 5465 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

4806,0 659,0 5465,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,1% ,9% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
6,7% ,4% 6,0% 

Adjusted Residual 26,2 -26,2 
 

hetedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 721 3 724 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

636,7 87,3 724,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,6% ,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,9% ,0% ,8% 

Adjusted Residual 9,7 -9,7 
 

8. évfolyam 

elsõ alatti szövegértés szinten 

Tanulók száma 397 316 713 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

647,0 66,0 713,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

55,7% 44,3% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,4% 3,4% ,7% 

Adjusted Residual -32,4 32,4 
 

elsõ szövegértés szinten 

Tanulók száma 1934 989 2923 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

2652,4 270,6 2923,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

66,2% 33,8% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
2,1% 10,7% 2,9% 

Adjusted Residual -46,5 46,5 
 

második szövegértés szinten 

Tanulók száma 6490 2123 8613 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

7815,5 797,5 8613,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

75,4% 24,6% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
7,2% 23,1% 8,7% 

Adjusted Residual -51,6 51,6 
 

harmadik szövegértés szinten 
Tanulók száma 15633 2693 18326 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

16629,2 1696,8 18326,0 
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A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

85,3% 14,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
17,3% 29,3% 18,4% 

Adjusted Residual -28,1 28,1 
 

negyedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 24093 2039 26132 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

23712,4 2419,6 26132,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

92,2% 7,8% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
26,7% 22,2% 26,3% 

Adjusted Residual 9,5 -9,5 
 

ötödik szövegértés szinten 

Tanulók száma 24774 858 25632 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

23258,7 2373,3 25632,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

96,7% 3,3% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
27,5% 9,3% 25,8% 

Adjusted Residual 37,9 -37,9 
 

hatodik szövegértés szinten 

Tanulók száma 13994 174 14168 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

12856,2 1311,8 14168,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

98,8% 1,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
15,5% 1,9% 14,3% 

Adjusted Residual 35,6 -35,6 
 

hetedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 2876 11 2887 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

2619,7 267,3 2887,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,6% ,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
3,2% ,1% 2,9% 

Adjusted Residual 16,7 -16,7 
 

10. évfolyam 

elsõ alatti szövegértés szinten 

Tanulók száma 807 168 975 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

927,7 47,3 975,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

82,8% 17,2% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
,8% 3,3% ,9% 

Adjusted Residual -18,1 18,1 
 

elsõ szövegértés szinten 

Tanulók száma 2224 537 2761 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

2627,1 133,9 2761,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

80,6% 19,4% 100,0% 
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HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
2,2% 10,6% 2,6% 

Adjusted Residual -36,2 36,2 
 

második szövegértés szinten 

Tanulók száma 6540 1049 7589 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

7221,0 368,0 7589,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

86,2% 13,8% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
6,6% 20,6% 7,2% 

Adjusted Residual -37,8 37,8 
 

harmadik szövegértés szinten 

Tanulók száma 14523 1347 15870 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

15100,5 769,5 15870,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

91,5% 8,5% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
14,5% 26,5% 15,1% 

Adjusted Residual -23,2 23,2 
 

negyedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 23325 1141 24466 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

23279,7 1186,3 24466,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

95,3% 4,7% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
23,4% 22,4% 23,3% 

Adjusted Residual 1,5 -1,5 
 

ötödik szövegértés szinten 

Tanulók száma 26143 615 26758 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

25460,5 1297,5 26758,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

97,7% 2,3% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
26,2% 12,1% 25,5% 

Adjusted Residual 22,5 -22,5 
 

hatodik szövegértés szinten 

Tanulók száma 19071 199 19270 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

18335,6 934,4 19270,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,0% 1,0% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

tozik az adott szintbe 
19,1% 3,9% 18,4% 

Adjusted Residual 27,3 -27,3 
 

hetedik szövegértés szinten 

Tanulók száma 7209 32 7241 

Elvárt megoszlás (Tanulók 
száma) 

6889,9 351,1 7241,0 

A tanulók megoszlása az 
adott szinten belül 

99,6% ,4% 100,0% 

HHH státusz alapján a ta-
nulók hány százaléka tar-

7,2% ,6% 6,9% 
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tozik az adott szintbe 

Adjusted Residual 18,1 -18,1 
 

 

6.8. A HHH populáció legjellemzőbb iskolatípusának átlageredményei 

Képességterület Iskolatípus Átlag Átlag (S.H.) 

PERCENT ILISEK 

5 25 50 75 95 

Matematika 
  
  

4 évfolyamos gimnázium 1542 6,985 1261 1406 1542 1674 1824 

Szakközépiskola 1515 3,937 1265 1399 1510 1628 1789 

Szakiskola 1413 3,164 1190 1312 1402 1507 1678 

Szövegértés 
  
  

4 évfolyamos gimnázium 1568 7,53 1261 1406 1542 1674 1824 

Szakközépiskola 1539 4,403 1255 1430 1538 1651 1805 

Szakiskola 1350 3,451 1065 1233 1350 1468 1627 
 

6.9. A HHH populáció fejlődése 2008 – 2010 között 

6. és 8. évfolyam között 

 

6. évfo-
lyam át-
lag  

6. évfo-
lyam átlag 
(S.H) 

Konfidencia 
intervallum 
(Alsó) 

Konfidencia 
intervallum 
(Felső) 

8. évfo-
lyam át-
lag 

8. évfo-
lyam átlag 
(S.H) 

Konfidencia 
intervallum 
(Alsó) 

Konfidencia 
intervallum 
(Felső) Fejlődés átlaga 

Mate
matik
a 

1338 2,1 1334 1341 1470 1,9 1466 1472 131 2,6 
Szö-
vegér
tés 1326 1,9 1323 1330 1413 1,8 1410 1416 87 2,3 

8. és 10. évfolyam között 

  

8. évfo-
lyam 
átlag  

8. évfo-
lyam átlag 
(S.H) 

Konfidencia 
intervallum 
(Alsó) 

Konfidencia 
intervallum 
(Felső) 

10. év-
folyam 
átlag 

10. évfo-
lyam átlag 
(S.H) 

Konfidencia 
intervallum 
(Alsó) 

Konfidencia 
intervallum 
(Felső) 

Fejlő-
dés át-
laga 

Fejlő-
dés 
(S.H.) 

Mate
matik
a 

1481 2,0 1478 1485 1467 2,5 1463 1471 -9 2,6 
Szö-
vegér
tés 1437 2,3 1433 1440 1442 3,0 1438 1447 15 2,3 

 
 


