
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása című kiemelt projekt (EFOP-3.1.5-16) 

hatásértékelésének előkészítése 
 

 

 

 

 

Készült a „Vállalkozási keretszerződés EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok 

társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékeléseinek 

készítésére” keretében 

 

 

 

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára 
 

 

Palócz Éva 

Kopint-Tárki Zrt. 

 

 

 

Budapest, 2019. november 20.



Vállalkozási és felhasználási keretszerződés: MÉF/48296-1/2018/ITM 

 

 

 

 

Készítették: 

A munkacsoportot vezette: Molnár László 

 

Holb Éva 

Lannert Judit 

Molnár László 

Tátrai Márk 

 

Konzorciumvezető: Palócz Éva 

 

 

 

 

 

KOPINT-TÁRKI  

Konjunktúrakutatási Intézet Zrt. 

1112 Budapest, Budaörsi út. 45. 

1518 Budapest, Pf. 71. 

Telefon: 309-2695 

Fax: 309-2647 

E-mail: info@kopint-tarki.hu 

www.kopint-tarki.hu



 

Tartalomjegyzék 

1. Az értékelés célja ................................................................................................................................... 5 

2. Szakirodalmi háttér ............................................................................................................................... 5 

3. A programban résztvevő iskolák kiválasztása .................................................................................... 14 

2.1. Szegregációs index és jogellenes elkülönítés alapján kiválasztott intézmények ............................. 15 

2.1.1. Egy kis kitérő: a szegregációs index számítása ............................................................................... 16 

2.1.2. Egy kis kitérő: a romák aránya a településeken, a fiatal romák aránya a járásokban .................. 20 

2.2. A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények ................................................................ 24 

2.3. A komplex intézményfejlesztési folyamatot támogató partnerintézmények .................................. 25 

4. A program célja és módszerei, várható eredmények .......................................................................... 26 

5. Javasolt vizsgálati módszerek .............................................................................................................. 30 

4.1. A vizsgált feladatellátási helyek önmagukhoz képesti fejlődése a programban való részvétel óta 31 

4.2. A pótlistára került iskolák köre ...................................................................................................... 32 

4.3. A szegregációs index alapján kiválasztott egyéb feladatellátási helyek .......................................... 32 

4.4. A családi háttérindex alapján képzett feladatellátási helyek .......................................................... 35 

4.5. A kompetenciamérések eredményei alapján képzett feladatellátási helyek ................................... 37 

4.6. A magas tanulói lemorzsolódási arányt mutató feladatellátási helyek vizsgálata .......................... 38 

6. Azon adatok, módszerek, amelyek a TOR-ban megadott kérdésekre választ nyújthatnak ............... 40 

5.1. Kérdések az EFOP 3.1.5.-16. projekt 2020-ban tervezett hatásértékeléséhez ....................................... 42 

4.7. További kérdések ............................................................................................................................ 44 

4.7.1. EFOP köznevelési fejlesztés egészére vonatkozó kérdések ............................................................. 44 

4.7.2. Az EFOP 3.1.5. hatásvizsgálatával kapcsolatos kérdések ............................................................... 45 

4.7.3. Az oktatási szegregációval kapcsolatos kérdések ........................................................................... 45 

7. Az elemzés módszerei .......................................................................................................................... 47 

8. Felhasználandó adatforrások .............................................................................................................. 48 

9. Az értékeléshez használható adatok köre ............................................................................................ 50 

10. Az értékeléshez használható bázisadatok ....................................................................................... 52 

11. Felhasznált irodalom ....................................................................................................................... 53 



 1 

 

 

Vezetői összefoglaló 

Jelen módszertani előkészítő tanulmány célja az EFOP-3.1.5-16 (A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása) programban részt vevő iskolák összehasonlításának 

előkészítése hasonló jellemzőkkel bíró, de a programban részt nem vevő iskolákkal azért, 

hogy az elért hatás egy későbbi értékelés keretében kimutatható legyen. Az EFOP-3.1.5-16 

projekt alapvető célja olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása 

volt a kiválasztott, végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett, illetve szegregáltan 

oktató és az országos kompetenciaméréseken alulteljesítő köznevelési intézményekben, 

amelyek révén csökken a tanulók lemorzsolódási kockázata, illetve a tanulók segítséget 

kapnak a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák 

megszerzéséhez. 

A projektben 457 – köznevelési intézmény (óvoda és iskola feladatellátási helyek - FEH) vesz 

részt, amelyből — az ágazattal való egyeztetésnek megfelelően — a 300 iskola kerül vizsgálat 

alá. Ebből 154 a szegregációs index és a jogellenes elkülönítés alapján került be a programba, 

102 FEH tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmény volt, míg a maradék 44 FEH a 

komplex intézményfejlesztési folyamatot támogató partnerintézmény. Az EFOP-3.1.5-16-

2016-00001 programban mindhárom célcsoport egy komplex intézményfejlesztési folyamatot 

valósít meg, amely az iskolai lemorzsolódást megelőző támogatás (ILMT) pedagógiai 

keretrendszer pilotjaként működik. 

Az értékeléshez meg kell határozni egy kontrollcsoportot (tényellentétes hatásvizsgálat), 

illetve az értékeléshez szükséges bázisadatok körét. Ez utóbbiak esetében biztosítani kell az 

adatok rendelkezésre állását mind a kezelt, mind a kontrollcsoport körében. A hatásértékelés 

része lesz a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás” 2020-ra tervezett tematikus célkitűzés szintű 

értékelésének. Mivel a program alapvetően intézményfejlesztési célú, s ezen keresztül kíván 

hatni a korai lemorzsolódásra, ezért célszerűnek láttuk részletesen is bemutatni az elérni 

kívánt célokat, az azokat megalapozó módszertani fejlesztéseket azért, hogy világosan 

kijelölhetőek legyenek azok az értékelési szempontok, amelyek részben megfelelnek a projekt 

kitűzött céljainak, részben pedig valós összehasonlításokat tesznek lehetővé más, a program 

révén el nem ért iskolákkal.  

A projekt kialakítása során jelentős előkészítő megalapozó munkálatok zajlottak, 

amelyek a jól célzottságot kívánták elérni. A célcsoport kiválasztása során az egyik 

szempont volt a szegregációval való veszélyeztetettség. A szegregált lakóterületeken 

feltételezhető, hogy az iskola maga is szegregált lesz, mivel a tankerületi rendszerben a 

tanulók főleg az iskola körül lakó tankötelesekből kerülnek ki, függetlenül a szabad 
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iskolaválasztástól, mivel arra a hátrányos helyzetűeknek igen kis esélyük van. Ugyanakkor a 

szegregált iskola mellett létezik az iskolán belüli elkülönítés is (pl. osztályok szintjén: „jó és 

rossz” osztályok, de akár osztályokon belül is)1. 

A tanulmányban bemutatjuk a bekerült feladatellátási helyek (FEH) kiválasztási módszereit, 

a tervezett intézményfejlesztést (mit és mivel akar elérni a projektgazda), és a várható 

végeredményt. Ez segít megérteni a tényellentétes vizsgálathoz szükséges kontroll csoport 

kiválasztási módszereit, illetve az összehasonlításhoz javasolt mutatók kiválasztási 

szempontjait. Ezt követően a TOR-ban megjelölt kérdésekre adunk választ. 

A javasolt értékelési módszertan kétirányú. Egyrészt a projektet célszerű a kitűzött célok 

közvetlen megvalósítása szempontjából vizsgálni. Másrészt érdemes kontroll csoportos 

összehasonlítást is végezni. 

Az első vizsgálati módszer azt mutatja be, hogy milyen hatása lehet az elindított iskolai 

lemorzsolódás megelőzését támogató programnak. Ennek keretében az iskolákat (FEH) saját 

magukhoz viszonyítjuk a pályázatban kitűzött célrendszer alapján. Emellett a projektben 

saját felméréseket is végez a projektgazda a résztvevő pedagógusok körében. Ennek 

keretében mind saját munkájukra, tapasztalatukra, mind az iskolai lemorzsolódás 

csökkentésének előrehaladásával kapcsolatos kérdéseket is feltesznek. A javasolt vizsgálati 

módszertanban ez utóbbi tud segítséget nyújtani. Itt olyan fontos mutatók szerepelnek, 

melyek a tanulói attitűd változását mutatják (igazolatlan órák száma, motiváltság, 

évismétlés gyakorisága stb.). Ezen indikátor-célrendszeren kívül – a projekt rövid távú 

hatásainak vizsgálatára - egyéb (a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer által gyűjtött) 

adatok is felhasználhatók, amelyek összefüggésben vannak az iskolai lemorzsolódás okaival, 

így a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzősét szolgálják. 

A második vizsgálati módszer a kontroll csoportra épít. Ennek keretében ötféle megközelítést 

javaslunk: 

1. A pótlistára került iskolák vizsgálata alapján (ezt a projektgazda maga is felvetette). 

2. A szegregációs index alapján kiválasztott egyéb feladatellátási helyek. 

3. A családi háttérindex alapján képzett feladatellátási helyek. 

4. A kompetenciamérések eredményei alapján képzett feladatellátási helyek. 

5. Azon feladatellátási helyek alapján, ahol magas a lemorzsolódás aránya. 
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Mivel 112 állami és 32 nem állami fenntartású feladatellátási hely szerepelt még az 

intézményi pótlistán, amelyek bevonása az induláskor nem történt meg, így lehetőség van 

arra, hogy néhányan közülük kontrollintézményként vegyenek részt a projekt hatásvizsgálata 

során. 

A következő vizsgálati módszer keretében az EFOP 3.1.5-16 projektbe bekerült FEH-eket a 

projektbe be nem került, de a szegregációs index alapján rosszul teljesítő FEH-ekkel 

hasonlítjuk össze. Ez által kiderülhet, hogy a program milyen hatással lehetett a bevont 

intézményekre, vajon ténylegesen jobban teljesítettek a „nem támogatottakhoz” képest a 

támogatott (szegregált vagy szegregációban érintett) iskolák. 

A harmadik lehetőség az Országos Kompetenciamérés adatbázisában szereplő családiháttér-

index alapján hasonlítja össze az eredményeket. Az index az OKM tanulóknak szánt 

háttérkérdőívében szereplő, a tanulók társadalmi-gazdasági hátterére vonatkozó kérdéseket 

sűríti magába. Egyfelől olyan tételeket tartalmaz, mint a szülők legmagasabb iskolai 

végzettsége külön-külön és a tanuló halmozottan hátrányos helyzete. Másfelől olyan 

kérdéseket, melyek a gyerek neveltetésére, kulturális közegére vonatkoznak, úgymint a 

háztartásban található könyvek száma, saját könyvek száma, és hogy van-e otthon 

számítógép. Ezek javarészt a nemzetközi méréseken (pl. PISA) is használt tételek. Ennek az 

összetett családi háttér mutatónak előnye, hogy nemcsak egy aspektusból ragadja meg a 

tanuló otthonról hozott helyzetét, hanem annak egy szélesebb spektrumát öleli fel. Hátránya, 

hogy nem minden tanuló tölti ki ezt a háttér kérdőívet (a kitöltés önkéntes), ezért az elmúlt 

években átlagosan a tanulók kb. 70%-ára volt kiszámítható a családiháttér-index. Az 

index elérhetőségi aránya nem egyenletesen oszlik el, ezért minden időszakban vannak olyan 

telephelyek, ahol az alacsony kitöltöttség miatt torzított lehet a telephelyi szinten összesített 

családi háttérindex. Ezeket az eseteket tehát vagy ki kell zárni a vizsgálatból, amennyiben 

nem okoz nagy adatvesztést, vagy az eredményeket ezen korlátokkal együtt kell értelmezni. 

A negyedik megközelítés a kompetenciamérés eredményeire épít. A kompetenciamérés 

inkább kompetenciaterületekre fókuszál, semmint a lexikális tudásra, ebben hasonló logikát 

követ, mint a PISA. Előnye – a 2008-ban bevezetett változtatásoknak köszönhetően – a 

standardizálásból fakadóan az, hogy éveken keresztül összehasonlítható az azonos korosztály, 

illetve képességszinteket lehet meghatározni, így azonos skálán mérhető ugyanannak a 

korosztálynak a teljesítmény(fejlődés)e a különböző életkorban megírt tesztek alapján. 

Hátránya, hogy nem tartalmaz adatokat a pedagógusokra vonatkozóan, így közvetlenül nem 

mérhető az akár osztályonként is eltérő pedagógiai kultúra hatása. Ugyanakkor a tanulók 

egyedi azonosítóinak köszönhetően összekapcsolhatók a különböző években lefolytatott 

mérések adatai, ami lehetőséget teremt a pedagógiai hozzáadott érték kiszámítására (így a 

pedagógiai munka közvetett mérésére). 
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Végül érdemes megvizsgálni, hogy maguk a korai iskolaelhagyók mely iskolákból 

származnak. Ezen intézmények a különböző tanulói eredményességi mutatókban jellemzően 

alulmaradnak az országos átlag tekintetében. A lemorzsolódás kimutatására a közelmúltban 

az OH kifejlesztett egy jelzőrendszert annak érdekében, hogy a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók esetében egyéni és intézményi szintű beavatkozások történhessenek. A 

magas lemorzsolódási arányt mutató általános iskolák is kontrollként szolgálhatnak az 

elemzés során. 

A tanulmány bemutatja az egyes kiválasztási szempontok alapján javasolt kontroll csoport 

mintát, illetve javaslatot fogalmaz meg arra, mely mutatókat érdemes az összehasonlítások 

során vizsgálni.  
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1. Az értékelés célja 
 

Jelen módszertani tanulmány célja az EFOP-3.1.5-16 programban részt vevő iskolák 

összehasonlításának előkészítése hasonló jellemzőkkel bíró, de a programban részt nem 

vevő iskolákkal azért, hogy az elért hatás kimutatható legyen. Ennek érdekében meg kell 

határozni egy kontrollcsoportot (tényellentétes hatásvizsgálat), illetve az értékeléshez 

szükséges bázisadatok körét. Ez utóbbiak esetében biztosítani kell az adatok rendelkezésre 

állását mind a kezelt, mind a kontrollcsoport körében. A hatásértékelés része lesz a 

„Végzettség nélküli iskolaelhagyás” 2020-ra tervezett tematikus célkitűzés szintű 

értékelésének.   

Az értékelési módszertan másik célja a programban vállalt feladatok elvégzését elősegíteni 

hivatott tevékenységek bemutatása. Ennek során vizsgálandó a projektcélok koherenciája 

a vonatkozó stratégiai célkitűzésekkel és a használt eszközökkel, illetve annak feltérképezése, 

hogy az adott időszakban elvégzett konkrét tevékenységeknek lehet-e már hatása, és ha 

igen, az hogyan mérhető. Mivel a program alapvetően intézményfejlesztési célú, s ezen 

keresztül kíván hatni a korai lemorzsolódásra, ezért célszerűnek láttuk részletesen is 

bemutatni az elérni kívánt célokat, az azokat megalapozó módszertani fejlesztéseket azért, 

hogy világosan kijelölhetőek legyenek azok az értékelési szempontok, amelyek részben 

megfelelnek a projekt kitűzött céljainak, részben pedig valós összehasonlításokat tesznek 

lehetővé más, ezen program révén el nem ért iskolákkal.  

2. Szakirodalmi háttér 
 

A projekt kialakítása során jelentős előkészítő megalapozó munkálatok zajlottak, 

amelyek a jól célzottságot kívánták elérni. A célcsoport kiválasztása során az egyik 

szempont volt a szegregációval való veszélyeztetettség. A szegregált lakóterületeken 

feltételezhető, hogy az iskola maga is szegregált lesz, mivel a tankerületi rendszerben a 

tanulók főleg az iskola körül lakó iskolakötelesekből kerülnek ki, függetlenül a szabad 

iskolaválasztástól, mivel arra a hátrányos helyzetűeknek igen kis esélyük van. Ugyanakkor a 

szegregált iskola mellett létezik az iskolán belüli elkülönítés is (pl. osztályok szintjén: „jó és 

rossz” osztályok, de akár osztályokon belül is). 

 

Az EFOP-3.1.5-16 projekt alapvető célja olyan komplex és célzott intézményfejlesztő 

programok megvalósítása volt a kiválasztott, végzettség nélküli iskolaelhagyással 

veszélyeztetett, illetve szegregáltan oktató és az országos kompetenciaméréseken 

alulteljesítő köznevelési intézményekben, amelyek révén csökken a tanulók lemorzsolódási 
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kockázata, illetve a tanulók segítséget kapnak a végzettségek, a munkaerőpiacon 

nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez. 

Az OECD PISA vizsgálatok 2009 óta romló eredményekről számoltak be a mért 

kompetenciaterületeken, és a szülők társadalmi hátterének hatása a tanulók eredményeire 

nemzetközi összehasonlításban jelentősebbnek bonyolult a többi országéhoz viszonyítva (pl. 

OECD 2016). A legutóbbi, a 2018-as PISA felmérés eredményei alapján minden területen - 

szövegértésben, matematikában és a természettudományokban is - javult a 15 éves magyar 

tanulók teljesítménye. Magyarország eredménye közelít a világ legfejlettebb országait 

tömörítő OECD átlagához. Szintén pozitív, hogy a családi háttér miatti különbségek már 

kevesebb szerepet játszanak a magyar tanulók teljesítményében, alacsonyabb mértékű az 

iskolai hiányzás is. Az EU számára legfontosabb mutatóban, a korai iskolaelhagyók 

arányában viszont – Európában egyedülálló módon – az elmúlt években romlás, illetve 

stagnálás következett be. A PISA adatok nemzetközi összevetése alapján egyértelmű, hogy az 

oktatási eredményesség és a méltányosság kéz a kézben jár. Éppen ezért a magyar oktatás 

alacsony eredményessége a színvonalas oktatáshoz való igen egyenlőtlen hozzájutásban 

gyökeredzik alapvetően (szegregált intézményrendszer, azokban kontraszelektált 

pedagógusok, a megfelelő differenciált pedagógiai módszertan hiánya stb.). A probléma 

súlyosságához mérten sajnos igen kevés, és egyre kevesebb a megfelelően adatolt és 

tudományosan megalapozott oktatáskutatás.2 A 2006 és 2012 közötti időszakra vonatkozó – 

egyedülálló, longitudinális – adatok alapján Hajdú, Kertesi és Kézdi (2014) megállapította, 

hogy a 2006-ban középiskolába beiratkozott évfolyam nem roma tanulóinak közel 10 

százaléka nem szerzett középfokú végzettséget 2012 nyarára, míg a roma tanulóknál ez az 

aránya közel 50 százalék3. A szegregáció terén a KRTK által mért szegregációs index arról 

tanúskodik, hogy az oktatásban tapasztalható szegregáció növekedett (Közoktatási 

indikátorrendszer, 2017), ami nem kis mértékben az egyházi intézmények növekvő 

arányának is betudható (Én vétkem, 2018). 

 
2 A 3.1.5. program felhívásában is konkrétan utalnak ezekre a kutatási eredményekre, mint pl: Az oktatási 

rendszer jellege szintén befolyásolja a lemorzsolódás mértékét. A szegregáció és a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás közötti kapcsolatra vonatkozóan célzott vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre. A 
vizsgálat eredményei megállapították, hogy azok között a roma és nem roma tanulók között, akik az általános 
iskolában osztálytársai voltak egymásnak, a 8. évfolyamon mért eredmények nem különböztek egymástól; 16 
%-kal kisebb a lemorzsolódási esély, mint a szegregált osztályokból kikerülő diákok esetében. Mindez azt jelzi, 
hogy egy szegregáltan oktatott tanuló nagyobb eséllyel lehet végzettség nélküli iskolaelhagyó, mint egy nem 
szegregáltan oktatott tanuló. A szegregációt rendszerszerűen alacsony színvonalú oktatás kíséri, a magas 
színvonalú oktatás pedig éppen a leghátrányosabb helyzetű tanulók teljesítményét képes a leginkább 
előmozdítani, amely a szegregált oktatásban nem érvényesül.” Ugyanakkor nem lehet nem megemlíteni a 
tényt, hogy ilyen jellegű kutatások jelenleg már nem folynak, vagy nem publikusak, és az ezen a területen 
munkálkodó kutatók mögül az intézményrendszer (KRTK-MTA, vagy OFI) kiszerveződik vagy más keretbe 
kerül, ezért gyakran ezáltal el is lehetetlenülnek. 

3 A legfrissebb, 2019-es adatok várhatóan javulással szolgálnak. 
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A szegregáció és az iskolai lemorzsolódás közötti összefüggés feltárására már többen 

kísérletet tettek, mind neveléstudományi, mind szociológiai, mind közgazdasági oldalról. 

Ugyanakkor a szakirodalomban vegyes eredmények születtek, ezért nem állítható, hogy a 

kettő között közvetlen, egyértelmű a megfelelés, azaz továbbra is nyitott kérdés, hogy létezik-

e összefüggés a tanulócsoportok összetétele és a tanulási eredmények között. A nemzetközi 

irodalomból is ismertek tanulmányok, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, kimondottan a 

lemorzsolódást vizsgálta Ong és de Witte (2014)4, akik tanulmányukban arra jutottak, hogy 

nem lineáris a kapcsolat egy kisebbségi csoporthoz tartozók tanulói csoporton belüli aránya és 

a tanuló csoport tagjainak lemorzsolódási ráta között, kimutatták, hogy a kisebbségiek 

csoporton belüli arányának növekedésével exponenciálisan nő a lemorzsolódás esélye. 

Az oktatás expanziója társadalmi háttértől függetlenül, mindenki számára növeli a 

hozzáférési esélyeket. Ez azonban együtt jár a képzési szint diverzifikációjával és a 

képesítések differenciáltságával, ami kihathat a hozzáférési esélyekre is. A hazai 

iskolarendszerben már viszonylag korán eltérnek az oktatás állami és egyéb útjai, és a 

különböző iskolatípusok közt nagyon nagy presztízsbeli különbségek alakulnak ki, mint pl. a 

gimnázium és szakiskola között. A korai szelekciós rendszer összekapcsolódik a gyerekek 

iskolai teljesítményében meghatározó szerepet játszó családi háttérrel. A rosszabb 

szocioökonómiai háttérrel rendelkezők rosszabbul is teljesítenek. Ezt a tényt a hetvenes évek 

óta újra és újra kimutatják a különböző vizsgálatok, de különösen a PISA vizsgálatok azok, 

amelyek erre felhívják a figyelmet, hiszen rendre Magyarországon még mindig nagyobb 

mértékben határozza meg a családi háttér a tanulói teljesítményt. Nem véletlen, hogy az 

oktatási reziliencia fogalma ma reneszánszát éli. A kedvezőtlen családi körülmények mellett 

elért tanulói eredményességet oktatási rezilienciának nevezi. Ugyan minden oktatási 

rendszerben találkozhatunk az oktatási jelenségével – amikor egy társadalmi szempontból 

hátrányos helyzetű tanuló, származása, családi háttere ellenére is sikeres tud lenni az 

iskolában –, de arányuk nálunk jócskán elmarad a többi fejlett országéhoz képest. A 

lemorzsolódás jelensége legerőteljesebben a szakképzést5 sújtja, nem véletlen, hogy ezen a 

területen született a legtöbb ilyen témájú kutatás (Szakképzés és lemorzsolódás, 2008) 

A lemorzsolódással foglalkozó OFI által kiadott kötet különbséget tesz a lemorzsolódás és a 

korai iskolaelhagyás közt. „Nem véletlenül használjuk egyszerre, kötetünkben gyakran 

felváltva a két fogalmat (a lemorzsolódást és korai iskolaelhagyást). Természetesen tisztában 

vagyunk azzal, hogy eltérő a definíciójuk, használatuk sem azonos. Az utóbbi időben európai 

 
4 Cheng Boon Ong, Kristof De Witte (2014). The influence of ethnic segregation and school mobility in primary 

education on high school dropout – Evidence from regression discontinuity at a contextual tipping point. Tier 

Working Paper Series. Tier Wp 14/09. Letöltve [2019.09.11.]: 

http://www.tierweb.nl/assets/files/UM/Working%20papers/TIER%20WP%2014-09.pdf 
5 Tekintettel arra, hogy a korai iskolaelhagyók nagyobb eséllyel folytatják középiskolás tanulmányaikat 
szakiskolákban. 

http://www.tierweb.nl/assets/files/UM/Working%20papers/TIER%20WP%2014-09.pdf
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színtéren a végzettség nélküli iskolaelhagyás fogalmát használják, amely a 18-24 éves 

korosztályt vizsgálja. Ezzel párhuzamosan a lemorzsolódás mintha háttérbe szorulna. A 

magyarázat erre igen egyszerű: a lemorzsolódással szemben a korai iskolaelhagyás világosan 

meghatározott, ily módon kiváló eszköz nemzetközi összehasonlításokra.6 Hozzá kell tenni 

azonban, hogy bár a végzettség nélküli iskolaelhagyás fontos, ám mégiscsak egy egyszerű 

mutató, amely számos kérdésre nem ad választ. Nem derül ki belőle például az, hogy mely 

képzési programok vagy iskolák sikeresek (legalábbis csak annyiban, hogy sokan fejezik be 

őket), mikor vagy milyen okokból kerülnek ki egyesek idő előtt az iskolából – mind olyan 

problémák, amelyek megkerülhetetlenek egy sikeres oktatáspolitika számára. Tehát míg a 

lemorzsolódás az iskola, addig a korai iskolaelhagyás inkább a munkaerőpiac 

szempontjából közelíti meg a kérdést.” (Kudarcok és megoldások, 2015) 

A lemorzsolódás témájában nemzetközi kutatások is zajlanak (CroCoos, 2017)7, ezek 

alapján elmondható, hogy azok az iskolák tartják meg könnyebben a fiatalokat, ahol 

nagyobb az innovációs hajlandóság, inkluzív a szemlélet, a pedagógusok iskolázottabbak, 

felkészültebbek, illetve kiterjedtebb és szorosabb a kapcsolati háló. Ezekben az 

intézményekben kisebb a tanári fluktuáció is. 

A hazai szakirodalom is több megközelítésben foglalkozik a témával. Nahalka és Zempléni 

(2014) a Hatások és különbségek című kötet második fejezetében a szegregációt az 

esélyegyenlőtlenség fogalmával tágabb kontextusba helyezi, és így teremt kapcsolatot a 

szegregáció és az alulteljesítés között (utóbbiba beleérthetjük a lemorzsolódást is). 

Háromféle elméleti keretet vázolnak fel, ami alapján a probléma közelíthető. Az első a deficit 

modell, mely szerint az esélyegyenlőtlenségek kialakulásához egyértelműen a rossz 

társadalmi háttér („deficit”) vezet, ami egy természetes és kikerülhetetlen folyamat. Ez az 

elméleti keret nem tekinti kezelendő problémának a szegregációt, a megoldandó feladat 

csupán a kedvezőtlenebb családi háttérből fakadó hátrányok kompenzálása.  

Ezzel szemben a második modell kimondottan a szegregációt tartja a legnagyobb 

problémának az esélyegyenlőtlenségek kialakulásában. E szerint a jobb társadalmi háttérrel 

rendelkező családok jobb érdekérvényesítő képességük révén kikényszerítik a szelekciót, ami 

általában diszkriminációval is együtt jár, így szegregációt eredményez. Ennek a 

mechanizmusnak pedig a hazai szabad iskolaválasztás elve sajátosan kedvező terepet teremt. 

Az alulteljesítés problémájának kezelése ebben a keretben a szegregáció felszámolása 

lenne.8. Az említett tanulmány is Kertesi Gábor és Kézdi Gábor9 klasszikus 

 
6 Ugyanakkor a lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás két különböző korosztályra vonatkozik. 
7 http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/tudastar 
8 Nahalka István, Zempléni András (2014). Hogyan hat az iskola/osztály tanulóinak heterogén/homogén 

összetétele a tanulók eredményességére. In Oktatási Hivatal (szerk.): Hatások és különbségek - 

Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal. 

Budapest. Letöltve [2019.09.11.]: 
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tanulmány(sorozat)ára épít, amely részletesen körüljárja a hazai iskolarendszerben 

megfigyelhető szegregációs folyamatokat. Vizsgálataikból kiderül, hogy a szegregáció káros 

a romák teljesítményére, a nem romák esetében nincs hatás, ugyanakkor nem bizonyítják 

az integráció eredményességét. Hasonlóra eredményre jut a Hétfa Kutatóintézet kutatása is 

(2014)10, miszerint „Eredményeink felhívják a figyelmet a szegregáció csökkentésének 

költségeire is, hiszen a szegregáció ártott a rossz családi háttérrel rendelkező diákoknak, de 

segítette a jó családi háttérrel rendelkezőket.” Mindezek alátámasztják Csapó Benő 

megállapítását (2003)11, amely a pedagógusok (minőségének) kiemelt szerepe mellett érvel. 

„Az integráció a megfelelő módszertani támogatás nélkül önmagában nem biztos, hogy 

előnyös. Szükség van arra, hogy a pedagógusok megfelelő eszközöket kapjanak a problémák 

kezelésére. Ellenkező esetben az elvárások megfogalmazása, majd azoknak való meg nem 

felelés és az eredménytelenség okozta frusztráción keresztül csak növelheti a heterogén 

csoportok szervezésével kapcsolatos szkepszist”. 

A harmadik modell a látens diszkrimináció megnevezést kapta, amely arra utal, hogy az 

egyenlőtlenségek kialakulásában főként az iskola és a pedagógusok a főszereplők, ugyanis 

elvárásaikat a többségi, középosztályos gyerekek tudás-, képesség- és 

kompetenciakészletéhez igazítják, és nem ismerik el a hátrányos helyzetből érkező gyerekek 

eltérő (nem rossz, csak más) adottságait. Ez utóbbi, a látens diszkrimináció modelljét követve 

a kutatók arra jutnak, hogy a heterogén közegre – bár első ránézésre rosszabbnak tűnik a 

homogénnél - alapvetően nem igazolt, hogy a tehetséges vagy jobb hátterű tanulók 

eredményei leromlanak benne. Tehát itt sem kimutatható az integráció pozitív hatása, mert 

az nem önmagában hat, hanem a tanáron át (akárcsak az IKT eszközök használata esetében).12 

Bizonyos elemzések azt mutatják, hogy a pedagógus-továbbképzéseknek pozitív, 

felzárkóztató hatása van a hátrányos helyzetű diákok teljesítményére (Hétfa 

Kutatóintézet, 2014). Ez az eredmény egybevág a fent látott megállapításokkal (lásd Csapó 

(2003)), és azt is alátámasztják, hogy miért helyes az integrált pedagógiai rendszer 

bevezetését és a pedagógusok (tovább)képzését a fejlesztések centrumába állítani. 

 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodel

emzes.pdf  
9 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2009): Az iskolák és tanulói összetétel és hatása a tanulók egyéni 

teljesítményére. „A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése” című kutatási program keretében készült 

tanulmány. MTA Közgazdaság tudományi Intézet, Budapest. Letöltve [2019.09.11.]: 

http://econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/szegr.html. 
10 Hétfa Kutatóintézet (2014). Az iskolák közötti különbségek mértékének mélyebb vizsgálata. In Oktatási 

Hivatal (szerk.): Hatások és különbségek - Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések 

eredményei alapján. Oktatási Hivatal. Budapest. Letöltve [2019.09.11.]: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodel

emzes.pdf 
11 Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbségek és a pedagógiai hozzáadott érték. In Csapó Benő 

(szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest  
12 Nahalka – Zempléni: uo. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
http://econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/szegr.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
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Ugyanakkor a pedagógusképzés, továbbképzés minősége erőteljesen befolyásolhatja annak 

hatékonyságát, a HEFOP program alatt végzett dömpingszerű pedagógus továbbképzések 

esetén nem találtak attitűdváltozást az értékelők (Liskó–Fehérvári, 2008). 

Az EMMI megbízásából 2012-2013-ban oktatási szakemberek kidolgozták a „Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” című dokumentumot. Ebben úgy 

fogalmaznak, hogy: „Az Európai Unió stratégiai célja a foglalkoztatottak arányának 75%-ra 

történő növelése, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. A 

foglalkoztathatóság szoros összefüggést mutat az iskolai végzettség szintjével, a 

képesítésekkel, ezért is irányul az Európa 2020 stratégia öt számszerű célkitűzéseinek egyike 

az alacsony iskolai végzettségűek arányának visszaszorítására. A célkitűzés szerint az EU 

átlagában az oktatást-képzést középfokú végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 

évesek arányát a korosztály 10 százaléka alá kell csökkenteni.”13 

Habár a stratégiát 7 éve megalkották a szakemberek, és a kormányzat határozott 

intézkedéseket tett és tesz annak megvalósítására, még nem tudott jelentős változás 

mutatkozni az iskolaelhagyás csökkentése irányába. 2018-ban Magyarország ezen a területen 

Portugáliával (12,6%) és Olaszországgal (14%) volt található egy szinten. Hazánkkal 

ellentétben az országok többsége javított 2014 óta az arányon, vagy stagnáltak, 

Magyarországhoz hasonlóan még Csehországban és Szlovákiában volt romlás (de ezek az 

országok az uniós átlagnál jobb arányokkal rendelkeznek). Az országok többségével 

ellentétben Magyarországon a lányok közt több az iskolaelhagyó (13%), mint a fiúk közt 

(12%)14  (s ugyanez a helyzet Szlovákiában, Bulgáriában és Romániában). Ez utóbbi arra 

utalhat, hogy a korai iskolaelhagyás romló aránya összefüggésben lehet a sajnálatosan 

növekvő tinédzser kori terhességgel és azzal a ténnyel, hogy a legszegényebb fiatalok 

háromnegyede Magyarországon nő (lásd: Széll és Nagy (2016)).15 A korai iskolaelhagyás 

terén mutatkozó romló tendenciákat egyes oktatáskutatók a tankötelezettség idejének 

leszállításában és a leghátrányosabb helyzetűek körében közmunka tanulási 

motivációkat csökkentő hatásában látják16. Az egyes szakemberek között ugyanakkor 

nincs egyetértés a tankötelezettség idejének leszállítása és a korai iskolaelhagyás közötti 

kapcsolat szorosságának vizsgálata kapcsán. A 2018-as Munkaerőpiaci Tükörben megjelentek 

 
13 A korai iskolaelhagyás rátája az Európai Unióban hivatalosan használt definíció szerint azon 18–24 évesek 

arányát méri, akiknek (még) nincsen középfokú (ISCED 3 szintű, szakmunkás vagy érettségi típusú) 

végzettsége, és nem is vesznek részt oktatásban vagy képzésben. A mutatót az Eurostat által koordinált éves, 

nagymintás munkaerő-felvétel alapján számítják. A mutató tulajdonképpen egy alsó becslés, hiszen a 18–24 

éves, oktatásban résztvevők egy bizonyos hányada később sem fog középfokú végzettséget szerezni. Ráadásul 

a felmérés bármilyen, tehát nem végzettséghez vezető oktatásban való részvétel esetén sem sorol egy fiatalt a 

korai iskolaelhagyók közé. 
14 2017-es Eurostat adatok alapján 
15 Széll Krisztián – Nagy Ádám: Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek In: Margón kívül - 

magyar ifjúságkutatás 2016. Szerkesztette: Nagy Ádám. Ecxenter Kutatóközpont, pp. 54-98. 
16 Mártonfi György: Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. pp. 36–49., Educatio 2014/1 
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szerint a tankötelezettséget érintő „reform” utáni korai iskolaelhagyási statisztikák és a 

„reform” előtti időszaki statisztikáknál bekövetkezett változások nem szignifikánsak, teljes 

biztossággal nem állítható, hogy kapcsolat állna fenn a két változó között.17 

Összességében 2002 és 2018 között az EU 28 tagállamának átlaga radikális csökkenést 

jelez. Míg az induló évben a hazai mutató kivételesen kedvezőnek számított (ekkor az EU 

átlaga 17% volt a magyar 12,2%-hoz képest), addig az időszak végére a hazai érték – 

hibahatáron belül - kissé emelkedett (12,5%), miközben az EU átlaga 10,6%-ra esett. A 

legjobb magyar érték 2010-ben 10,8% volt. Ugyan történtek anyagi jellegű – részben EU-s 

forrásból történő – fejlesztések (ingyenes tankönyv, infrastrukturális beruházások stb.), 

azonban ezek hatása a lemorzsolódási mutatókban egyelőre nem tükröződnek. 

A korai iskolaelhagyók aránya az EU 28 tagállamában és Magyarországon (%), 

2002-2018 

 
Forrás: Eurostat 

Amennyiben a környező országok mutatóit részletesebben is megvizsgáljuk, úgy jól látszik 

Románia kiemelkedően rossz adata, melytől nem sokkal marad el Magyarország sem. Míg 

Romániában az ezredfordulón meghaladta a 20%-ot a korai iskolaelhagyók száma, addig 

2018-ra sikerült 16%-ra mérsékelnie. Ezzel szemben a magyar mutató az elmúlt 18 évben alig 

csökkent (14%-ról 12,5%-ra). A rangsorban a harmadik legrosszabb értéket Ausztria mutatta 

fel az időszak elején (10%), ami 7%-ra olvadt a vizsgált időszak végére. Lengyelország, 

Szlovákia és Csehország a 2000-es évek elején közel azonos problémával szembesültek, ami 

2018-ra megváltozott. Míg Csehország és Szlovákia hibahatáron belül rontott (5,7%-ról 

 
17 Fazekas et al. (2019) Munkaerőpiaci tükör 69-75 
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6,6%-ra, illetve 6,7%-ról 7,4%-ra), addig Lengyelország kivételes eset e tekintetben, ahol 

7,4%-ról 5,2%-ra mérséklődött az említett tanulók száma. 

Az adatok alapján is látható, hogy szükség volt egy, az iskolai lemorzsolódás megelőzését 

támogató programra. Az EU-val egyeztetve végül több egyéb pályázatot is kiírtak a 

probléma kezelésére.18 Ez némileg befolyásolja a tényellentétes vizsgálat majdani 

megállapításait, hiszen alig van olyan iskola, amely nem vett részt vagy vesz részt 

valamilyen EU támogatású projektben, amely részben vagy egészében az iskolai 

teljesítmény növelését tűzte ki célul. 

A korai iskolaelhagyók aránya néhány környező országban és Magyarországon (%), 

2002-2018 

 
Forrás: Eurostat 

A továbbiakban először bemutatjuk a vizsgált projektet, hogy világossá váljon a bekerült 

feladatellátási helyek (FEH) kiválasztási módszere, a tervezett és megvalósult 

intézményfejlesztés (mit és mivel akar elérni a projektgazda), és a várható végeredmény. Ez 

segít megérteni a tényellentétes vizsgálathoz szükséges kontroll csoport kiválasztási 

módszereit, illetve az összehasonlításhoz javasolt mutatók kiválasztási szempontjait. Ezt 

a folyamatot önálló fejezetben mutatjuk be. Ezt követően a TOR-ban megjelölt kérdéseket 

járjuk körül megjelölve, hogy az egyes kérdésekre mely mutatókkal lehet megnyugtató 

választ adni. Néhány kérdés esetében azonban nem állnak rendelkezésre közvetlenül mért 

 
18Az EFOP 3.1 intézkedés szól a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés 
hátránykompenzációs képességének növeléséről.  
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mutatók, így azoknál javaslatot fogalmazunk meg arra, hogy hogyan lehet közelíteni a 

választ, esetleg milyen más (hasonló) kérdés lehet releváns. 
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3. A programban résztvevő iskolák kiválasztása 

A projekt alapvető célja komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a 

kiválasztott, végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett, illetve szegregáltan oktató 

és az országos kompetenciaméréseken alulteljesítő köznevelési intézményekben. Az OH 

kiemelte, hogy ezen célok közül a program leginkább a szegregáltan működő iskolákban 

tanulók lemorzsolódását kívánja csökkenteni. A programok a területi és helyi szintű 

pedagógiai szakmai szolgáltató rendszert fejlesztik, javítják az ágazati és helyi közösségi 

együttműködéseket. Ezek révén csökken a tanulók lemorzsolódási kockázata, a tanulók 

segítséget kapnak a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható 

kompetenciák megszerzéséhez. A projekt egésze köznevelési intézmények differenciált 

fejlesztésére irányul, a fejlesztések fókuszában minden esetben a célzott és a helyi igényeken 

alapuló komplex intézményfejlesztés áll. 

A projektben 457 – köznevelési intézmény (óvoda és iskola feladatellátási helyek - FEH) vesz 

részt, amelyből — az ágazattal való egyeztetésnek megfelelően — a 300 iskola kerül vizsgálat 

alá.  Jelenleg mindössze 19 középiskolai feladatellátási hely van a célcsoportban, ezek mind 4 

évfolyamos gimnáziumok. Ezen túlmenően kis számban egyéb FEH is bekerült a programba. 

A résztvevő intézmények köre 

Intézménykiválasztási szempont Feladatellátási helyek száma 

Szegregációs index és jogellenes elkülönítés alapján 

kiválasztott intézmények 

154 db 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 102 db 

A komplex intézményfejlesztési folyamatot támogató 

partnerintézmények 

44 db 

Összesen 300 db 

Ahogy a fenti táblázatból is kiderül, eltérő okokból kerültek be iskolák a programba. 

Mindez jelentősen nehezíti a tényellentétes vizsgálatok elvégzését, különösen a programban 

résztvevő iskolákhoz hasonló kontrollcsoport kiválasztási folyamata lesz nehezebb. A végső 

javaslat megértéséhez ezért részletesen bemutatjuk a program kiválasztási folyamatát, azaz 

azt, hogy milyen okok vezettek egy-egy FEH bevonásához. Ahogy látható, három 

célcsoportból tevődik össze a program. Ebből az első tekinthető homogénebbnek, a 

második csoport inkább véletlenszerűen került bevonásra, míg a támogató intézmények 

zászlóshajóként szerepelnek, így a kontrollcsoport kiválasztását nem érintik.  
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Az EFOP-3.1.5-16 programba bevont iskolák településenkénti megoszlása 

 

Forrás: EFOP-3.1.5-16 programiroda adatai alapján 

A program során 201 településről kerültek be iskolai feladatellátó helyek. Ezen belül 4 

településről a peres ügyek miatt, 79 településről az iskolai lemorzsolódás miatt, 51 

településről a szegregációs index miatt kerültek be FEH-k. Ezen túlmenően 5 településről 

gimnáziumok, 35 településről partnerintézmények kerültek kiválasztásra. Emellett volt 27 

olyan település, ahol többféle okból kerültek be FEH-k a programba. A továbbiakban 

bemutatjuk az egyes csoportok kiválasztási elveit, módszereit. 

2.1. Szegregációs index és jogellenes elkülönítés alapján kiválasztott 

intézmények 

Ezen intézmények kiválasztása a szegregációs index módszertanára19, valamint „A 

szegregáltan oktatott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a beavatkozások által 

érintett tankerületekben” című EFOP indikátorhoz készült háttértanulmányban meghatározott 

definíciókra, alapelvekre és szűrési lépésekre épült. Ugyanakkor némi módosítást jelent az, 

hogy a „halmozottan hátrányos helyzetű” és a „hátrányos helyzetű” tanulói arányokat vették 

figyelembe. Így a projekt során szegregáltnak azokat a feladatellátási helyeket tekintették, 

amelyekben a települési átlagnál jóval magasabb arányban tanulnak hátrányos, illetve 

 
19 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után, 

Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. november; Guidance for Member States on the use of European 

Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation; European Commission, 2015 
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halmozottan hátrányos helyzetű tanulók20. A szegregációval leginkább érintett 

feladatellátási helyek kijelölése elsőként a KIR-STAT 2014., majd 2016. évi adatbázisa 

alapján, valamint ugyanezen évek országos kompetenciaeredményeinek felhasználásával 

történt, valamennyi, 1–8. évfolyamokat működtető iskola bevonásával. 

Szintén volt eltérés a 2016-os országos kompetenciamérés eredményeinek 

figyelembevételekor. Eredetileg azt vizsgálták21, hogy az adott telephely 

kompetenciaeredménye mennyire tér el a település többi telephelyének eredményétől 

függetlenül attól, hogy milyen arányban tanulnak az adott feladatellátási helyen halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók. Azt tekintették számottevő különbségnek, amikor volt 1 vagy 

több olyan feladatellátási helye a településnek, amely a többi, átlagos eredményt mutató 

telephelyhez képest legalább 100 ponttal kevesebbet ért el a 2014. évi 6. évfolyamos 

szövegértési felmérésen. A módosítás lényege, hogy a 2016. évi adatok felhasználásával 

kialakított intézményi pótlista esetében valamennyi feladatellátási helyhez hozzárendelték a 6. 

évfolyamos 2016. évi matematika és szövegértés pontszámokat is, és abban az esetben, ha 

egy adott településről több feladatellátási hely is felkerült a listára, akkor közülük azt a 

helyet vonták be, amelynek pontszámai gyengébbek voltak. 

Ezzel az volt a cél, hogy a szegregációs index újraszámításával egy olyan intézményi pótlista 

készüljön, amely további, beavatkozást igénylő feladatellátási helyeket képes azonosítani, így 

a szegregációs index kritériumainak való megfelelésen túl további lehatárolásokat, szűréseket 

végeztek (a pótlista a projektbe korábban már bevont feladatellátási helyeket nem 

tartalmazta).  

2.1.1. Egy kis kitérő: a szegregációs index számítása 

A kedvezményezett települések kiválasztása két fő kulcstényező alapján történt: 

• A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányai, illetve 
• A kompetenciamérések eredményei alapján. 

Az iskolai elkülönülés mértékét az országos kompetenciamérés adataival vizsgálják, az 

iskolák, illetve bizonyos évfolyamok teljes körét lefedve. A kompetenciamérések és a 

hozzájuk tartozó háttérkérdőívek adatai lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iskolarendszer 

egészére nézve megfogalmazhatóak legyenek olyan állítások, melyek a különböző társadalmi 

helyzetű tanulók iskolák közötti, illetve iskolán belüli elkülönülésének mértékéről és az 

iskolai szegregáció területi különbségeiről szólnak. 

 
20 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők – a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának fennállásán túl – a következők:  a szülő 

(gyám) alacsony iskolai végzettsége, a szülő (gyám) alacsony foglalkoztatottsága, valamint az elégtelen 

lakókörnyezet vagy lakáskörülmények. [Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése].  
21 EFOP 3.1.5-16. szegregációs index – Háttértanulmány, 2015 
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1. táblázat: A szegregációs index alkotóelemei 

A szegregáció típusa Mérőszámok 

Iskolák közötti 

OKM telephelyi (igazgatói) kérdőívből 

Roma általános 

iskolások aránya 

Hátrányos helyzetű 

tanulók aránya 

Iskolán belüli 

OKM tanulói kérdőívből 

Hátrányos helyzetű 

tanulók aránya 

Anya legmagasabb 

iskolai végzettsége 

Forrás: Kertesi G. és Kézdi G. – Általános iskolai szegregáció Magyarországon az 

ezredforduló után (2009) 

A kompetenciamérések célja, hogy a köznevelési rendszer teljesítményét intézményszintű 

mélységben lehessen értékelni. Az iskolaértékelések a kompetenciamérés során felvett 

teszteredmények mellett a résztvevők által kitöltött tanulói, iskolai, illetve telephelyi 

háttérkérdőívek segítségével történnek. A tanulói háttérkérdőívek kitöltése anonimizált és 

önkéntes. Országosan az érintett évfolyamok mintegy 90 százaléka vesz részt a felmérésben, 

és a részt vevő diákok nagyjából 80-85 százaléka tölti ki a tanulói háttérkérdőívet. A 

telephelyi kérdőív a telephely egészére nézve kérdezi meg, hogy a tanulók hány százaléka 

tartozik valamilyen csoporthoz. A telephelyszintű válaszmegtagadások következtében 

azonban egyes településeken komolyabb mérési hibával mérhető a szegregációs index. A 

becslések ezért egyedi települések szintjén nem használhatók, csak csoportosított szinten 

megbízhatók. Természetesen csak olyan területi egységen belül van értelme iskolák közötti 

elkülönülést mérő jelzőszámokat számítani, ahol van legalább két iskola (iskolai telephely).  

Ezen adatokból készült különböző mutatók alkotóelemei a szegregációs indexnek, ami a 

lemorzsolódással fenyegetett intézmények fő mutatórendszere, amellyel az eddigiek során 

leginkább optimálisan tudták végezni az OH munkatársai a különböző oktatási intézmények 

szelektálását. Ugyanakkor ez az indikátorrendszer is jelentős hiányosságokat hordoz 

magában. 

A vizsgált teljes települési körből 409 településre lehetett szegregációs indexet számolni. 

Ezen kívül 13 településen minden tanuló HHH státuszú, 26 településen pedig HH státuszú 

volt, és ezek a települések többnyire csak egy feladatellátási hellyel rendelkeznek, ezért két 

szempont miatt sem lehetett rájuk szegregációs indexet számolni. További 1266 településen 

csak egy feladatellátási hely működött. 161 településen egyáltalán nem volt HH helyzetű 

tanuló. 1302 településen pedig nincs általános iskolai oktatás.  
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A szegregációs elemzés alapvető célja azt vizsgálni, hogy a különböző társadalmi hátterű 

gyerekek milyen arányban tanulnak együtt, egy iskolában vagy pedig elkülönülten, különböző 

intézményekben. Az etnikai hovatartozásról, elsősorban a roma tanulók iskolánkénti 

arányáról, nem állt rendelkezésre hivatalos statisztikai adat. Ugyanakkor a HHH státuszú 

tanulók között a tapasztalatok alapján nagy arányban vannak roma tanulók. A 

számítások során azt vizsgálták, hogy az adott feladatellátási helyen milyen arányban illetve 

számban tanulnak HHH státuszú gyerekek a települési átlaghoz képest. (A települési átlagot a 

település iskoláiban tanuló diákok száma alapján határozták meg.) A szegregációs index 

települési szinten azt mutatja meg, hogy a településen a nem HHH-s gyerekek mekkora 

valószínűséggel tanulnak együtt a különböző iskolákban HHH-s gyerekekkel.  

2. táblázat: A hazai általános iskolai FEH-ek megoszlása HHH diákok aránya szerint 

(db) 

 

A szegregációs indexet települési szinten határozták meg, s ez alapján 4 kategóriába 

sorolták a településeket (az 1. csoportba tartozók a szegregációval legerősebben érintett 

települések, a 4. csoportba azok kerültek, ahol nem számolható index érték). Az így 

meghatározott települések alapján választották ki a szegregáció szempontjából leginkább 

érintett járásokat. 

 

 

12 
 

 

 

Kategória Kategória neve Érintett feladatellátási helyek száma 

I. kategória 
a szegregációval legerősebben érintett 

feladatellátási helyek 
97 

II. kategória 
a szegregációval közepesen érintett 

feladatellátási helyek 
88 

III. kategória 
a szegregációval kevésbé érintett 

feladatellátási helyek 
180 

 

I I .4. Szegregáció jeleit mutató feladatellátási helyek/intézmények – megyei összesítés 

Ha intézményi szintre összesítjük a vizsgálatba bevont feladatellátási helyeket 2456 köznevelési 

intézményt kapunk, ahol volt 1-8 évfolyamos tanuló. Ezek közül 315 intézmény került be abba a 

három fő kategóriába, ami a szegregáció szempontjából leginkább érintett iskolákat tartalmazza. Ez a 

vizsgált intézmények 13%-át teszi ki.  

3H arány > 500% 500% > 3H arány > 150% 3H arány < 150%

A felhely 3H tanulóinak aránya a 

települési átlaghoz képest  
(települési  átlag =100%)

146 331 3290

További kiválasztási feltétel:

Ebből

gyógypedagógiai feladatot ellátó 

hely, EGYMI
86 62 102

kiesett felhelyek (gimnázium, 

felnőttoktatás, vagy csak 1-2 

kihelyezett évfolyam működik a 

felhelyen)

1 39

települési szinten 5%-nál 

magasabb a 3H tanulók aránya
7 90

települési szinten 5%-nál 

alacsonyabb a 3H tanulók aránya
41 129

              ebből a 2H tanulók aránya 

nagyobb mint a települési átlag 

kétszerese

47 98

              ebből a 2H tanulók aránya 

kisebb mint a települési átlag 

kétszerese

82

Elsődleges kiválasztási fe ltétel:
Érintett feladatellátási helyek száma, db

A szegregációval leginkább érintett iskolák, feladatellátási helyek
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3. táblázat: A kiválasztási listán szereplő FEH-ek megoszlása szegregációs index alapján 

(db) 

 

Összesen 775 ezer 1-8. évfolyamos tanuló volt a vizsgálatban résztvevő telephelyeken, 

akiknek a 12%-a a szegregáció szempontjából érintett feladatellátási helyek egyikébe járt. Ha 

csak a HH-s, illetve HHH-s tanulókat nézzük, akkor az érintett tanulók aránya 15%, illetve 

12%. Ugyanakkor évről-évre jelentős változások is végbementek, amelyek a programba 

kerülés kiválasztási folyamatára is hatással voltak. Így pl. a Kaposvári járás egyik 

feladatellátási helyén 2012-ben a tanulók 87%-a volt HH és 13%-a HHH státuszú. 

Ugyanakkor a 2014-es adatok szerint csak 1 HH-s diák maradt és nem volt HHH státuszú 

tanuló. A változás részben a jogszabályi változásoknak köszönhető (országosan is 

csökkent a HHH és HH státuszú tanulók aránya).22 Eközben a FEH kompetencia 

eredménye jelentősen javult. 

A szegregációs index alapján végül összesen 101 intézmény 124 feladatellátási helye 

került bevonásra (ebből 6 FEH nem kívánt részt venni a programban, 1 FEH „szünetelt”). A 

2016. évi szegregációs index alapján összesen 9 FEH került be. További 112 állami és 32 

nem állami fenntartású FEH szerepel még az intézményi pótlistán, amelyek bevonása nem 

történt meg, így lehetőség van arra, hogy néhányan közülük kontrollintézményként vegyenek 

részt a projekt hatásvizsgálatában.  

A projektben végzett differenciált intézményfejlesztési folyamat során a projektbe bevont 

FEH-ek egy része jogellenes elkülönítés (iskolai szegregáció) tárgyában folytatott peres 

eljárással is érintett, illetve olyanok, amelyek kizárólag a peres eljárással való érintettségük 

miatt kerültek kiválasztásra. A jogellenes elkülönítés a magyar jogrendben „Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvényben az 

 
22 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása (2013. évi XXVII. törvényt (a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról). A változás egyik fontos pontja, hogy a hátrányos helyzet kategóriájába 

kerüléshez nem elegendő a család anyagi helyzete miatt megítélt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK). Mellé szükséges legalább egy hátránynövelő 

jellemzővel rendelkeznie az adott, hátrányos helyzetű kategóriába sorolt gyereknek. A 

jogszabály három területet határoz meg hátránynövelőként: a szülők alacsony iskolai 

végzettségét, a tartós munkanélküliségüket, illetve az elégtelen lakáskörülményeket. 
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Kategória Kategória neve Érintett feladatellátási helyek száma 

I. kategória 
a szegregációval legerősebben érintett 

feladatellátási helyek 
97 

II. kategória 
a szegregációval közepesen érintett 

feladatellátási helyek 
88 

III. kategória 
a szegregációval kevésbé érintett 

feladatellátási helyek 
180 

 

I I .4. Szegregáció jeleit mutató feladatellátási helyek/intézmények – megyei összesítés 

Ha intézményi szintre összesítjük a vizsgálatba bevont feladatellátási helyeket 2456 köznevelési 

intézményt kapunk, ahol volt 1-8 évfolyamos tanuló. Ezek közül 315 intézmény került be abba a 

három fő kategóriába, ami a szegregáció szempontjából leginkább érintett iskolákat tartalmazza. Ez a 

vizsgált intézmények 13%-át teszi ki.  

3H arány > 500% 500% > 3H arány > 150% 3H arány < 150%

A felhely 3H tanulóinak aránya a 

települési átlaghoz képest  
(települési  átlag =100%)

146 331 3290

További kiválasztási fe ltétel:

Ebből

gyógypedagógiai feladatot ellátó 

hely, EGYMI
86 62 102

kiesett felhelyek (gimnázium, 

felnőttoktatás, vagy csak 1-2 

kihelyezett évfolyam működik a 

felhelyen)

1 39

települési szinten 5%-nál 

magasabb a 3H tanulók aránya
7 90

települési szinten 5%-nál 

alacsonyabb a 3H tanulók aránya
41 129

              ebből a 2H tanulók aránya 

nagyobb mint a települési átlag 

kétszerese

47 98

              ebből a 2H tanulók aránya 

kisebb mint a települési átlag 

kétszerese

82

Elsődleges kiválasztási feltétel:
Érintett feladatellátási helyek száma, db

A szegregációval leginkább érintett iskolák, feladatellátási helyek
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egyenlő bánásmód megsértésének egyik jogeseteként jelenik meg. Az egyenlő bánásmód 

megsértése miatt indult peres eljárások, továbbá az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 

kiadott jelentések az alábbi településeket érintik: Békés, Eger, Hajdúböszörmény, Heves, 

Karcag, Kazincbarcika, Kiskunfélegyháza, Ózd, Salgótarján, Sárospatak, Tiszaújváros, 

Gyöngyöspata, Győr, Hajdúhadház, Jászapáti, Jászladány, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, 

Szentes, Tatabánya, Tiszavasvári, Tiszaújváros.  

Amennyiben egy FEH peres eljárással való érintettségének ténye megállapításra került 

és az intézménynek más FEH-i is működnek, úgy az intézmény valamennyi FEH-e 

kiválasztásra került. Emiatt a projektbe kerültek „szűk értelemben vett” peres eljárással 

érintett FEH-ek, valamint olyanok, amelyek csupán anyaintézményükön keresztül, az OM 

azonosság miatt érintettek. Összesen 30 olyan FEH került bevonásra, amely kizárólag peres 

eljárással való érintettsége miatt került kiválasztásra, további 24 FEH ugyan érintett volt peres 

eljárással, de kiválasztása a 2014. és a 2016. évi adatok felhasználásával számított 

szegregációs index alapján a korábbiakban már megtörtént. 

2.1.2. Egy kis kitérő: a romák aránya a településeken, a fiatal romák aránya a 

járásokban23 

A szegregációs index számításakor figyelembe veszik az iskolákon belüli roma etnikumúak 

arányát (amely az iskola vezetői kérdőívben szerepel24). Ezen adat amiatt is kiemelt figyelmet 

kap, mivel a leszakadó településeken nagyobb arányban találhatók roma származásúak. 

Ezeken a településeken pedig az iskola fenntartása is nehezebb, illetve a tanulói motiváció is 

kisebb lehet a tanulásra. Ezen túlmenően az iskolai szegregációval (iskolák közötti és iskolán 

belüli) is fokozottan veszélyeztetettek a romák. Mindez növeli a lemorzsolódás (korai iskola 

elhagyás) veszélyét. A továbbiakban a KSH Népességtudományi Intézet nem nyilvános 

adatai alapján mutatjuk be a roma népesség megoszlását, illetve a kiválasztott 

intézmények esetében a települési roma arányszámokat. 

  

 
23 Az EFOP 3.1.5. hatásvizsgálatával kapcsolatos kérdések nem térnek ki ezen problémakör vizsgálatára, 
ugyanakkor a fejezetben tett megállapításokat fontosnak tartottuk megemlíteni a hatásvizsgálat teljesebb körű 
vizsgálatának érdekében. 
24 Az iskolák egyéni szinten nem gyűjthetnek adatot a tanulók etnikai hovatartozásáról, ugyanakkor az 
iskolavezetői kérdőívben az iskola beírhat egy becsült arányszámot a roma származású tanulók arányáról. Ezen 
becsült érték sok esetben pontatlan, nem megbízható. 
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A roma kötődésűek aránya településeként (2018) 

 
Forrás: NKI adatok alapján GKI számítás 

 

A fenti térképen vizualizáltuk a roma kötődésű lakosság arányát települési mélységben (A 

KSH-NKI ezt a megfogalmazást használja a roma lakosság minél szélesebb körű 

meghatározására. Ezen arányok a KSH által mért értékeket meghaladják, ami valószínűleg 

reálisabb képet ad a „valós” roma etnikumú lakosság arányáról.) Települési szinten vizsgálva 

az adatokat látható, hogy kiemelkedő arányban élnek romák Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok megye 

településein. Jelentős összpontosulás és átlagot (5,7%) meghaladó arányok figyelhetők meg 

továbbá a tolnai, a somogyi és a békési települések jelentős részén. 
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EFOP 3.1.5.-16 projektben résztvevő általános iskolák településein (kivéve gimnáziumok 

és partnerek) a roma kötődésűek aránya (országos) 

 

 

Forrás: NKI adatok alapján GKI számítás 

A roma kötődésűek aránya azokon a településeken, ahol a projektben résztvevő iskolák 

vannak, elég csekély. Ugyanakkor az OH szakértői azt valószínűsítik, hogy a legmagasabb 

roma arány nem a mikrotérségi központokként értelmezhető, iskolával rendelkező 

településeken van, hanem az iskola nélküliekben, így az eltérés szükségszerű következménye 

a demográfiai viszonyoknak. Többségében Észak-Kelet-Magyarországon található néhány 

magas roma kötődési arányú település, ahol kedvezményezett iskolák is voltak. Ennek oka a 

szegregációs index számítási módjából adódik, mivel az egyiskolás települések kimaradtak a 

számításból. Márpedig a nagyarányú roma népességgel jellemezhető települések körében sok 

az apró vagy kis falu. Számszerűen: a roma kötődésűek aránya az országos települési 

átlaghoz (5,7%) képest a kiválasztott iskolák települései esetében 6,3%. 

A következő térképen vizualizáltuk a roma kötődésű, 0-21 éves lakosság arányát járásonként. 

Az OH szakértői kiemelik, hogy ezen a szinten már nem érvényesülnek a fentebb említett 

demográfiai okok, ugyanakkor nem lehet azonosítani a lemorzsolódással veszélyeztetetteket a 

romákkal. A mutató statisztikai okokból járási szinten készült ugyan, de így is jól használható 
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az iskolai szegregáció vizsgálatához. Országosan a mutató 10,8%, azaz több mint minden 

tízedik (0-21 éves korú) magyar állampolgár roma származású. Átlagot meghaladó járások 

közé tartoznak az észak-kelet magyarországi, illetve a dél-nyugati országrészhez tartozó 

járások, ahol a roma etnikum aránya eleve magas. 

A 0-21 éves korcsoportban a roma kötődésűek százalékos megoszlása járásonként (2018) 

 
Forrás: NKI adatok alapján GKI számítás 

Érdemes megvizsgálni a fiatal roma kötődésűek arányát azon járások esetében, ahol az EFOP 

3.1.5.-16 projektben résztvevő általános iskolák találhatók. Ez azért is érdekes, mivel ez az a 

korosztály, amelybe a tankötelesek tartoznak. Jól láthatóan azokban a járásokban, ahol van 

kiválasztott iskola, ott jóval alacsonyabb a fiatal romák aránya (6,4%) az átlaghoz 

(10,8%) képest. Ez jól mutatja, hogy a szegregációs index kevéssé érzékeny a roma 

lakosság valós arányaira, módszertani okokból. A kiválasztás problémája az, hogy sok olyan 

járás iskolái kerültek a programba, ahol relatíve csekély a fiatal romák aránya, miközben 

kevés olyan járás került be, ahol ez az arány kimagasló. Persze ezt nem kérhetjük számon 

a program kidolgozóitól, mert az idézett kutatás viszonylag friss, s az adatok a 

kiválasztáskor még nem voltak elérhetők. 
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Az EFOP 3.1.5.-16 projektben résztvevő általános iskolák járásain (kivéve gimnáziumok 

és partnerek) a roma kötődésűek aránya (0-21 éves korcsoportban 

 

Forrás: NKI adatok alapján GKI számítás 

 

2.2. A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

A kiválasztás a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 11/A. alapján működő jelzőrendszer adatai és a 2013–2015 közötti időszak 

kompetenciamérési eredményeinek figyelembevételével és felhasználásával történt.  

A kiválasztás során 15 ezer FEH-et vizsgáltak, amelyből kiszűrték a korábban már 

beválasztott iskolákat, a közép-magyarországi FEH-eket, valamint a 100 főnél kisebb 

intézményeket. A tanulói adatok alapján (átlageredmény közepes alatti, volt elégtelen 

osztályzatuk, rossz magaviseletűek, évismétlők stb.) további szűkítést végeztek, így végül 500 

FEH maradt a listán. Ezt követően bekerültek a végső támogatotti körbe azok, akik részt 

vettek a TÁMOP 3.1.4. B-13/1 projektben, illetve azok, akik a már kiválasztott települések 20 

km-es körzetében helyezkedtek el. Ezen kívül a kollégiummal is rendelkező 4 osztályos 

gimnáziumok is bent maradtak. A lista további szűkítése azon gimnáziumi feladatellátási 

helyek kiszűrésével folytatódott, amelyek érintettek voltak a Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Tehetséggondozó Programjában. Ezt követően a kompetenciamérésekben 

alulteljesítő iskolák kerültek kiválasztásra (81 FEH), ahol a HH, HHH tanulók aránya 

meghaladta a 15%-ot. Így 55-re csökkent a kiválasztott iskolai kör. Összességében 102 FEH 

került be a kiválasztotti körbe ezen szempontok alapján. 
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2.3. A komplex intézményfejlesztési folyamatot támogató partnerintézmények  

A bevont 44 partneriskolának fontos szerepe van az intézményekben zajló komplex 

fejlesztésben, mivel a szakmai koncepció egyik fontos eleme az intézmények közötti 

partnerkapcsolati rendszer fejlesztése, a minőségi oktatás fejlesztése, és a folyamatban 

kulcsszerepet töltenek be a köznevelési intézmények közötti hálózati tudásmegosztó 

műhelyfoglalkozások. A partnerintézmények kiválasztásának alapjául a családiháttér-

index szolgált. Az országos kompetenciamérés tanulói kérdőíveinek adataiból képzett, a 

tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével 

összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató 

iskolák teljesítménye. Így azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is 

megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb 

tanulókkal foglalkoznak, az valamilyen szempontból hátránnyal indulnak (családi háttér, 

tanulmányi eredmények, jövedelmi viszonyok). 

Összesen 68,1 ezer diákot és 7136 pedagógust érint a projekt a kiválasztott 300 

feladatellátási helyen. Ezen belül az SNI tanulók aránya 6,2% (országosan 4,9%), a HH 

arány 11,3% (országosan 7%), a HHH arány 30% (országosan 9,6%), a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülők aránya pedig 55,7% (országosan 26,8%). Vagyis 

sikerült a leghátrányosabb tanulói kört viszonylag jól lefedni. 

Mint az eddigiekből kiderült, az EFOP-3.1.5 projektbe bevont feladatellátási helyek 

csoportja nem tekinthető homogén iskolai csoportnak, számos lényegi, a szakmai 

minőséget meghatározó szempont alapján különböznek. Ennek okai elsősorban a fejlesztési 

célokban, az ún. intézményi kategóriák meghatározásában, valamint a kiválasztást képező 

módszerek sokféleségében keresendők. A bevont FEH-e (intézmények, iskolák) szakmai 

minőségét alapvetően az (1) oktatáshoz való hozzáférés, (2) az iskolák, pedagógusok 

jellemzése, valamint az (3) iskolák eredményessége határozza meg. E három szempont 

számos változó segítségével elemezhető, amely alapján jól kirajzolódnak az egyes kategóriák 

jellegzetességei. A mutatókra később javaslatot teszünk. 
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4.  A program célja és módszerei, várható eredmények 

A lemorzsolódást megelőző kiemelt uniós fejlesztési programok előzményének tekinthető az 

IPR (integrált pedagógiai rendszer) program, ami 2003 és 2012 között működött. A cél 

akkor egy inkluzív tanulási környezet megteremtése volt, aminek két alapvető eleme, a 

folyamatosan kontrollált heterogén tanulási környezet és egy pedagógiai keretrendszer voltak, 

ahol a pedagógiai módszerek terén az egyéni fejlesztési tervekre kifejezetten fókuszáltak. A 

programnak az ún. OOIH (Országos Oktatási Integrációs Hálózat) adta a szakmai támogató 

hátterét. Az EFOP-3.1.5. nagyban támaszkodik ezekre az elemekre, de most az akkori 

programból hiányzó elemekre, mint pl. az intézményfejlesztés, partnerek bevonása, 

hálózatosodás helyezték a hangsúlyt és kevésbé a pedagógusok módszertani fejlesztésére. 

Az EFOP-3.1.5. program alapját képező ILMT rendszer ugyan egy olyan keretrendszer, 

amely komplex intézményfejlesztést céloz meg és ezen belül kitér az iskolai pedagógiai 

munkára is, de a program 2020-as zárásáig egészen biztosan nem érnek el az intézményi 

szintig.25  

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 programban mindhárom célcsoport egy komplex 

intézményfejlesztési folyamatot valósít meg, amely az iskolai lemorzsolódás megelőzését 

támogatóPedagógiai Keretrendszer pilotjaként működik. A hatékony támogatáshoz az 

intézmények differenciált fejlesztésére van szükség.  

1. táblázat: A komplex és differenciált intézményfejlesztés bemutatása 

KOMPLEX  

Átfogó  

Az intézményfejlesztés minden intézményi területre 

kiterjed, amely az iskolai lemorzsolódás 

megelőzésében szerepet játszik. 

Rendszerelvű  
Az intézményfejlesztést egymással összefüggő 

elemek rendszereként értelmezi. 

Folyamatelvű  
Az intézményfejlesztést összetett folyamatként 

kezeli. 

Intézmények sajátos 

helyzetét figyelembe 

vevő 

Az intézményfejlesztési folyamat az adott FEH, az adott iskola 

helyzetére, helyi értékeire, szükségleteire épít, melynek fontos eleme 

a pedagógusok igényeire építő további differenciálás. 

Kooperatívan 

működő, strukturált 

fejlesztő szervezettel 

megvalósított 

Az intézményfejlesztést egy strukturált, kooperatívan működő, mikro 

csoportos szerkezetű, intézményi fejlesztő szervezet végzi. 

Hálózati tanulásra 

épül  

Az intézményfejlesztés fontos eszközrendszere a köznevelési 

intézmények, valamint a szolgáltatók közötti együttműködés, az 

egymástól való tanulás. 

 

 
25 Éppen ezért felmerülhet annak az igénye, hogy az intézményfejlesztés produktumai is értékelés alá essenek, 

így a helyzetértékelési és intézkedési tervek. 
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Egyrészt azért, mert a fejlesztés a helyi értékekből, folyamatokból, az ott dolgozó 

pedagógusok gyakorlatából, elképzeléseiből, karrierterveiből, valamint fejlesztési igényeiből, 

szükségleteiből indul ki. Másrészt azért, mert figyelembe veszi a helyi adottságokat, az adott 

iskolában tanuló gyerekek családi hátterét, a települési, járási köznevelési rendszer elemeit, 

dinamikáját, valamint a demográfiai trendeket, az iskolai szolgáltatás társadalmi 

környezetének elemeit. 

Egy 2014-es tanulmány26 a helyi oktatáspolitika hatását mérte az iskolai szegregációra. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a helyi iskolapolitika a tanulói mobilitás miatt 

természetszerűleg kialakuló iskolai szegregációt jellemzően tovább erősíti. A helyi 

iskolapolitika szegregációt erősítő hatása országos átlagban viszonylag mérsékelt, az átlagos 

hatás mögött azonban igen jelentősek az egyes városok közötti különbségek: néhány város 

oktatáspolitikai gyakorlata az iskolák közötti egyenlőbb etnikai megoszlást segíti elő, míg 

más városoké jelentős mértékben hozzájárul az iskolák közötti etnikai elkülönüléshez.  

A szabad iskolaválasztás lehetősége miatt az iskolakörzetek közötti ingázás inkább a többségi 

tanulókra jellemző, melynek eredményeképpen a hátrányos helyzetű tanulók még annál is 

jelentősebb mértékben fognak bizonyos iskolákba koncentrálódni, mint azt a lakóhelyi 

szegregáció és az iskolakörzetek határai alapján várhatnánk (a vizsgált 100 város 8. 

évfolyamos tanulói közül 2009-ben az alacsony státusú tanulók kevesebb, mint 25 százaléka 

járt nem a lakóhelyi körzetének megfelelő iskolába. Ugyanez az arány a magasabb státusú 

tanulók esetében 50 százalék).  

A vizsgált városokban az általános iskolák szegregáltsága erősen összefüggött a magasabb 

státuszú tanulók iskolakörzetek közti ingázásával, a helyi oktatáspolitikával, továbbá a roma 

tanulók városi arányával. A lakóhelyi szegregáció nincs közvetlen összefüggésben az iskolai 

szegregáció mértékével27, feltehetően azért, mert a szabad iskolaválasztás rezsimjében a 

tanulók iskolakörzetek közötti mobilitása erősen csökkenti a tényleges lakóhely szerepét. 

Mindezek alapján a komplex intézményfejlesztésnek jelentős hatása lehet az iskolai 

szegregáció csökkentésében és ezen keresztül a tanulmányi eredmények javulását érheti el, 

amely egyik feltétele az iskolai lemorzsolódás mérséklésének. 

Mindezek mellett a projekt a pedagógusok szemléletváltozását is igyekszik elérni. Varga 

(2016)28 a tanulmányában a pedagógusok attitűdjére vezet vissza bizonyos, a 

 
26 KERTESI GÁBOR – KÉZDI GÁBOR: Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 

100 magyar városban, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP – 2014/6 
27 Ugyanakkor az egy iskolás települések a kutatásból kimaradtak, annak ellenére, hogy a szegregációs hatás 
ezen településeken is jelentős. 
28 Varga A. (2016). A hazai oktatási integráció – tapasztalatok és lehetőségek. In Neveléstudomány, 2016/1. 
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lemorzsolódással összefüggésbe hozható eredményeket, miközben nem zárható ki, hogy ezek 

az eredmények más, nem vagy nehezen mérhető tényezőkre vezethetők vissza, s 

befolyásolják a tanári attitűdöket is.  Kimutatható a stabil tantestület és a sikeres 

felzárkóztatás közötti összefüggés, de az ok-okozati kapcsolat nem egyértelmű. Későbbi 

kutatások során érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni azzal kapcsolatosan, 

vajon milyen kapcsolatot lehet felfedezni az iskolai lemorzsolódás, a tanulói környezet, 

illetve a pedagógusi szemléletformálás között. 

A projektet felzárkóztatási programok is támogatják (bár azok foglalkoztatás-javító 

fókusszal működnek elsősorban). A munkaerőpiactól legtávolabb lévők számára ad esélyt az 

„Aktívan a tudásért” kiemelt projekt. Ebben 21 ezer fő vesz részt, melyből 8400 fejlesztő 

képzésben részesül. A roma nők munkaerőpiacra jutásának elősegítése, foglalkoztatási 

helyzetének javítása érdekében folytatódnak a „Nő az esély – képzés és foglalkoztatás”, 

valamint a „Nő az esély – foglalkoztatás intézkedések” programok. A Roma mentorhálózat 

fejlesztése egy korábbi intézkedés folytatása (célja, hogy a társadalmi felzárkózást szolgáló 

programok a korábbinál magasabb arányban érjék el a hátrányos helyzetű – elsősorban roma 

– embereket). 

A felsorolt programoknak áttételes pozitív hatása lehet a jelen programra. Amennyiben 

javul a foglalkoztatás szintje, s ennek hatására a jövedelmek jelentősen emelkednek, úgy 

részben automatikusan mérséklődik a HH és HHH gyermekek száma a köznevelésben. 

Emellett mintaértékű lehet a diákok számára, hogy a szülők újra keresőképessé válnak, ami 

növelheti a tanulók iskolai motivációját.29 Az anyagi helyzet javulása az infokommunikációs 

eszközök gyorsabb elterjedését is javítja körükben, amely lehetőséget ad azok tanulási célú 

alkalmazására is. Ez szintén pozitívan hathat az iskolai eredményekre. A szülők rendszeres 

kereső tevékenysége pozitív hatással lehet az iskolai mulasztásokra, késésekre is. 

(Amennyiben a szülők foglalkoztatottak, életükben rendszeresség és rendezettség van, úgy 

azzal követendő jó példát mutathatnak gyermekeiknek.) 

A tanulói lemorzsolódási projekt alapvető célja a szegregált, hátrányos helyzetben lévő 

településeken levő tanulók lemorzsolódásának megakadályozását célozza, különböző 

intézményi fejlesztéseken keresztül (infrastrukturális, szemléletformáló, oktatási, oktatás-

módszertani területek). Kiemelendő, hogy a kiírás címadása megtévesztő lehet, ugyanis a 

projekt keretén belül egyszerre több különálló oktatáspolitikai problémát is 

megpróbáltak orvosolni a döntéshozók. Ugyanakkor ebben keverednek a tanuló 

lemorzsolódást megakadályozó és az intézményi fejlesztések általános elemei, esetenként 

nem egyértelmű maga a célkitűzés sem.  

 
29 Ennek sikerességének mérésére javasoljuk a munkanélküli romák arányának és számának változását is 

megvizsgálni.  
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A pályázati felhívás 2016 októberében jelent meg, a projekt fizikai megvalósulása 2017. 

január hónaptól indult. Ezt követően a projekt 2018-ban akadályokba ütközött, amikor az 

állami szférát érintő létszámzárlat került elrendelésre. Ez kockázatot jelentett a megkezdett 

feladatok folytatólagossága szempontjából, mivel a projekt keretében az iskolafejlesztést az 

adott intézmények pedagógusainak bevonásával folytatták le. Ennek során a projektbe bevont 

pedagógusokat az Oktatási Hivatal egyedi szerződéssel alkalmazta így a létszámzárlat a 

projekt feladataiba bekapcsolódó tanárokat is érintették. A létszámzárlat feloldását követően a 

program az eredeti terveknek megfelelően folytatódott szeptembertől, de ez jelentős többlet 

adminisztrációval járt (újra kellett kötni a szerződések egy részét). Ezen projekten túlmenően 

további, hosszú távú intézményfejlesztési projektet is tervez az OH, a 2014-2020-as EU 

költségvetési ciklust követően. 

Az EFOP 3.1.5-16 felhívásban négy indikátor került meghatározásra:  

• új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma (cél: 240) 

• a támogatott programokban résztvevő tanulók száma (cél: 30 ezer diák) 

• a képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (cél: 1800 pedagógus) 

• a deszegregációs programban résztvevő intézmények száma (cél:100 FEH) 

A pályázat mérföldkövei alapján az indikátorok által meghatározott célkitűzéseknek 

egyenként el kell érnie az 50%-os teljesítési szintet 2019. október 31-ig, továbbá a 

programoknak le kell zárulniuk 2020. szeptember 30-ig.30 

 
30 Azonban várhatóan a projekt teljesítése későbbi időpontra fog tolódni a projekt időközi szüneteltetése miatt. 
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5. Javasolt vizsgálati módszerek 

A lemorzsolódás vizsgálatakor több szűkítés is szükséges az értelmezhető eredmény 

érdekében. Ugyan a projektben részt vesznek általános iskolák, gimnáziumok, 

szakgimnáziumok, azonban az elemszám miatt a lemorzsolódás vizsgálatához kizárólag az 

általános iskolák adatait tudjuk felhasználni (ahogy a projektindító megbeszélésen 

megállapodtunk). Ezen belül a partnerintézmények mutatói jelentősen javítják az induló 

értékeket, így a végleges vizsgálatkor ezen intézményi kört kihagyni javasoljuk. Ezzel az 

első három általános iskolai csoport marad meg (szegregációval érintett, szegregációs index 

alapján kiválasztott, kompetencia eredmények alapján bekerült iskolák).  

A felhasználandó adatokat, statisztikákat két külön kategóriára lehet bontani és vizsgálni. 

Egyrészről az oktatási intézmény által a projekt keretében előállított, másrészről a külső 

intézmények által gyűjtött, az egyes iskolákra vonatkozó adatokat lehet megkülönböztetni, s 

további elemzés alá venni.  

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy milyen elemzési keretek állíthatók fel. Első 

megközelítésben kétféle módszer merül fel: egyrészt a projektet érdemes önmagához 

viszonyítani. Ez esetben azt vizsgáljuk, hogy a résztvevő (szűkített körű) általános iskolák 

tanulói milyen eredményeket értek el az induló értékhez képest. Ez esetben felhasználhatók a 

saját adatgyűjtés eredményei és a különböző egyéb mérési eredmények (pl. 

kompetenciamérés, szegregációs index, lemorzsolódást előrejelző rendszer). Ugyanakkor azt 

is világossá kell tenni, hogy a várható vizsgálati időpontban (2020-ban) még nem lesznek 

valódi értékelhető adatok. Ennek oka az, hogy a lemorzsolódásra gyakorolt hatások 

legkorábban 2024-25-től lesznek láthatók, amikor a 2017-ben 6. osztályosok esetében a 

lemorzsolódás láthatóvá válik. Megítélésünk szerint a projekt hatása inkább 2019-20-tól 

bontakozik ki, így a valós eredmények 2026-27-től számolhatók. 

Másrészt érdemes a hagyományos tényellentétes vizsgálatokat is elvégezni. Ez esetben 5 

fajta alternatív csoportosítás is elképzelhető, ha a végső célt, a végzettség nélküli iskola 

elhagyás mérséklését tekintjük.31 A következő elvi lehetőségek kézenfekvőek az 

összehasonlításhoz: 

1. A pótlistára került iskolák vizsgálata alapján (ezt a projektgazda maga is felvetette). 

2. A szegregációs index alapján kiválasztott egyéb feladatellátási helyek. 

3. A családi háttérindex alapján képzett feladatellátási helyek. 

4. A kompetenciamérések eredményei alapján képzett feladatellátási helyek. 

5. Azon feladatellátási helyek alapján, ahol magas a lemorzsolódás aránya. 

 
31 Az OH javasolja, hogy az intézménykiválasztási szempont ne képezze a hatásvizsgálat alapját. 
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Ugyanakkor az OH megjegyezte, hogy érdemes lenne további szűkítést végezni – néhány 

bevonni tervezett iskola elhagyásával – a kontrollminta kiválasztásakor, annak érdekében, 

hogy a minta jobban hasonlítson a vizsgálni kívánt körre. 

Az egyes módszerek más és más aspektusból közelítik a problémát. A pótlistás iskolák 

esetében a kiválasztási módszer tökéletesen azonos volt, így az eredeti kiválasztási 

módszernek megfelelő, homogén kontroll minta alakítható ki. Ugyanakkor a kiválasztás 

esetleges hibáit ez a minta is megörökli. A szegregációs index értékei alapján kiválasztott 

egyéb iskolák köre erősen hasonlít ugyan az eredeti kiválasztott iskolákhoz, de tisztábban 

koncentrál a szegregációra, mint jelenségre. A probléma ez esetben ugyanaz, mint a 

szegregációs indexnél: a kiválasztás „középre húz”, a leghátrányosabb helyzetű iskolák 

kimaradhatnak a válogatásból (mivel csak legalább kétiskolás településeket néz, illetve ezen 

belül sem minden iskolára számítható). A családi háttér index komplexen ragadja meg a 

tanulói hátrányokat, s szélesebb körű is, mint a szegregációs index (nem csak romákat céloz 

meg). Ugyanakkor a kitöltöttség nem 100%-os, így torzítások lehetnek a kitöltöttségi ráta 

függvényében. A kompetenciamérés eredményei alapján történő csoportképzés objektív 

képet sugall az iskolák közötti teljesítmény különbségeiről, illetve az elért haladásról. Mivel a 

lemorzsolódás végső soron a tanulmányi eredményektől függ, ezért ez a vizsgálat jól jelezheti 

a projekt eredményességét ebből a szempontból (miközben a szegregáció csökkentése ez 

alapján nem mérhető). A magas tanulói lemorzsolódási arányt mutató általános iskoláinak 

vizsgálata a konkrét lemorzsolódás miatt a legprecízebb eredményeket képes szolgáltatni (a 

projekt indításakor ez a vizsgálati módszer még nem volt elérhető!). Ekkor a nagy 

lemorzsolódást mutató iskolák eredményessége és a projekt iskoláinak eredményessége 

vethető össze, illetve meghatározható azon változók köre, amelyet kiemelten érdemes a 

későbbiekben vizsgálni. 

4.1.  A vizsgált feladatellátási helyek önmagukhoz képesti fejlődése a 

programban való részvétel óta 

Ez a vizsgálati módszer a legkézenfekvőbb megközelítése a kérdésnek, miszerint: milyen 

előremutató hatása lehet az elindított iskolai lemorzsolódást mérséklő programnak. Ennek 

keretében az iskolákat (FEH) saját magukhoz viszonyítjuk a pályázatban kitűzött célrendszer 

alapján.32 A projekt általános indikátorai a következők: 

• új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma (cél: 240 FEH) 

• a támogatott programokban résztvevő tanulók száma (cél: 30 ezer tanuló) 

• a képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (cél: 1800 pedagógus) 

• a deszegregációs programban résztvevő intézmények száma (cél:100 FEH) 

 
32 Az indikátorrendszer kiértékelése iskolánként nem lehetséges, mivel a pályázati kiírásban nem egyéni 

iskolákra vonatkozó elvárásokat rögzítettek. 
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Ezek az indikátorok ugyanakkor csak részben alkalmasak a teljesítmény mérésére. A javasolt 

módszer ugyanis a FEH-ek egyéni szintű adatvizsgálatát és azok összehasonlítását helyezi a 

központba, míg a pályázati indikátorok összesített, projektszintű mutatók.  

Emellett a projektben saját felméréseket is végez a projektgazda a résztvevő 

pedagógusok körében. Ennek keretében mind saját munkájukra, tapasztalatukra, mind az 

iskolai lemorzsolódás csökkentésének előrehaladásával kapcsolatos kérdéseket is feltesznek. 

A javasolt vizsgálati módszertanban ez utóbbi tud segítséget nyújtani. Itt olyan fontos 

mutatók szerepelnek, melyek a tanulói attitűd változását mutatják (igazolatlan órák száma, 

motiváltság, évismétlés gyakorisága stb.). 

Ezen indikátor-célrendszeren kívül – a projekt rövid távú hatásainak vizsgálatára – egyéb (a 

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer által gyűjtött) adatok is felhasználhatók, 

amelyek összefüggésben vannak az iskolai lemorzsolódás okaival, így a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzését szolgálják. A jelzőrendszer adataiból használhatóak például: 

• a tanulói hiányzások száma 

• az 1-es osztályzatok száma félév/év végén 

• a tanulók közül hányan kaptak félév/év végén 1-est, illetve milyen ennek halmozódása 

• az évismételt diákok száma 

• az iskolai családi háttérindex változása 

• az iskolai lemorzsolódási mutató alakulása 

• az iskolai kompetenciamérések eredményeinek változása stb. 

Megvizsgálva mindezen mutatókat, közelebbi képet kaphatunk az iskolai lemorzsolódás 

csökkentésének előrehaladásáról, illetve a szegregációs folyamatok kedvezőbbé válásáról. 

4.2. A pótlistára került iskolák köre 

A 2016. évi szegregációs index alapján összesen 9 feladatellátási helyet vontak be a 

projektbe. További 112 állami és 32 nem állami fenntartású feladatellátási hely szerepelt még 

az intézményi pótlistán, amelyek bevonása az induláskor nem történt meg, így lehetőség van 

arra, hogy néhányan közülük kontrollintézményként vegyenek részt a projekt hatásvizsgálata 

során. Ahogy korábban már jeleztük, ezen intézmények esetében az azonos kiválasztási 

módszertan miatt jelentős torzítás nem áll fenn, így kézenfekvő ezen intézményi kör kontroll 

csoportként való felhasználása. Ugyanakkor a kiválasztás esetleges hibáit örökölhették. 

4.3. A szegregációs index alapján kiválasztott egyéb feladatellátási helyek  

A vizsgálati módszer keretében az EFOP 3.1.5.-16 projektbe bekerült FEH-eket a projektbe 

be nem került, de a szegregációs index alapján rosszul teljesítő FEH-ekkel hasonlítjuk 
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össze. Ez által kiderülhet, hogy a program milyen hatással lehetett a bevont intézményekre, 

vajon ténylegesen jobban teljesítettek a „nem támogatottakhoz” képest a támogatott 

(szegregált vagy szegregációban érintett) iskolák. Az összehasonlíthatóság eredményességét 

szolgálja, hogy a kontrollcsoportban szereplő és a támogatott intézmények azonos megyékből 

kerülnek ki, közel azonos számosságban. A csoport meghatározása során két csoportot 

vizsgáltunk: 

• Azon intézményi kört, ahol a szegregációs index a 0,1-es értéket meghaladta, 

• illetve azon intézményeket, ahol a szegregációs index a 0,14-es értéket meghaladta33. 

A 0,1-es szegregációs index értéket meghaladó iskolák települései, amelyek nem kerültek 

be a programba (2016) 

 

Forrás: OH adatok alapján GKI számítás 

A fenti térképen azok az iskolák láthatók településenként (kékkel), amelyek a szegregációs 

index alapján bekerülhettek volna a támogatotti körbe, ugyanakkor (feltehetően a 

szegregációs index járási/megyei számítási metódusa34 és az egyéb peremfeltételek miatt) 

nem kerültek be. A kontrollminta kiválasztása során több szűrési eljárást is végrehajtottunk 

(ezt a fejezet első bekezdésében részletesen kifejtettük). A támogatott általános iskolai (nem 

partner intézmény) körben sem volt teljes a szegregációs index lefedettsége. Körükben 143 

FEH-nek volt indexértéke. A kontrollcsoport alapsokaságában 1814 FEH-nek volt 

 
33 Ezen értékek az átlagot meghaladó értékek, így jól mutatják a rosszabbul teljesítő intézményeket. 
34 Egy településen legalább két iskolának kell lennie stb. Lásd: Szegregációs index módszertani leírása. 
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indexértéke. Ezek közül azokat választottuk ki, amelyek esetében az indexérték meghaladta a 

0,1-es szintet. Ezt követően az eredeti támogatott FEH kör megyei megoszlása alapján 

választottunk ki megfelelő számosságú, 184 FEH-et. A következő táblázatban bemutatjuk a 

legfontosabb statisztikai jellemzőket a két csoportra vonatkozóan. 

 Szegregációs index értéke (%) 

 Támogatott kör Kontrollcsoport 

átlag 15,6 21,9 

medián 10,3 18,4 

minimum 0,0 10,3 

maximum 62,8 66,5 

szórás 14,7 11,0 

N 162 184 

Ezek alapján a kontrollmintába eső 184 iskola szegregációs indexének átlagos értéke 0,22, 

míg a támogatott FEH-eké 0,145, vagyis a kontrollcsoport kissé szegregáltabb. Ennek oka az, 

hogy a támogatott körben vannak 0 értékű FEH-ek is (vagyis, ahol nincs szegregáció), míg a 

kontrollcsoportban mindegyik iskola legalább átlagos szegregáltsági szintet mutat.  

Megvizsgáltuk azt is, ha szűkebb merítést alkalmazunk, akkor milyen iskolai kör alakítható ki 

kontroll csoportként. A 0,14-es indexértéket meghaladó, a programban nem résztvevő 

általános iskolai feladatellátási helyeket tekintettük át.  

A 0,14-es szegregációs index értéket meghaladó iskolák települései, melyek nem kerültek 

be a programba (2016) 

 

Forrás: OH adatok alapján GKI számítás 
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Egy magasabb szintű (azaz rosszabb helyzetet mutató) szegregációs index-kategorizálást 

alapul véve csökken az érintett települések köre. Több település is az észak-keleti 

országrészből származik, amelyek a 0,14-es szegregációs indexértéket meghaladták, de nem 

kerültek be a programba. A kontrollminta kiválasztása során a korábban említett szűrési 

eljárást alkalmaztuk, s itt is törekedtünk a megyei lefedettségre. Ez esetben a kontrollcsoport 

kiválasztási alapmintája 1814 FEH volt. Ebből 127 olyan intézmény került kiválasztásra, ahol 

az érték meghaladta a 0,14-es szintet és megfelelő számosságban voltak jelen a projekt 

szempontjából meghatározó megyékben. 

 
Szegregációs index értéke (%)  

Támogatott kör Kontrollcsoport 

átlag 15,6 27,5 

medián 10,6 22,2 

minimum 0,0 14,9 

maximum 62,8 66,5 

szórás 15,1 11,8 

N 143 127 

A kontrollmintába eső 127 iskola szegregációs indexének átlagos értéke 0,28, míg a 

támogatott köré 0,156. A probléma oka ez esetben is a nem szegregált intézményi kör léte a 

támogatott körben. Mivel azonban a projekt célja a szegregáció csökkentésén keresztül az 

iskolai lemorzsolódás mérséklése volt, ezért nem okoz gondot, ha a kontrollcsoport értéke 

kissé magasabb. 

4.4. A családi háttérindex alapján képzett feladatellátási helyek 

Az Országos Kompetenciamérés adatbázisában szereplő családiháttér-index az OKM 

tanulóknak szánt háttérkérdőívében szereplő, a tanulók társadalmi-gazdasági hátterére 

vonatkozó kérdéseket sűríti magába. Egyfelől olyan tételeket tartalmaz, mint a szülők 

legmagasabb iskolai végzettsége külön-külön és a tanuló halmozottan hátrányos helyezte. 

Másfelől olyan kérdéseket, melyek a gyerek neveltetésére, kulturális közegére vonatkoznak, 

úgymint a háztartásban található könyvek száma, saját könyvek száma, és hogy van-e otthon 

számítógép. Ezek javarészt a nemzetközi méréseken (pl. PISA) is használt tételek. A 

családiháttér-index értéke a tanulói kérdőív azon kérdéseire adott válasz alapján kerül 

kiszámításra, amelyek az index kialakításakor a legnagyobb magyarázóerővel bírtak a lineáris 

modellben (ezek a fent felsoroltak), az index 2013 óta tartalmazza a HHH-státuszt, előtte 

2006 óta változatlan volt a tartalma.35. 

 
35 Lak Ágnes Rozina – Szepesi Ildikó – Takácsné Kárász Judit – Vadász Csaba (2019): Országos 

kompetenciamérés 2018. Országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2018/Orszagos_jelentes_2018_.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2018/Orszagos_jelentes_2018_.pdf
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Ennek az összetett családi háttér mutatónak előnye, hogy nemcsak egy aspektusból ragadja 

meg a tanuló otthonról hozott helyzetét, hanem annak egy szélesebb spektrumát öleli fel. 

Hátránya, hogy nem minden tanuló tölti ki ezt a háttér kérdőívet (a kitöltés önkéntes), ezért az 

elmúlt években átlagosan a tanulók kb. 70%-ára volt kiszámítható az családiháttér-index. 

Az index elérhetőségi aránya nem egyenletesen oszlik el, ezért minden időszakban vannak 

olyan telephelyek, ahol az alacsony kitöltöttség miatt torzított lehet a telephelyi szinten 

összesített családi háttérindex. Ezeket az eseteket tehát vagy ki kell zárni a vizsgálatból, 

amennyiben nem okoz nagy adatvesztést, vagy az eredményeket ezen korlátokkal együtt kell 

értelmezni. 

A telephelyi családi háttérindex úgy keletkezik, hogy a diákok szintjén standardizálják a 

CSH-indexet (oly módon, hogy az átlag 0, a szórás pedig 1 legyen). Ezt követően az indexet 

átlagolják telephely szinten. Ennek köszönhetően, amennyiben a telephely CSH-indexe 

pozitív, úgy átlag feletti az odajáró gyerekek családi háttere (átlagosan), amennyiben negatív 

a CSH-index, úgy pedig átlag alatti.  

A vizsgálati módszer keretében az EFOP 3.1.5.-16 projektbe bekerült iskolákat a projektbe be 

nem került, de a családi háttérindex alapján hasonlóan teljesítő iskolákat hasonlítjuk össze. 

Mivel a családi háttér index szélesebb körű, mint a szegregációs index kijelölte kör, így mód 

van az eredeti minta jó közelítésére. 

A családi háttérindex (CSH) értéket meghaladó iskolák települései, melyek nem kerültek 

be a programba (2016) 
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Családi háttérindex értékekkel 104 FEH rendelkezett. Az alapsokaságban 1671 FEH esetében 

volt ilyen indexérték, amelyből az átlagértéket és a megyei megoszlást is figyelembe véve 130 

FEH került kiválasztásra.  

 Családi háttérindex értéke  
Támogatott kör Kontrollcsoport 

átlag -0,95 -1,26 

medián -0,95 -1,13 

minimum -2,43 -2,57 

maximum 0,73 0,71 

szórás 0,76 0,50 

N 104 130 

Ezek alapján a támogatott kör (104 FEH) CSH indexének átlagos értéke -0,95 volt, míg a 

kontrollcsoporté -1,26, vagyis több hátrányos helyzetű tanulót tartalmazott, illetve a 

hátrányok nagyobbak voltak.  

4.5. A kompetenciamérések eredményei alapján képzett feladatellátási helyek  

A mérés bevetett standard kérdésekkel foglalkozik, inkább kompetenciaterületekre fókuszál, 

semmint lexikális tudásra, ebben hasonló logikát követ, mint a PISA. Előnye – a 2008-ban 

bevezetett változtatásoknak köszönhetően – a standardizálásból fakadóan az, hogy éveken 

keresztül összehasonlítható az azonos korosztály, illetve képességszinteket lehet 

meghatározni, így azonos skálán mérhető ugyanannak a kohorsznak a teljesítmény(fejlődés)e 

a különböző életkorban megírt tesztek alapján. 

Hátránya, hogy nem tartalmaz adatokat a pedagógusokra vonatkozóan, így közvetlenül nem 

mérhető az akár osztályonként is eltérő pedagógiai kultúra hatása. Ugyanakkor a tanulók 

egyedi azonosítóinak köszönhetően összekapcsolhatók a különböző években lefolytatott 

mérések adatai, ami lehetőséget teremt a pedagógiai hozzáadott érték kiszámítására (így a 

pedagógiai munka közvetett mérésére). 

A hozzáadott érték számításáról részletesebben a Hétfa Kutatóintézet írt36: A hozzáadott 

érték azt jelenti, hogy a kvantitatív tanulási eredményeket tekintve, az adott időszakra 

vonatkozó növekedésében mely tényezők játszhattak szerepet. A modern tesztelméleti 

eszközök alkalmazásával nyert tesztadatok egymással összehasonlítható eredményekhez 

vezetnek, tehát van értelme annak, hogy egy tanuló egy adott teszten kapott pontszámából 

kivonjuk a megelőző (a mi esetünkben rendszerint két évvel korábbi) tesztelés során kapott 

 
36 Hétfa Kutatóintézet (2014). Az iskolák közötti különbségek mértékének mélyebb vizsgálata. In Oktatási 

Hivatal (szerk.): Hatások és különbségek - Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések 

eredményei alapján. Oktatási Hivatal. Budapest. Letöltve [2019.09.11.]: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodel

emzes.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
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pontszámát. Ez a különbség jelzi, hogy a tanulónak milyen mértékben gyarapodott a tudása az 

adott kompetenciaterületen. Statisztikai eszközökkel meghatározható, hogy ezen belül az 

intézményes nevelés hatása mekkora, és ez tekinthető pedagógiai hozzáadott értéknek. 

A vizsgálati módszer keretében az EFOP 3.1.5.-16 projektbe bekerült iskolákat a projektbe be 

nem került, de a kompetenciamérések alapján hasonlóan teljesítő iskolákat hasonlítjuk össze. 

Ennek fényében kiderülhet, hogy a program milyen hatással lehetett a bevont intézményekre, 

vajon ténylegesen jobban teljesítettek a „nem támogatottakhoz” képest. Kiemelendő, hogy a 

kiválasztás során kizárólag a 6. osztályos tanulók eredményeit vegyük figyelembe. Mivel a 

matematika és a szövegértés kompetenciaterület telephelyi szintű adatai közel álltak 

egymáshoz, de a matematika eredmények szórása nagyobb volt, így csak a matematikából 

elért eredmények alapján választottuk ki a kontroll mintát. A kompetenciamérés adatbázisa 

alapján a támogatott FEH-ekből 169 esetében állt rendelkezésre adat. A kontrollcsoport 

alapsokasága 2454 FEH volt, amelyből a megyei arányokat és az átlagos kompetencia mérési 

eredmény alapján 246 iskolát választottunk ki. 

 Kompetenciamérés eredménye  
Támogatott kör Kontrollcsoport 

átlag 1357 1375 

medián 1362 1365 

minimum 1058 1125 

maximum 1657 1645 

szórás 125 75 

N 169 246 

 

Vizsgálatunk során a matematikai OKM-re fókuszáltuk a figyelmünket, mivel e felmérés 

esetében volt a legnagyobb eltérés a maximális és a minimális eredmények között. Ezek 

alapján a kontrollmintába eső 246 iskola kompetenciamérésének átlagos értéke 1375, a 

támogatott köré pedig 1357 pont lett, vagyis kissé jobban teljesítettek 2016-ban a 

kontrollcsoport FEH-ei.  

4.6. A magas tanulói lemorzsolódási arányt mutató feladatellátási helyek 

vizsgálata 

Végül érdemes megvizsgálni, hogy maguk az iskolai oktatásból kimaradt tanulók mely 

iskolákból származnak. Ezen intézmények a különböző tanulói eredményességi mutatókban 

jellemzően alulmaradnak az országos átlag tekintetében. A lemorzsolódás kimutatására a 

közelmúltban az OH kifejlesztett egy jelzőrendszert annak érdekében, hogy a korai 

iskolaelhagyók után követése megvalósulhasson. 
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A folyamatindikátor meghatározása során a KIR tanulói nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján az adott tanévben jogviszonnyal rendelkező tanulókat vizsgálták abból a szempontból, 

hogy a következő tanévben rendelkeztek-e középfokú végzettséggel, illetve folytattak-e 

tanulmányokat. A folyamatindikátor a 2017/2018. tanévben tanulói jogviszonnyal 

rendelkezőkre vonatkozóan a következőképpen definiálható:  

Az alappopulációt azok a tanulók alkották, akik a 2017/2018. tanévben, tehát 2017. 

szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között:  

• 16-24 év közöttiek voltak és  

• 2017. október 1-jén aktív tankötelezettséget teljesítő vagy nem tankötelezettséget 

teljesítő jogviszonnyal és nappali rendszerű vagy felnőttoktatás – nappali munkarend 

szerinti nyitott szolgáltatással rendelkeztek és  

• a jogviszony megszűnési jogcímeik alapján 2017. október 1-jéig nem szereztek 

középfokú végzettséget, azaz eddig az időpontig nem volt olyan jogviszonyuk, ami 

középfokú végzettség megszerzésére utaló jogcímen szűnt meg.  

Azt a tanulót tekintették az alappopulációból a 2017/2018. tanévben lemorzsolódottnak, aki:  

• a jogviszony megszűnési jogcímei alapján 2018. október 1-jéig nem szerzett 

középfokú végzettséget, vagyis eddig az időpontig nem volt olyan jogviszonya, ami 

középfokú végzettségre utaló jogcímen szűnt meg és  

• 2018. október 1-jén munkarendtől függetlenül nem volt aktív jogviszonya.  

A tanulók ily módon történő beazonosításával maguk az oktatási intézmények is 

lekövethetővé válnak. Ezt követően a támogatotti kört és a vizsgálati kört össze lehet vetni, s 

megállapítani, hogy a megfelelő FEH-ek kerültek-e be a kedvezményezetti körbe, vagy 

éppen azok nem kerültek be, amelyeknek a legnagyobb szükségük lett volna rá. Ezen 

vizsgálati mód korlátja, hogy a lemorzsolódás lekövetése hosszú folyamat. Ugyanakkor, ha 

csak az általános iskolákat nézzük, akkor a 2017/2018-as adatok alapján a 2013/14-es 

tanévben (vagy egy-két évvel korábban) általános iskolai végzettséget szerzettek alapján 

tudunk iskolákat beazonosítani. Ez 6 év időbeli eltolódást jelent ugyan, de megalapozottabb 

lehet a későbbi támogatott kör kiválasztás. Főleg abban az esetben, ha nem egy, hanem két év 

adatai alapján látszik úgy, hogy az iskola sok olyan diákot bocsát ki, akik később végzettség 

nélkül távoznak az oktatási rendszerből. 
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6. Azon adatok, módszerek, amelyek a TOR-ban megadott kérdésekre 

választ nyújthatnak 
 

Az EFOP-3.1.5-16 projekt hatásértékelés előkészítésének keretében meghatároztuk a 

lehetséges kontrollcsoportokat, illetve a későbbi értékeléshez szükséges bázisadatokat 

lekértük az Oktatási Hivataltól (az adatok átadása folyamatban). Fontos megjegyezni, hogy a 

kontrollcsoport kiválasztásánál figyelni kell, hogy más EFOP-3 prioritású projekttől lehatárolt 

legyen, mert az befolyásolná az eredményt. (Különösen az EFOP-3.1.7-be bevont iskolák 

nem alkalmasak, mert azok a leghátrányosabb térségek iskoláiból tevődtek ki.) Ezzel a 

vizsgálat kezdetére rendelkezésre fognak állni a kezelt, és a kontrollcsoport körére vonatkozó 

induló és aktuális adatok. A továbbiakban a TOR-ban megjelölt kérdésekre adott válaszokat 

mutatjuk be. 

• Mely módszerek alkalmasak az EFOP-3.1.5-16 intézkedés hatásainak, 

eredményeinek kimutatására?  

A projekt áttekintése során azt javasoljuk, hogy kétféle módszer alapján történjen a 

hatásértékelés. Egyrészt a projektben résztvevő (nem partnerintézményi státuszban lévő) 

általános iskolai FEH-ek önmagukhoz mért fejlődését lehet elemezni. Ennek keretében a 

kompetencia mérés eredményei mellett (a 2016-os 6. osztályosok és a 2018-as 8. osztályosok 

adatainak tanulói szintű eltérései, illetve az iskola átlag eredményei alapján), illetve a 

szegregációs index értékeinek változása lehet kiinduló pont. Mivel a projekt várhatóan még 

2020-ban sem zárul le, s a lemorzsolódásra vonatkozó adatok 2025 előtt nem lesznek 

elérhetők, így a végső cél (a lemorzsolódás csökkenése) csak közvetett módon mérhető. Erre 

az adott módszernél javaslatot tettünk. Felhasználhatók a projekt végrehajtása során készült 

adatfelvételek eredményei is (mennyiben és mely területeken történtek előrelépések). További 

módszerként a tényellentétes vizsgálatokra tettünk javaslatot. Ennek keretében öt lehetséges 

módszert mutattunk be, amelyek a projekt különböző aspektusai alapján mérik a projekt 

eredményeit. A tényellentétes vizsgálathoz kiválasztott iskolák listáját mellékeltük. 

Célszerűnek látszik a projektben részt vevő FEH-ek pedagógusai és intézmény vezetői 

körében egy kérdőíves felmérés lefolytatása is, amely a statisztikai adatokkal nem 

jellemezhető problémákra, tapasztalatokra ad választ. 

• Milyen adatok alapján lehet az értékelést elvégezni? 

Az értékelés adatforrásait és a lehetséges adatok körét külön fejezetben mutatjuk be. 
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• Mi szükséges az adatok biztosításához, beleértve az esetleges érzékeny adatokat? 

Megoldható-e etnikai adatok kezelése?  

Nem érhető el hivatalos37, a romák létszámára (arányára) vonatkozó adminisztratív célból 

gyűjtött adat, ezért ez a kérdés nehezen megválaszolható. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor tett 

egy kísérletet ennek összevetésére 2009-es tanulmányukban38, ahol azt találták, hogy bár nem 

tökéletes az átfedés, de sok hasonlóság mutatkozik a kétféle szegregáció koncentrációja 

között kistérségi szinten, habár az etnikai alapú szegregáció koncentráltabb, mint a hátrányos 

helyzet szerinti. A KSH és az NKI mikrocenzuson alapuló kutatása alapján vannak roma 

népesség arányára vonatkozó települési becsült adatok, míg a 0-20 évesekre járási szinten 

vannak roma etnikumú népességarányok. Ez alapján iskolánként nem (kivétel az egy iskolás 

települések) határozható meg a romák aránya, csak becsülni lehet. Ebben az esetben 

kontrollként szolgálhatnak az OM telephelyi kérdőívek iskolaigazgatói válaszai is. 

A többi adatforrás esetében az adatkérés megtörtént, az adatok átadása folyamatban van. A 

lemorzsolódással érintett tanulók esetében azonban az OH még nem nyilatkozott, hogy 

milyen többlet kapacitásra van szüksége az adatok előállításához. Ez esetben a tanulói 

azonosító alapján a kibocsátó általános iskola telephelyi adataira van szükség. 

• Hogyan történjen a kontrollcsoport kialakítása? Melyik az az intézményi kör, 

amelyből a kontrollcsoport kialakítható?  

A kontrollcsoportok kialakítását külön fejezetben mutatjuk be. Ennek során 5 lehetséges 

kontrollcsoportot jelöltünk ki. Egyrészt a projekt iskola kiválasztási folyamatában pótlistára 

került FEH-ek lehetnek az összehasonlításban a kontrollcsoport, másrészt a szegregációs 

index alapján is kiválaszthatók iskolák. Emellett a családi háttérindex, a kompetenciamérések 

eredményei, illetve a lemorzsolódással érintett tanulók kibocsátó intézményei alapján 

képeztünk csoportokat. Erről külön fejezetben írtunk. 

• Mely másik iskolai lemorzsolódást csökkentő intézkedést lehet/érdemes 

hatásvizsgálati módszertannal értékelni?  

A 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek közül:  

o EFOP-3.1.2: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

o EFOP-3.1.7-16: Esélyteremtés a köznevelésben 

 
37 Nincs ilyen tartalmú valid adatgyűjtés. 
38 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2009): Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. 

Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. november (959–1000. o.) Letöltve [2019.09.11.]: 

https://epa.oszk.hu/00000/00017/00164/pdf/1_kertesi-kezdi.pdf 

https://epa.oszk.hu/00000/00017/00164/pdf/1_kertesi-kezdi.pdf
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o  EFOP-3.2.5: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 

fejlesztése a köznevelés rendszerében 

o .  

Az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” című projekttel összevetve az EFOP 

3.1.5-16 keretében kiválasztott intézmények körét, összesen 44 feladatellátási hely esetében 

van átfedés. Ebből 24 feladatellátási helyet kivettek az EFOP 3.1.5-16 intézményi köréből. 

5.1. Kérdések az EFOP 3.1.5.-16. projekt 2020-ban tervezett hatásértékeléséhez 

 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett intézményeket milyen arányban éri 

el az intézkedés?  

Első körben szükséges meghatározni, hogy mi az az intézményi kör, amely érintett a 

végzettség nélküli iskolaelhagyásban, ehhez a KIRSTAT-ban és az OSA-ban található 

intézményi szintű adatokra támaszkodhatunk:  

• Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 39,40 

• Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több 

tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma41 

• Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma42 

• Iskola egyéb adottságai (gyógypedagógiai jelleg, Hídprogram, stb.)43 

• Mulasztások, az igazolt és igazolatlan órával rendelkező tanulók száma a beszámolási 

időszakban44 

• Tanköteles koron túl mulasztás miatt az előző tanév folyamán megszűnt tanulói 

jogviszonyú tanulók száma6 

• A tanév végén tovább nem lépő diákok száma45 

• Összesítő táblázat - gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként46 

Ezekből meghatározható a veszélyeztetett tanulók száma, aránya intézményenként. Majd az 

iskolák OM-azonosítójával és FEH-azonosítójával meg tudjuk mutatni, hogy a programban 

kiválasztott iskolák milyen mértékben érintettek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

problémájával, illetve hogy ezek-e a legsúlyosabban érintett intézmények. 

 

 
39 OSA3LEMO a03t01 (ESL) 
40 LEMORZS_ESL_folyamatindikátor 
41 OSA3LEMO a03t02 (ESL) 
42 OSA3LEMO a03t03 (ESL) 
43 OSA3LEMO a04g10 (ESL) 
44 KIR a04t79 
45 KIR a04t22 
46 KIR a02t48 
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• Milyen mértékben érik el az intézkedések a lemorzsolódással veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű tanulókat? 

Ezt az előző pontnál leírt intézményi szintű adatok segítségével kapjuk meg, országosan 

(minden intézményre) összesítjük a lemorzsolódással veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulók47 számát és összevetjük a programban résztvevő iskolákban tanuló lemorzsolódással 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű diákok számával. 

Ugyanakkor a HH és HHH diákok mellett az SNI és BTM tanulókat 48 is figyelembe kell 

venni, valamint kontrollálni az Országos Kompetenciamérés (OKM) családi háttér indexével, 

ugyanis a hátrányos helyzet definíciójának változása gondot okoz az időbeli 

összehasonlításban. 

• Milyen mértékben képesek az intézkedések az alulteljesítő tanulók és intézmények 

teljesítményének növelésére?  

Ennek mérésére az OKM tanulói szinten összekapcsolt adataira támaszkodhatunk.  

• Javulnak-e a bevont intézmények lemorzsolódási mutatói, összehasonlítva a 3.1.5-ös 

projektben kezelt és nem kezelt intézményeket?  

A bázisidőszakhoz képest összevetjük az intézményi szintű adatokat a legfrissebb elérhető 

adatokkal, illetve folyamatában is vizsgálható a kérdés a köztes évekre (lásd 1. pontban 

felsorolt indikátorok). Továbbá, amennyiben rendelkezésre bocsátják, a TANYI (tanulói 

nyilvántartás) anonimizált tanulói szinten több tanévre összekötött adatbázisán vizsgálható a 

továbbhaladás és elemezhető a jogviszony megszűnése országos, területi szinten és a bevont 

intézmények körében. 

• Van-e javulás az intézménybe járó diákok pályafutásában? (amennyiben egyéni 

nyomon követés megoldható)  

A pályafutásban való javulást értelmezhetjük a teljesítmény javulásaként, illetve a 

lemorzsolódás csökkenéseként. Előbbire egyéni szinten az OKM adatai nyújtanak információt 

a fent leírt módon. Illetve a KIFIR adatok alapján megnézhetjük, hogy az adott általános 

iskolai intézményből milyen típusú középfokú nevelési intézményben folytatják tovább 

tanulmányaikat a diákok, és hogy ebben milyen elmozdulás figyelhető meg a bázis 

időszakhoz képest. 

 
47 KIR a04t18 
48 KIR a04t64, KIR a04t18 
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Intézményi szinten megvizsgálható, hogy javult-e a programban résztvevő diákok sikeressége 

az érettségin49, nőtt-e az érettségizettek száma50, OKJ szakmát szerzők száma51 és javult-e a 

szakmai vizsgán való sikerességük52 a bázisidőszakhoz képest (különös tekintettel a HH és 

HH tanulókra, és lehetőség szerint összevetve kontrollcsoporttal). 

A lemorzsolódási mutatók esetében egyéni szintén a már említett TANYI adatbázis lehet 

segítségünkre: ebben a jogviszony megszűnése egyéni nyomon követéssel megoldható, 

amennyiben a tanulói szinten összekapcsolt adatbázisokat létrehozza és anonimizálja az 

adatgazda. Így visszakövethető egy diák pályafutása: mikor milyen indokkal szűnt meg adott 

intézményben a jogviszonya, ebben van-e ismétlődés stb. 

• A tanulók lemorzsolódásának okai, akadályai és trendjei 

Lásd a fenti pontoknál kifejtett módszereket. Intézményi szintű adatok: KIRSTAT 

adatbázisok. Tanulói szintű nyomon követés: összekapcsolt és anonimizált TANYI adatbázis. 

 

4.7.  További kérdések 

4.7.1. EFOP köznevelési fejlesztés egészére vonatkozó kérdések 

• Megvalósul-e a köznevelés intézménytípusai közötti hatékony átmenet a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók oktatására vonatkozóan? A kérdés 

megválaszolásához a KIRSTAT, az OSA, a TANYI és a KIFIR adatbázisok adatai 

adhatnak választ.  

• A köznevelés megfelelő intézkedéseket hoz a korai iskolaelhagyás 

megakadályozására? A kérdés nem megválaszolható a hatáselemzés keretében.  

• Hogyan működnek a lemorzsolódás kockázatának monitoring rendszerei a 

köznevelésben? A hatáselemzés során a vizsgált FEH-ek esetében elemezhető az OSA 

rendszer visszacsatolási mechanizmusa, a hozott intézkedések. 

• Hogyan működnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatási rendszerei 

a lemorzsolódás megelőzésére? A bevont FEH-ek esetében vizsgálható a kérdés, a teljes 

intézményrendszer szintjén önálló hatásértékelés kellene. 

• Hogyan működnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók oktatási rendszerben 

benntartására vonatkozó intézkedések? A bevont FEH-ek esetében vizsgálható a 

kérdés, a teljes intézményrendszer szintjén önálló hatásértékelés kellene. 

 
49 A rendes érettségi vizsga eredményei a beszámolási időszakban KIR a04t49 
50 A beszámolási időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint KIR a04t67 
51 A beszámolási időszakban sikeres szakmai vizsgát tett tanulók életkor szerint, a szakképesítés szintje szerint 

KIR a04t68 
52 Szakmai vizsgázók és eredményeik a beszámolási időszakban KIR a05t27 
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• Mik az új oktatási képzési formák, mint a második esély iskolái, mik a 

tapasztalatok? Milyen társadalmi rétegek vesznek benne részt? Hogyan segítik elő a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók sikerességét? A HH, HHH, SNI, STM 

tanulók aránya vagy családi háttér index, illetve az OSA adatai alapján lehet választ adni 

a kérdésre 

• Milyen arányban rendszerszintűek a korai iskolaelhagyást célzó intézkedések és 

milyen arányban kompenzatorikusak? A kérdés túlmutat a hatásvizsgálat keretein, a 

hatásvizsgálatban résztvevő FEH-ek vonatkozásában támpontokat lehet adni.  

• Milyen arányban irányulnak az intézkedések a tanórai munka eredményesebbé 

tételére? Az EFOP-3.1.5.-ben elkészült intézményi fejlesztési tervek elemzése ad erre 

lehetőséget. 

• A nem formális és informális tanulási alkalmak mennyire járulnak hozzá a minőségi 

közneveléshez, valamint végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez? Melyek a 

kulturális és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések főbb 

tapasztalatai? A hatásvizsgálatban érintett FEH-ek vonatkozásában tárgyalható a kérdés, 

de ez az iskolarendszer egészére csak részleges információkat szolgáltat. A nem formális 

tanulási alkalmak kutatásához valószínűleg önálló tanulói kérdőívre lesz szükség.  

4.7.2. Az EFOP 3.1.5. hatásvizsgálatával kapcsolatos kérdések 

• Milyen mértékben érik el a tanórán kívüli intézkedések a lemorzsolódással 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókat (pl. óvodai iskolai szociális segítők)? 

A projekt hatásvizsgálata során a résztvevő FEH-ek között végzett interjúk és adatgyűjtés 

támpontot nyújthat a projektben részt vevő FEH-ek vonatkozásában. 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett intézményeket milyen arányban érik 

el az intézkedések? Lásd EFOP-3.1.5 első pont. 

• Milyen mértékben érik el az intézkedések a lemorzsolódással veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű tanulókat? Lásd EFOP-3.1.5 második pont. 

• Milyen mértékben képesek az intézkedések az alulteljesítő tanulók és intézmények 

teljesítményének növelésére? A hatásvizsgálat összességében erre is választ ad. 

• Milyen támpontot adnak a már megvalósult fejlesztések a 2021-27-es időszakra 

vonatkozóan, érdemes-e a következő időszakban a vonatkozó fejlesztéseket folytatni, 

s ha igen akkor milyen módosításokkal? Előzetes hipotézis szerint a program a már 

kiválasztott intézményi körrel folytatandó, de szükséges lehet az új adatok fényében 

további iskolákra, feladatellátási helyekre is kiterjeszteni. 

4.7.3. Az oktatási szegregációval kapcsolatos kérdések 

• Milyen mértékben járultak hozzá az ösztöndíjprogramok a veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez? Megvizsgálható a 
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diákonként összekapcsolt lemorzsolódási adatok (TANYI) alapján. Illetőleg intézményi 

szinten megvizsgálható, hogy mennyi volt a veszélyeztetettek aránya a bázis időszakban 

és a legfrissebb adatok szerint, kontrollálva az ösztöndíjban részesülő diákok számával. 

• Milyen mértékben járultak hozzá az ösztöndíjprogramok a veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű tanulók érettségi szerzéséhez és középiskolába való 

bekerüléséhez? Lásd fent felsorolt adatok. 

• A kulturális intézmények milyen arányban és milyen eredménnyel vesznek részt a 

korai iskolaelhagyás csökkentésére vonatkozó beavatkozások megvalósításában? A 

hatásvizsgálatban érintett FEH-ek vonatkozásában tárgyalható a kérdés, de ez az 

iskolarendszer egészére csak részleges információkat szolgáltat. 
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7. Az elemzés módszerei 
 

•  statisztikai adatok elemzése 

▪ a projekt végrehajtása során keletkezett adatok, információk másodelemzése (ezen belül 

különböző indikátorok vizsgálata, előállítása). Az OH ezzel kapcsolatban javasolja: 

• Az egyes iskolák innovációs készségére vonatkozó indikátor vizsgálatát. 

• A HH-k/romák integráltságára vonatkozó kontrollmutató keresését. (Pl.: cigány 

etnikum/korábbi munkaerő piaci jellemzők/lakóhelyi integráció/szegregáció mértéke 

stb.) vizsgálatát. 

• Településokológiai jellemzők vizsgálatát. 

• az intézkedésben érintett intézmények és kontrollcsoport tagjainak tényellentétes 

hatásértékelése 

• kérdőíves felmérés az intézkedésben érintettek és a kontrollcsoport tagjai körében 

• interjúk köznevelés ágazati területén dolgozó vezetők, munkatársak körében 

• benchmark-elemzés az egyes köznevelési intézmények között 
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8. Felhasználandó adatforrások 
 

Az alábbi adatbázisok több elemzési formát is lehetővé tesznek, ugyanakkor az EFOP 3.1.5.-

16 projekt 2017-es indulása korlátokat szab. A tanulói lemorzsolódást hosszú távon érdemes 

vizsgálni, annak érdekében, hogy bármilyen (nem véletlen) hatása kimutatható legyen. Az 

alábbi adatbázisokat ennek fényében csupán korlátozott mértékben lehet felhasználni. 

•  Korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

Célja, hogy segítséget nyújtson a korai iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási 

tényezők azonosításához, a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályájának 

folyamatos figyelemmel kísérését. A Magyar Közlöny 2016.évi 178. számában 

kihirdetésre került és 2016. november 19-én hatályba lépett a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet módosítása, amely rendelkezik a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

működtetésének részletes szabályairól.   

• KIRTSTAT intézményi adatokat tartalmaz, amelyek kitérnek az évismétlők, bukások, 

igazolatlan órák, tanköteles koron túli lemorzsolódó tanulók számára, de vannak adatok a 

pedagógusok végzettségéről, a HHH, HH, BTM tanulók arányáról. Ha kontroll csoportot 

nem is tudunk csinálni, de beavatkozás előtti és utáni állapotokat tudunk mérni. 

• OKM (Kompetenciamérés) adatai intézményi és tanulói szinten rögzítik bizonyos 

kompetenciaterületeken a tanulói teljesítményeket, a tantárgyi osztályzatokat és a családi 

háttérkérdőívben rákérdeznek olyan tényezőre, ami a szülői attitűdre, illetve a szülők és 

iskola közötti kapcsolatra rávilágíthat (szülői értekezleteken való részvétel, házi 

feladatban való segítés, otthoni beszélgetések), illetve könyvek száma vagy a tanuló 

olvasási szokásai. A beavatkozás a szülőket is befolyásolhatja, így korlátozottan talán 

detektálható némi elmozdulás a szülői attitűdökben. Miután zömében általános iskolák 

vannak a csomagban, így a beavatkozás előtti hatodikos eredményeket lehetne összevetni 

a későbbi nyolcadikos eredményekkel.  

• KIFIR adatbázis az általános iskolából a középfokra való továbbtanulást mutatja, itt meg 

lehetne nézni, hogy a továbbtanulási utak változtak-e (magasabb aspirációk, vagy 

sikeresebbek) a beavatkozás után a beavatkozás utáni helyzethez képest.  

• KSH: Korai iskolaelhagyás 

• KULTSTAT 
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• KRÉTA. Megjegyzés: az alábbi adatkörök esetében releváns forrás lehet, a 2018/2019-es 

tanévtől, a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül a 

középiskolák és az általános iskolák tekintetében (a miniszteri jóváhagyás 2018. 

augusztusi, az EGYMI, az AMI és a kollégiumok számára a rendszer 2019. 

szeptemberétől lesz kötelező): hiányzások száma, évismétlés, tanulmányi átlagok 

(tankerületi központok és köznevelési intézmények szintjén is lehetséges az összesítés, 

pontosítás után) 

• TANYI adatbázis, tanulói szintű információk a tanuló életkoráról, az adott évfolyamról, 

amin tartózkodik és amennyiben kiesett a rendszerből, ennek az okáról.  

• Fontos megjegyezni, hogy etnikai jellegű adatokat nem tartalmaznak ezek az adatbázisok, 

tehát ezek vizsgálatára nincs lehetőség. Etnikai jellegű információkat csak közvetlen 

adatfelvétellel és szülői beleegyezéssel lehet beszerezni. A másik fontos tényező, hogy az 

elemzések csak egyéni szinten értelmezhetők, ezért itt a GDPR szabályai szerint kell 

eljárni, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ezek az adatok ne lennének felhasználhatók 

anonimizálva, az OH munkatársai által tanulói szinten összekötve. A harmadik 

megjegyzés, hogy a rövid időtáv miatt nem igazán várható el, hogy valódi hatást találjunk. 

• A projekt keretében zajló kérdőíves felmérés és adatszolgáltatás. 
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9. Az értékeléshez használható adatok köre 
 

Mutató Forrás 

Tanulói létszám 
KIR-STAT 

Osztályok száma; átlagos osztálylétszám 

Beiskolázás során alkalmazott válogatási szempontok 

OKM 6. évf. 

telephelyi adatbázis 

Képesség szerinti tanulói csoportosítás – osztályok között; 

osztályokon belül 

Működik-e integrációs, képesség kibontakoztató foglalkozás 

Oktatási formák jelenléte – SNI integráltan vagy külön osztályban KIR-STAT 

Működik-e: csoportos korrepetálás tanórán kívül; felzárkóztató, roma 

nemzetiségi nevelés, oktatás program 

OKM 6. évf. 

telephelyi adatbázis 

Tanulói arányok (RGYK, HH, HHH, SNI, BTM, más településről 

bejáró, veszélyeztetett) 

KIR-STAT 

évfolyamonként 

 

Hátrányos helyzetű tanulók száma  

Hátrányos helyzetű tanulók évfolyamismétlése  

Hátrányos helyzetű tanulók 250 órán több hiányzása  

Hátrányos helyzetű tanulók magántanulói aránya  

Hátrányos helyzetű tanulók aránya érettségit adó intézményben  

Hátrányos helyzetű tanulók aránya szakiskolai intézményben  

Köznevelési intézményben tanuló 7-11. évfolyamon tanuló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya 

Roma származású, más iskolai körzetből bejáró, nagyon rossz anyagi 

körülmények között élő, bejáró tanulók aránya 

OKM 6. évf. 

telephelyi adatbázis 

(vezetői becslés) 

Rendszeres, tanórán kívüli korrepetáláson, fejlesztő foglalkozásokon 

részt vevők aránya 
KIR-STAT 

OH (OKM)-indexek: tanulóiösszetétel-index, tanulásinehézség-index, 

fegyelemindex és motivációs index 

OKM 6. és 8. évf. 

telephelyi adatbázis 

Családiháttér-index 
 OKM 6. és 8. évf. 

tanulói adatbázis 

Mulasztó tanulók száma és aránya (10, 30, 50, 250 órát hiányzók) KIR-STAT 

Tanulói arányok (RGYK, HH, HHH, SNI, BTM, más településről 

bejáró, veszélyeztetett) 
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Mutató Forrás 

OH (OKM) indexek: tanulói összetétel-index, tanulási nehézség-

index, fegyelemindex és motivációs index 

OKM 6. és 8. évf. 

telephelyi adatbázis 

Családiháttér-index 
OKM 6. és 8. évf. 

tanulói adatbázis 

Elhordás – Milyen gyakran fordul elő, hogy a közelben lakó szülők 

távolabbi iskolába járatják a gyereküket 
OKM 6. évf. 

telephelyi adatbázis 

(vezetői vélemény) 

Szülői elvárások az iskola felé  

Mennyire jellemző, hogy a szülők nem segítik, nem ösztönzik a 

gyerekük otthoni tanulását 

A hátrányos/halmozottan hátrányos és nem hátrányos helyzetű tanulók 

kompetenciaeredményei összehasonlítva matematika és szövegértés 

területén külön és évfolyamonként 

OKM, KRÉTA 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és aránya 

Korai jelző- és 

pedagógiai 

támogató rendszer 

(OSA)53 

Általános iskolában legfeljebb közepes (3,0) vagy középiskolában 2,5 

tanulmányi átlageredményű tanulók száma és aránya 

Tanulók száma és aránya, akiknek a tanulmányi átlageredménye egy 

félév alatt legalább 1,1 mértékben romlott 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

lemorzsolódási aránya iskolatípusonként összehasonlítva a nem 

hátrányos helyzetű tanulókéval 

KIR-STAT 

Évismétlésre, osztályozó- és javítóvizsgára kötelezettek száma és 

aránya 
KIR-STAT 

Képességpontok átlagai – matematika és szövegértés, 2014-2016 
OKM 6., 8. évf. és 

10. évf. tanulói 

adatbázis 

Családiháttér-index és képességpontok összefüggései 

Minimumszint alatt teljesítők aránya (matematika és szövegértés) 

Jellemző továbbtanulási irányok 
OKM 8. évf. 

telephelyi adatbázis 

Köznevelési intézményben tanuló 7-11. évfolyamon tanulók 

évfolyamismétlése (azon belül is a többszörös évfolyamismétlők) 
KIR-STAT 

Köznevelési intézményben tanuló 7-11. évfolyamon tanulók 250 

tanórát meghaladó hiányzása 

Hátrányos helyzetű tanulók érettségit, valamint a felsőfokú 

végzettséget adó intézményben való továbbtanulásának aránya  
KIFIR 

 

 
53 Az iskolák ötödik évfolyamától. 
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10. Az értékeléshez használható bázisadatok 

 

KIRSTAT, beszámolási időszak: 2014/2015 tanév, 

nyitóadatok: 2015/2016 tanév N Átlag Szórás Minimum Maximum 

KIR a04t79 

igazolatlan órával rendelkező diákok átlagos száma az 

általános iskolákban 3795 13,7 22,1 0 483 

átlagos összes igazolatlan órák száma az általános 

iskolákban 3795 220,2 563,8 0 23460 

átlagosan azon diákok száma az általános iskolákban, 

akiknek tanköteles koron túl mulasztás miatt megszűnt 

a tanulói jogviszonya az előző tanév folyamán 3795 0,3 7,7 0 379 

KIR a04t22 

a tanév végén tovább nem lépő diákok átlagos száma az 

általános iskolákban 3795 4,4 7,1 0 121 

KIR a04t18 

átlagos teljes gyerek létszám az általános iskolákban 3594 208,0 173,2 1 1310 

átlagos teljes gyerek létszám a szakiskolákban (akkor 

speciális szakiskolákban) 134 53,4 46,7 4 347 

átlagos teljes gyerek létszám a szakközépiskolákban 

(akkor szakiskolákban) 598 150,8 134,4 1 782 

átlagos teljes gyerek létszám a szakgimnáziumokban 

(akkor szakközépiskolákban) 893 239,4 220,5 1 1444 

átlagos teljes gyerek létszám a gimnáziumokban 860 247,8 232,8 5 1446 

KIR a04t49 

sikeres érettségi vizsgát tevő tanulók átlagos száma 

gimnáziumokban 1066 39,1 48,9 0 382 

sikeres érettségi vizsgát tevő tanulók átlagos száma 

szakgimnáziumokban (akkoriban szakközépiskolákban) 1460 21,1 34,3 0 213 

KIR a04t68 

OKJ szakmát szerzett tanulók átlagos száma a 

szakközépiskolákban (akkor szakiskolákban) 1175 19,5 35,2 0 284 

OKJ szakmát szerzett tanulók átlagos száma a 

szakgimnáziumokban (akkor szakközépiskolákban) 1460 16,7 39,0 0 446 

OKJ szakmát szerzett tanulók átlagos száma a 

szakiskolákban (akkor speciális szakiskolákban) 187 6,0 11,1 0 91 
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