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A kö zép is ko lák ban fo lyó mun ka mi nô sé ge, ered mé nyes sé ge, ha té kony sá ga szá mos szem pont ból
ele mez he tô. Ezen vizs gá la tok egyik tí pu sa ob jek tív mu ta tók (in di ká to rok) alap ján, szá mok se gít -
sé gé vel kí sér li meg meg mu tat ni az egyes ok ta tá si in téz mé nyek, is ko la cso por tok né hány jel lem -
zô jét, il let ve hogy a ve lük szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket mi lyen mér ték ben ké pe sek tel je -
sí te ni – bár ter mé sze te sen nem mér he tô min den ily mó don. 

Még is több irány ból ér zé kel he tô igény van er re:
– a ta nu lók és szü le ik is mer ni akar ják azok nak az is ko lák nak az ér té ke it, ame lyek kö zött vá -
laszt hat nak, ami kor a to vább ta nu lás ról dön te nek;
– az is ko lák ve ze tôi és a pe da gó gu sok sze ret nék tud ni, hogy sa ját ma guk és a tan tes tü let erô fe -
szí té sei mi lyen ered mé nye ket hoz nak a töb bi is ko lá hoz vi szo nyít va;
– az is ko lá kat irá nyí tó szer vek ob jek tív is mér vek alap ján akar ják meg hoz ni az is ko lák ra vo nat -
ko zó dön té se i ket.

A kö zép is ko lák ös  sze ha son lí tá sa ob jek tív mó don azon ban ne héz, szin te le he tet len fel adat.
Az is ko lák kal szem ben tá masz tott igé nyek ugyan is na gyon sok ré tû ek, ugyan ak kor az ered mé -
nyek mé ré sé nek le he tô sé gei kor lá to zot tak, hi szen az ok ta tó- és a ne ve lô mun ka ha tá sai a ta nu lói
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agyak ban és szí vek ben mu tat koz nak meg, így ezek vál to zá sai ne he zen vagy nem tár ha tók fel, és
nem is ha son lít ha tók ös  sze.

Szin te jár ha tat lan út nak tû nik a ta ná rok és az is ko lák ok ta tó-ne ve lô mun ká já nak köz vet len
meg fi gye lé se, hisz ez el sô sor ban a tan ter mek zárt aj tói mö gött fo lyik, de ha az osz tá lyok ban vi -
de o ka me rák len né nek el he lyez ve, ak kor sem le het ne olyan „ver seny bí ró kat” ta lál ni, akik ké pe -
sek len né nek ös  sze ha son lí ta ni a lá tot ta kat. A ku ta tá si ta pasz ta la tok alap ján a leg al kal ma sabb esz -
köz, ha az ok ta tó- és a ne ve lô mun kát a leg job ban mér he tô ered mé nyek tük ré ben vizs gál juk, az az
azt mér le gel jük, ho gyan sze re pel nek a kö zép is ko lák ta nu lói olyan kor, ami kor va la mi lyen mó don
ös  sze ha son lít ják tu dá su kat, pro duk ci ó i kat. Ilyen le he tô sé get el sô sor ban a fel sô ok ta tá si fel vé te li
el já rás ered mé nyei, a két szin tû érett sé gi, az or szá gos kom pe ten cia vizs gá la tok és a kö zép is ko lá -
sok kü lön bö zô ver se nyei biz to sí ta nak.

Az ed di gi vizs gá la tok rö vid is mer te té se

Ha zánk ban 1967 és 1994 kö zött éven ként meg je len tet tük a Kö zép is ko lák fel vé te li vizs ga ered mé -
nyei a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek ben cí mû ki ad vány kö te te it, ame lyek 1987 óta tar tal maz ták a kö -
zép is ko lák né hány fel vé te li ered mé nyes sé gi mu ta tó ját. E mu ta tók 1992 óta ki bô vül tek a fel vé te li
írás be lik pont át la ga i val. Az 1980-as évek kö ze pé tôl el kez dô dött az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta -
nul má nyi Ver se nyek (OKTV), az Or szá gos Szak mai Ta nul má nyi Ver se nyek (OSZTV) és az
egyéb kö zép is ko lai ver se nyek ada ta i nak gyûj té se, és si ke rült – igaz, több hi á nyos ság gal – lét re -
hoz ni egy 1986-tól idô so ro san cso por to sí tott adat bá zist.

Az adat bá zis lét re jöt te 1994 után le he tô vé tet te egy új ku ta tá si fel adat ki tû zé sét: a ma gyar kö -
zép is ko lák fej lô dé si jel lem zô i nek vizs gá la tát ob jek tív is mér vek alap ján. Az elem zés azon ban ek -
kor még csak ezen ered mé nyes sé gi mu ta tók bá zi sán tör tén he tett.

1996-ban fel me rült az igény, hogy eze ket az ed di gi ki me ne ti ada to kat ves sük ös  sze a be me -
ne ti ada tok kal: a kö zép is ko lát kez dô 9. év fo lya mos ta nu lók szo ci á lis és ta nul má nyi mu ta tó i val.
Elô ször az 1999/2000-es tan év ben si ke rült ezek re az ada tok ra irá nyu ló fel mé rést vé gez nünk, s ez
egy ben le he tô sé get biz to sí tott újabb ös  sze füg gé sek fel tá rá sá ra is, ne ve ze te sen a kö zép is ko lák
össze ha son lí tá sá ra a ta nul má nya i kat kez dô ta nu lók ös  sze té te le és az azo kat be fe je zô di á kok el ért
ered mé nyei alap ján. Az el múlt tan év ben ké szült el a 15. ha son ló fel mé rés.

A vizs gá la tok 2005 óta ki ter jed tek a két szin tû érett sé gi ered mé nye i nek vizs gá la tá ra és a né -
hány éve fo lyó or szá gos kom pe ten cia vizs gá la tok ered mé nyes sé gi mu ta tó i nak elem zé sé re. 

A Mû ve lô dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um 1995 no vem be ré ben ad ta meg a ku ta tó nak az el -
sô meg bí zást az ada tok to váb bi gyûj té sé re és rend sze re zé sé re. 1998-ig a mi nisz té ri um, majd az
Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet (je len leg az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tô In té zet – OFI) in dí tott éven -
te újabb pro jek tet az adat bá zis ki egé szí té sé re, il le tô leg a ku ta tás ki szé le sí té sé re. E meg bí zá sok
alap ján ké szült el 1996 óta 1-1 ku ta tá si je len tés, majd ezek bôl éven te 1-1 kö tet A kö zép is ko lai
mun ka né hány mu ta tó ja cí men, ame lyet min den kö zép is ko la és ér de kelt irá nyí tó szerv meg ka -
pott. Az utol só há rom év ben – anya gi le he tô sé gek hi á nyá ban – er re nem volt le he tô ség, de az OFI
hon lap ján az ada tok nagy ré sze meg ta lál ha tó.
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1. táb lá zat. A ku ta tás so rán ed dig ki épí tett OKI-adatbázis tel jes sé gé nek mér té ke

A ren del ke zés re ál ló nagy men  nyi sé gû adat (lásd 1. táb lá zat) se gít sé gé vel az in téz mé nyek
mu ta tói ös  sze ha son lít ha tó vá vál nak, vizs gál ni le het idô be li ala ku lá su kat egyen ként vagy akár te -
rü le ti, me gyei, te le pü lés- és is ko la tí pus, il le tô leg is ko la fenn tar tó sze rin ti bon tás ban, il let ve ezek
több szem pon tú elem zé se is el vé gez he tô. Ez ál tal le he tô ség nyí lik a kö zép is ko lai ok ta tás egé szé -
nek fej lô dé sé re vo nat ko zó kö vet kez te té sek le vo ná sá ra is. Ily mó don a kü lön bö zô ver se nyek
ered mé nyei alap ján 212, a fel sô ok ta tá si fel vé te lek és az érett sé gik ada tai sze rint to váb bi 67,
össze sen 279 mu ta tó ál lít ha tó ös  sze. Ilyen nagy szá mú in di ká tor ter mé sze te sen nem pub li kál ha tó
egy nyom ta tott ki ad vány ban, az ér dek lô dôk a www.ofi.hu internetes cí men ér he tik majd el a szá -
mí tó gé pes adat ál lo má nyo kat (az adat bá zis rög zí té se fo lya mat ban van). 

Az ered mé nyes sé gi mu ta tók (in di ká to rok)

A vizs gá la tok le he tô vé te szik, hogy a kö zép is ko lai mun kát
– a fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás mu ta tó szá ma i nak; 
– a két szin tû érett sé gik nek;
– né hány, nagy tö me ge ket meg moz ga tó or szá gos kö zép is ko lai ver seny ered mé nye i nek
tük ré ben ele mez zük.

A fel sô ok ta tá si fel vé te lek ada tai 

A fel sô ok ta tá si fel vé te lek ered mé nyei alap ján a kö vet ke zô mu ta tó kat ké pez tük:

A) Lét szám ok kal ös  sze füg gô ada tok (szá za lék ban)
1. A fel sô ok ta tás ba fel vet tek szá mát (F) a 12. év fo lyam ta nu ló lét szá má hoz (L) vi szo nyít va, to -

váb bi ak ban F/L táb lá zat.
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2. A fel sô ok ta tás ba fel vet tek szá mát (F) a fel vé tel re je lent ke zet tek (J) szá má hoz vi szo nyít va,
to váb bi ak ban F/J táb lá zat.
3. A fel sô ok ta tás ba je lent ke zôk szá mát (J) a 12. év fo lyam ta nu ló lét szá má hoz (L) vi szo nyít va,

to váb bi ak ban J/L táb lá zat.
4. A fel sô ok ta tás ba je lent ke zet tek nyelv vizs gá i nak szá mát (NY) a fel sô ok ta tás ba je lent ke zet -

tek lét szá má hoz (J) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NY/J táb lá zat.
5. A fel sô ok ta tás ba fel vet tek nyelv vizs gá i nak szá mát (NY) a fel sô ok ta tás ba fel vet tek lét szá má -

hoz (F) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NY/F táb lá zat.
6. A fel sô ok ta tás ba je lent ke zet tek kö zép fo kú nyelv vizs gá i nak szá mát (NYK) a fel sô ok ta tás ba

je lent ke zet tek lét szá má hoz (J) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NYK/J táb lá zat.
7. A fel sô ok ta tás ba fel vet tek kö zép fo kú nyelv vizs gá i nak szá mát (NYK) a fel sô ok ta tás ba fel -

vet tek lét szá má hoz (F) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NYK/F táb lá zat.
8. A fel sô ok ta tás ba je lent ke zet tek fel sô fo kú nyelv vizs gá i nak szá mát (NYF) a fel sô ok ta tás ba

je lent ke zet tek lét szá má hoz (J) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NYF/J táb lá zat.
9. A fel sô ok ta tás ba fel vet tek fel sô fo kú nyelv vizs gá i nak szá mát (NYF) a fel sô ok ta tás ba fel vet -

tek lét szá má hoz (F) vi szo nyít va, to váb bi ak ban NYF/F táb lá zat.
10. A tu do mány-, a gaz da sá gi, az or vos tu do má nyi és a mû vé sze ti egye te mek re fel vet tek szá mát
(F1) a 12. év fo lyam ta nu ló lét szá má hoz (L) vi szo nyít va, to váb bi ak ban F1/L táb lá zat.
11. A tu do mány-, a gaz da sá gi, az or vos tu do má nyi és a mû vé sze ti egye te mek re fel vet tek szá mát
(F1) a fel vé tel re je lent ke zet tek (J) szá má hoz vi szo nyít va, to váb bi ak ban F1/J táb lá zat.
12. A mû sza ki és az ag rár egye te mek re fel vet tek szá mát (F2) a 12. év fo lyam ta nu ló lét szá má hoz
(L) vi szo nyít va, to váb bi ak ban F2/L táb lá zat.
13. A mû sza ki és az ag rár egye te mek re fel vet tek szá mát (F2) a fel vé tel re je lent ke zet tek (J) szá -
má hoz vi szo nyít va, to váb bi ak ban F2/J táb lá zat.
14. A fô is ko lák ra fel vet tek szá mát (F3) a 12. év fo lyam ta nu ló lét szá má hoz (L) vi szo nyít va, to -
váb bi ak ban F3/L táb lá zat.
15. A fô is ko lák ra fel vet tek szá mát (F2) a fel vé tel re je lent ke zet tek (J) szá má hoz vi szo nyít va, to -
váb bi ak ban F2/J táb lá zat.

A fen ti 15 fé le táb lá zat el ké szí té sé hez az 1991–2009. évek re vo nat ko zó an gyûl tek ös  sze az
ada tok. 

B) A fel vé te li írás be li dol go za tok át lag pont jai
Négy mu ta tó ké szült az 1992–20041 évek ben meg írt kö zös és egy sé ges írás be li vizs gák át -

lag ered mé nye i bôl. Ezek:
16. Az érett sé gi évé ben fel vé te li zôk át la gai az ös  szes fel sô ok ta tá si fel vé te li írás be li vizs gán.
17. Az érett sé gi utá ni év ben fel vé te li zôk át la gai az ös  szes fel sô ok ta tá si fel vé te li írás be li vizs gán.
18. Az érett sé gi évé ben fel vé te li zôk át la gai 14 vizsgatárgy2 ese té ben.
19. Az érett sé gi utá ni év ben fel vé te li zôk át la gai 14 vizs ga tárgy ese té ben.

1 A fel vé te li írás be li vizs gá kat 2004-ben tar tot ták meg utol já ra, ezek he lyett 2005-tôl a két szin tû érett sé gi vizs gák alap -
ján ve szik fel a ta nu ló kat a fel sô ok ta tás ba.

2 A vizs ga tár gyak a kö vet ke zôk: an gol, bi o ló gia, fi zi ka, föld rajz, fran cia, ké mia, köz gaz da ság tan, ma gyar nyelv és iro -
da lom, ma te ma ti ka, né met, olasz, orosz, spa nyol, tör té ne lem.
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Nem egyen ér té kû ek a táb lá za tok ab ból a szem pont ból, hogy mi ként mi nô sí tik az is ko lák to -
vább ta nu lás ra fel ké szí tô mun ká ját. E te kin tet ben több fé le meg íté lés le het sé ges, a kö vet ke zô
mon da tok a ku ta tást vég zô – vi tat ha tó – vé le mé nyét tük rö zik.

A fel vé te li lét szám ok ra és az írás be li dol go za tok ra vo nat ko zó mu ta tók kö zül az utób bi ak jel -
zik meg bíz ha tób ban a kö zép is ko lai ta ní tás ered mé nyes sé gét, mert ezek a meg szer zett is me re tek,
tu dás szint jét mé rik. 

A lét szám ok ra vo nat ko zó 15 mu ta tó kö zül az is ko lák fel sô ok ta tás ra fel ké szí tô mun ká já nak
ha té kony sá gát leg job ban az F/L mu ta tó (a száz 12. év fo lya mos ta nu ló ból fel vet tek szá ma) jel -
lem zi. Ez tük rö zi ugyan is, hogy a ta nu lók hány szá za lé kát te szi az is ko la a to vább ta nu lás ra fo gé -
konnyá és al kal mas sá, il let ve irá nyít ja olyan fel sô ok ta tá si in téz mény be, ahol fel vé te li esé lyei a
leg job bak. Ez a mu ta tó nagy mér ték ben függ at tól, hogy a ta nu lók olyan fel sô ok ta tá si in téz mény -
be je lent kez nek-e, amely be a fel vé tel fel tét elei a leg ked ve zôb bek szá muk ra. Is me re tes, hogy
van nak olyan fel sô ok ta tá si in téz mé nyek, ame lyek csak a mi ni má lis fel vé te li kö ve tel mé nye ket tá -
maszt ják. Ha a kö zép is ko la ilyen in téz mé nyek be irá nyít ja gyen gébb ta nu ló it, ja vít hat ja ezt a mu -
ta tó ját.

So kan tart ják fon tos nak az F/J mu ta tó (a száz je lent ke zô bôl fel vet tek szá ma) jel zé se it. Ez
két ség te len elô nyö sebb olyan is ko la tí pu sok ese té ben, ame lyek nek nem el sôd le ges fel ada ta a to -
vább ta nu lás ra va ló fel ké szí tés (szak kö zép is ko la, ve gyes is ko la). Azon ban az ilyen ala pon ké -
szült rag so rok sú lyos hi bá ja, hogy pél dá ul jobb he lye zé si szá mot ad azok nak az is ko lák nak, ame -
lyek nek csak né hány ta nu ló ja je lent ke zett a fel sô ok ta tás ba, ha azo kat fel vet ték (ko ráb ban akár
fel vé te li vizs ga nél kül, csak a kö zép is ko lai osz tály za tok alap ján is), mint azok nak, ame lyek nek
va la men  nyi ta nu ló ja je lent ke zett (akár a leg na gyobb presz tí zsû fel sô ok ta tá si in téz mé nyek be), de
kö zü lük akár csak egyet nem vet tek fel.

Nem he lyes sem az F/L, sem az F/J mu ta tók ese té ben ös  sze ha son lí ta ni a gim ná zi u mi és a
szak kö zép is ko lai osz tá lyok ban vég zô ta nu ló kat. Eze ket a mu ta tó kat ugyan is úgy ké pez zük, hogy
az érett sé gi évé ben fel vé tel re je lent ke zô ket, il let ve fel vet te ket ves  szük fi gye lem be, a szak kö zép -
is ko lás ok nagy ré sze vi szont az érett sé gi után a tech ni ku si fo ko zat meg szer zé sé ért el vég zi a kö -
zép is ko lák 13. év fo lya mát is, s csak azt kö ve tô en je lent ke zik a fel sô ok ta tás ba. Ezért is ké szül nek
kü lön is ko la sor ren dek a gim ná zi u mok ra és a szak kö zép is ko lák ra vo nat ko zó an. A ve gyes (gim -
ná zi u mi és szak kö zép is ko lai osz tá lyo kat is tar tal ma zó) kö zép is ko lák sor rend je i nek ér té ke lé sé nél
aján la tos fi gye lem be ven ni a gim ná zi u mi és szak kö zép is ko lai osz tá lyok ará nyát.

A nyelv vizs gák ra vo nat ko zó táb lá za tok (NY/J, NY/F, NYK/J, NYK/F, NYF/J, NYF/F) a ta nu -
lók ide gen nyel vi fel ké szült sé gét jel zik. Ez a fel sô ok ta tás ba va ló be ju tást il le tô en igen fon tos té nye -
zô, hi szen a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek több let pon tok kal ju tal maz zák az ál la mi lag el is mert nyelv -
vizs gá kat. A je lent ke zôk kö zöt ti nyelv vizs gá val ren del ke zôk ará nya job ban jel zi a kö zép is ko lák
nyel vi fel ké szí tô mun ká ját, mint a fel vet tek kö zöt ti arány, mert utób bi ak ban az is tük rö zô dik, hogy
a ta nu lók az egyéb tár gyak vizs gá in mi lyen ered mén  nyel sze re pel tek. Ezek a mu ta tók azon ban
nem csak az is ko la fel ké szí tô mun ká já ra utal nak, ha nem erô sen füg ge nek a csa lá di kö rül mé nyek tôl
is. Az arány szám ok ki ala ku lá sá ban ugyan is – az is ko la fel ké szí tô mun ká ja mel lett – je len tôs a sze -
re pe an nak is, hogy a ta nu lók csa lá di kö rül mé nyei le he tô vé te szik-e a ma gán úton (kü lön órá kon) va -
ló nyelv ta nu lást és az idô sza kon kén ti hos  szabb kül föl di tar tóz ko dást. Az el múlt évek ben az ide gen -
nyelv-tu dás el is me ré se vál to zott a fel vé te li el já rás ban. Míg ré geb ben több ide gen nyelv ál la mi
nyelv vizs gá val iga zolt is me re te emel te a több let pon tok szá mát, ad dig az utób bi évek ben már csak
két ide gen nyelv tu dá sá ért jár plusz pont. Ezért ez a mu ta tó nem na gyon al kal mas a nyelv is me ret fej -
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lô dé sé nek idô be li vizs gá la tá ra, mert most a fel vé tel re pá lyá zók ak kor is ma xi mum két ál la mi nyelv -
vizs gát je lez nek fel vé te li lap ju kon, ha en nél több nyelv bôl tet tek már vizs gát. 

Több kö zép is ko la bí rál ta a múlt ban az F/L táb lá zat jel zés ér té két ami att, hogy ös  sze mos sa
azo kat a fel sô ok ta tá si in téz mé nye ket, ame lyek be ne héz fel té te lek kel, szi go rú vizs gák árán le he -
tett be ke rül ni azok kal, ame lyek 2005 elôtt vizs gák nél kül vet ték fel a pá lyá zó kat. Ezért ké szül tek
el a tu do mány-, a gaz da sá gi, az or vos tu do má nyi és a mû vé sze ti egye te mek re (ne he zebb fel vé te li
fel té te lek, ma ga sabb je lent ke zé si ará nyok) vo nat ko zó F1/L, F1/J mu ta tók, il let ve a mû sza ki és az
ag rár egye te mek re (ala cso nyabb je lent ke zé si ará nyok, ala cso nyabb fel vé te li pont szám ok) vo nat -
ko zó F2/L, F2/J mu ta tók. Ha son ló mó don ös  sze ál lí tot tuk a fô is ko lák ra vo nat ko zó F3/L, F3/J mu -
ta tó kat is. Ezek az in di ká to rok va ló ban job ban dif fe ren ci ál tak, mint azok, ame lyek együtt ke ze lik
az ös  szes fel sô ok ta tá si in téz ményt. Hi á nyos sá guk volt vi szont – mint hogy egy-egy kö zép is ko lá -
ban ki csi és gyak ran vé let len sze rû azok nak a ta nu lók nak a szá ma, akik egy adott is ko la tí pus ba je -
lent kez nek –, hogy ezek a mu ta tók nem min dig te kint he tôk jel lem zô nek, il let ve dif fe ren ci á lat la -
nul ke ze lik a fent em lí tett fel sô ok ta tá si in téz mé nyi cso por to kat, va gyis ér zé ket le nek ar ra, hogy
pél dá ul a tu do mány egye te me ken vagy a gaz da sá gi egye te me ken be lül is lé nye ges kü lönb ség van
a fel vé te li be ke rü lé si fel té te le ket il le tô en.

2004-ig az írás be li dol go za tok át la ga it fel tün te tô táb lá za tok csök ken tet ték azt a za va ró té -
nye zôt, amely a to vább ta nu lá si cél ként vá lasz tott in téz mé nyek kü lön bö zô fel vé te li kö ve tel mény -
szint je mi att bi zony ta lan ná tet te az is ko lák ös  sze ha son lí tá sát. A kö zös és egy sé ges írás be li dol go -
za to kat ugyan is tár gyan ként egy idô pont ban, azo nos té te lek bôl ír ták a fel vé te li zôk, és azo kat
egy sé ges ja ví tá si út mu ta tó alap ján ér té kel ték. Ezért a dol go zat írás egy nagy ver seny nek volt te -
kint he tô, amely ben éven ként az is ko lák ta nu ló i nak leg jobb jai („vá lo ga tott csa pa ta”) vet tek részt.
Ezek a mu ta tók – együtt vizs gál va az OKTV és az egyéb ver se nyek tan tár gyi táb lá za ta i val – jel -
zik, hogy az elit- és a tö meg kép zés az egyes is ko lák ban az adott tan tárgy ban mi lyen ered mé nyek
pro du ká lá sá ra ké pes. Fi gye lem be kell azon ban ven nünk azt is, hogy a fel vé te li zõk egy je len tôs
ré sze nem írt fel vé te li dol go za tot, hi szen ez több in téz mény cso port ban nem volt kö te le zô, il let ve
a leg job bak fel men tést kap tak a fel vé te li vizs ga alól. 

2005 óta a fel vé te li írás be li dol go za tok he lyett a két szin tû érett sé gi szá za lé kos ered mé nyei
alap ján dön te nek a fel vé te lek rôl. Ezek már min den fel vé te li zô re ki ter jed nek, de az írás be li érett -
sé gi dol go za tok tar tal má nak el té rô jel le ge mi att csak fenn tar tá sok mel lett vet he tôk ös  sze a ko ráb -
bi írás be li dol go za tok ered mé nye i vel. 

A fel vé te li mu ta tók ér té ke lé sé nél ar ra is gon dol nunk kell, hogy a vizs gált más fél év ti zed ben
a fel vé te li el já rás je len tô sen meg vál to zott. Az érett sé gi és fel vé te li rend szer kap cso la tá nak vál to -
zá sa, az elôny ben ré sze sí té si ked vez mé nyek be ve ze té se, a fel vé te li ará nyok nagy mér té kû vál to -
zá sa, a pon to zá si mód sze rek di ver gá lá sa, majd az utób bi évek ben az el té ré sek csök ke né se in do -
kolt tá te szi, hogy az idô so ro kat több mu ta tó ese té ben fenn tar tá sok kal ke zel jük.

A kö zép is ko lák ál ta lá nos kép zé sé nek ered mé nyes sé ge el sô sor ban az zal mér he tô, hogy hány
di ák jut be a fel sô ok ta tás ba, de a fel vé te li vizs gák nak (érett sé gi nek) az el múlt öt év re vo nat ko zó
há rom száz ezer nél több ada ta több fé le szem pont ból te szi le he tô vé az is ko lák cso por to sí tá sát. Az
éven kén ti kö zel ezer kö zép is ko lá ra vo nat ko zó, hat van ezer adat jel lem zô a kö zép is ko lás ok tel je -
sít mé nyé re, ezért al kal mas ál ta lá nos ta nul sá gok le vo ná sá ra. A fel sô ok ta tá si in téz mé nyek be va ló
be ju tás ra min den kö zép is ko lá ból a leg job ban fel ké szült ta nu lók pá lyáz nak, ezek szá má ból, ará -
nyá ból és tel je sít mé nyé bôl nagy biz ton ság gal le het kö vet kez tet ni az egyes kö zép is ko lák ban és
azok cso port ja i ban fo lyó mun ka mi nô sé gé re, a ta nu lók to vább ta nu lá si esé lye i re.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 106



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 107

A magyar középiskolák eredményességi mutatói 

Négy ered mé nyes sé gi mu ta tó rész le te sebb is mer te té se 

A to váb bi ak ban kö zöl jük a leg si ke re sebb kö zép is ko lák ered mé nyes sé gi mu ta tó it a fel vé te li vizs gá kon
részt ve vôk érett sé gi át lag pont szá mai, a nyelv vizs ga ará nyok, a kö zép szin tû érett sé gik át la gos pont szá -
mai és az or szá gos kö zép is ko lai ta nul má nyi ver se nye ken (OKTV) el ért ered mé nyek vo nat ko zá sá ban.
Kü lön ves  szük fi gye lem be a gim ná zi u mo kat, a szak kö zép is ko lá kat és a mind két is ko la tí pu sú osz tá lyo -
kat ta ní tó ve gyes kö zép is ko lá kat, mert a gim ná zi u mok fô fel ada ta a to vább ta nu lás ra va ló fel ké szí tés, a
szak kö zép is ko lák ez zel egyen ér té kû fel ada ta egy ben egy szak má ra va ló fel ké szí tés is. 

Mind a négy mu ta tó a 2005–2009 kö zöt ti évek re vo nat ko zik, egy év re vo nat ko zó mu ta tók -
ból ugyan is nem he lyes meg ítél ni a kö zép is ko lá kat, hi szen – kü lö nö sen az 1-2 osz tályt ta ní tó, kis
lét szá mú is ko lák ese té ben – nagy a vé let len sze re pe a ta nu lói ös  sze té tel te kin te té ben. 

A 2. táb lá zat ban csak azok az is ko lák lát ha tók, ame lyek nek ta nu lói leg alább egy mu ta tó ese -
té ben ki vá ló és egy má sik mu ta tót te kint ve jó ered ményt ér tek el. 

Eb ben az öt év ben je len tô sen vál to zott az is ko lák szá ma (több is ko la meg szûnt, több ös  sze ol -
vadt), a 2008/2009-es tan év ben nyil ván tar tott 974 kö zép is ko lá ból 355 volt gim ná zi um, 417
szak kö zép is ko la és 202 ve gyes kö zép is ko la. A fen ti ek alap ján a gim ná zi u mi cso port ban 36 ki vá -
ló, 54 jó és 178 kö ze pes is ko lát ta lál tunk, a szak kö zép is ko lák kö zött ki vá ló nak 42, jó nak 63, kö -
ze pes nek 178 is ko la bi zo nyult és a ve gyes kö zép is ko lák cso port já ban ki vá ló kö rül be lül 20, jó 30,
kö ze pes 100 is ko la volt. Az OKTV más meg íté lés alá esik, mert e ver se nyen eb ben az öt év ben
386 is ko la ta nu lói ér tek el jobb ered mé nye ket – és ezek több sé ge gim ná zi um. Hang sú lyoz zuk,
hogy az is ko lá kat nem sza bad az el ért ered mé nyek alap ján sor ba ren dez ni. A 4 ki vá ló ered ményt
vagy a 3 ki vá ló, 1 jó ered ményt el érô is ko lát vagy a 2 ki vá ló, 2 jó ered ményt el érô is ko lát lé nye -
gé ben azo nos szín vo na lú nak he lyes mi nô sí te ni. Van nak olyan is ko lák, ame lyek az egyes mu ta -
tók te kin te té ben sok kal jobb ered ményt ér tek el, mint a táb lá zat ban lát ha tó in téz mé nyek, de a
töb bi mu ta tó vo nat ko zá sá ban nem vol tak olyan si ke re sek, hogy a táb lá zat ba ke rül hes se nek.

A 2. táb lá zat ban 96 is ko la sze re pel (az ös  szes is ko lák 10%-a), ezek kö zül 45 gim ná zi um (az
is ko la tí pus 17,9%-a), 33 szak kö zép is ko la (7,9%) és 19 ve gyes kö zép is ko la (10%). Az ará nyok
el té ré sé nek az oka, hogy az OKTV-ken a szak kö zép is ko lák ta nu lói ke vés tan tárgy ból in dul hat -
nak, szá muk ra az OSZTV-ken va ló rész vé tel le het sé ges.

A vizs gált négy mu ta tó 

A fel vé te li arány (F/L) mu ta tó azt jel zi, hogy száz nap pa li érett sé gi zô osz tályt el kez dô ta nu ló ból
(L) hány nyert fel vé telt va la me lyik ha zai fel sô ok ta tá si intézménybe.3 E mu ta tó el len ôr zé se most
van fo lya mat ban, így le het sé ges, hogy né hány in téz mény fel vé te li ará nya a jö vô ben té ves adat -
szol gál ta tás mi att kor rek ci ó ra szo rul.

A nyelv vizs ga ará nyok (NY/J) ese té ben a 2005–2009 kö zöt ti évek ben fel vé tel re je lent ke -
zôk nyelv vizs gá i nak szá mát (NY) vi szo nyít juk a je lent ke zôk szá má hoz (J). Ez is csak az adott
év ben nap pa li ta go za ton érett sé gi zôk re vonatkozik.3

3 Né hány ki zá ró lag egy há zi kép zést in dí tó in téz mény és ha zánk ban mû kö dô kül föl di in téz mény be fel vett érett sé gi zô
saj nos nincs fi gye lem be vé ve, mert ôk nem az or szá go san egy sé ge sí tett nyom tat vá nyon je lent kez nek.
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Az érett sé gi át lag pont szá mai ese té ben a fel vé te li vizs gá kon részt ve vôk ered mé nyei lát ha -
tók. E táb lá zat a 2005–2009 kö zöt ti évek kö zép szin tû érett sé gi vizs gá i nak át lag pont szá ma it tar -
tal maz za. Ez elôny te len le het azok nak az is ko lák nak a szem pont já ból, ahol je len tôs az emelt
szin tû érett sé gik ará nya (or szá go san a vizs gált öt év ben 4,7%), de az emelt szin tû érett sé gik ered -
mé nyei eb ben az idô szak ban még nem jel lem zik az is ko lai ok ta tás mi nô sé gét egy részt ala csony
szá muk, más részt a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek meg lét ük re vo nat ko zó igé nyei, il let ve an nak vál -
toz tat ga tá sa mi att. 

Az OKTV-pontszámok az is ko la ta nu ló i nak az el múlt öt év ben el ért ered mé nye it tük rö zik 
(1. hely 15 pont, 2. hely 12 pont, 3. hely 10 pont, 4. hely 7 pont, 5. hely 6 pont…, 10. hely 1 pont, 11–19.
hely 0,7 pont, 20–29. hely 0,5 pont, 30–39. hely 0,4 pont, 40–49. hely 0,3 pont). A 2005–2009 köz ti
idô szak ban 386 kö zép is ko la ta nu lói ér tek el az OKTV-n ered mé nye ket, így ös  sze sen 12 926 pon -
tot sze rez tek. Ezek a ta nu lók több nyi re gim ná zi u mok ba jár nak, a szak kö zép is ko lák ta nu lói leg in -
kább szak mai ta nul má nyi ver se nye ken vesz nek részt. Az elô zô há rom mu ta tó vo nat ko zá sá ban
isko la tí pu son ként el té rô mó don ér té kel tük az ered mé nye ket, az OKTV-k te kin te té ben ezt nem tet -
tük, hi szen azok nál a tár gyak nál, ahol ez le het sé ges volt, a he lye zé sek meg ál la pí tá sa kor nem vet -
ték fi gye lem be, hogy ki mi lyen is ko la tí pus ban ta nult. Az OKTV-k ese té ben a 10 pont nál ke ve -
seb bet el ért is ko lák ered mé nye it nem kö zöl tük.

2. táb lá zat. A kö zép is ko lák fel vé te li ará nyai (F/L), nyelv vizs ga ará nyai (NY/J), kö zép szin tû érett sé gi át la gai és
OKTV-pontszámai, 2005—2009
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Kiváló (az adott is ko la cso port 10%-a) Jó (az adott is ko la cso port 15%-a)

Kö ze pes (az adott is ko la cso port kö vet ke zô 50%-a) Gyen ge (az adott is ko la cso port kö vet ke zô 15%-a)

A magyar középiskolák eredményességi mutatói 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 111

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 111



4 A fel vé te li arány (F/L) mu ta tó el len ôr zé se most van fo lya mat ban. Mi vel le het sé ges, hogy né hány in téz mény fel vé te li
ará nya a jö vô ben té ves adat szol gál ta tás mi att kor rek ci ó ra szo rul, a csak eb ben a te kin tet ben ki vá ló is ko lák táb lá za tát
itt nem je len tet jük meg.

Nem sze re pel nek a 2. táb lá zat ban azok az is ko lák, ame lyek egy mu ta tót te kint ve ki vá ló ak ugyan,
de a má sik há rom mu ta tó ese té ben kö ze pe sek vagy gyen gék. Igen jó tel je sít mény akár egy mu ta tó te -
kin te té ben a leg jobb 10%-ot el ér ni, ezért a kö vet ke zôk ben eze ket az is ko lá kat is felsoroljuk.4

3.táblázat. A nyelv vizs ga ará nyok (NY/J) vo nat ko zá sá ban ki vá ló kö zép is ko lák

4. táb lá zat. A kö zép szin tû érett sé gi át lag pont szá mai ese té ben ki vá ló kö zép is ko lák
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5. táb lá zat. 100 pont fe let ti OKTV-pontszámokat szer zô ki vá ló kö zép is ko lák

Óv juk az ol va sót at tól, hogy az is ko lá kat csak e négy faj ta mu ta tó alap ján akar ja meg ítél ni.
Sok egyéb mu ta tó és ob jek tív mu ta tók kal ki sem fe jez he tô tu laj don ság meg is me ré se szük sé ges
ah hoz, hogy egy is ko la mun ká ját meg bíz ha tó an mi nô sí te ni le hes sen. Ez azt je len ti, hogy sok is -
ko la van a táb lá za tok ban lát ha tó kon kí vül, ame lyek ben jó mun ka fo lyik, és a táb lá za tok ban lát ha -
tó is ko lák közt is van több, ahol le het és szük sé ges ja ví ta ni a mun kán.
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