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Ezúton is köszönöm Szabó-Morvai Ágnesnek, Major Klárinak és Horn Dánielnek a korábbi verzióhoz fûzött 

kritikájukat, kérdéseiket és tanácsaikat. Mindemellett minden hibáért, ami a tanulmányban maradt a 

szerzô az egyedüli felelôs.

Bevezetés

 A kutatás célja megvizsgálni azt az oktatási közbeszédben gyakran elôforduló felvetést, miszerint az 

iskola méretének (megszervezhetôségének/átláthatóságának) szerepe van abban, hogy az iskola milyen 

sikereket tud elérni a gyerekek tanításában, nevelésében. ennek oka, hogy a vélemények szerint (lásd 

Overbay [2003] összefoglalója) a kisebb iskola meghittebb környezetet teremt a tanuláshoz, kisebb a tá-

volság a gyerekek és a pedagógusok között, ami nagyobb bizalmat és jobb együttmûködést eredményez. 

ez különösen azokban az esetekben lehet fontos, amikor egy diáknak kiemelt figyelemre van szüksége – 

hátrányos helyzetû diákok felzárkóztatásához gyakran ajánlja az irodalom a kisebb létszámú osztályokat, 

kiemelt figyelmet (pl. Bracey [1998], valamint Howley és Howley [2004]). éppen ezért azt is vizsgálni fog-

juk, hogy az intézmény mérete hogyan befolyásolja különbözô szocioökonómiai hátterû diákok esetében a 

tanulmányi eredmény változását. emiatt ez a kérdés abba a tágabb kutatási programba is illeszkedik, hogy 

melyek az iskolának azok a jellemzôi, amelyek befolyásolják a hátrányos helyzetû diákok felzárkóztatására 

vonatkozó képességét.

 szûkebb kérdést eredményez, ha definiáljuk, hogy mit értünk gyerekek tanításában elért sikernek. eb-

ben a kutatásban az országos kompetencia mérés (okm) során elért matematika és szövegértés eredmé-

nyekben bekövetkezett elôrelépést tekintjük az iskola tanítási sikerének, ezt a továbbiakban hozzáadott 

értéknek nevezzük. konkrétan tehát a kutatási kérdés az, hogy milyen mértékben befolyásolja az iskola mé-

rete azt, hogy az adott intézmény mennyivel tudja növelni tanulói kompetenciamérésen elért eredményeit.

 A kutatás a következôképpen épül fel: elsôként az irodalomban található eredmények alapján megfogal-

mazzuk a kutatás hipotéziseit. ezt követi az elemzési keret és a rendelkezésre álló adatok bemutatása. A becs-

lés módszertanát és a magyarázó változók részletes bemutatását az eredmények és az összefoglaló követi.
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KoráBBi eredményeK
 A nemzetközi irodalom alapján az intézményméret nem befolyásolja egyértelmûen az oktatási teljesít-

ményt, például Kuzienko [2007], valamint Fowler és Walber [1991] talál hatást, miközben Lamdin [1995] 

a szocioökonómiai háttér kontrollálása után már csak jelentéktelen mértékû összefüggést talál jut. ismere-

teink szerint egyelôre nincs ilyen irányú eredmény a magyar iskolákkal kapcsolatban.

 Az Overbay [2003] által összefoglalt irodalom alapján azt várhatjuk, hogy kisebb iskolákban inkább jobb 

eredményeket érnek el a diákok, mert bár a kisebb iskolák nem tudnak olyan színes képzési palettát nyúj-

tani, de a bennük kialakuló személyesebb kommunikáció mégis segítheti a tanítás hatékonyságát. Card és 

Krueger [1996] a tanárok fizetésének, a tanév átlagos hosszának és az egy tanárra esô diákok számának 

hatását vizsgálták a tanulók késôbbi fizetésére az 1920 és 1980 közötti éveket tartalmazó adatsoron. Azok 

esetében, akik e változók alapján „jobb minôségû” iskolákba jártak, magasabb volt az iskolában töltött 

évek száma és az oktatás megtérülési rátája. eredményeik szerint az egy tanárra esô tanulók számának 

tízzel való csökkentése 4,2 százalékkal növelte a késôbbi keresetet és 0,6 évvel az oktatásban töltött évek 

számát. A fenti arány 5-tel való csökkentése 0,4 százalékponttal javította az iskolában töltött évek megté-

rülési rátáját. Borland és Howsen [2003] az iskolaméret mellett az iskolák közötti verseny hatását vizsgál-

ták és eredményeik szerint a nagyobb verseny egyben jobb eredményeket is jelentett.

 több tanulmány is feldolgozta (Krueger [2003], Krueger és Whitmore [2001], Chetty et al. [2011]) 

az 1985 és 1989 között végzett amerikai tennessee-i Project stAr kísérletet. A kísérlet keretében 

véletlenszerûen, eltérô típusú osztályokba csoportosítottak 11600 tanulót (óvoda és 3. évfolyam között) és 

1330 tanárt. Az osztályok méretének három típusa volt: kisméretû (13-17 diák), normális méretû (22-25 

diák) és tanársegéddel kiegészülô normális méretû osztályok. A projekt értékelése szerint az osztálylét-

szám egyharmaddal való csökkentése 0,12 szórásnyival növelte a fehér, 0,24-gyel a fekete tanulók mate-

matika eredményeit. Az utókövetési vizsgálatok során szintén pozitív eredményeket találtak: ezek szerint 

a hatások 8. osztályig tartanak, noha addigra jelentôsen (felükre, egyharmadukra) csökkennek. A hatások 

az alacsony jövedelmû és a nem fehér gyerekek esetében nagyobbnak bizonyultak. Chetty et al. [2011] 

vizsgálatának tárgya szintén a Project stAr volt, mely során azt becsülték meg, hogy a programnak milyen 

hatása volt a résztvevôkre, mire a 27. évüket betöltötték. A kisebb óvodai, iskolai csoportok/osztályok 1,8 

százalékponttal növelték az egyetemre való bejutás valószínûségét, emellett pedig az elôtakarékosság, 

saját otthon birtoklása, mobilitás és házasodás tekintetében is pozitív hatásokat azonosítottak, a bérek 

esetében azonban nem. A legalább 10 év tapasztalattal rendelkezô tanárokhoz való kerülés ugyanakkor 

átlagosan 1093 dollárral növelte a béreket.
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 Krueger és Whitmore [2001] az általános iskolai kis osztályméret hosszú távú hatását vizsgálták 

különbözô standardizált tesztpontszámok, illetve a fôiskolai felvételeken való részvétel és eredmények te-

kintetében. Úgy találták, hogy a tesztpontszámokra pozitív hatást gyakorolt a kisebb osztályméret, illetve a 

fôiskolai felvételin való részvétel valószínûségét is növelte. A hatás a fekete diákok esetében nagyobb volt, 

körükben 31,7-rôl 40,2 százalékra nôtt a felvételin résztvevôk aránya, és a tesztpontszámaik is nagyobbak 

voltak 0,2 szórásegységgel. hasonlóképp az osztálylétszám csökkentésének hatását vizsgálta izraeli álta-

lános iskolások esetében Angrist és Lavy [1999], akik úgy találták, hogy az 5. osztályosok matematika és 

olvasás teszteredményei terén jelentkezik a legnagyobb pozitív hatás.

 Az eddigi eredmények közül több cikk is talált nem lineáris hatást. Lee és Smith [1997] például hierar-

chikus lineáris modellel vizsgálták az iskola méretének hatását. eredményeik szerint az optimális iskolamé-

ret 600 és 900 gyerek között található – ez alatt rosszabbak a diákok eredményei, e felett viszont sokkal 

kisebbek a teszteredmények. ehhez hasonlóan Overbay [2003] is 600-1000 fô közé teszi az iskola ideális 

méretét. Andrews et al. [2002] összefoglalója szintén arra az eredményre jutott, hogy mind a túl kicsi, mind 

pedig a túl nagy iskolák egyaránt csökkentik az eredményeket. Borland és Howsen [2003] szintén talál 

optimális iskolaméretet, ami vizsgálatuk alapján 760 fôt jelent.

 Bracey [1998], Howley és Howley [2004] eredményei továbbá egyaránt arra utalnak, hogy a hátrányo-

sabb helyzetû diákok számára kedvezôbb lehet a kisebb iskolákban megszervezett oktatás. Bracey [1998] 

csak a matematika teszteredmények esetén talált kapcsolatot, szövegértés esetén nem volt kölcsönhatás 

az iskola mérete és a diákok szocioökonómiai státusza között.

Összefoglalva az irodalom eredményeit:

• Az iskolaméret hatásait vizsgáló irodalomban a kis iskolák elônyeit egyszerre okozzák az alacsony 

adminisztratív problémák (kicsi iskola abszolút értelemben), valamint a nagyobb odafigyelés és köz-

vetlenebb kommunikáció (egy tanárra kevesebb diák jut). ezzel szemben a kisebb programválaszték 

és az alacsonyabb költséghatékonyság szól a nagyobb iskolaméret mellett.

• hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatásához gyakran ajánlják, hogy kisebb létszámú osztályokat 

alakítsanak ki számukra, így szocioökonómiai háttér alapján eltérhet az optimális iskolaméret.

• lehetnek nemlineáris hatások.

• Az irodalomban az optimális iskolaméret megállapításában keverednek az odafigyelés és a költség-

hatékonyság szempontjai.

 Az utolsó pontnak megfelelôen az iskola méretének mi is két mérôszámát fogjuk használni: az iskolába 

járó gyerekek számát (költséghatékonyság) és az iskolában egy tanárra jutó diákok számát (odafigyelés).
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Az irodalom alapján a következô hipotéziseket érdemes tehát vizsgálni:

1. A gyerekszámot tekintve a kisebb iskolákban nagyobb a hozzáadott érték.

2. Az egy tanárra jutó diákok számát tekintve kicsi iskolákban nagyobb a hozzáadott érték.

3. A gyerekszámot tekintve kisebb iskolákban jobban sikerül a hátrányos helyzetû diákok felzárkóztatása.

4. Az egy tanárra jutó diákok számát tekintve kicsi iskolákban jobban sikerül a hátrányos helyzetû diá-

kok felzárkóztatása.

modell
 Ahhoz, hogy a fenti hipotéziseket vizsgálni tudjuk, szükségünk van egy elméleti keretre, a kompe-

tenciaméréseken elért egyéni eredményeket befolyásoló tényezôk vizsgálatához az emberi tôke terme-

lésifüggvény-koncepcióját választottuk. A modellt Harris [2010] összefoglalójára támaszkodva mutatjuk 

be. Jelölje Ait  az i-edik diák t-edik évfolyamon mért egyéni oktatási outputját (pl. tesztekkel mért kész-

ségszintet), amit  f  függvényben meghatározott szabályok szerint befolyásolnak a jelen és múlt idôszak 

iskolai erôforrások/erôfeszítések   Sit ,Sit!1,...( )  , a jelen és múlt idôszak családi erôforrások/erôfeszítések

  Fit , Fit!1,...( )  , a diák veleszületett képességei  Ii( )  és a véletlen  ! it( )  :

   Ait = f Sit ,Sit!1,..., Fit , Fit!1,..., Ii ," it( )  
 

(1)

 Az iskola hatásai közé  S ! k( )  tartozik minden, ami a két idôpont között befolyásolja a diák iskolai 

tanulási környezetét: milyen tanárok tanították, mekkora volt az osztály, mekkora volt az iskola, milyen 

oktatási programot valósított meg az adott idôben, milyen az iskola hangulata stb. ezek közül vannak jól 

mérhetôek (pl. osztályméret) és nehezen megfigyelhetôek is (pl. iskola hangulata). A családi hatások közé

 F ! k( )  tartozik az otthoni környezet, az hogy a szülôk mennyit játszanak a gyerekkel, mennyit tudnak 

segíteni tanulásban, fejlôdésben. ezek nehezen megfigyelhetô jellemzôk és a jelenbeli értékek is nehezen 

mérhetôek, a múltbeli értékek pedig nem megismerhetôek. A diák veleszületett képességei  Ii( )  szintén 

nem megfigyelhetôek, ugyanakkor ezek hiányában a különbözô tényezôk pontos hatásai nem mérhetôek. 

Fontos, hogy az eredményeket az elmúlt idôszak iskolai tapasztalatai is befolyásolják, ezzel beemelve a 

modellbe az oktatás kumulatív jellegét.

 Ahhoz hogy a koncepciót használni lehessen az irodalomban (Harris [2007], Harris [2010], Harris és Sass 

[2011]) a következô feltételezésekkel szoktak élni: 

• kor-/osztályfüggetlenség: a termelési függvény nem függ a diák korától, azaz például a másodikos 

iskolai erôforrások ugyanúgy hatnak a harmadikos eredményekre, mint a harmadikos erôforrások a 

negyedikes eredményekre.
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2  Vannak olyan eredmények, melyek szerint ezek inkább egymás kiegészítôi vagy helyettesítôi (mindkettôre van 
eredmény – harris és sass [2011] p. 5.), de nem függetlenek.

• Változóiban összegszerûen szétválasztható termelési függvény: a különbözô tényezôk nem állnak 

kölcsönhatásban egymással, az  f  függvény felbontható a változók súlyozott összegére.

• Fix családi hatások: a családi hatások nem változnak idôvel, azaz például ha rossz tanárhoz kerül a 

gyerek, akkor a szülôk nem kezdenek el többet foglalkozni a gyerekkel, hogy pótolják2.

 Az utolsó feltételezésre egyszerûsítés és adathiány miatt van szükség, ez alapján a veleszületett ké-

pességeket össze lehet vonni a fix családi hatásokkal: egy családi-veleszületett hatássá, amit jelöljön  ! i  . 

ennek és a szétválaszthatóság következményeként a modell a következôképpen alakul át:

   Ait =!1Sit +!2Sit"1 + ...+ # i + eit   
(2)

ahol a !  -k az iskolai inputok hatásainak marginális hatásai. további szokásos feltétel:

• geometriai csökkenés – tegyük fel, hogy az elôzô idôszak iskolai inputok hatása geometriai sor men-

tén csökken, ami miatt  !2 = "!1   , !3 = " 2!1  stb., ahol !  valamilyen konstans (pl. 0,8).

 ez a feltételezés annak az ötletnek a formalizálása, hogy a legutolsó iskolai inputnak a legnagyobb ha-

tása a diákokra. ha élünk a feltételezésekkel, akkor a modell a következôképpen alakul át:

 

   

Ait = !1Sit + "!1Sit#1 + "!2 Sit#2 ...+ $ i + % it = !1Sit + " !1Sit#1 +!2 Sit#2 ...( )
Ait#1

! "## $##
+ $ i + % it

Ait#1 # % it#1 # $ i = !1Sit#1 +!2Sit#2 + ...

 
 

(3)

   

Ait = !1Sit + "!1Sit#1 + "!2 Sit#2 ...+ $ i + % it = !1Sit + " !1Sit#1 +!2 Sit#2 ...( )
Ait#1

! "## $##
+ $ i + % it

Ait#1 # % it#1 # $ i = !1Sit#1 +!2Sit#2 + ...

 

Amibôl behelyettesítés után következik:

 

   

Ait =!1Sit + "Ait#1 + $ i # "$ i + % it # "eit#1

&it

! "# $#
=!1Sit + "Ait#1 + 1# "( )$ i +&it   

(4)

de mivel a családi hatások állandóak, ezért a   1! "( )# i = # i  , ami miatt az egyenlet tovább egyszerûsödik:

   Ait = !1Sit + "Ait#1 + $ i +%it   
(5)

 Az   !it = " it # $eit#1  összefüggés azt jelenti, hogy a becsülendô egyenletben egyszerre szerepel a hiba-

tagban az elôzô teszteredmény hibatagja és az elôzô teszteredmény, ha a kettô korrelál egymással, akkor 

ez torzítja a legkisebb négyzetek módszerével történô becslést. egyik megoldás lehet erre a problémára, 

ha feltételezzük, hogy a késleltetett hibatag nem korrelál az elôzô idôszak oktatási eredményeivel. másik 

megoldás lehet, hogy feltételezzük, hogy  ! = 1 , hiszen ebben az esetben mindkét oldalból le lehet vonni  

 Ait!t  -t, aminek eredményeként a magyarázó változók közül a függô változóba kerül az elmúlt idôszak 

eredménye. Azonban ez a feltételezés egyben azt is jelenti, hogy a múlt iskolai erôforrások hatása ugyan-

az, mint a jelen iskolai befektetések hatása (az óvoda pontosan ugyanazt a hatást gyakorolja az 5 éves és 

a 18 éves eredményekre).
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 Harris és Sass [2005] azt találta, hogy a geometriai csökkenésnek kicsi a hatása, tehát akár azt is fel 

lehet tenni, hogy ! = 1 , ami miatt az elmúlt idôszak teszteredménye bekerülhet a függô változóba, a ve-

leszületett képességek is kiesnek így lehet a legkisebb négyzetek módszerével becsülni.

 Annak érdekében, hogy a szocioökonómiai háttér és az iskola méretének mérôszáma közötti kölcsönha-

tást vizsgálni tudjuk, a jelen kutatás során nincs szükségünk a szeparábilisan összeadható függvényformára. 

ha a többi feltételezéssel továbbra is élünk (korfüggetlenség, fix családi hatás), akkor a (2) egyenlet úgy 

alakul át, hogy:

   Ait = !1Sit +!2Sit"1 + ...+#1Sit$ i +# 2Sit"1$ i + ...+ $ i + eit  
 

(6)

ahol a   !1Sit" i  keresztszorzat miatt az iskolai erôforrások hatásai eltérhetnek különbözô szocioökonómiai hátterû 

diákok esetén. emellett természetesen  Ait!1 ="1Sit!1 +"2Sit!2 + ...+#1Sit!1$ i +# 2Sit!2$ i + ...+ $ i + % it!1  . 

Feltételezve továbbá, hogy a geometriai csökkenés a keresztszorzat tagokra is érvényes, a (3) egyenlet a 

következôképpen változik meg:

 

   

Ait =!1Sit + "!1Sit#1 + "!2 Sit#2+ ...+$1Sit% i + "$1Sit#1% i + "$ 2Sit#2% i + ...+ % i + & it =

=!1Sit +$1Sit% i + " !1Sit#1 +!2 Sit#2+ ...+$1Sit#1% i +$ 2Sit#2% i + ...( )
Ait#1#% i#& it#1

! "######## $########
+ % i + & it

 

 

amit leegyszerûsítve azt kapjuk, hogy:

   Ait = !1Sit + "1Sit# i + $Ait%1 + # i +&it   
(8)

A modell további érvelése esetünkben is változatlan.

AdAtoK
 A hipotézis vizsgálatához a fenti modellt az országos kompetenciamérések (okm) adatbázisán vizsgáljuk. 

A magyarországi kompetenciavizsgálatok 2001-ben kezdôdtek. A felmérés két nagy részbôl áll: egyrészt a 

matematikai és a szövegértési feladatok teszteredményeit tartalmazza. A teszt kitöltése három évfolyamon 

történik 6., 8. és 10. évfolyamon, tehát alapesetben két évente látunk eredményeket egy diákról és összesen 

háromszor. A felmérésekre általában május-júniusban kerül sor, tehát gyakorlatilag a tanév lezárását jelen-

tik. másrészt a teszteredmények mellett az adatbázis tartalmazza azokat a tanulói, intézményi és telephelyi 

kérdôívekre adott válaszokat, amelyekben a tanulók és az intézmények jellemzôire, tanulók esetében a csalá-

di hátterükre kérdeznek rá. A kérdôívben olyan kérdések szerepelnek, melyek többek között információt nyúj-

tanak a család állapotáról (pl. szülôk végzettsége, munkapiaci státusza, háztartásban élôk száma), a családban 

található anyagi javakról (pl. könyvek száma, számítógépek száma) vagy a tanuló iskolába járási szokásairól. 

 2008-tól több ponton is megváltozott az okm menete. egyrészt a felmérést teljes körûen központilag 

javította és értékelte az oktatási hivatal. másrészt minden, a felmérésben részt vett tanuló egyéni azonosítót 

(7)
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kapott, amelynek segítségével követni lehet a tanulók késôbbi fejlôdését. harmadrészt megváltozott a 

kompetenciamérés skálája, az eddigi évfolyamonként külön-külön kalibrált skálát egy közös skálára cserél-

ték. Így a matematikai és a szövegértési felmérés tartalma mindhárom évfolyamon ugyanazt a terminust 

és követelményrendszert alkalmazza, egyre magasabb követelményeket megfogalmazva, egyre többet 

elvárva a tanulóktól a magasabb évfolyamok felé haladva, ami összhangban áll azzal, ahogyan a tanulók 

kompetenciái fejlôdnek az oktatási rendszerben (OKM [2011]). Az átalakítás viszont lehetetlenné teszi, hogy 

a 2008 elôtti és utáni eredményeket közvetlenül összehasonlítsuk. A kutatás során ennek megfelelôen a 

2008 és 2014 közötti egyéni kompetenciamérések adatbázisának panellá összefûzött verzióit használjuk. 

ebben a panelben összesen 1 112 900 diák 2 080 928 megfigyelése szerepel, ezekhez összesen 1 663 179 

esetben társul valamilyen szinten kitöltött tanulói háttérkérdôív.

1. táblázat - Diákok és megfigyelések száma

Megfigyelések 
száma

OKM-adatbázis minta

diák (fô)

1 431 210 367 642

2 408 896 173 915

3 259 961

4 12 129

5 697

6 7

Összesen 1 112 900 541 557

megjegyzés: mivel a kompetenciaeredmények változását vizsgáljuk a mintában, így azokról szerepel 1 megfigyelés, 

akikrôl eredetileg 2 megfigyeléssel rendelkeztünk, és azokról áll rendelkezésünkre 2 megfigyelés a mintában, akikrôl 

az adatbázisban 3 megfigyelés szerepel.

 A megfigyelések számát több körben is csökkenteni kellett. elsô lépésben kihagytuk azokat, akikrôl csak 

egy megfigyelésünk van (diákok és megfigyelések száma az 1. táblázat középsô oszlopában szerepel), 

esetükben nem tudunk hozzáadott értéket számítani. második lépésben töröltük azoknak diákok megfi-

gyeléseinek a jelentôs részét, akiknek nem két évente állnak rendelkezésre eredményük, vagy akik egy 

tesztet egynél többször írtak meg (van olyan diák, aki 2008 és 2012 között ötször írta meg a 6. osztályos 

kompetenciafelmérést, majd 2014-ben a 8. évfolyamosat). ezek közül a megfigyelések közül csak azokat 

tartottuk meg, amelyek két évente haladnak elôre (tehát az elôzô példánál maradva, ebbôl a sorozatból a 

2012-es 6. évfolyamos és a 2014-es 8. évfolyamos megfigyelés maradt a mintában).
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 Fontos, hogy a két mérési pont között eltelt idôszakot egyértelmûen konkrét iskolához tudjuk kötni. ezt 

akkor tudjuk 6. és 8. évfolyamos mérések közötti különbségeknél megtenni:

• ha a diák 6. és 8. osztályba is ugyanabba az általános iskolába vagy 8. osztályos gimnáziumba (te-

lephelyre) jár, különben nem tudjuk, hogy 7. vagy 8. osztály elején váltott iskolát;

• ha a diák 6.-ban általános iskolába járt, de 8. évfolyamos tesztet már egy hatosztályos gimnázium-

ban írja, akkor a teszt különbséget a hatosztályos gimnáziumi képzést nyújtó iskolának tulajdonítjuk.

 8. és 10. évfolyamos tesztpárok esetén pedig a következô szabályok esetén tudjuk a kompetencia 

fejlôdést az iskolához kötni:

• hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok esetén ismét arra van szükség, hogy a két mérés ugyanazon 

a telephelyen történjen;

• azok, akik a 8.-os tesztet általános iskolában írták, bármilyen iskolában folytathatták tanulmányai-

kat, az eredményeiket ahhoz az iskolához kötjük, amelyikben a 10. évfolyamos tesztet írták.

 Az utolsó lépésként minden esetben ki kellett számolni a kompetenciateszt eredményének változását, 

ami azt jelenti, hogy minden teszteredménybôl kivontuk a két évvel korábbi teszteredményt. ez a lépés 

tovább csökkentette a megfigyelések számát (akitôl két teszteredmény áll rendelkezésre, ott ez egy meg-

figyelésre redukálódik, akitôl három teszteredmény szerepel az adatbázisban, ott két megfigyelés marad). 

A szûrések és átalakítások után eredményül kapott panel jellemzôi a következôk (1. táblázat utolsó oszlop): 

összesen 541 557 diákról van adatunk, ezek közül 173 915-rôl van két megfigyelésünk, 367 642 diákról 

pedig csak egy megfigyelésünk van.3

módszertAn
 A fenti adatbázisleírásból is látszik, hogy a rendelkezésre álló adatok úgynevezett rétegzett mintának 

tekinthetôek. A diákok telephelyekhez tartoznak. Az ilyen adatok elemzése során a minta elemei nem 

tekinthetôek függetlennek, mivel például az egy telephelyhez tartozó diákok teljesítmény, családi hát-

tér stb. tekintetében jobban hasonlítanak egymáshoz, mint más iskolák diákjaihoz. Az adatstruktúrában 

meglévô többletinformációt nem tudjuk kihasználni egyszerû lineáris regresszióval. Az ilyen esetre fejlesz-

tették ki a hierarchikus lineáris modelleket, aminek alapjait Cameron és Trivedi [2005], valamint Tóth és 

Székely [2011] leírása alapján mutatjuk be.

kiindulópontként tekintsünk egy egyszerû lineáris modellt:

   
yij = xij

' ! j + uij   
(9)

3   külön vizsgáltuk, hogy ezek a törlések, hogyan érintik a korai iskolaelhagyókat. A kompetencia-adatbázisban azon-
ban nagyon nehezen tudjuk azonosítani a korai iskolaelhagyókat: azt látjuk csak, ha valaki nem írta meg a kom-
petenciateszteket (pl. megírta a 8. évfolyamos tesztet és azóta sem írta meg a 10. évfolyamosat), pedig már meg 
kellett volna írnia. ezzel a módszerrel nem lehet azonosítani azokat, akik nem jutnak el a 6. évfolyamig, vagy akik a 
10. évfolyam után hagyják ott az iskolát, végzettség nélkül. Az adatbázisban szereplô 49 067 korai iskolaelhagyó kö-
zül 9962 maradt bent a mintában (közülük mindenki 8. és 10. évfolyam között tûnt el a formális iskolarendszerbôl).



12

ahol az  
yij  a j-edik iskola i-edik diákjának a teszteredményében bekövetkezett változás, a

 
xij  vektorban 

pedig a j-edik iskola i-edik diákjának jellemzôi szerepelnek (1xk dimenzió). A megfogalmazásban az a kü-

lönleges, hogy a magyarázó változók hatása csoportonként változik (ezt mutatja a !  koefficiens esetében 

a j index), tehát például a diák nemének marginális hatása iskolánként különbözik.

 A kétszintes hierarchikus lineáris modell a (9) egyenletben bemutatott elsô szintjének koefficienseit 

szintén egy lineáris modell segítségével specifikálja/becsüli, amiben a második szintû változók és véletlen 

hatások kapnak szerepet. ezt mutatja a következô egyenlet:

   
!kj = wkj

' " k + vkj  ,   k = 1,..., K   
(10)

ezek alapján  
!kj  egyrészt függ az iskola jellemzôit tartalmazó vektortól wk  , ami j-edik iskola esetében a

 
wkj  , másrészt véletlen hatásoktól 

vkj  . ez felírható egy egyenletként is:

   
yij = xij

' wkj
' ! k + vkj( ) + uij   

(11)

 Az (9) és (10) egyenletekben leírt rendszer több speciális esetet is magában foglal, attól függôen, hogy 

mit feltételezünk a koefficiensekrôl és azok kapcsolatairól:

1. fixed koefficiens modell, ha  
!kj = " k  (azaz amikor az elsô szintû koefficiens nem függ második 

szintû változóktól vagy nem megfigyelhetô jellemzôktôl), ha mindegyik elsô szintû koefficiensre 

igaz ez, akkor elsô szinten visszajutunk az egyszerû ols-hez;

2. nem véletlen változó koefficiens, ha   
!kj = wkj

' " k  (ebben az esetben a koefficiens lineáris függ-

vénye az iskolák jellemzôinek), ha mindegyik elsô szintû koefficiensre igaz ez, akkor elsô szinten 

visszajutunk az egyszerû ols-hez;

3. véletlenül változó koefficiensek, ha
 
!kj = " k + vkj  (ebben az esetben a koefficiens teljesen véletlen 

változó), ha mindegyik elsô szintû koefficiensre igaz ez, akkor a modell egy random koefficiens mo-

dellé változik;

4. gyakran a fenti eseteknek a keveréke jön létre, azaz bizonyos változók esetében fixed, más esetek-

ben (nem) véletlen változó koefficienseket találunk (pooled regression).

FüggŐ változó

 Az egyenlet függô változója a kompetenciateszteken elért eredmények százalékos változása, tehát 

hogy hány százalékkal változott a teszteredmény matematikából és szövegértésbôl 6. és 8. évfolyamos, 

valamint a 8. és 10. évfolyamos felmérések között. A teszteredmények változásának szórása nagyon nagy, 

ahogy az a 2. táblázatban látható és emellett néhány szélsôséges elem is található (valaki 120 százalékkal 

növelte a szövegértési pontszámát). emiatt minden becslésnél csak a megfigyelések 5. percentilis és 95. 

percentilis közé esô részét használjuk.
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2. táblázat - Teszteredmények változásának leíró statisztikái

megfigyelések 
száma

átlag szórás
mini-
mum

5% 
percen-

tilis

95% 
percen-

tilis
maximális

matematika eredmények változása

összesen 714 853 0,049 0,100 -0,552 -0,104 0,213 1,109

6. és 8. között 353 917 0,083 0,100 -0,460 -0,066 0,250 1,109

8. és 10. között 360 936 0,017 0,088 -0,552 -0,129 0,152 0,997

szövegértés eredmények változása

összesen 715 099 0,042 0,090 -0,576 -0,094 0,188 1,205

6. és 8. között 354 033 0,057 0,092 -0,480 -0,080 0,209 0,916

8. és 10. között 361 066 0,026 0,085 -0,576 -0,106 0,162 1,205

mAgyArázó változó

 Az adatbázishoz hasonlóan a magyarázó változókat is rétegenként kell összegyûjteni. nagy irodalma 

van annak a kérdésnek, hogy milyen tényezôk okozzák a PisA-felmérés eredményeiben megfigyelhetô 

különbségeket. ezeknek egyik jó összefoglalója Haahr et al. [2005] cikke, amelyben a változók különbözô 

szintjeinek hatását vizsgálták a PisA-felmérések eredményeire: rendszerszintû jellemzôk (oktatási rendszer 

sajátosságai), strukturális szint (tágabb gazdasági, társadalmi jellemzôk), iskolai szint (iskolavezetés, az 

iskola klímája) és az egyéni tényezôk (attitûdök, motivációk, tanulási viselkedés). mivel országon belül 

vizsgálódunk, ezért a rendszerszintû jellemzôkkel a továbbiakban nem foglalkozunk.

Egyéni szint

 egyéni szinten az elsô változó a tesztet író diákok neme. Haahr et al. [2005] eredményei alapján nem-

zetközi felmérésekben a lányok matematikából és természettudományból, a fiúk pedig szövegértési fel-

adatok esetén teljesítenek gyengébben.

 hasonlóan fontos Haahr et al. [2005] eredményei alapján, hogy milyen motiváló tényezôk hajtják a diá-

kot – különösen igaz ez a szövegértés esetében. A motiváló tényezôk között szerepelhet az is, hogy a tanuló 

mennyire szereti az adott tantárgyat, például Molnár és Székely [2010] eredményei alapján azok, akik saját 

bevallásuk szerint szeretnek olvasni, jobban teljesítenek a szövegértési feladatok során. A modelljeinkbe a 

tantárgyakhoz kevésbé kapcsolódó, általánosabb motivációs tényezôket építettük be. ezek közül az egyik a 

személyes motiváció: hogy milyen végzettséget szeretne a diák elérni. hasonlóan fontos motiváló tényezô 

lehet az, hogy a korcsoportban milyen példákat lát, ennek hatását azzal mérjük, hogy mekkora az egy 

háztartásban élô, iskolai tanulmányait be nem fejezett 16-20 éves fiatalok száma. motivációt jelenthet egy 

diák számára az is, hogy látja a szüleit dolgozni; itt elsôsorban arra koncentrálunk, hogy milyen motiváló 
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(vagy motivációt rontó) erôvel jár az, ha az apa tartósan (5 évnél régebben) munkanélküli. Azért az apa 

munkapiaci státuszát emeljük ki, mert az anya hosszabb ideig lehet gyesen vagy gyeden. negatívan moti-

váló környezetnek tekintjük, ha az édesapa régóta állandó és rendszeres munka nélkül van; illetve ha van 

olyan fiatal a családban, aki már nem tanul, iskoláit nem fejezte be, és nem is dolgozik. ezek következménye 

lehet, hogy a diák kevésbé szorgalmasan dolgozik és rosszabb eredményeket ér el ennek következtében.

 emellett magyarázó erôvel bírhat a tanuló kora, pontosabban az, hogy mennyivel tér el a kora attól, 

ahány évesnek – évvesztés nélkül – átlagosan kellene lennie, amikor megírja a tesztet. ez a 6.-osok által írt 

tesztek esetén betöltött 11 év, 8.-osok esetén betöltött 13 év, 10.-esek esetén pedig betöltött 15 év. ennek 

a változónak a hatása valószínûleg függ attól, hogy mekkora az eltérés. egy kicsivel idôsebb tanuló esetén 

lehetséges, hogy az érettebb fiatal jobb tesztet ír, mint az évfolyamába járó fiatalabb diákok. ez részben 

összhangban állna Hámori és Köllô [2011] eredményeivel, melyek szerint a késleltetett iskolakezdés és 

a hosszabb óvodában töltött idô segít a hátrányos helyzetû tanulóknak az alapvetô készségek elsajátítá-

sában, így az idôsebb kor segíti a jobb eredmény elérését. Azonban, ha egy diák sokkal idôsebb, mint az 

évfolyamtársai, akkor ez jelezhet valamilyen problémát (pl. rendszeres évismétléseket), ami miatt ebben 

az esetben a kornak negatívan kellene hatnia az eredményekre.

 A szülôk szocioökonómiai hátterét ezen felül három további változóval is leírjuk: szülô végzettségével, 

a gyerek otthonában található könyvek számával, a gyerek saját (nem iskolai) könyveivel és a gyerek ott-

honában található számítógéppel. Az egyéni változók pontos definíciója a 3. táblázatban szerepel.

3. táblázat  - Egyéni szintû magyarázó változók

Változó leírása Változó neve Változó tartalma

tanuló neme fiu → Abban az esetben vesz fel 1-es értéket, ha a tanuló fiú.

tanuló kora kor
→ Felmérés éve mínusz a tanuló születési éve mínusz az 
adott felmérést milyen korban kellett volna megírnia a 
diáknak.

tanuló egyéni 
motivációja

motivalt

tA01601 "melyik a legmagasabb végzettség, amit sze-
retnél elérni?" 
→ Azt tekintjük motiváltnak, aki magasabb vagy azonos 
végzettséget akar elérni, mint a szülei, ebben az esetben 
az 1-es értéket veszi fel, egyébként a változó értéke 0.

tanuló 
korcsoport-motivációja

peer

tA02601 "hány olyan 16–20 éves fiatallal élsz együtt egy 
lakásban, aki nem fejezte be a gimnáziumot, a szakközép-
iskolát vagy a szakiskolát, és már nem jár iskolába?"
→ Azt tekintjük alacsony motivációnak, ahol van legalább 
egy ilyen azonos korcsoportba tartozó személy, aki vég-
zettség nélküli iskolaelhagyó. ebben az esetben a változó 
értéke 1, egyébként 0.
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tanuló édesapjának 
munkapiaci státusza

szulo_tartosnem

tA03401 "ha édesapádnak nincs rendszeres munkája, 
mikor volt utoljára?"
→ A változó az 1-es értéket veszi fel, ha 5 évnél régeb-
ben volt tartós és rendszeres munkája, egyébként a vál-
tozó értéke 0.

(nevelô)anya 
végzettsége

anya_alt
anya_szaki
anya_szakk
anya_erett
anya_foisk
anya_egyet

tA02701 "mi édesanyád legmagasabb iskolai végzett-
sége? ha nevelôanyáddal élsz együtt, akkor az ô iskolai 
végzettségét add meg!"
→ szintenként dummyvá alakítva (az általános iskolai 
szintbe beleértve a 8 osztálynál alacsonyabb végzettsé-
get is).

(nevelô)apa végzettsége

apa_alt
apa_szaki
apa_szakk
apa_erett
apa_foisk
apa_egyet

tA02801 "mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsé-
ge? ha nevelôapáddal élsz együtt, akkor az ô iskolai vég-
zettségét add meg!"
→ szintenként dummyvá alakítva (az általános iskolai 
szintbe beleértve a 8 osztálynál alacsonyabb végzettsé-
get is).

otthon tartott könyvek 
száma

konyv_keves

tA03701 "hány könyvetek van otthon, szüleidnek és ne-
ked összesen? A tankönyveidet, az újságokat és a folyó-
iratokat ne számold bele!"
→ A változó 1-es értéket vesz fel, ha 50-nél kevesebb 
könyv található gyerek otthonában, egyébként a változó 
értéke 0.

gyerek saját könyvei konyv_sajat

tA03901 "Van(nak)-e neked… saját könyveid (nem tan-
könyvek)?"
→ A változó 1-es értéket vesz fel, ha vannak a gyereknek 
saját könyvei, egyébként a változó értéke 0.

számítógép gyerek 
otthonában

szg_otthon

tA03602 "hány darab van a családotokban a következôkbôl? 
számítógép"
→ A változó 1-es értéket vesz fel, ha van a gyerek ottho-
nában számítógép, egyébként a változó értéke 0.

bejáró bejar
→ A változó értéke 1-es értéket vesz fel, ha diák lakóhelye 
és az iskolának otthont adó település eltér egymástól.

 emellett, mivel jól dokumentált tény, hogy a magyar diákok eredményeit nagymértékben befolyásolja 

a családi háttér (pl. Kertesi és Kézdi [2011], oeCd PisA-felmérések4, Herczeg [2013]), ezért a diákszintû 

magyarázó változók közé bekerült a diák korábbi kompetenciaeredménye is. ez már magában foglalja a 

családi háttér és a gyerek képességeinek fix hatásait. Ahogy látható az 1. ábra, minél magasabb az elôzô 

pontszám, annál kisebb az elôrelépés, mintha a tanításnak egyre kisebb lenne a hozadéka (akinek jók a 

képességei, annál az iskola már nem tud akkora haladást elérni). ez lesz az a változó, amelynek az iskola 

méretével vett keresztszorzataival vizsgáljuk, hogy különbözô hátterû (korábbi eredményû) gyerekek ese-

tében eltér-e az iskolák méretének hatása a hozzáadott értékekre.

4  már a 2003-as felmérés eredményei szerint is (oeCd [2004] 162. o.) matematikából elért tesztpontszámok iskolák 
közötti varianciájának a hallgatók szocioökonómiai hátterével magyarázható része hazánkban volt az egyik legma-
gasabb (az oeCd-átlag több mint kétszerese).
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1. ábra - A hozzáadott érték és az elôzô pontszám kapcsolata
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 Az eredeti telephelyi kérdôívek közel 500 kérdést tartalmaznak, ezek a kérdések kitérnek: a képzési 

formákra; az épületek állagára, felszereltségére; a tantestület összetételére, képzettségére. külön kérdések 

vonatkoznak a felvételi eljárásra, fegyelmi problémákra, továbbtanulási szokásokra. lényegüket tekintve 

egyes kérdések többször szerepelnek, de iskolatípusonként és évfolyamonként kismértékben eltérnek, pl. 

általános iskolából más intézményekbe lehet felvételizni, mint gimnáziumból vagy szakiskolából. ezeket a 

kérdéseket, ahol lehetett, összevontuk és egységesítettük, így végeredményként összesen 253 kérdésre 

adott válasz szerepel az adatbázisban.

 A vizsgálat kulcsváltozója az iskola mérete. Ahogy korábban az irodalomismertetôben is bemutat-

tuk, két megközelítést érdemes megfontolni. egyrészt fontos lehet az iskola abszolút mérete, mennyire 

megszervezhetô vagy nem megszervezhetô az iskola. ezt a változót a tanulmány jelen változatában a 

gyerekek számával közelítjük. másrészt fontos lehet, hogy mekkora a gyerek-tanár arány – mennyi oktatói 

figyelem jut egy-egy diákra, ezt a változót az egy tanárra esô diákok számával közelítjük. A két változó 

iskolák közötti eloszlását mutatja a 2. ábra.
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2. ábra  A diákszám és az egy tanárra esô diákok száma
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 A 4. táblázat pedig az iskolaméret változók leíró statisztikáit tartalmazza. látható, hogy az átlagos isko-

lába 336 diák jár, de ahogy a fenti ábrán látszik a leggyakoribb iskolaméret ennél kisebb (100 fô körüli) – az 

1700 fô feletti megfigyelés húzza fel az átlagot. Az egy tanárra esô diákszámok esetén az esetek jelentôs 

része 0 és 20 között szóródik, de itt is vannak szélsôségesen magas megfigyelések is (60,13).

4. táblázat -  A diákszám és az egy tanárra esô diákok számának leíró statisztikája

megfigyelések 
száma

átlag szórás minimum maximum

diákszám 4015 335,9 235,35 0 1717,2

egy tanárra esô 
diákok száma

3989 10,9 3,52 1,02 60,13

 mivel gyakorlatilag a családok választják az iskolákat (ahol lehet választani), felmerülhet, hogy az is-

kolaméret és a családi háttér összekapcsolódik, és emiatt nem azonosítható önmagában az iskola mérete. 

ennek ellenôrzésére a fenti egyéni szintû változók segítségével megnéztük, hogy az egyéni jellemzôk közül 

mi befolyásolja az iskolaméret kiválasztását. egyéni fix hatásokat is megengedve, arra az eredményre ju-

tottunk, hogy a változók nagy része nem szignifikáns. A végzettségek közül csak a szakiskolai végzettségû 

apának van hatása a tanulók számával mért iskolaméretre, és a fôiskola vagy egyetemi végzettségû anyá-

nak az egy tanárra esô diákok számával mért iskolaméretre. Ahogy logikus is, a bejárók is általában na-

gyobb iskolába járnak be. A saját számítógép és a saját könyvek jelenléte is befolyásolja a választott iskola 

méretét. Összességében nem érezzük úgy, hogy a családok az iskola választásakor fontos szempontnak 

tekintenék az iskola méretét.

 Az iskolai szintre olyan jellemzôk kerülnek, amelyek az intézmény mûködésérôl és elhelyezkedésérôl ad-

nak információt. egyik alapvetô változónk lesz a képzés típusa. hét kategóriába sorolhatjuk az adatbázisban 
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szereplô telephelyeket/képzéseket: általános iskola, nyolcosztályos gimnázium, hatosztályos gimnázium, 

négyosztályos gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és speciális szakiskola. Az iskola típusa azért lehet 

meghatározó, mert fontos szelekciós lépést jelent, hogy ki melyik iskolába kerül be. A korábbi 8+3, illetve 

8+4 rendszerben lényegében csak egy jelentôs szelekciós pont volt. ma már az általános iskolába lépéskor 

is van lehetôség a válogatásra, és az iskolák, osztályok közötti különbségek már ekkor kialakulnak. A 4., 

6. és 8. évfolyam után pedig egyre nagyobb arányú, tömeges méretû az átrendezôdés (Csapó [2002]). Az 

átrendezôdések következményeként az általános iskolákban sokkal kisebbek az osztályok közötti különb-

ségek a különbözô képességmérô teszteken, mint a középiskolákban (Csapó [2003]).5

 Fontos jellemzô lehet az iskola elhelyezkedése, ami egyaránt jelenti a telephelynek helyet adó tele-

pülés méretét (Csapó [2002]) és az iskola településen belüli elhelyezkedését. ellenôrizendô haahr et al. 

(2005) azon megállapítását, mely szerint az iskolai infrastruktúra és az erôforrások (oktatási anyagok, 

számítógépek) hiánya nem befolyásolják jelentôsen az eredményeket,6 az iskola fizikai állapotát és inf-

rastrukturális ellátottságát mérô változókat építünk be a becslésekbe. Az infrastruktúrába beleértjük az új 

számítógépek számát, az internetre kötött számítógépek arányát és az iskolai könyvtár elérhetôségét is. 

Kertesi és Kézdi [2008]-as tanulmánya szerint a könyvekkel nem (vagy csak alig) rendelkezô családokban 

felnövô gyermekek eredményeiben nem okoz változást az iskolai könyvtár léte; de azon gyerekek ese-

tében, akiknek családjában egyébként is találhatóak könyvek, kimutatható a könyvtár pozitív hatása a 

szövegértési feladatokban. Az oksági viszonyokban (azért nem olvasnak, mert nincs könyvtár, vagy azért 

nincs könyvtár, mert egyébként sem olvasnak) viszont bizonytalanok, a rendelkezésre álló adatok alapján 

nem tudják vizsgálni azt a hipotézist, hogy a könyvtár jelenléte miatt gyakrabban olvasnak-e a gyerekek.

 A tanári kar összetétele meghatározó a telephely teljesítményében. sajnos azonban a kompetenciamé-

résekhez nem kapcsolódik olyan tanári adatbázis, amelynek segítségével adott diákhoz hozzá tudnánk kap-

csolni az oktatóit. ezért csak a telephelyi adatbázisban szereplô adatokra támaszkodhatunk, amelyek segítsé-

gével nagyon durva mérôszámokkal tudjuk jellemezni a tanári kart. egyrészt felhasználjuk azokat a kérdéseket, 

amelyek a hiányzó tanárokra kérdeznek rá (mely szaktanárokból jelentkezett hiány a telephelyen). másrészt 

kiszámoljuk a tanárfluktuáció mértékét (újonnan érkezett és lecserélôdött tanárok aránya a tanári karban). 

harmadrészt figyelembe vesszük, hogy a különbözô területeken a tanárok hány százaléka kapott valamilyen 

képzést. Varga [2008] elemzésébôl tudjuk azt, hogy a hátrányos helyzetû iskolákban a pedagóguskínálat 

kisebb, mint a kedvezôbb helyzetû iskolákban. ezek az iskolák inkább alkalmaznak nem megfelelôen képzett 

5 Bifulco és ladd [2006] például az észak-karolinai charter iskolaprogramot vizsgálták. érdekes módon a szabad vá-
lasztás lehetôségével élve a gyerekek és szüleik olyan iskolákat választottak, ahol saját etnikai, társadalmi és gazda-
sági helyzetükhöz hasonló tanulók voltak többségben, még akkor is, ha ezeknek az iskoláknak rosszabb a teszteken 
elért átlageredménye. mindezek együttes eredménye, hogy a charter programban részt vevô diákok eredménye 
romlott, különösen az alacsony képzettségû szülôk gyerekei esetében.

6   Ugyancsak a szegregáció tanulmányi eredményekre gyakorolt negatív hatását támasztják alá Card és rothstein 
[2007] eredményei, amely alapján ismert, hogy a szegregációnak komoly hatása van a fekete, illetve fehér tanulók 
eredményeinek különbségére. minden más változót kontrollálva a szegregáció változása akár az eredménykülönb-
ség negyedét is magyarázza.
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pedagógusokat, az itt tanító tanárok kisebb valószínûséggel férfiak, nagyobb valószínûséggel felsôfokúnál 

alacsonyabb végzettségûek, kisebb valószínûséggel van egyetemi diplomájuk, inkább pályakezdôk, és jóval 

nagyobb valószínûséggel 50 évnél idôsebbek, mint a legjobb helyzetû iskolák tanárai. ezekben az iskolákban 

nagyobb a valószínûsége annak, hogy a pedagógus az elôzô évben lépett be az iskolába, ha pedig új belépô, 

akkor pályakezdô is egyben. A vizsgálat eredménye megerôsítette azt a feltételezést, hogy magyarországon 

is megfigyelhetô a „rosszabb szociális összetételû iskola – kevésbé jó tanár” párosítás, melynek minden jel 

szerint szerepe van a tanulói teljesítménykülönbségek társadalmi-gazdasági helyzet szerinti fennmaradásá-

ban és növekedésében az iskolai életpálya alatt. ennek alapján várakozásaink szerint a hiányzó tanároknak és 

a tanárok magas fluktuációjának negatívan kellene hatnia az eredményekre, míg a képzésekben részt vevô 

tanárok magas arányának inkább pozitív hatást kellene gyakorolnia. 

 A munkaszervezés jellemzésének utolsó eleme a telephely szegregációs indexe, ami arról nyújt infor-

mációt, hogy milyen mértékben különítik el osztályok és iskolák között a hátrányos helyzetû gyerekeket. A 

szegregáció mértékének és hatásainak magyarországon is növekvô irodalma van. Kertesi és Kézdi [2009b] 

a 2006-os kompetenciamérés alapján vizsgálták a szegregáció mértékét magyarországon. eredményeik 

alapján a szegregáció mértékét leginkább befolyásoló tényezô, mind a földrajzi szegregáció (településen 

belüli vagy kistérségen belüli), mind pedig az iskolán belüli szegregáció esetében, a településen belüli 

roma diákok mértéke. egyben azt is bemutatták, hogy a roma lakosság arányának növekedésével együtt, 

1992-tôl folyamatosan növekedett a szegregáció mértéke. eredményeiket összehasonlították az egyesült 

államok esetében mért szegregációs mérôszámokkal, és arra a következtetésre jutottak, hogy amíg az 

iskolák közötti etnikai elkülönülés szintje valószínûleg magyarországon alacsonyabb, mint az egyesült álla-

mokban, addig a leghátrányosabb helyzetben levô etnikai kisebbség növekvô részaránya nagyjából hason-

ló mértékben növeli az iskolák közötti szegregáció mértékét mindkét országban.7

 A szegregáció eredményekre gyakorolt hatásával kapcsolatban Kertesi és Kézdi [2009b] két magyar tanul-

mányt idéz. Az egyik kutatás az országos oktatási integrációs hálózat (ooih) programjának három éven át tartó 

hatásvizsgálata (Kézdi és Surányi [2008]), a másik az educatio kht. életpálya-felmérése, amely tízezer, 8. évfo-

lyamot befejezô tanuló középiskolai pályafutását követi nyomon több éven keresztül (Kertesi és Kézdi [2009a]). 

Az ooih eredményei alapján a nem roma tanulók esetében elenyészô mértékû különbségeket találtak attól 

függôen, hogy az osztályukban mekkora volt a roma tanulók részaránya, a roma tanulók esetében azonban a 

szegregációnak erôteljes teljesítménycsökkentô hatása volt megfigyelhetô: a lemaradás a 4. évfolyamon 20, 

a 8. évfolyamon pedig 40 százaléknyi volt. A roma és nem roma tanulók szövegértési teljesítményében 

mért relatív különbség szegregációnak betudható része így a teszteredmények szórásának 10 százalékát 

(4. évfolyam), illetve 40 százalékát (8. évfolyam) teszi ki. Az életpálya-kutatás alapján megvizsgálható, 

7 Bifulco és ladd [2006] például az észak-karolinai charter iskolaprogramot vizsgálták. érdekes módon a szabad vá-
lasztás lehetôségével élve a gyerekek és szüleik olyan iskolákat választottak, ahol saját etnikai, társadalmi és gazda-
sági helyzetükhöz hasonló tanulók voltak többségben, még akkor is, ha ezeknek az iskoláknak rosszabb a teszteken 
elért átlageredménye. mindezek együttes eredménye, hogy a charter programban részt vevô diákok eredménye 
romlott, különösen az alacsony képzettségû szülôk gyerekei esetében.
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hogy milyen hatást gyakorolhatott a 8. évfolyamon mért teszteredményekre az, ha valaki általános iskolai 

pályafutása során a 8 évfolyamon keresztül végig erôsen szegregált (40 százalékos roma diák arányú) avagy 

átlag körüli (10 százalékos roma diák arányú) osztályba járt. Az eredmény szerint – akár a szövegértési, akár 

a matematika teszteredményeket tekintjük – a családi, demográfiai, jövedelmi körülmények, a roma etnikai 

hovatartozás és a lakóhely hatását kiszûrve, a 8. évfolyamos iskola fix hatását is tartalmazó egyenletekben va-

lamivel több mint 10 százaléknyi relatív lemaradást jelezhetünk elôre a tartósan szegregált körülmények között 

oktatott tanulók hátrányára.8 ezek alapján várakozásaink szerint a magas szegregációs indexnek mindenképpen 

teljesítménycsökkenést kellene okoznia a hátrányos szocioökonómiai háttérrel rendelkezô hallgatók esetében. 

 A szegregációs indexet iskolán belül (egynél több osztály esetén) számítottuk ki, illetve abban az eset-

ben településen belül is, ha a településen több ugyanolyan képzéstípust kínáló iskola is található. emellett 

minden település esetében kiszámoltuk, hogy az egy fôre esô területi gazdasági erô milyen arányt képvisel 

az országos átlaghoz képest. ez a mutató a település gazdasági dinamikáját mutatja, ami a helyi adókon ke-

resztül befolyásolhatja az önkormányzati vagy a társulási fenntartók intézményfinanszírozási képességét. 

A gazdasági dinamika befolyásolhatja a tanulók motivációját, a család számára elérhetô anyagi javakat. 

Így várakozásaink szerint a változó magasabb értékének jobb eredményekkel kellene együtt járnia. Az 5. 

táblázatban összefoglaljuk a telephely és városi szintû magyarázó változókat.

5. táblázat - Telephely szintû magyarázó változók

Változó leírása Változó neve Változó tartalma

diákok száma 
a telephelyen

diakszam
te00201 "hány tanuló tanul összesen a 
telephelyen (az összes képzési formában 
együttvéve)?"

diákok számának 
négyzete 

a telephelyen
diakszam_sq diakszam négyzete

egy tanárra esô 
diákok száma 
a telephelyen

diakpertan
diakszam / (te01201 "Fôállású pedagógu-
sok száma" + 0.5*te01202 "Félállású peda-
gógusok száma")

egy tanárra esô 
diákok számának 

négyzete
diakpertan_sq diakpertan négyzete

telephelyen belüli 
képzés típusa

altisk (általános iskola)
gim8 (8 osztályos gimnázium)
gim6 (6 osztályos gimnázium)
gim4 (4 osztályos gimnázium)

szakk (szakközépiskola)
szaki (szakiskola és speciális 

szakiskola)

Az adatbázisban szereplô típusváltozót hat 
dummy változóvá alakítottuk (a szakiskolát és 
a speciális szakiskolát együtt kezeljük), ame-
lyek 1-es értéket vesznek fel, ha az adott ta-
nuló ilyen képzésre jár, egyébként értékük 0.
(A tökéletes multikollinearitás elkerülése miatt 
a becslésekbe maximum 5 változó került be.)

8 Ugyancsak a szegregáció tanulmányi eredményekre gyakorolt negatív hatását támasztják alá Card és rothstein [2007] 
eredményei, amely alapján ismert, hogy a szegregációnak komoly hatása van a fekete, illetve fehér tanulók eredmé-
nyeinek különbségére. minden más változót kontrollálva a szegregáció változása akár az eredménykülönbség negye-
dét is magyarázza.
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telephely 
elhelyezkedése 

településen belül 

tel_belter
tel_szelen
tel_kulter

te00301 "hol helyezkedik el a telephely épü-
lete a településen (vagy a kerületen) belül?" 
három kategóriába sorolja az elhelyezkedést: 
"belterület", "település széle", "külterület"
→ ebbôl két dummy változót 
alakítottunk ki:

- tel_szelen értéke 1, ha a telephely 
 település szélén található, egyébként 
 értéke 0;
- tel_kulter értéke 1, ha a telephely külte-

rületen található, egyébként értéke 0.

telephely épületének 
fizikai állaga

allag

te00501 "milyen az épület jelenlegi álla-
ga?" kérdés öt kategóriába sorolja a telep-
hely épületének állagát: "kitûnô"-tôl "na-
gyon rossz"-ig terjedô skálán.
→ A változó centralizált (0 legyen az átla-
gos állapot) és átskálázott, hogy a maga-
sabb érték a jobb állapotot jelentse.

egy számítógépre 
jutó gyerekek száma

diakperszg

diakszam / (te00901+te00902+te00903)
diakszam / ("hány számítógép áll a tanu-
lók rendelkezésére az Önök telephelyén?   
0–3 év" + "4–5 év" + "5 évnél idôsebb")

egy internetre kötött 
számítógépre jutó 
gyerekek száma

diakperinter

diakszam / te00904
a tanulók száma a telephelyen / "A tanulók 
rendelkezésére álló összes számítógép közül 
hány van csatlakoztatva az internethez?"

iskolai könyvtár lib

te01001 "Van-e az Önök telephelyén 
könyvtár?"
→ Amennyiben van, akkor a dummy értéke 
1, egyébként 0.

telephelyen 
tanárhiány

tehiany

te01501 + te01502 + te01503 + te01504 + 
te01505 + te01506 + te01507 + te01508 + 
te01509 "sorolja fel, hogy a jelenlegi tan-
évben milyen szakos pedagógusokból mu-
tatkozik hiány" kérdések közül bármelyikre 
igen a válasz, akkor a dummy értéke 1, 
egyébként 0.

telephelyen tanári 
képzésekben részt 

vevô tanárok aránya
tekepz

te01801 + te01802 + te01803 + te01804 
+ te01805 "A telephelyen tanító tanárok 
hány százaléka vett részt az utóbbi öt év-
ben az alábbi szervezett továbbképzési for-
mákban?" kérdésekre adott válaszok össze-
ge elosztva 500-zal, hogy a változó 0 és 1 
közé kerüljön.
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tanárok fluktuációja 
a telephelyen 

tefluk

(te01601 + te01701) / (te01201 + te01202)
("hány olyan új tanár dolgozik jelenleg az 
Önök telephelyén, aki az elôzô tanév ele-
je után kezdett itt tanítani?" + "hány olyan, 
nemrég még az Önök telephelyén dolgozó 
tanár volt, aki az elôzô tanév eleje óta eltelt 
idôszakban távozott a telephelyen tanító ta-
nárok közül?") / ("Összesen hányan dolgoz-
nak pedagógus-munkakörben a telephelyen? 
Fôállású és félállású pedagógusok száma")

telephely befogadó 
település mérete

telnagy

A település mérete egy nyolc kategóriát 
felvonultató változó, amit folytonosnak te-
kintünk. 
Centralizált (telnagy = telnagy -5) egy köze-
pes város esetében lesz a változó értéke 0, 
Budapest esetén +3.

halmozottan 
hátrányos helyzetû 

tanulók aránya 
az osztályban

hhh_rate_osztaly

halmozottan 
hátrányos helyzetû 

tanulók aránya 
a telephelyen

hhh_rate_telep
évfolyam szinten mutatja a hhh gyerekek 
arányát, például 8. évfolyamon mekkora az 
iskolán belül a hhh-s gyerekek aránya.

szegregációs index 
iskolán belül 

osztályok között
sz_index_telep

kiszámítási módját lásd kertesi és kézdi 
[2009b].
évfolyam szinten mutatja a különbségeket, 
például 8. évfolyamon mekkora a szegregá-
ció az iskola osztályai között.

szegregációs index 
településen belül 

iskolák között
sz_index_telepules

kiszámítási módját lásd kertesi és kézdi 
[2009b].
évfolyam szinten mutatja a különbségeket, 
például 8 évfolyamon mekkora a szegregá-
ció a település iskolái között.

relatív egy fôre esô 
területi gazdasági erô

tge

A település gazdasági dinamikája, amely 
mutatószám számításának kiindulópont-
ját a ksh által hivatalosan közölt, terme-
lési oldalról („felülrôl”) becsült megyei, 
vásárlóerô-paritáson mért GdP-adatok ad-
ják, melyeknek megosztása a települések 
között az értéktermeléssel bizonyítottan 
összefüggésben lévô közvetett mutatószá-
mok alapján történik, azaz a megyei értéke-
ket szétosztjuk a települések között aszerint, 
hogy az egyes települések miként részesed-
nek a megyében bevallott személyijövede-
lemadó-alapból, a helyi adókból, valamint a 
regisztrált vállalkozások számából.

megjegyzés: a változók leírásában szereplô kódok az okm-adatbázis megfelelô változóinak kódjai.
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eredményeK
 A módszertan fejezetben bemutatott kétszintû hierarchikus lineáris modelleket egyéni szinten a korábbi 

eredményekkel és a 3. táblázatban bemutatott változókkal, iskolai és települési szinten az 5. táblázatban 

bemutatott változókkal becsültük. külön egyenletet becsültünk évfolyamonként (6. és 8. évfolyam közötti, 

valamint 8. és 10. évfolyam közötti változásokra), tárgyanként és az iskolaméret két változójaként, tehát 

összesen nyolcat. mivel az adott iskolaév végén történnek a mérések, ezért mindig a befejezô idôpont 

iskolai jellemzôit használtuk a becslésekhez (tehát a 6. és 8. évfolyamos eredmények közötti változásokat 

a 8. évfolyamos év iskolai jellemzôivel magyarázzuk). A becslések részletes eredményei a mellékletben 

szerepelnek (6. táblázat és 7. táblázat).

isKoláBA járó diáKoK számA

 A 6. táblázat alapján látható, hogy az iskolába járó diákok száma (diakszam) mind a négy esetben (8. és 

10. évfolyamos matematika, szövegértés) szignifikánsan különbözik 0-tól, a koefficiensek azonban nagyon 

kicsik. 8. évfolyamos matematika koefficiens -0,000086, ami azt jelenti, hogyha 1 fôvel nô az iskola mére-

te, akkor az iskola hozzáadott értéke kevesebb, mint 0,01 százalékkal csökken. ez alapján 100 fôs különb-

ség okoz 1 százalékos eltéréseket a hozzáadott értékben. matematikából a négyezetes tagok pozitívak, ami 

azt eredményezi, hogy az iskola méretének növekedése egyre kisebb mértékben csökkenti a hozzáadott 

értéket. A szövegértések koefficiensei pozitívak, ezekben az esetekben a négyzetes tag elôjele negatív, itt 

az iskola méretének növekedése növeli a hozzáadott értéket, de egyre kisebb mértékben.

 Ugyanezt a kettôséget láthatjuk az elôzô eredményekkel vett keresztszorzat esetén – kicsi, szignifikáns ko-

efficiensek, elôjelek pedig váltakoznak. ha a két hatást (iskola méretének hatása és annak keresztszorzata az 

elôzô eredményekkel) összerakjuk, akkor ki tudjuk számítani, hogy milyen hatása lenne az iskola méretének 

különbözô korábbi eredményeket elérô diákok esetén. A 3. ábra láthatjuk hogyan alakult a hozzáadott érték 

(függôleges tengely) különbözô iskolaméretek mellett (vízszintes tengely) egy olyan diák esetében, aki a koráb-

bi teszten átlagos eredményt ért el (a 8. évfolyamos egyenletnél ez megközelítôleg 1500 pont, a 10. évfolyamos 

egyenletnél 1610 pont körül van). Az ábrán látható 95 százalékos konfidencia intervallumokhoz 50 000 megfi-

gyeléses visszatevés nélküli bootstrap mintát vettünk az adatbázisból és százszor újrabecsültük a modelleket.

 Ahogy az ábrákon látható, egyik esetben ("évfolyam", tesztterület) sem szignifikáns az iskola és a koráb-

bi eredmények együttes hatása. A pontbecslések közül egyedül a 8. évfolyamos matematika eredményeket 

érdemes kiemelni – itt a korábbi eredményekkel vett keresztszorzat ellensúlyozza az iskola méretének ön-

magában vett negatív hatását és az iskola méretével folyamatosan emelkedik a hozzáadott érték (a kicsi és 

a nagy iskola közötti különbség 3 százalékpont is lehet). A többi esetben a pontbecslés is alig tér el nullától.
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3. ábra -  Az iskolaméret (diákszám) hatása a hozzáadott értékre – átlagos korábbi 
eredmény

 Százalékos pontemelkedés 6. és 8. között Százalékos pontemelkedés 8. és 10. között
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megjegyzés: iskolák hozzáadott értéke olyan diákok esetén, akik az elôzô kompetenciafelmérésen átlagos eredményt 

értek el (a 8. évfolyamos egyenletnél ez megközelítôleg 1500 pont, a 10. évfolyamos egyenletnél 1610 pont körül 

van). A szaggatott vonalak 95 százalékos konfidencia intervallumokat jelenítenek meg, amit 50 000 darabos visszate-

véses bootstrap mintán becsültünk 100 ismétléssel.

 A keresztszorzatok segítségével azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy mennyire tér el az iskola méretének 

hatása különbözô korábbi eredmények esetén. ehhez vettük egy rosszabb eredményt elért diák eredmé-

nyeit (korábbi eredmény átlaga mínusz standard eltérés kb. 1300 pont 8. évfolyamon és 1450 pont 10. év-

folyamon) és egy jól teljesítô diák eredményeit (korábbi eredmény átlaga plusz standard eltérés kb. 1700 

pont 8. évfolyamon és 1820 pont 10. évfolyamon). Ahogy az ábrán is látható, nincs szignifikáns különbség 

a diákok korábbi eredményei alapján. A 8.-os matematika eredmények esetén jobban növeli a diákok 

hozzáadott értékét az iskola mérete, ha korábban jobb eredményeket értek el. A korábban rosszabb ered-

ményeket elért diákok esetében látszik egy minimumpont – kb. 300 fôs iskolák esetében –, itt a legkisebb 

a hozzáadott érték (negatív).

 különbség látszik még a pontbecslések között a 8.-os és a 10.-es szövegértési eredmények esetében, 

hiszen a jobb korábbi eredményt elért diákok hozzáadott értéke csökken az iskola méretének növekedé-

sével, miközben a rosszabb eredményt elért diákok esetében a nagyobb iskolák méretének növekedése 

emeli a hozzáadott értéket.
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4. ábra -  Az iskolaméret (diákszám) hatása a hozzáadott értékre – jobb vs. rosszabb 
korábbi eredmény

 Százalékos pontemelkedés 6. és 8. között Százalékos pontemelkedés 8. és 10. között
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megjegyzés: a jobb korábbi eredmény 1700 pont 8. évfolyamon és 1820 pont 10. évfolyamon (korábbi eredmény 

átlaga plusz standard eltérés), a rosszabb korábbi eredmény 1300 pont 8. évfolyamon és 1450 pont 10. évfolyamon 

(korábbi eredmény átlaga mínusz standard eltérés). A szaggatott vonalak 95 százalékos konfidencia intervallumokat 

jelenítenek meg, amit 50 000 darabos visszatevéses bootstrap mintán becsültünk 100 ismétléssel.

 ha a becslés többi eredményét is megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a diákszám és annak négyzete 

mellett az egy tanárra jutó diákok száma már nem különbözik szignifikánsan nullától. A családi háttér elemei 

közül a szülôk végzettsége minden esetben a várt irányba befolyásolja a diákok hozzáadott értékét: érettséginél 

alacsonyabb végzettség esetén kisebb a hozzáadott érték, érettséginél magasabb végzettség esetén viszont 

pozitív a koefficiens. Amennyiben kevés könyv van a gyerek otthonában vagy nincsenek saját könyvei, úgy ala-

csonyabb a hozzáadott érték, a számítógép viszont pozitívan hat a hozzáadott értékre. A kor hatása negatív,azaz 

inkább a bukások miatt megcsúszott diákok eredményeit látjuk. A motivációk közül pozitívan hat, ha a diák 

magasabb végzettséget szeretne a szüleinél (motivalt); amennyiben azonban az apa tartósan nem dolgozik 

(szulo_tartosnem), vagy van a diák otthonában olyan fiatal, aki nem fejezte be a középiskolát (peer), az rossz 

példának tekinthetô. A bejárók eredményei is alacsonyabbak. mindezen egyéni szintû változók mellett a koráb-

bi matematika és szövegértési eredmények is szignifikánsan befolyásolják a gyerekek hozzáadott értékét.

 Az iskola jellemzôi közül egyértelmû hatása van a nyolcosztályos gimnáziumoknak, magasabb a 

hozzáadott érték 8. évfolyamon, mint az általános iskolában és 10. évfolyamon, mint a négyosztályos 
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gimnáziumokban. A hatosztályos gimnáziumok hatása nem ennyire egyértelmû, 8. évfolyamon a hatás 

negatív (kisebb a hozzáadott értéke, mint az általános iskoláknak); 10. évfolyamon már egyértelmûen 

nagyobb a hozzáadott értéke, mint a négyosztályos gimnáziumoknak. A szakiskolába és szakközépisko-

lába járó diákok ezzel szemben alacsonyabb hozzáadott értéket értek el, mint a gimnáziumba járó társa-

ik. Az iskola épületének állaga, a számítógépek és az internetre kötött számítógépek száma, a könyvtár 

elérhetôsége nem befolyásolja az iskolában a diákok hozzáadott értékét. A tanári kar jellemezôi közül a 

tanárhiány és a tanárfluktuáció hatása negatív, a tanárok képzésének viszont nincs hatása. A szegregációs 

indexek hatása nem egyértelmû, az osztályon belüli hhh arány negatívan befolyásolja a hozzáadott érté-

keket. A területi gazdasági erô csak 8. évfolyamon hat, ebben az esetben a várt pozitív elôjele van.

egy tAnárrA jutó diáKoK számA

 keveset változik a kép, hogyha az iskolába járó diákok száma helyett az egy tanárra jutó diákok számát hasz-

náljuk az iskola méretének leírására. Az iskola méretének hatása kicsit ugyan nagyobb, de a korábbi eredmények 

hatása ebben az esetben is felülírja az iskolaméret önmagában vett hatását. A konfidencia intervallumok ebben 

az esetben is szélesek, összességében nincs szignifikáns hatása a hozzáadott értékre az iskola méretének – a 

pontbecslések alapján, azonban ahogy növekszik az iskolák mérete, kismértékben csökken a hozzáadott érték.

5. ábra  - Az iskolaméret (egy tanárra esô diákok száma) hatása a hozzáadott értékre 
– átlagos korábbi eredmény
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megjegyzés: az iskolák hozzáadott értéke olyan diákok esetén, akik az elôzô kompetenciafelmérésen átlagos ered-

ményt értek el (a 8. évfolyamos egyenletnél ez megközelítôleg 1500 pont, a 10. évfolyamos egyenletnél 1610 pont 

körül van). A szaggatott vonalak 95 százalékos konfidencia intervallumokat jelenítenek meg, amit 50 000 darabos 

visszatevéses bootstrap mintán becsültük 100 ismétléssel. 

 hasonló a helyzet, ha különbözô korábbi eredményeket elért diákra nézzük meg az iskola méretének 

hatásait. nem találtunk szignifikáns különbségeket, de a pontbecslések között vannak különbségek.

A 8.-os matematika eredményeknél a jobb korábbi eredményeket elért diákok esetén csökken a hozzá-

adott érték, ha nô az iskola mérete, a rosszabb korábbi eredményeket elért diákok esetén nincs hatása az 

iskola méretének. A másik három esetben rosszabb korábbi eredményeket elért diákok eredményeit csök-

kenti a nagyobb intézmény, miközben a jobb eredményeket elért diákok jobban teljesítenek, amennyiben 

több diák jut egy tanárra.

6. ábra -  Az iskolaméret (egy tanárra esô diákok száma) hatása a hozzáadott értékre 
– jó vs. rossz korábbi eredmény
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megjegyzés: jobb korábbi eredmény 1700 pont 8. évfolyamon és 1820 pont 10. évfolyamon (korábbi eredmény átlaga 

plusz standard eltérés), rosszabb korábbi eredmény 1300 pont 8. évfolyamon és 1450 pont 10. évfolyamon (korábbi 

eredmény átlaga mínusz standard eltérés). A szaggatott vonalak 95 százalékos konfidencia intervallumokat jelenítenek 

meg, amit 50 000 darabos visszatevéses bootstrap mintán becsültünk 100 ismétléssel. 

 A becslés többi eredményét csak kismértékben befolyásolja az iskolaméret mérôszámának megváltoz-

tatása. A szülôk végzettségének hatása nem változik: érettséginél alacsonyabb végzettség esetén továbbra 

is kisebb a hozzáadott érték, érettséginél magasabb végzettség esetén pedig magasabb. hasonló a helyzet 
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a családi háttér egyéb elemeivel: ha kevés könyv van otthon, ha nincsenek saját könyvei vagy számító-

gépe, akkor általában kisebb a hozzáadott érték. motivációs mérôszámaink is szignifikánsak és hasonló 

elôjellel szerepelnek.

 Az iskolatípus hatása is ugyanaz, 10. évfolyamon, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba járó diákok 

esetén nagyobb a hozzáadott érték, mint a négy évfolyamos gimnáziumokban, miközben szakiskolák-

ban és szakközépiskolában alacsonyabb. Az épület állaga, könyvtár elérhetôsége és az iskolában található 

számítógépek száma továbbra sem befolyásolja a gyerekek hozzáadott érékét. A hiányzó tanárok vagy a 

tanárok fluktuációja ebben az esetben is rontja a gyerekek eredményeit.

 A tanulmány során azt vizsgáltuk, hogy milyen módon befolyásolja az iskola mérete a tanulók iskolai 

teljesítményét. A tanulók teljesítményét a kompetenciatesztek eredményében elért növekedéssel, hozzá-

adott értékkel mérjük és a magyarázó változókat is ebbôl az adatbázisból választottuk.

 Az iskola méretét két mérôszámmal közelítettük: az iskolába járó gyerekek számával és az egy tanárra 

esô diákok számával. egyik esetben sem találtunk hatást, az iskola méretének hatása összességében nem 

befolyásolja az oda járó diákok hozzáadott értékét.

 Az elôzetes eredmények és az irodalom alapján azt a hipotézis is vizsgáltuk, hogy mennyire fontos az 

iskolaméret a nem támogató családi háttér esetén. mivel magyarországon nagyon erôs a családi háttér és a 

kompetenciaeredmények közötti kapcsolat, ezért ebben a tanulmányban a korábbi kompetenciaeredménye-

ket használjuk a családi háttér proxijaként. eredményeink szerint azonban nincs különbség az iskola méretének 

hatása között aszerint, hogy milyen eredményt értek el a korábbi kompetenciaméréseken a diákok.

 továbblépési lehetôséget jelenthet, ha más proxit használunk a családi háttér vagy az iskola méretének 

méréséhez. emellett azt a lehetôséget is meg kell fontolni, hogy a szelekció teljes kizárásának érdekében 

ÖsszeFogl Aló
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olyan iskola-összevonásokat kell azonosítani, amelyekben az iskola méretének változása teljesen exogén 

a diákok hátteréhez képest.
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