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Szakmai záró beszámoló 
 
1. A kutatási projekt célja és fontosabb eredményei 
 
A magyar gazdaság versenyképességét, pénzügyi stabilitását, a társadalom 
kohézióját súlyosan fenyegeti az a tudáshiány, melynek létezésére minden kétséget 
kizáróan rámutattak a felnőtt népesség, illetve a tanulók körében a kilencvenes évek 
vége óta végrehajtott képességvizsgálatok. Az iskolázottság szerinti 
tudáskülönbségek a fiatal felnőttek körében az átlagosnál is nagyobbak. Ez a tény és 
még inkább az iskolásokra vonatkozó adatfelvételek eredményei világosan jelzik, 
hogy a probléma nem oldódik meg automatikusan az alacsonyan képzett népesség 
elöregedésével. Fiataljaink nem tanulnak meg olyan szinten olvasni, amely a napi 
információfeldolgozáshoz, az elmélyültebb tanulmányok folytatásához szükséges 
lenne. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményei szerint olvasás-
szövegértés tekintetében  a rangsor alsó negyedében teljesítenek. Az alkalmazható 
matematikai és természettudományi tudás, valamint a problémamegoldás terén 
pedig legfeljebb közepes szintet  érnek el.  
 
Magyarországon kiemelkedően nagy az iskolák színvonala közötti különbség. Azok 
közé az országok közé tartozunk, ahol a család társadalmi-gazdasági státusa döntően 
meghatározza a tanulási teljesítményeket. Másként fogalmazva: az iskola nagyon 
keveset tesz hozzá az otthonról hozott műveltséghez. Mindezek együttes hatásaként 
továbbra is nagyon sok tanuló az alapvető készségek megszerzése nélkül hagyja el az 
iskolát, jelentős társadalmi rétegek szakadnak le, és veszítik el a gazdasági-kulturális 
folyamatokba való bekapcsolódás lehetőségét. 
 
A kutatás – a minden eddiginél alaposabb, nemzetközi összehasonlításon alapuló 
helyzetleírás mellett – a tudás „termelésének” és piaci hasznosulásának legfontosabb 
kérdéseivel foglalkozott. Célunk az volt, hogy megismerjük és megértsük azokat a 
legfontosabb erőket, amelyek fenntartják Magyarországon az előzőkben röviden 
vázolt helyzetet. A probléma jellegének megfelelően a kutatócsoport tagjai a 
munkagazdaságtan, az oktatás-gazdaságtan és a neveléstudomány művelői. A 
program végrehajtása során az öt témakör köré szerveződött kutatások a következő 
kérdésekre igyekeztek megalapozott válaszokat adni. 
 
1. Iskolázottság, iskolai tudás és foglalkoztatási esélyek Magyarországon, 
nemzetközi összehasonlításban (témavezető: Köllő János, MTA KTI): Milyen 
mértékben függ össze a csak általános iskolát végzettek példátlan mértékű 
kiszorulása a munkaerőpiacról a „képzetlen” népesség alacsony tudásszintjével. 
Milyen (további) tényezők következménye e társadalmi rétegek rendkívül alacsony 
álláskeresési intenzitása egyes volt szocialista országokban, köztük Magyarországon? 
 
2. A magyar közoktatás válsága – diagnózis és terápiák (témavezető: Kertesi Gábor, 
MTA KTI): Hol helyezkedik el a magyar közoktatás a nemzetközi mezőnyben, 
melyek a legfontosabb problémái, és milyen pontokon kellene beavatkozni ahhoz, 



 

hogy a magyar iskolarendszer és a vezető országok iskolarendszerének 
hatékonysága közötti különbségek ne növekedjenek, hanem csökkenjenek? 
 
3. A tanárok kiválasztódása, tanárkereslet, -kínálat és minőség (témavezető: Varga 
Júlia BCE, MTA KTI): Melyek a tanári munka minőségét leginkább meghatározó 
tényezők? Hogyan hat a tanári munkaerőpiac működése, a munkaerőpiac változása a 
tanári munka minőségére? Hogyan befolyásolja az önkormányzati finanszírozás a 
tanári kar munkájának minőségét? Milyen hatással van a tanárok települések, iskolák 
közötti eloszlása a tanulói eredmények egyenlőtlenségére? 
 
4. A tanulók eredményessége és az iskolai szegregáció (témavezető: Kertesi Gábor, 
MTA KTI): Milyen tényezők tartják fenn az iskolai szegregációt? Mi az alapvető oka 
annak, hogy az általános iskolai tanulók 25 százalékának rendkívül alacsony az 
iskolai teljesítménye? Mik a jellemzői a hátrányos társadalmi helyzetű és/vagy 
alacsony iskolai teljesítményű tanulók iskolai szegregációjának Magyarországon? 
Mik a szegregáció mérhető következményei a tanulók iskolai teljesítményére. Mik a 
legfontosabb okai az alacsony iskolai teljesítményű (főként hátrányos helyzetű) 
tanulók középiskolai lemorzsolódásának? 
 
5. A magyar iskolarendszer által közvetített tudás értéke a felmérések tükrében 
(témavezető: Csapó Benő, SZTE): A kutatási program célja az volt, hogy bemutassa 
és elemezze a magyar iskolarendszer teljesítményéről rendelkezésre álló adatokat, a 
kezdetektől a legutóbbi programokig teljes körűen áttekintve a nemzetközi és hazai 
felméréseket. A 12 fő témakör a viszonylag ismertebb olvasás-szövegértés, 
matematika és természettudomány mellett kiterjedt olyan területeket is, mint az 
anyanyelv; a történelem, társadalomtudományok, állampolgári ismeretek; az idegen 
nyelvek; a szocializáció, szociális képességek, személyiségfejlődés; a tantárgyakhoz 
nem kötődő készségek, képességek; a tanulás affektív tényezői, motiváció, 
önszabályozó tanulás, tantárgyi attitűdök, érdeklődés, tanulási szokások; az 
informatikai műveltség; az egészségnevelés, egészségmagatartás, testi fejlődés; 
valamint a művészeti nevelés. 
 
A kutatási program végrehajtása során a következő eredményeket értük el az egyes 
témakörökben: 
 
1.sz. altéma: Iskolázottság iskolai tudás és foglalkoztatási esélyek Magyarországon 
és nemzetközi összehasonlításban 
  
A kutatás első szakaszában elvégeztük a kutatásokhoz szükséges adatbázisok 
beszerzését és feldolgozását, nevezetesen: az IALS adatainak konzisztencia-
vizsgálatát, tisztítását, a szükséges számított változók képzését. Elkészítettük az 
összehasonlítható adatokat tartalmazó adatbázist. Megvásároltuk az EU-LFS 
adatbázisokat, elvégeztük az adatok konzisztencia-vizsgálatát, tisztítását, 
előállítottuk a szükséges számított változókat és felépítettük a szükséges paneleket. 
Az IALS adatainak elemzésére támaszkodva tanulmányt készítettünk a felnőtt 
népesség írásbeliségéről, az országok közötti és az országon belüli különbségek 
forrásairól.  
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Az elemzés szerint a hiányos írni-olvasni tudás nem kizáró oka a foglalkoztatásnak 
egy modern piacgazdaságban, ugyanakkor a volt szocialista országokban az írni-olvasni 
tudás és az alapkészségeket karbantartó munkatapasztalat hiánya komoly mértékben 
korlátozza az alacsony iskolai végzettségűek munkapiaci részvételét. Az ilyen okokra 
visszavezethető kiszorulás összefüggésben állhat azzal, hogy a rendszerváltás után 
létrejött közép-kelet-európai piacgazdaságok bizonyos értelemben túlmodernizáltak. 
Magyarországon legegyszerűbb vállalkozástípusok térvesztése még ma is tart. A 
gazdaságot a bérmunkát alkalmazó kis- és közepes vállalatok és a külföldi tőke 
zöldmezős beruházással létrehozott – a statisztikában zömmel szintén kis- és 
középvállalatokként megjelenő – vállalkozásai uralják. Ezek a vállalkozások nehezen 
boldogulnak írni-olvasni alig tudó, a szervezeti kultúrába nehezen illeszkedő 
munkásokkal. A szocializmus tömegével hozott létre egyszerű tömegtermelő 
munkahelyeket, amelyeket a rendszerváltás után pillanatok alatt söpört el a 
nemzetközi verseny szele, nem hagyva ott mást, mint a korábban odacsábított, a 
legegyszerűbb munkára befogott embertömeget. E réteg tagjai elsősorban nem a saját 
tudatlanságuk árát fizetik meg most – annak a szocializmusnak a terhét nyögik, 
amelyik a kistulajdon lerombolásával és a vállalkozási hagyomány és családi 
tőkefelhalmozás megtörésével megnehezítette egy őket is alkalmazni képes 
gazdasági struktúra kialakulását. 
 
A kutatás második szakaszában a terveknek megfelelően elkészült az EU-LFS adatait 
felhasználó nemzetközi összehasonlító táblaanyag és elvégeztük az adatok 
elemzését. A részeredményeket két háttértanulmány foglalja össze. A legfontosabb 
kutatási eredményeket eddig öt publikált műben és két jelentősebb (nagy szakmai 
konferencián tartott plenáris) előadásban ismertettük. A következőkben 
összefoglaljuk a 2009-ben készült háttértanulmányok fontosabb eredményeit: 
 
A, Cseres-Gergely Zsombor, Hámori Szilvia (2009): Az iskolázottság és a 
foglalkoztatás kapcsolata az 1999-től – 2005-ig terjedő időszakban, nemzetközi 
összehasonlításban 
 
A Magyarország és az EU országai közötti foglalkoztatási különbségekről az Európai 
Munkaerő-felvételen alapuló leíró elemzés alapján elmondható, hogy az EU15 
tagállamokban élő 25 – 54 éves férfiak és magyar társaik foglalkoztatási rátája közötti 
különbség nagy része, ha nem egésze az ISCED1d „L”, alacsonyan képzett férfiak 
foglalkoztatási különbségéből fakad. A kutatásnak célszerű erre a csoportra 
koncentrálnia a továbbiakban is. A közép-kelet európai országokhoz viszonyítva 
viszont a magyar 25 – 54 éves alacsonyan képzett férfiak foglalkoztatási szintje nem 
alacsony, sőt néhány százalékponttal meghaladja az EU7-es illetve visegrádi 
országok átlagát. A tanulmány célja, hogy leíró képet adjon az iskolázottság és a 
foglalkoztatás kapcsolatáról az 1999-től 2005-ig terjedő időszakban nemzetközi 
összehasonlításban, az EU LFS adataira támaszkodva. Először a magyar aggregált, 
illetve iskolázottsági fokozatonként és korcsoportonként bontott foglalkoztatási rátát 
hasonlítja össze az európai uniós átlagokkal, illetve különböző típusú (egy-egy 
nyugati, északi, déli, közép-keleti) EU-tagállamok rátáival. Majd regressziós elemzés 
eredményei alapján elhelyezi Magyarországot az Európai Unió tagállamai között. 
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Regressziós elemzésünk, amely az életkor, illetve a családi állapot hatását elemzi a 
foglalkoztatási esélyre, tovább erősíti a legfeljebb nyolc osztályt és a 
szakmunkásképzőt végzettek összevonásának jelentőségét. Magyarországon 
nemcsak az iskolázottsági átsorolás hatására csökken a magyarázatra szoruló, az EU-
átlaghoz mért foglalkoztatási rátabeli különbség, de az életkor szerinti foglalkoztatás 
alakulása is jobban hasonlít a nyugat-európaihoz.  A profil a korábbinál magasabban 
helyezkedik el, de esése még mindig gyors, ami leginkább a Görögországban 
tapasztaltakhoz hasonlít. Az 1999 és 2005 közötti időszakban a foglalkoztatási esély 
terén a legnagyobb változást a legjobb munkavállalási korúak előnyére 
tapasztalhatunk. Összegezve, mind a leíró statisztikák, mind a regressziós elemzést 
tekintve, a tanulmány alátámasztja, hogy az „alacsonyan” képzetekre összpontosító 
nemzetközi összehasonlító kutatásnak figyelembe kell vennie Magyarország, illetve 
a közép-kelet-európai országok iskolázottsági sajátosságait. Ha ezt megtesszük, az 
alacsony iskolázottságúak foglalkoztatásának kutatása mellett hasonlóan fontos az 
alacsony iskolázottság okainak feltárása. 
 
Köllő János: Miért nem keresnek állást a magyar munkanélküliek? Hipotézisek az 
Európai Munkaerőfelvétel adatai alapján  

A magyar munkaerőpiac egyik megkülönböztető sajátossága a munkavállalási korú 
népesség munkaerő-piaci részvételének alacsony szintje. A tanulmány az Európai 
Munkaerő-felvétel alapján megvizsgáljuk, milyen magyarországi társadalmi, 
munkaerő-piaci csoportok esetében tekinthető különösen alacsonynak az 
álláskeresési intenzitás, más uniós országok hasonló csoportjaihoz viszonyítva. Az 
adatok alátámasztják, hogy Magyarországon a munkában nem álló népesség 
álláskeresési aktivitása összességében és minden megvizsgált részpopulációban 
rendkívül alacsony. Azt a feltevésünket, hogy az iskolázatlan munkaerő piacról való 
kiszorulása különösen súlyos mértékű inaktivitás formájában történik, azonban sem 
a magyar, sem a nemzetközi összehasonlító adatok nem támasztották alá. A 
munkában nem álló iskolázatlanok ma hasonló arányban kötődnek a piachoz, mint a 
képzettebbek. Az inaktivitás csupán a nagyon alacsony foglalkoztatás – és nem az 
állástalanok összetételének valamiféle sajátos torzultsága – miatt érinti különösen 
erősen az iskolázatlan népességet. 

A részletesebben elemzett magyar, lengyel és szlovák adatok szerint a három – 
hasonló foglalkoztatási szinttel, de erősen eltérő álláskeresési intenzitással 
jellemezhető – országban az aktívan munkát keresők arányában mutatkozó eltérések 
alapvetően a regisztráció fokában, illetve a munkanélküliként regisztráltak 
álláskeresési aktivitásában meglévő különbségekre vezethetők vissza. A magyar 
regisztrációs gyakorlat erősen a lengyel és szlovák mintától, de nem illeszkedik az 
összes európai ország adatai alapján megrajzolható trendhez sem. A magyar 
foglalkoztatási szolgálat a nem dolgozó népességnek kis részét regisztrálja, miközben 
a nyilvántartott munkanélküliekkel ápolt kapcsolata is nagyon laza a hasonló méretű 
ügyfélkörrel foglalkozó európai szolgálatokkal összehasonlítva. A regisztrációs 
arány sokkal gyorsabban csökken az állástalanság időtartamával, mint 
Lengyelországban és Szlovákiában.  
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A fentiekből nem következik, hogy a nem foglalkoztatottak nagyobb arányú 
regisztrálása automatikusan növelné az álláskeresők arányát, hiszen elképzelhető, 
hogy a regisztráció és az álláskeresés között nem oksági kapcsolatról van szó, hanem 
közös okok vezetnek egyidejűleg magas nyilvántartási arányhoz és intenzív 
álláskereséshez. Egy 20 európai országra vonatkozó panel regressziós modellben 
megvizsgáljuk, hogy a pozitív keresleti sokkok erősebben növelik-e az álláskeresési 
arányt ott, ahol a regisztráció foka magas. Az eredmények nem mondanak ellent a 
hipotézisnek, de további kutatásra és gazdagabb adatbázisra van szükség ahhoz, 
hogy a konjunkturának a keresési intenzitásra illetve a nem-foglalkoztatottak 
összetételére gyakorolt hatásait szét lehessen választani. Az kimondható az 
eredmények alapján, hogy az alacsony magyar álláskeresési arány magyarázatát nem 
a reményvesztésben, az iskola és a munka közötti átmenet zökkenőiben vagy a 
kereslet és kínálat közötti, nem, életkor és iskolázottság szerinti eltérésekben, hanem 
a jóléti rendszer sajátos felépítésében kell keresni. 

 

2. altéma: A magyar közoktatás válsága – diagnózisok és terápiák  

A kutatás első szakaszában a munka alapfeltételét biztosító adatbázisok 
megteremtését tűztük ki célul. Összegyűjtöttük a 2005/6-os tanévvel bezárólag a 
Magyarországon készült valamennyi OM iskolasoros statisztikai adatfelvételt. Ezek 
az adatbázisok lehetővé teszik, hogy a magyar iskolarendszer hosszú távú trendjeit 
az elérhető legmélyebb bontásban feltárjuk. Az előző munkafázis folytatásaként 
azokra a tanintézményekre, amelyek bizonyos időszakon keresztül jogfolytonosan 
működtek, hosszabb-rövidebb időszakokat átfogó iskolaszintű paneladatbázisokat 
építettünk fel. A harmadik nagyobb adatgeneráló feladat a 2001., 2003., 2004. évi 
országos kompetenciamérések egyéni adata felvételeinek megtisztítása, rendbetétele, 
egységes rendszerbe szervezése volt. A 2003. és 2004. évi feltételek esetében az 
összegyűjtött iskolai adatokat kibővítettük az OM iskolasoros adatfeltételekből 
származó iskolaszintű adatokkal, valamint az iskola településazonosítóján keresztül 
egy sor településszintű (TSTAR) adattal. 

A kutatás második szakaszában elemzést készítettünk a közoktatás jelenlegi 
helyzetéről, a hosszú távú trendekről és a helyzeten változtatni képes oktatási reform 
legfontosabb területeiről.  

A magyar közoktatás az elmúlt két évtizedben ellentmondásosan fejlődött. Egyrészt 
a politikai rendszerváltozás után lezajlottak azok az átalakulási folyamatok, amelyek 
megteremtették egy demokratikus iskolarendszer kialakításának a kereteit. 
Megszűnt az iskola és a tananyag ideológiai meghatározottsága. Leépültek a merev 
irányítási rendszerek. Átalakult az oktatás szabályozása, megvalósult a döntések 
decentralizációja, az iskolák minden korábbinál nagyobb autonómiával 
rendelkeznek. Másrészt az oktatási rendszert még mindig nem érték el azok a 
modernizációs folyamatok, amelyeken a fejlett országok közoktatása évtizedekkel 
korábban keresztülment. 

Ugyanakkor a helyi érdekek hálózata és a közoktatás állami feladatai között számos 
ellentét alakult ki. A döntési jogkörök decentralizációját nem kísérte a döntésekhez 
szükséges felkészültség decentralizációja. A tantervek készítésének felelőssége a 
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központitól a helyi szint fele tolódott el. Ez megteremtette a helyi feltételekhez és 
igényekhez jobban illeszkedő oktatási programok kidolgozását, de elmaradt a 
pedagógusok kellő információval való ellátása és az új feladatokra való alapos 
felkészítése. Mindezek nélkül pedig sok helyen az egyes tantárgyak tanítása közötti 
korábbi (a központi tantervek készítésében hosszabb idő alatt csiszolódott) összhang 
is megbomlott. A decentralizáció sok tekintetben öncélúvá vált, előnyei alig 
mutatkoztak meg, ugyanakkor számos hátránya megjelent. 

Hasonlóképpen nem váltotta be a reményeket a tankönyvkiadás piaci alapokra 
helyezése. Megfelelő szabályozás hiányában egyes tantárgyakból az egymással 
párhuzamosan megjelentetett tankönyvek száma az ésszerű határokon túl nőtt, az 
értékelésre alkalmas mechanizmusok hiányában a verseny nem vezetett a minőség 
javulásához. Az említett folyamatok eredményeképpen tovább romlott az 
összefüggések megértésének esélye. A tanulók tudása mindinkább széttöredezetté 
vált. 

Az utóbbi évtizedben mind látványosabbá válik az oktatási rendszer „szétesésének” 
egy másik folyamata, a tanulók társadalmi háttér szerinti egyre erőtelkesebb 
elkülönítése, sok esetben szegregációja. A minőségi képzést nyújtó iskolák szűkös 
kínálata mellett a szabad iskolaválasztás egyébként progresszív elve a jobb 
érdekérvényesítő képességű családok gyermekeit privilegizált helyzetbe hozta. Ilyen 
feltételek mellett az iskola nem válhatott a társadalmi hátrányok kiegyenlítésének, a 
méltányosság és az esélyegyenlőség megvalósításának terepévé, hanem a társadalmi 
egyenlőségeket felnagyítva újratermelő intézmény lett. 

Ebben a helyzetben jelent meg Magyarországon egy új nemzetközi értékelési 
rendszer, az OECD PISA (Program for International Student Assessment). A 2000-
ben elvégzett első felmérés eredményei látványosan megmutatták a magyar 
iskolarendszer említett problémáit. A korábbi nemzetközi felméréseken elért 
sikereknek a PISA eredményekben már nyoma sincs. A tanulók átlagosa 
teljesítményei természettudományban már csak a középmezőnybe való bejutásra 
elegendőek, a matematika eredmények közepes alattiak, az olvasás eredmények 
pedig mélyen a nemzetközi átlag alatt vannak. Még nagyobb problémák jele, hogy 
Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amelyekben a legnagyobb az 
iskolák közötti különbség. 

A PISA eredmények nyilvánosságra kerülése néhány országban társadalmi 
megrendülést váltott ki, és széles körű oktatási-fejlesztési programokat indított el. 
Nálunk a „PISA-sokk” elmaradt, és elmaradtak azok a radikális változtatások is, 
amelyek az említett problémák megoldásához elvezetnének. Az első vizsgálatok 
nyomán még megjelentek az eredmények megbízhatóságát, érvényességét 
megkérdőjelező, az adatok megalapozottságát kétségbe vonó megnyilvánulások. A 
2003-as második és a 2006-os harmadik, az előző mérések eredményeit százalékos 
pontossággal visszaigazoló adatok nyomán már nem lehet kétséges, hogy a magyar 
közoktatás teljesítménye nemzetközi összehasonlításban gyenge, és stagnál. 

A magyar közoktatást nemzetközi kontextusban tanulmányozó egyéb elemzésekből 
(pl. más OECD programok) az is kiderül, hogy nem épültek ki azok a korszerű 
háttér-szervezetek és a közoktatás fejlesztését támogató struktúrák, amelyek 
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megteremtenék a hosszú távú fejlődés alapjait. Nálunk még nem indult el a 
tudományos kutatás kapacitás-bővítése, illetve a tanárképzés rendszerének olyan 
ütemű, korszerűsítése, amely a megteremthetné a tudásalapú fordulat előfeltételeit. 

A tanulmányban szereplő elemzések ezeknek a problémáknak a részletesebb 
feltárásához járulnak hozzá. Az első rész kiemeli azokat a kérdéseket, amelyekkel a 
nemzetközi és hazai vizsgálatok visszatérően foglalkoznak. Négy jelenségre hívja fel 
a figyelmet, melyek közül hármat mind a nemzetközi, mind pedig hazai adatokkal 
dokumentálunk. Ezek: a gyenge alapkészségekkel rendelkezők magas aránya, a 
társadalmi hátrányok továbbörökítése és a szelektív iskolarendszer, a társadalmi 
háttér szerinti szegregáció. A hazai adatok elemzése kiegészül egy negyedik 
problémával, a társadalmi háttérből származó hátrányok és a sajátos nevelési igény 
összemosásával. A második rész közelebbről megvizsgálja az egyes válsággócokat, 
részletesebben bemutatva a problémákat. Hét kérdés kerül részletesebben terítékre: 
az iskoláskor előtti egyenlőtlenségeknek, az általános iskolai szegregációnak, a 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai erőforrásainak, a középiskolai lemorzsolódásnak, 
a pedagógusképzésnek a problémái, az oktatás kutatási hátterének hiányosságai, 
valamint az értékelési rendszer anomáliái. A tanulmány zárófejezete megfogalmaz 
néhány oktatáspolitikai javaslatot, amely elvezethet az első részekben megismert 
problémák megoldásához. 
 
3. altéma: A tanárok kiválasztódása, tanárkereslet, -kínálat, és minőség  

Az első szakaszban elkészítettük az altéma első tanulmányát, amely a keresetek és 
képességek hatását vizsgálja a tanári pálya választásában a pályára vezető út néhány 
kitüntetett pontján: a felsőfokú tanulmányokra jelentkezéskor, a felsőfokú 
tanulmányok befejezését követően elhelyezkedéskor, majd a végzést követő 5-6 
évvel, az érettségizők körében végzett nagymintás adatfelvétel és a FIDÉV követéses 
adatfelvétel adatainak felhasználásával. A tanulmány bemutatja, hogy a tanári pálya 
választásában meghatározó szerepe van a nem tanári és tanári állásban elérhető 
keresetek különbségének, hogy a tanárok kiválasztódási folyamatának minden 
pontján – a pedagógusképzésre jelentkezéskor, a felsőfokú tanulmányok befejezését 
követő elhelyezkedéskor, majd a végzést követő 5-6 évvel is – negatív önszelekciós 
hatás figyelhető meg. A rosszabb képességűek jelentkeznek pedagógusképzésre, 
közülük a rosszabb képességűek helyezkednek el tanári állásban, és végül a rosszabb 
képességűek maradnak a tanári pályán.   

A második munkaszakaszban adatbázisok összeállítására, megtisztítására, 
összekapcsolására, valamint további két tanulmány elkészítésére került sor a 
munkatervben foglaltaknak megfelelően. Az „Önkormányzatok közötti különbségek 
a tanárok összetételében és keresetében” című tanulmány azt vizsgálja, hogy az 
önkormányzatok költségvetési helyzete hogyan befolyásolja az általános iskolai 
tanárok keresetét és képzettség, ill. kor szerinti összetételét. A korábbi kutatások azt 
mutatják, hogy az önkormányzatok költségvetési helyzete jelentős hatással van a 
fajlagos iskolai kiadásokra; a gazdagabb települések többet költenek az oktatásra. 
Amennyiben ezek a kiadási különbségek a tanárok foglalkozatását is befolyásolják, 
ez súlyos méltányossági problémát jelenthet.  
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Az önkormányzatok költségvetési helyzetét a települési átlagjövedelemmel mértük. 
A keresetekre és a tanárok összetételére gyakorolt hatást egyéni, ill. iskolai szintű 
keresztmetszeti regressziós becslések alapján elemeztük, 2006-os adatokat 
felhasználva. Az eredmények négy pontban foglalhatók össze: 

Először, a települési átlagjövedelem és a tanári keresetek között azonos egyéni 
jellemzők (nem, kor, iskolázottság) esetén nincsen kimutatható összefüggés; az adott 
végzettségű és korú tanárok a gazdagabb városokban és falvakban sem keresnek 
többet, mint a szegényebb településeken dolgozók. Ugyanakkor, ha az egyéni 
jellemzőket nem vesszük figyelembe, a tanári átlagkereset és az átlagjövedelem 
között pozitív összefüggés van, a városokat és a falvakat tekintve egyaránt. Ez azt 
jelzi, hogy a gazdagabb települések azáltal költenek többet a tanári bérekre, hogy 
„drágább” (döntően átlagosan idősebb) tanárokat foglalkoztatnak. 

Másodszor, bár a kereseteket alulról korlátozza a központilag meghatározott 
bértábla, úgy tűnik, hogy a tanári keresetek szintje nem független a helyi 
munkaerőpiac jellemzőitől. A falvak esetében (a városokat itt módszertani okokból 
nem vizsgáltuk) az egyéni jellemzőket rögzítve is magasabb a kereset azokban a 
kistérségekben, ahol a diplomások és a gimnáziumban érettségizettek átlagbére 
magasabb, illetve ahol a tanárok iránti kereslet nőtt, ill. kevésbé csökkent (a kereslet 
változását a gyereklétszám változásával mértük). Egy-egy kistérségen belül a 
szegényebb falvakban valamivel magasabbak a tanári keresetek; ami kiegyenlítő 
bérkülönbségek jelenlétére utal. Azonos végzettségű és korú tanárok magasabb 
bérekért vállalnak munkát a szegényebb falvakban. Ugyanakkor ezek az 
önkormányzatok több fiatal és képzetlen tanárt alkalmaznak, így összességében nem 
költenek többet a tanári bérekre. 

Harmadszor, az átlagjövedelem és a tanárok összetétele közötti összefüggést 
részletesebben elemeztük iskolai adatok felhasználásával. A képzetlen tanárok ill. a 
fiatal tanárok arányát tekintve a városok esetében nincs robusztus összefüggés, a 
falvak esetében azonban erős a kapcsolat: a magasabb jövedelmű településeken 
kevesebb a képzetlen és a fiatal tanár. Az idősebb tanárok aránya mindkét 
településcsoportban magasabb a gazdagabb településeken. Ugyanakkor a 
városokban az átlagjövedelem növekedésével csökken a pályakezdők aránya az új 
belépő tanárok között; azaz az iskolák, amikor új tanárt alkalmaznak, gyakrabban 
vesznek fel tapasztaltabb munkavállalókat. 

Végül, mivel a szegényebb településeken jellemzően magasabb a hátrányos helyzetű 
diákok aránya, a diákok és a tanárok összetétele között is összefüggést találunk. 
Minél több a hátrányos helyzetű diák, annál magasabb a képzetlen, ill. a fiatal 
tanárok aránya; mind a településeket, mind az adott településen működő iskolákat 
összehasonlítva. Fontos kiemelni, hogy a városokon belüli iskolák közötti 
különbségek legalább olyan erősnek tűnnek, mint a települési szintű összefüggés. 
Az, hogy a diákok és tanárok kedvezőtlen összepárosítása a városokon belül is 
jelentős mértékű azt mutatja, hogy a probléma csak részben vezethető vissza az 
önkormányzatok közötti jövedelmi egyenlőtlenségekre.  
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„A tanárok allokációja és a tanulók szocio-kulturális háttere és  tanulói 
teljesítmények közötti összefüggések” című tanulmány a korábban létrehozott 
adatbázis segítségével – iskolai szinten - vizsgálja, hogy milyen különbségek 
mutatkoznak a különböző szociális hátterű tanulók tanárainak és iskola-igazgatóinak 
megfigyelhető jellemzőiben. Megfigyelhető-e, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket 
nagyobb valószínűséggel tanítják kevésbé felkészült tanárok, és ebben milyen 
szerepe lehet annak, hogy a tanári bérezésben nem, vagy kevéssé veszik figyelembe a 
munka nehézségét, és ez milyen hatással járhat a tanulói teljesítményekre. A 
tanulmány először bemutatja, hogy milyen jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak a 
hátrányos helyzetű tanulók iskolák közötti elosztásában. A hátrányos helyzetű 
tanulók aránya alapján kialakított kvartilisekben igen jelentős különbségeket 
figyelhetünk meg. Az első (a hátrányos helyzetű gyerekeket alacsony arányban 
tanító iskolák) kvartilisben a tanulók mindössze 0,002 százaléka hátrányos helyzetű, 
míg a negyedik kvartilisben ez az arány 59,3 százalék. A tanulmány bemutatja, hogy 
a kedvezőtlenebb tanulói összetételt leíró valamennyi változó (a veszélyeztetett, 
magatartási zavarral küzdő, az iskolába óvodázatlanul, vagy csak egy évnyi 
óvodázás után lépő gyerekek aránya) hasonlóan jelentős különbségeket mutat. Az 
országos kompetenciamérés eredményei alapján a tanulmány bemutatja, hogy a 
hátrányos helyzetű gyerekeket nagy arányban tanító iskolákban a tanulók iskolai 
teljesítménye szisztematikusan rosszabb, mint azokban az iskolákban, ahol kevesebb 
hátrányos helyzetű tanuló.  

A tanárok és iskolaigazgatók elosztását vizsgálva az eredmények azt mutatják, hogy 
valóban megfigyelhető a – megfigyelhető jellemzőiket tekintve – kevésbé felkészült 
tanárok és a rosszabb helyzetű gyerekek összepárosítása, a hátrányos helyzetű 
tanulókat nagy arányban tanító iskolákban jóval nagyobb a képesítés nélküli, 
kevésbé iskolázott, rövidebb gyakorlati idejű tanárok aránya. Az egyéni szintű tanári 
adatokat használó valószínűségi modellek is megerősítik, hogy a jobban felkészült 
tanárokat kisebb valószínűséggel találjuk a hátrányos helyzetű gyerekeket nagy 
arányban tanító iskolákban. A tanári kereseteket leíró modellek pedig azt az 
eredményt mutatják, hogy az alsó kvartilis iskoláiban a tanárok – a végzettség, 
gyakorlati idő, nem és néhány más tényező hatását kiszűrve – alacsonyabb bérért 
dolgoznak. Vagyis ezekben az iskolákban nem élnek a fenntartók azzal az eszközzel, 
hogy a munka nehézségét kompenzáló bérekkel próbáljanak meg jobb minőségű 
tanárokat odavonzani, illetve megtartani, ami minden valószínűség szerint 
hozzájárul a tanárok iskolák közötti elosztásának különbségéhez és ezen keresztül a 
tanulói teljesítmény különbségek fennmaradásához. 

Az altéma keretében a 2009-ben „A tanárok összetételének elemzése nemzetközi 
összehasonlításban” című tanulmány elkészítésére került sor a munkatervnek 
megfelelően. A tanulmány a magyar tanárok oktatási gyakorlatát és tanításra 
vonatkozó felfogását, illetve ennek az életkorral való összefüggését vizsgálja 
nemzetközi összehasonlításban.  Az elemzés az OECD 2008. évi nemzetközi tanár-
adatfelvételének (Teaching and Learning International Survey, TALIS) adatira épül 
és egyben a TALIS adatfelvétel adatainak egyik első hazai feldolgozása A 
legfontosabb eredmények három pontban foglalhatók össze. 
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a, A magyar tanárok munkájára összességében jellemzőbbek a rendszerező tanórai 
tevékenységek, és kevéssé jellemzők a diákorientált, illetve különleges 
tevékenységek. Az oktatási gyakorlatot általában tekintve, Magyarországra nézve 
kedvezőtlennek tűnik a kép: viszonylag magas a rendszerező oktatási gyakorlat 
részaránya. Ez az érték messze meghaladja a nyugat-európai országok átlagát, de a 
közép-kelet-európai országok átlagánál is szignifikánsan magasabb. A diákorientált 
oktatási gyakorlat mindkét ország-csoporthoz képest kevésbé jellemző; csak három 
ország van az európai mintában, ahol még kevésbé. A rendszerező tevékenységek 
relatív súlya a diákorientált tevékenységekhez mérten nemzetközi 
összehasonlításban magas. 

b, Magyarországon nemzetközi összehasonlításban az oktatási gyakorlat mutatóit 
tekintve az életkori csoportok közötti különbségek kiugrók. A fiatalabb tanárok 
esetében inkább túlsúlyban van a rendszerező gyakorlat a diákorientált 
tevékenységekkel szemben, mint az idősebb tanárok esetében. Az összefüggés akkor 
is igaz, ha az elemzés során kiszűrjük a tanár nemével, iskolai végzettségével, a 
tanított tantárgyak jellegével, illetve az osztály összetételével és méretével 
összefüggő különbségeket. Ez azért is figyelemre méltó, mert a többi országban vagy 
nincs összefüggés az oktatási gyakorlat és az életkor között, vagy az – Nyugat-
Európában jellemzően – éppen ellentétes irányú; azaz az idősebb tanárok 
alkalmazzák inkább a rendszerező tevékenységeket. A közép-kelet-európai 
országokra valamelyest általában is jellemzők a magyarországihoz hasonló életkori 
különbségek, de az eredmények egyik esetben sem robusztusak. Mindez azt is 
jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban Magyarország azok közé az országok 
közé tartozik, ahol a fiatalabb tanárok körében a rendszerező gyakorlat van 
túlsúlyban a diákorientált tevékenységekkel szemben, míg az idősebb tanárok 
esetében a magyar érték nem tér el számottevően az országok többségétől. 

c. Hasonló eredményekre jutunk az életkori különbségeket tekintve, ha az oktatás 
gyakorlat két szélsőséges elemét; a minden órán alkalmazott frontális előadást és a 
diákok képességei szerint differenciált oktatás teljes hiányát tekintjük. 
Magyarországon a fiatalabb tanárok, e két mutató alapján lényegesen nagyobb 
arányban támaszkodnak a hagyományos módszerekre a korszerűbb pedagógiai 
eszközök helyett, mint az idősebbek. Ezek az életkori különbségek nemzetközi 
összehasonlításban kiugrók, egy másik európai országban sem kapunk hasonló 
eredményeket. A magyarországi eredmények értelmezése szempontjából különösen 
fontos, hogy ezek az életkori különbségek az európai országokban nem tipikusak; 
nemzetközi összehasonlításban kiugróak. Ez azt jelenti, hogy nem valamilyen 
általános, az életkorral vagy a gyakorlat során felhalmozódó tapasztalatok 
mennyiségével összefüggő hatást látunk, amely mindig jelen van a fiatalabb és 
idősebb generációk között, hiszen ez aligha csak egyetlen országban jelentkezne. 
Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy az elmúlt egy-két évtizedben Magyarországon 
végbement egyszeri kedvezőtlen folyamat hatásáról van szó. Ebben vélhetően 
alapvető szerepet játszik a negatív önszelekció felerősödése a tanárok 
kiválasztódásában , de azt sem zárhatjuk ki, hogy részben a tanárképzésben 
bekövetkezett változások állnak a háttérben. 
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4. altéma: A tanulók eredményessége és az iskolai szegregáció  

A témában folyó kutatás célja volt, hogy a legfrissebb országosan reprezentatív 
adatforrások alapján átfogó képet adjunk az általános iskolai tanulók 25 
százalékának rendkívül alacsony iskolai teljesítményének a tanulók társadalmi 
hátrányaival, valamint az iskolarendszer diszfunkcionális működésével összefüggő 
okairól. Az első munkafázisban a kutatás alapfeltételét biztosító, kutatásra alkalmas 
adatbázisok megteremtését tűztük ki célul. A 2006. évi kompetencia felvétel 8. 
évfolyamos tanulói adatfile-ját megtisztítottuk, különálló részeit – az egyéni 
teszteredményeket, a tanulói háttéradatokat, a telephelyi, illetve iskolai adatokat), 
egységes stata file-ban összerendeztük. A 2006. évi kompetencia felvétel 4. 
évfolyamos tanulói adatfile-ját megtisztítottuk, különálló részeit – az egyéni 
teszteredményeket, a tanulói háttéradatokat, a telephelyi, illetve iskolai adatokat), 
egységes stata file-ban összerendeztük. A projekt második szakaszában megtörtént a 
2006. évi kompetenciafelvétel 4. és 8. évfolyamos tanulói adatfile-jainak iskolai, 
telephelyi és osztályszintű file-okká építése, a szelekció problémájának 
modellezésére alkalmas új változók képzése. A létrehozott új file-ok összefűzése a 
MTA KTI közlekedési adatbázisával és a 2001. évi népszámlálás tanulókra vonatkozó 
ingázási adataival.  A második szakaszban elvégeztük a lemorzsolódás kutatás 2006. 
és 2007. évi őszi adatfelvételi file-jainak megtisztítását és összekapcsolását a 2006. 
májusi kompetenciafelvétel tanulói és iskolaszintű és telephelyi adataival. A 
feldolgozott adatbázisokra támaszkodva két tanulmányt készítettünk: 

 

a, A képesség és társadalmi háttér szerinti iskolai és osztályszintű szegregáció 
mértéke Magyarországon 

Az iskolai szegregáció – alacsony státusú családok gyermekeinek lakóhelyi 
elkülönülésük mértékét meghaladó előfordulása bizonyos típusú iskolákban vagy 
egy iskolán belül bizonyos típusú osztályokban – hátterében több társadalmi tényező 
állhat. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a hátrányos helyzet, szegénység, 
illetve szülői iskolázottság szerint szegregáció mértéke közepesnek mondható a 
magyarországi iskolák között, és ezzel megegyező mértékűek a tanulók olvasási és 
matematikai képességeiben tapasztalható iskola-közti egyenlőtlenségek. Az iskolák 
közötti etnikai szegregáltság ezeknél valamivel erősebb. Azokban az iskolákban, ahol 
működnek párhuzamos osztályok az egyes évfolyamokon, az osztályok közötti 
különbségek tipikus mértéke valamivel kisebb az iskolák közötti eltéréseknél, de 
jelentős. Az egyes iskolák gyakorlata között jelentős eltérések találhatók: vannak 
családi háttér szerint azonos vagy nagyon hasonló összetételű osztályokkal működő 
iskolák, és vannak jelentős különbségekkel működő, esetenként erősen szegregáló 
iskolák. A tanulói képességek tekintetében nemcsak az iskolák közötti, de a 
párhuzamos osztályok közötti különbségek is nagyobbak, mint a családi háttér 
szerinti különbségek. Ennek oka lehet az, hogy a képességek szerinti szegregáció 
erősebb, mint a családi háttér szerinti szegregáció, de az is lehet, hogy a 
kompetenciaeredmények szerinti eltérések magukban foglalják a szegregáció 
következményeit is. 
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A becsléseink azt mutatják, hogy az osztály összetételének a hatása igen hasonló a 
különböző évfolyamokon és a különböző eredményváltozókra. A nyers 
összefüggések minden esetben rendkívül erősek, az egyének családi és demográfiai 
hátterének igen részletes kontrollálása után azonban a hátrányos helyzetű és a 
szegény tanulók arányával kapcsolatos összefüggések jelentősen gyengülnek. 
Ugyanez igaz az etnikai összetételre is, ahol további mérés problémák (az iskolai 
aránnyal közelítjük az osztálybeli arányokat) miatt mutatunk ki gyenge kapcsolatot. 
Az osztály összetétele a szülők iskolázottsága szerint azonban az egyéni kontroll–
változók hatása után is erős összefüggést mutat az egyéni eredményekkel, és 
ugyanez fokozottan igaz a képesség szerinti összetétel és az egyéni eredmények 
kapcsolatára. Az alacsony képességű osztálytársak aránya tehát erős kapcsolatban 
van az egyéni eredményekkel, az egyének családi hátterére kontrollálva is. Az 
összefüggésekben jelentős nemlinearitást sehol sem találtunk. A több összetétel-
változó hatását együttesen vizsgáló elemzés eredményei alapján a családi háttér 
szerinti összetételt legjobban az alacsony iskolázottságú szülők aránya méri, de 
egyéni kontrollok bevonásával nagymértékben gyengül a becsült kapcsolat. Az 
osztály képességek szerinti összetételével sokkal erősebb és stabilabb az összefüggés, 
ám kérdésesebb ennek az interpretációja a nagymértékű endogenitások és az 
úgynevezett  “visszatükrözési probléma” miatt. Az eredmények pontosításához és a 
biztosabb interpretálás érdekében további kutatásokra van szükség. A tanulmányban 
bemutatott eredmények azt jelentik, hogy a tanulók családi háttere és a tanulók 
képességei szerint az iskolák közötti és párhuzamos osztályok közötti 
egyenlőtlenségek jelentősek ma Magyarországon, és ezek szoros összefüggésben 
állnak a tanulói eredményekkel. 

 

b, A családi hátrányok és az iskolaminőség hatása a tanulói teljesítményekre. 

A tanulmány egy nagymintás egyéni szintű adatbázis – a 2006. évi országos 
kompeteciamérés – 8. évfolyamos tanulói, iskolai és telephelyszintű adataira 
támaszkodva vizsgálja, milyen szerepet játszanak a családi hátrányok és az iskolák 
minősége a tanulók iskolai eredményességében. 

A tanulmány legfontosabb megállapításai a következők. A családi hátrányokból 
következő lemaradások igen tekintélyesek. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók – hátrányos helyzetű, iskolázatlan szülők gyermekei – a referenciának 
tekintett, nem hátrányos helyzető, szakiskolai végzettségű szülők gyermekeihez 
képest (minden egyéb tényező változatlansága mellett!) mind az olvasás, mind a 
matematika teszteredmény tekintetében körülbelül 0,3 szórásegységnyi lemaradást 
könyvelhetnek el. A lemaradás a középosztályi átlaghoz (érettségizett, nem hh 
szülők) képest még tekintélyesebb: kb. fél szórásegységnyi. Mindehhez még hozzá 
kell számítani azt is, hogy az alacsony iskolázottságú (csak 0-8 osztályt végzett) 
szülők családjai a rendszeres foglalkoztatás és a tudástőke (a család tulajdonában 
levő könyvek) tekintetében is mélyen le van szakadva a társadalom átlagától: az 
ilyen családok több mint a fele egyetlen könyvvel sem rendelkezik, további csaknem 
egynegyede pedig csak 50-nél keveset könyvet mondhat magáénak, e családok 40 %-
ában sem az apának, sem az anyának nincs rendszeres munkája. Mindezeknek a 
hátrányoknak az együttes következményeként a halmozottan hátrányos helyzetű 
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gyermekek esetében a családi hátrányoknak betudható olvasási, illetve matematikai 
készségekben mért lemaradás a társadalom konszolidált középrétegéhez (nem 
hátrányos helyzetű, érettségizett szülők) nagyjából egy teljes szórásegységet tesz ki. 

Az iskolaminőség (0 átlagú és 0.56 szórású folytonos, szintetikus mutató) hatása 
ennél jóval gyengébb. Akár az olvasás, akár a matematika tesztet, mint 
eredménymutatót alkalmazó modellt vizsgáljuk, egy egységnyi iskolaminőség-
javulás hozama 5,4 %-nyi teszteredményjavulást eredményez. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a nagyon rossz pedagógusellátottsággal és fizikai feltételekkel 
(tanterem-ellátottsággal) jellemezhető iskolákat (melyeknek az iskolaminőség-
mutatója: -1) a legjobb iskolák színvonalára feljavítanánk (iskolaminőség: +0.5), 
akkor – nyilván csak hosszabb időtávon – ettől és csakis ettől  8 százaléknál nagyobb 
teszteredmény-növekedést nem remélhetünk. Mindebből két fontos következtetést 
kell levonnunk.  

1. Az iskolaminőség mérése nem jól megoldott. Az iskola minőségét valószínűleg a fenti 
mutatók igen rosszul mérik. A nemzetközi irodalom alapján jól ismert tény, hogy a 
tanulók teljesítményének alakításában kulcsszerepet játszó tényező a jó teljesítményt 
nyújtani képes, modern felkészültségű tanár. Ennek az „erőforrásnak” a mérése 
azonban csak igen bonyolult módokon oldható meg. Egyrészt a tanuló teljesítményét 
hozzáadott értékben célszerű mérni, hogy kiszűrhetők legyenek belőle a „kezdeti” 
teljesítményszintek, az egyéni képességek, illetve a  tanulói családi háttér 
szóródásának hatásai. Ideális esetben a tanulók egyik évről másik évre történő 
egyéni teljesítményszint-növekedését kell függő változónak megválasztani. Vagyis: 
elkerülhetetlenül egyéni tanulói paneladatbázisokkal kell dolgozni. Továbbá panel-
minta szükséges amiatt is, hogy a tanulók adatai évről-évre összeköthetők legyenek a 
tanáraik adataival. A tanári „input” megfelelő mérése kulcsfontosságú. (a) 
Minimálisan arra van szükség, hogy a tanulók és iskolák adatai egymással 
összefűzve valamilyen információt tartalmazzanak az iskolaszintű tanári fluktuáció 
mértékéről. (b) Egy ettől eltérő mérési stratégia közvetlenül hasznosít a tanárok 
végzettségéről vagy képességeiről (standardizált teszteredmény) esetlegesen 
rendelkezésre álló információkat. (c) A tanári munka hatékonysága az adott tanár 
által oktatott tanulók átlagos teljesítményszint-emelkedésén is lemérhető, és ez az 
információ – mint tanári minőség-rangsor – a tanulók egyéni adataihoz utólag 
hozzárendelhető. Végül pedig gondoskodni kell arról is, hogy a mérés során 
valahogy kontrollálva legyen az, hogy a tanárok és iskolák (tanulók) egymáshoz 
rendelődése nem véletlenszerű, hanem szisztematikus szelekció eredménye. Ez 
torzíthatja a tanári munka minősége és a tanulói teljesítmény között mért 
kapcsolatot. Hasonló torzítás származhat abból, hogy a tanulói teljesítmény 
szóródása részben az osztálytermi kortárs csoport teljesítményt fokozó vagy éppen 
teljesítményromboló hatását tükrözi, és a kortárs csoport szintén szisztematikus 
szelekció következtében jön létre. A tanári munka hatásából ezt a komponenst 
valahogy ki kell szűrni. Mindezeknek a követelményeknek egyetlen hazai adatbázis 
sem felel meg. Fontos feladat tehát, hogy a jövőben olyan nagymintás adatbázisokat 
építsünk föl, amelyekben a tanulók egyéni követhetősége és a tanáraikkal való 
összekapcsolhatósága (természetesen: anonim módon) megoldható.  
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2. A családi háttérből adódó hozott hátrányok csökkentésére alkalmas policy változók 
azonosítása. A bemutatott hatások nagyságrendjének ismeretében egészen bizonyosak 
lehetünk abban, hogy a társadalompolitika erőfeszítéseit érdemes a családi háttérből 
adódó hozott hátrányok csökkentésére összpontosítani. E tekintetben két alapvető 
beavatkozási pontot érdemes megjelölni: (a) Mivel a hátrányok egy (jelentős) része 
jóval az iskolakezdés előtt keletkezett, azért az óvodai ellátás időtartamának 
megnyújtásával, illetve célzott kisgyermekkori iskola előkészítő programokkal 
lehetne a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelentős induló kognitív 
lemaradásait ellensúlyozni. (b) A társadalompolitikának ezzel párhuzamosan igen 
nagy erőfeszítéseket kellene tennie arra, hogy az alacsony iskolázottságú családok 
felnőtt tagjait (az apákat és anyákat) visszavezesse a munkaerőpiacra, és rendszeres 
és tartós munkával lássa el őket. A nemzetközi tapasztalatok szerint ilyen jól 
megtervezett társadalompolitikai beavatkozásoktól a családok stabilizálódását és a 
gyermekeik iskolai előmenetelének jelentős javulását lehet várni.  

A kutatás második szakaszában a munkatervnek megfelelően a következő 
háttértanulmány készült el: Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: A családi hátrányok, az 
iskolaminőség, a szegregáció és a képességek szerepe a roma és nem roma tanulók 
tanulmányi eredményességére és a középiskolai lemorzsolódására. Elemzés a 
2005/6. tanévben 8. évfolyamos diákok követéses vizsgálatára, az Educatio 
Életpálya-felvételére támaszkodva 

A tanulmány főbb eredményei: A tanulmányban a 2005/6. tanévben 8. évfolyamos 
diákok követéses vizsgálata, az Educatio Életpálya-felmérésének első két 
adatfelvételi hullámára támaszkodva, új adatokon mutattuk be a roma és nem roma 
fiatalok ezredforduló utáni középiskolai továbbtanulási helyzetét. Az elemzést a 
tizedik osztály első félévéig eljutott (vagy el nem jutott) tanulók vizsgálatára 
alapoztuk, akiknek a helyzetét nyolcadik évfolyamos koruktól fogva követtük 
nyomon. A tanulók etnikai hovatartozását szüleik nemzetiségi identitása alapján 
határoztuk meg. Az Életpálya-felmérés egyik újdonsága az volt, hogy a nemzetiségre 
irányuló kérdésben megengedte a kettős identitást vállalását is. Szüleik nemzetiségi 
önbevallása alapján ily módon a roma fiatalok aránya a mintában közel 8 százalékos 
lett. 

Kimutattuk, hogy a nyolcadikos roma tanulók kompetenciaeredményei egy egész 
szórásegységgel alacsonyabbak, érdemjegyeik pedig átlagosan fél jeggyel 
alacsonyabbak, mint nem roma társaiké. A tanulmányi eredményekben látható 
roma–nem roma különbségek nagy része megmarad akkor is, ha azonos 
kompetenciaeredményekkel rendelkező roma és nem roma tanulókat hasonlítunk 
össze egymással. Ez származhat a kompetenciatesztek által nem vagy más súllyal 
reprezentált készségek különbségeiből, de származhat az általános iskolák 
diszkriminatív gyakorlatából is. 

A nyolcadik osztály elvégzése után a roma tanulók 8 százaléka nem tanul tovább, 
szemben a nem roma tanulók 1 százalékával. A roma tanulók 58 százaléka tanul 
tovább szakiskolában, szemben a nem roma tanulók 23 százalékával; 26 százalékuk 
tanul tovább szakközépiskolában, 8 százalékuk pedig gimnáziumban (nem roma 
társaiknál ezek az arányok 42, illetve 34 százalék). Érettségit adó középiskolában 
tanul tehát tovább a nem roma fiatalok háromnegyede, míg a roma fiataloknak alig 
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több, mint egyharmada. A tizedik osztály közepéig a lemorzsolódás, a minta egészét 
tekintve, ritka esemény. Az etnikai különbségek azonban számottevőek: a roma 
tanulók 7 százaléka, a nem roma tanulók 1 százaléka morzsolódik le. A roma tanulók 
magasabb lemorzsolódási arányának okai között szerepel a lányok korai terhessége, 
gyermekvállalása, de a teljes különbségnek ez csak kis részét magyarázza. A roma 
középiskolások között mindemellett igen jelentős az alacsonyabb szintű oktatási 
intézménybe irányuló iskolaváltás, ami a nem roma fiatalokra jóval kevésbé jellemző. 

 

5. altéma: A magyar iskolarendszer által közvetített tudás értéke a felmérések 
tükrében 

Az első szakaszban célunk egy olyan dokumentáció összeállítása, amely nem csupán 
a felmérésekkel foglalkozó kutatók, hanem a társtudományok képviselői és a 
szélesebb szakmai közvélemény számára is megfelelő tájékoztatással szolgálhat. A 
program két fő fázisból állt: 1) A szakirodalom és az adatforrások összegyűjtése, 
rendszerezése, szakirodalmi összefoglalók, forráselemzések készítése, 2) Az adatok 
szelektálása, kiegészítő számítások elvégzése, táblázatok, ábrák elkészítése. Az első 
fázisban megtörtént a feldolgozandó dokumentáció, a felhasználható publikációk 
összegyűjtése, tematikus csoportokba sorolása. A második fázisban megtörtént az 
összegyűjtött dokumentumok részletesebb elemzése, összegző áttekintése. 

A kutatás második szakaszában feladatunk a témához kapcsolódó meta-elemzések 
elvégzése, az eredmények összegzése, a kéziratok, tanulmányok elkészítése volt. 
Ennek a  munkának három fő szakasza volt. Az első fázisban megtörtént a 
szakirodalom felkutatása, beszerzése, a másodikban a feldolgozása és a 
részelemzések elkészítése. Az elsődleges adatgyűjtés minden olyan nemzetközi 
felmérésre kiterjedt, amelyben Magyarország részt vett, továbbá minden olyan 
magyarországi felmérésre, amelynek általánosítható tanulságai vannak. Az utóbbi 
kategóriába nem került be az országos kompetenciamérés, mivel az önálló rendszert 
alkot, és eredményei széles körben hozzáférhetőek. A harmadik fázisban elkészültek 
az összegző elemzések, és a kéziratok. Az egyes témaköröket bemutató fejezetek 
egységes szerkezetet követnek, az alábbi fő kérdésekkel foglalkoznak. 
 
 Elméleti keretek. A terület értelmezése, mérésének története, a mérés alapjául 

szolgáló tudáskoncepció, annak esetleges változása. 
 Annak áttekintése, mikor milyen mérésekre, milyen kontextusban, hogyan került 

sor. A módszertan felvázolása. 
 Az eredmények bemutatása. Táblázatok, ábrák, összekötő, értelmező szöveggel. 

Először a nemzetközi felmérések (ha vannak), majd a hazai mérések (ha vannak). 
Trendek, tendenciák, felvázolása, az adatok szintézise. Idősorok, felállítása (ha 
lehetséges), a különböző forrásokból származó adatok összevetése. 

 Összegzés, következtetések megfogalmazása. A jelenlegi helyzet kritikus 
mozzanatainak és a változások figyelemre méltó irányainak kiemelése. Melyek a 
fejezet legfontosabb jelzései a kutatás és az oktatás gyakorlata számára? 

 További feladatok. Annak áttekintése, mit kellene még mérni, milyen mérések 
vannak másutt, amelyek nálunk nincsenek. Hogyan fejlődik tovább az adott 
terület mérése, mire kell az országnak felkészülnie. 
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 Irodalomjegyzék. Teljes körű hazai és nemzetközi hivatkozási jegyzék. A fő 
szöveg megemlíti azokat a vizsgálatokat is, amelyek adatai részletesen nem 
kerültek bele a végleges szövegbe, és a hivatkozás ezekre is felhívja a részletek 
iránt érdeklődő olvasó figyelmét. 

 

A tizenkét fejezet a következő területeket tekinti át. 

1. Matematika. Részletesen bemutatja a fontosabb nemzetközi és hazai 
vizsgálatokat, beleértve az IEA és a PISA felméréseket is. 

2. Természettudomány. Hasonlóan a matematikához, gazdag nemzetközi és hazai 
mérési anyag áll rendelkezésre. 

3. Olvasás, szövegértés. Az egyik legtöbbet vizsgált, ugyanakkor 
legproblematikusabb terület. 

4. Anyanyelv. Magában foglalja az olvasáson kívül az összes fontosabb nyelvi 
készséggel kapcsolatos vizsgálatot, beleértve az irodalom, az anyanyelv, a 
fogalmazás, és az írás, szövegalkotás készségeinek felmérését. 

5. Történelem, a társadalomtudományok tudásszint-vizsgálatai, állampolgári 
ismeretek. A nemzetközi Civic Education felméréseken túl számos kevésbé ismert 
vizsgálat eredményeit is feldolgozza. 

6. Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége. Teljességre törekedve bemutatja 
a nyelvtudás terén végzett felméréseket. Az adatok alapján megfogalmazható 
fontos következtetés, hogy a nyelvtanításba invesztált jelentős összegek és 
erőfeszítés hatására sem javultak lényegesen az eredmények. 

7. Szocializáció, személyiségfejlődés. A szociális képességek, politikai szocializáció, 
személyiségfejlődés, jövőkép. 

8. Tantárgyakhoz nem kötődő készségek, képességek. Műveleti képességek, 
induktív, deduktív, valószínűségi gondolkodás, problémamegoldás. 

9. A tanulás affektív tényezői. Motiváció, önszabályozó tanulás, tantárgyi attitűdök, 
érdeklődés, tanulási szokások. Bőséges nemzetközi és hazai adathalmaz áll a 
fejezet hátterében. 

10. A információs-kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó felmérések, az ICT 
készségek nemzetközi és hazai felmérései. 

11. Egészségnevelés, egészségmagatartás, testi fejlődés. A fejezet bemutatja a terület 
jelentőségét, a magyar részvétellel lebonyolított nemzetközi felméréseket és hazai 
vizsgálatokat, felhívja a figyelmet a jelenleginél rendszeresebb felmérések 
fontosságárára. 

12. Művészeti nevelés. Két fő területről állnak rendelkezésre adatok. Viszonylag 
kevés a zenei képességekről, és több a vizuális képességek fejlődéséről. Két olyan 
területről van szó, amelyek kiemelkedő szerepet játszhatnak az érzelmi 
nevelésben, ezért az ezeken a területeken végzett felmérések fejlesztése szintén 
szükséges. 
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2. Tájékoztatási beszámoló 
 

2.1. Projekt honlap 

A projekt munkatervét és az elért eredményeket és publikációkat az MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet honlapján belül, a projekt saját weboldalán tettük 
közzé.  

A weblap elérhető a következő linken:  
http://econ.core.hu/kutatas/nkth.html.  
A projekt angol nyelvű honlapja a következő linken érhető el: 
http://econ.core.hu/english/res/proj.html 

 

2.2. Konferenciák 

A kutatás eredményeit konferencia előadásokon és a kutatási program végén 
szervezett „Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. 
században” című záró konferencián ismertettük. A konferenciát az MTA 
Közgazdaságtudományi Intézete, az MTA Munkatudományi Bizottsága és a Szegedi 
Tudományegyetem MTA-SZTE Képességkutató Csoportja közösen szervezte 2009. 
október 30-31-én az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának székházában.  
 
A konferencián a következő előadások hangzottak el:  
 
 Csapó Benő (SZTE, Neveléstudományi Int.): A magyar közoktatás válsága, 

diagnózis és terápiák 
 Kertesi Gábor (MTA KTI): A roma és nem roma fiatalok középiskolai 

továbbtanulása  
 Horn Dániel (MTA KTI, CEU): Oktatási intézmények kapcsolata az 

eredményességgel és az esélyegyenlőséggel - országok közötti összehasonlítás a 
PISA felvétel adatai alapján 

 Varga Júlia (BCE, MTA KTI): A tanárok elosztása a különböző szocio-kulturális 
hátterű tanulókat tanító iskolák között  

 Hermann Zoltán (MTA KTI): A tanítással kapcsolatos attitűdök és a tanítási 
gyakorlat életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban    

 Köllő János (MTA KTI):  Kiszorulás az olvasás és írásigényes munkahelyekről  
 Vidákovich Tibor (SZTE, Neveléstudományi Intézet): Matematika  tudásszint-

mérések 
 Molnár Edit Katalin (SZTE, Neveléstudományi Intézet): Anyanyelvi mérések 

Magyarországon 
 Korom Erzsébet (SZTE, Neveléstudományi Intézet): Természettudományi 

tudásszint-mérések 
 
3.3. Konferencia előadások 
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A kutatócsoport tagjai számos konferencián tartottak előadást a kutatás 
eredményeiről.  Ezek közül a következőket emeljük ki: 

Csapó Benő: A TIMSS és a PISA felmérések elméleti keretei, célkitűzései. Matematikai 
közoktatás a PISA/TIMSS felmérések tükrében. Bolyai Műhelykonferencia, Budapest, 2009. 
május 23. 

Csapó Benő: A gazdasági fejlődés felgyorsításának feltétele a közoktatás megújítása. 
Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest, 2008. december 2. 

Csapó Benő: Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben. VII. 
Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008. augusztus 25. 

Csapó Benő: A magyar közoktatás problémái és tudásalapú társadalom esélyei. BGF 
Nyelvvizsga és Továbbképző Központ. Budapest, 2008. június 6. 

Csapó Benő: A természettudomány a PISA felmérésekben: eredmények, értelmezési 
lehetőségek, következtetések. A PISA vizsgálatról természettudományos szemmel. 
Bolyai Műhelykonferencia, Budapest, Budapest, 2008. május 17. 

Fazekas Károly: A foglalkoztatási szint emelése és a közoktatás megújítása. Magyar 
Közgazdasági Társaság vitasorozata: "Közgazdászok a jövőről, a jövőért" c. V. rendezvény: A 
közoktatás és az esélyegyenlőség. Budapest. 2007. június 26. 

Fazekas Károly: Idősödés, munkaerőpiac, oktatás- és foglalkoztatáspolitika. 
Világbank-TÁRKI nemzetközi konferencia. Budapest, 2007. június 28.  

Fazekas Károly. A közgazdasági szemlélet szerepe a közoktatás megújításában. 
Országos Köznevelési Tanács szakmai vitaülés. Budapest. 2009. január 15. 

Fazekas Károly: Gazdasági válság és közoktatási reform Magyarországon, Fiatal 
Közgazdászok Országos Találkozója. Magyar Közgazdasági Társaság, Gyöngyös, 2009. 
márc. 20-22. 

Fazekas Károly: A magyar közoktatás megújításának szükségessége. Hogyan tovább? 
Vitanap a magyar közoktatás megújításának módjáról. Professzorok Batthyány Köre. 
Budapest. 2009. április 18.  

Fazekas Károly: A humánerőforrások szerepe a társadalmi-gazdasági megújulásban. 
A magyar társadalmi-gazdasági kitörési stratégia új kihívásai és kényszerei. Ecostat éves 
szakmai konferenciája, Budapest. 2010. január 28. 

Köllő János: Magyarország a régióban – Eltérések és közös pontok. „Termelékenység és 
gazdasági növekedés – Munkapiaci kihívások” c. nemzetközi konferencia, Magyar Nemzeti 
Bank, 2008. augusztus 29. 

Köllő János: Kiszorulás az olvasás- és írásigényes munkahelyekről. Könyvrészlet vitája 
Pénzügykutató. Budapest, 2008. január 

Köllő János: Milyen segély helyett milyen munkát?, Magyar Közgazdaságtudományi 
Egyesület éves konferenciája. Budapest, 2008. december 18. 

Köllő János: Mit ér a tudás a piacon?. XVIII. Baranyai Pedagógiai Napok. Pécs, 2009. 
április 17. 
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Köllő János: Az érettségit nem adó szakképzés válságtünetei. Országos Szakképzési 
Konferencia. Budapest, 2009. április 21. 

Kertesi Gábor: A képesség szerinti iskolai szegregáció mértéke és következményei 
Magyarországon. Számítások a 2003. évi kompetenciafelvétel adatai alapján. Magyar 
Közgazdasági Társaság  Közoktatás és esélyegyenlőség c. vitanap. Budapest, 2007. június 26 

Kertesi Gábor- Kézdi Gábor: A hátrányos helyzetű tanulók óvodáztatása és iskolai 
eredményessége, MTA Munkatudományi Bizottsága által szervezett szakmai konferencia, 
Szirák, 2008. november 19. 

Kertesi Gábor- Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció. Közgazdasági 
Szemlebemutatkozása a Kossuth Klubban, Budapest, 2009. november 20. 

Kertesi Gábor- Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció. MTA Gyermekesély 
program konferenciája, Bátonyterenye, 2009. október 16. 

Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. 
MTA Munkatudományi Bizottsága és MTA KTI által szervezett Szerkezeti és 
válságproblémák a munkapiacon c. szakmai konferencia. Szirák, 2009. november 13. 

Varga Júlia: „Why to get a 2nd diploma? Is it life-long learning or the outcome of 
state intervention in educational choices?” XXII. AIEL Munkagazdaságtani konferencia, 
Nápoly, 2007. szeptember 13-14. 

Varga Júlia: A tanárok kiválasztódása. Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület Éves 
Konferencia. Budapest, 2007. december 20. 

Varga Júlia: Tanári bérezés - tanári teljesítmény. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 
Szegedi Tudományegyetem. 2009. április 25. 

Varga Júlia: Pályakezdő pedagógusok. Az OECD TALIS vizsgálat első eredményei. 
Oktatási és Kulturális Minisztérium. Budapest, 2009. október 15. 
 
 
2.3. Publikációk 
 
2.3.1. Könyvek  
 

A projekt eredményeinek egy részét önálló monográfiában tettük közzé. A kötetet az 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet KTI Könyvek sorozatában publikáltuk és a 
projekt Záró-konferenciáján illetve azt követően postán juttattuk el a szakmai 
partnereinkhez. A kötet teljes terjedelemben letölthető a KTI  honlapjáról:  
 http://econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html A kötet bibliográfiai adatai: Fazekas 
Károly (Szerk.) Oktatás és foglalkoztatás. KTI Könyvek. MTA Közgazdaságudományi Intézet, 
Budapest, p. 160.  

Az 5. altéma (A magyar iskolarendszer által közvetített tudás értéke a felmérések tükrében) 
kutatási eredményeit a szegedi konzorciumi partner külön kötetben foglalta össze. A 
kötet bibliográfiai adatai: Csapó Benő (szerk) Mérlegen a Magyar iskola. (publikálás alatt) 
A kötet kézirata jelenleg megtekinthető a KTI tudományos titkárságán. 
(titkarsag@econ.core.hu) A kötet a publikálást követően teljes terjedelmében 
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letölthető lesz a projekt honlapjáról. A kötet tartalomjegyzéke jelenleg a következő 
címen tekinthető meg: http://econ.core.hu/file/download/merlegen/tartalom.pdf 
 
 
2.3.2.  Egyéb publikációk: 

Bajnai B.- Hámori Sz. – Köllő J.: A magyar munkaerőpiac – Európai tükörben, in: 
Munkaerőpiaci Tükör 2008, szerk. Fazekas Károly – Köllő János, OFA, MTA KTI 

Bajnai B.- Sz. Hámori – J. Köllő: The Hungarian Labour Market in European 
Perspective, in: The Hungarian Labour Market, eds. K. Fazekas and J. Köllő, OFA, MTA 
KTI, 2009 

Cseres-Gergely Zsombor, Hámori Szilvia: Az iskolázottság és a foglalkoztatás 
kapcsolata (1999-2005), in: Oktatás és foglalkoztatás, szerk. Fazekas Károly, KTI 
Könyvek, 2009. 

Hermann Zoltán (2009): A tanítással kapcsolatos felfogás és a tanítási gyakorlat 
életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban, In: Fazekas Károly 
(szerk): Oktatás és Foglalkoztatás. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 2009. KTI 
Könyvek 12. 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az 
ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, 2009. november, 959-1000. old. 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Iskoláskor előtti egyenlőtlenségek. Megjelent: Fazekas 
Károly (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 
Budapest, 2009. 107-121. old. 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Roma és nem roma fiatalok középiskola 
továbbtanulása. Megjelent: Fazekas Károly (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2009. 122-136. old. 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Szegregáció az általános iskolákban. Számítások a 
2006. évi országos kompetenciamérés adatain. Megjelent: Munkaerőpiaci Tükör, 
2009. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2009.  

Kézdi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: Az érettségi nem adó szakképzés 
válságtünetei, in: Munkaerőpiaci Tükör 2008, szerk. Fazekas Károly – Köllő János, 
OFA, MTA KT 

Köllő János: A pálya szélén – Iskolázatlan munkanélküliek a poszt-szocialista 
gazdaságban, Osiris, Budapest, 2009 

Varga Júlia (2007) : Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus 
elemzése. Közgazdasági Szemle LIV. Évf.  július-augusztus 609-627. old. 

Varga Júlia (2009): A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű 
tanulókat tanító iskolák között. In: Fazekas Károly (szerk) :Oktatás és Foglalkoztatás. 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 2009. KTI Könyvek 12 
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2.4.  Részvétel szakpolitikai tanácsadásban: 
 
A kutatási eredmények jelentős mértékben beépültek többek között az Államreform 
Bizottság számára készített MTA KTI elemzésbe1, az Oktatás és Gyermekesély 
Kerekasztal munkáját elindító tézistanulmány megállapításaiba és a Oktatás és 
Gyermekesély Kerekasztal (OKA) munkáját lezáró Zöld Könyv egyes fejezeteibe.2 
Jelen kutatási program vezetője elnöke volt az Oktatás és Gyermekesély 
Kerekasztalnak, tagja az MTA elnöke által létrehívott Közoktatási Bizottságnak. A 
kutatási eredményeket felhasználtuk számos nemzetközi szervezet (Világbank, 
OECD, az Európai Bizottság) szakértői delegációjával szervezett szakmai 
konzultációk során.   
 
3. A költségterv és a pénzfelhasználás viszonyának bemutatása 
 
A projekt tervezett és tényleges költségei 
 Terv Tény 
 M Ft % M Ft % 
alapkutatás 0 0 0 0 
alkalmazott 
kutatás 50 100 50 100 
kísérleti fejlesztés 0 0 0 0 
összesen 50 100   
 

Terv Tény A projekt időtartama 
36 36 

 
4. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosságának bemutatása  
 
A kutatási eredmények jelentős mértékben hozzájárulhatnak egy hosszú távú 
közoktatási reform megvalósításához. A kutatócsoport tagjai jelentős erőfeszítéseket 
tettek annak érdekében, hogy az eredményeket megismerjék az oktatáspolitika és a 
foglalkoztatáspolitika szakpolitikusai és a döntés előkészítési folyamatokban dolgozó 
szakemberek. A kutatási eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy a magyar 
gazdaság tartós fejlődésének előfeltétele az oktatás minőségének javítása. A feltárt 
összefüggések és a leirt javaslatok közvetlenül felhasználhatók a cél elérését szolgáló 
szakpolitikai döntésekben. 
 

                                                 
1 A tanulmány rövidített változata megjelent az Élet és Irodalom 2006. (november 17.) 46. számában. (Csapó 
Benő–Fazekas Károly–Kertesi Gábor–Köllő János–Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a 
közoktatás átfogó megújítása nélkül.) 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0646&article=2006-1119-2008-44EANC 
2 Fazekas, K. –Köllő J. – Varga J. (2008): Zöld Könyv a magyar közoktatás megujításáért. Ecostat, Budapest. 
http://econ.core.hu/kiadvany/egyebkiadvanyok.html 
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5. Monitoring mutatók 
 
Indikátorok érték 
1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei   
Kifejlesztett új termék (db),  - 
Kifejlesztett új szolgáltatás (db), - 
Kifejlesztett új technológia (db) - 
Kifejlesztett új prototípus (db) - 
Benyújtott szabadalmak száma (db) - 
ebből hazai (db) - 
ebből nemzetközi (db) - 
Megítélt szabadalmak száma (db) - 
ebből hazai (db) - 
ebből nemzetközi (db) - 
Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db) - 
Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db) - 
Publikációk száma (db) 13 
ebből hazai (db) 13 
ebből nemzetközi (db) - 
Disszertációk száma; PhD (db) 1 
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) 2 
ebből hazai (db) 2 
ebből nemzetközi (db) 0 
2. Emberi erőforrás  
A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő) 31 
A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE) 3 
A projektbe bevont posztdoktorok száma3 (fő, FTE)  1 
A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő) 2 
A projektbe bevont nők száma (fő) 19 
A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) - 
ebből az új kutatói munkahelyek száma (db) - 
A projektben résztvevő kutatók száma (fő) 28 
A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE) 5,16 
A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db) - 
3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás  
Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, 
környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális 
egyenlőtlenségek mérséklése) 

igen 

A projekt eredményeinek disszeminációja: 
publikációk (13 db), projekt honlapja, konferenciaelőadás  (34 db) 

34 

hazai konferenciákon (db) 33 
nemzetközi konferenciákon (db) 1 
Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db) 1 

                                                 
3 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról 

22 
 



 

23 
 

tankönyv megjelentetés alatt 
Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság : 
oktatáspolitikai, foglalkoztatáspolitikai szakpolitikusok 

igen 

Spin-off cégek száma (db) - 
4. Forrásbevonás  
A projektbe bevont saját forrás (Ft) - 
A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel 
stb.) (Ft) 

- 

5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3 évben)  
Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek, 
vállalkozások száma (db) 

- 

A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db) - 
A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy 
jövedelemteremtő-képesség, piaci részesedés növekedése  

- 

A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák Mo. 
További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 2 
5. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális 
monitoring mutatók 

- 

 
 
6. Összefoglaló értékelés 

 
A pályázatban és a támogatási szerződésben kitűzött célokat a konzorcium 
maradéktalanul teljesítette. A konzorciumi partnerek között nagyon jó színvonalú 
együttműködés volt, és a jövőben is tervezünk közös kutatásokat.  
 
 
Budapest, 2010. február 23. 
 
 
                 ………………………………… 
                              Fazekas Károly 
                                     igazgató 
       MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
                Konzorciumvezető 
 
 
          P. H. 
 


	A, Cseres-Gergely Zsombor, Hámori Szilvia (2009): Az iskolázottság és a foglalkoztatás kapcsolata az 1999-től – 2005-ig terjedő időszakban, nemzetközi összehasonlításban

