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Elôszó

Az el múlt évek ben ér zé kel he tõ en megnövekedett az ér dek lõ dés mind a nem zet kö zi össze ha son lí tá -
sok, mind az ér té ke lés olyan for mái iránt, me lyek komp le xebb fo lya ma tok és na gyobb egy sé gek ér té -
ke lé sét is le he tõ vé te szik. Az ér dek lõ dés hát te ré ben a glo ba li zá ló dás (s ez zel a nem zet kö zi fo lya ma tok
fo ko zot tabb fi gye lem be vé te le), más fe lõl ez zel össze füg gés ben a nem zet kö zi po li ti ka for má lás te ré ben
ter je dõ in di rekt be fo lyá so lá si mó dok ter je dé se áll. Az Eu ró pai Unió ok ta tás po li ti ká ja a nyi tott ko or di -
ná ci ós mód szer al kal ma zá sá val olyan irá nyí tá si esz kö zö ket he lyez elõ tér be, ame lyek in di rekt mó don
be fo lyá sol ják a fo lya ma to kat, s me lyek ré vén a cé lok, irány el vek ki je lö lé se, va la mint a meg va ló sult fo -
lya ma tok, tel je sít mé nyek ér té ke lé se ob jek tív ér té ke lé si el já rá sok ra és ál ta lá no san el fo ga dott mu ta tók ra
épül. A nem zet kö zi irány el vek ér vé nye sí té se ezért szük sé ges sé te szik olyan ér té ke lé si el já rá sok és in -
di ká to rok ki dol go zá sát, ame lyek le he tõ sé get ad nak mind a nem zet kö zi össze ha son lí tá sok ra, mind a
fo lya ma tok kö ve té sé re és az ered mé nyek ér té ke lé sé re, mo ni to ro zá sá ra. Az eu ró pai in teg rá ció elõ re ha -
lad tá val a nem zet kö zi szer ve ze tek, s maga az Eu ró pai Unió is ösz tö nöz ni igyekszik a nem zet kö zi
össze ha son lí tást se gí tõ ki ad vány ok, fej lesz té sek, in di ká to rok lét re jöt tét (ilyen pél dá ul az OECD INES
prog ram ja, az  Eurydice há ló zat, illetve a Key data ki ad vány ok). Eb ben a fo lya mat ban a leg je len tõ sebb 
szak mai ered mé nyek lét re ho zá sá ig az OECD ju tott el az el múlt év ti zed ben, minek kö vet kez té ben je -
len tõs mér ték ben meg nõtt az ér dek lõ dés az ál ta la ki fej lesz tett in di ká tor fej lesz té si prog ram és annak
ered mé nyei iránt.1

1992-ben, több mint tíz év vel ez elõtt je lent meg az elsõ, az OECD INES prog ram ke re té ben szü le -
tett ki ad vány, az Education at a Glance. Ma gyar or szág egyes té ma te rü le te ken a kez de tek óta, más te rü -
le te ken és a kö tet egé szé ben 1996 – Ma gyar or szág OECD-hez való csat la ko zá sa – óta van je len, tel jes
körû, ma gyar ada tok kal elõ ször az 1998-as kö tet tu dott (az 1996-os évre vo nat ko zó an) szol gál ni. Je len
ki ad vány az OECD INES in di ká tor prog ram ja ke re té ben az el múlt 10 év ben szü le tett ered mé nye ket és
ta pasz ta la to kat fel hasz nál va ad íze lí tõt a mun ká ból. A ki ad vány cél ja ket tõs: egy fe lõl meg kí sér li be -
mu tat ni az INES prog ram mû kö dé sét, a nem zet kö zi ok ta tá si in di ká to rok rend sze ré nek fel épí té sét,
más fe lõl an nak a kép nek a be mu ta tá sá ra tö rek szik, ami a ma gyar ok ta tás ról eb ben a nem zet kö zi tü -
kör ben ki raj zo ló dik. A je len mun ka azon ban az em lí tet te ken túl me nõ en re mél he tõ leg ah hoz is hoz zá -
já rul, hogy más or szá gok gya kor la tát és ered mé nye it kö ze lebb rõl meg is mer hes sük.
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Az ok ta tás ügyi in di ká to rok olyan, el sõ sor ban ok ta tás po li ti kai cé lo kat szol gá ló mu ta tók, me lyek
könnyen és gyor san át te kint he tõ ek, ok ta tás po li ti kai ér te lem ben lé nye ges fo lya ma tok ról tar tal maz nak
in for má ci ó kat, s me lyek se gít sé gé vel össze ha son lít ha tó vá és ér té kel he tõ vé vál nak a nem ze ti ok ta tá si
rend sze rek ben zaj ló bel sõ fo lya ma tok. Az in di ká to rok új esz közt ad nak mind nem zet kö zi, mind nem -
ze ti szin ten az elem zõk és az ok ta tás po li ti kát for má lók ke zé be, le he tõ sé get a fo lya ma tok kö ve té sé re és
ob jek tív ér té ke lé sé re, va la mint en nek alap ján a fo lya ma to kat akár for mál ni ké pes ún. „mér föld kö vek”
ki je lö lé sé re is. A ko moly szak mai mun ká val és gyak ran hosszú egyez te té si fo lya mat so rán lét re ho zott
in di ká to rok ilyen for mán a gya kor lat ban gyak ran hasz ná la to sak szak mai és ok ta tás po li ti kai elem zé -
sek ben, vitákban, de szerepet játszanak mint elhatározott változások elõmozdítói és a változások
eredményeinek megítélését segítõ eszközök is.

Az OECD az ál ta la ki fej lesz tett in di ká to ro kat egy sé ges fo gal mi és mód szer ta ni rend szer be fog lal ta,
s rend sze res adat gyûj tõ mun ka ke re té ben év rõl évre köz re ad ja az Education at a Glance ki ad vány ban. Az
egy sé ges rend szer se gít sé gé vel le he tõ vé vá lik, hogy az egyes or szá gok ok ta tá si hely ze te az elem zett té -
ma te rü le te ken egy más sal össze ha son lít ha tó vá vál jék – leg alább is ab ban a mér ték ben, amennyi re azt a
tör té ne ti leg ki ala kult ok ta tá si rend sze rek nem ze ti sa já tos sá gai le he tõ vé te szik. A rend szer má sik elõ nye,
hogy az ok ta tást is rend szer be he lyez ve lát tat ja, tel jes ke reszt met sze tet adva a fon to sabb te rü le tek rõl,
azaz az ok ta tá si rend szer egyes te rü le te it (be me ne ti, ki me ne ti, il let ve ok ta tás po li ti kai esz kö zök kel be fo -
lyá sol ha tó és nem be fo lyá sol ha tó ol da la it) egy más sal is össze vet he tõ vé te szi. Eb ben a ke ret ben meg te -
rem tõ dik a le he tõ sé ge an nak is, hogy az egyes mu ta tók más te rü le tek mu ta tó i val össze füg gés ben ér tel -
me zõd je nek, s ez zel a jobb, mé lyebb meg ér tés hez já rul ja nak hoz zá. Az OECD az évi rend sze res ség gel
foly ta tott adat gyûj tés ada tai mel lett rend sze re sen is mét lõ dõ (pél dá ul a PISA vizs gá lat) és ese ti  jelleg -
gel lefolytatott vizs gá la tok (pél dá ul a fel sõ kö zép fo kú is ko lák vizs gál ata) ered mé nye it is fel hasz nál ja az
év rõl évre kis mér ték ben ez ál tal is vál to zó ki ad vány ok össze ál lí tá sá hoz.

Az OECD INES in di ká tor prog ram ha tá sa a nem zet kö zi ha tá sok ér vé nye sí té sé ben, sõt fel erõ sí té -
sé ben áll, ami az Education at a Glance ki ad vány ok vissz hang ján és az OECD in di ká to rok ra való hi vat -
ko zá sok ból is ér zé kel he tõ.  Az OECD prog ram ja azon ban gyak ran a konk rét in di ká to rok tól füg get le -
nül ha tás sal van a nem zet kö zi és nem ze ti ok ta tás po li ti kai tér ben fo lyó vi ták ra, ak tu á lis cé lok ki tû zé sé -
re és az el ért ered mé nyek ér té ke lé sé re. Ezen túl me nõ en a prog ram köz vet ve hoz zá já rul a nem zet kö zi
stan dar dok ki ala ku lá sá hoz a szem lé le ti kér dé sek ben, nyel ve zet ben, mód szer ta ni meg ol dá sok ban, de
ösz tön zi a ta pasz ta lat cse rét, a konk rét kér dé sek ben a már be vált meg ol dá si mó dok ter je dé sét is. Ér de -
mes azon ban egy-két vo nat ko zás ban óva tos ság ra is in te ni az in di ká to rok al kal ma zó it és ér tel me zõ it.
Az itt tár gyalt in di ká to rok hasz ná la ta – bár sok elõnnyel jár az elem zé sek ben – az ok ta tá si rend sze rek -
bõl ki ra gad va vagy más kon tex tus ba he lyez ve nem fel tét le nül a jobb meg ér tést te szi le he tõ vé, gyak ran 
e he lyett a fél re ér tés, más ese tek ben tor zí tás for rá sa le het, s ter mé sze te sen a konk rét kér dé sek mé lyebb 
vagy át fo góbb elem zé sé hez az itt kö zölt mu ta tók nem elég sé ge sek, a ku ta tá so kat sem he lyet te sít he tik.

A je len ki ad vány arra tesz kí sér le tet, hogy az OECD in di ká tor rend sze rét a ha zai szak mai ér dek lõ dõ 
kö zön ség szá má ra is be mu tas sa. A ki ad vány fõ for rá sát el sõ sor ban az Education at a Glance 2002-ben meg -
je lent kö te te je len ti – de több is, és ke ve sebb is an nál. Ke ve sebb, mi vel ki ad vá nyunk nem tö re ke dett tel jes -
ség re, nem tud tunk min den, az Education at a Glance-ben meg je le nõ in di ká tort a kö tet be beemel ni. Az in -
di ká to rok ki vá lasz tá sá nál min de nek elõtt a ma gyar ok ta tás po li ti kai szem pon to kat tar tot tuk szem elõtt, s
arra tö re ked tünk, hogy a ma gyar ok ta tás ügy szem pont já ból re le váns te rü le tek le he tõ ség sze rint ne ma -
rad ja nak ki, és hogy a tár gyalt in di ká to rok együtt össze fog la ló ké pet ad ja nak a ma gyar – és más or szá gok 
– ok ta tá si rend sze re i rõl. A kö tet azon ban több is, mint a 2002-es Education at a Glance ma gyar szem pon tú
adap tá lá sa, amennyi ben fel dol goz ko ráb bi ki ad vány ok ból szár ma zó in di ká to ro kat is, rész ben az idõ so ros 
össze ha son lí tás ked vé ért, s rész ben, mi vel a ko ráb bi kö te tek ben is vol tak szá munk ra re le váns, a 2002-es
ki ad vány ban nem sze rep lõ in di ká to rok, me lyek nél kül gyak ran nem len ne tel jes egy-egy te rü let rõl al ko -
tott kép. A ki ad vány fel épí té sé ben is igye kez tünk kö vet ni az Education at a Glance 2002-es, a ko ráb bi ak hoz 
ké pest meg vál to zott szer ke ze tû kö te tét. A kö tet ele jén sze re pel nek a ki me ne ti in di ká to ro kat (mun ka -

8

E l õ s z ó



erõ-pi a ci ak ti vi tás, ta nu lá si teljesítmények) tár gya ló fe je ze tek, ezt kö ve tik az ok ta tá si rá for dí tá so kat, rész -
vé te li ten den ci á kat és az is ko lák szint jén ér vé nye sü lõ fo lya ma to kat tár gya ló fe je ze tek.

A je len ki ad vány szer zõi az in di ká tor prog ram ma gyar részt ve või, egy-egy mun ka cso port ma gyar
kép vi se lõi, il let ve szo ros mun ka tár sa ik, akik már több éves ta pasz ta la tok kal ren del kez nek a prog ram mû -
kö dé sé rõl, az in di ká tor fej lesz tõ mun ka elõ nye i rõl és korlátairól, s ké pet al kot hat tak a ha zai ok ta tá si rend -
szer adott te rü le ten való mû kö dé sé rõl nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is. Kádárné Fü löp Ju dit írá sa min de -
nek elõtt az OECD in di ká tor rend sze ré nek ki ala ku lá sá ról, fel épí té sé rõl és mû kö dé sé rõl ad igen ala pos és
szé les ho ri zon tú át te kin tést. A kö vet ke zõ öt fe je zet a rend sze res adat szol gál ta tás te ma ti kus in di ká to ra it
tár gyal ja, a fõ té ma te rü le tek nem zet kö zi fo lya ma ta i nak be mu ta tá sá val össze kap csol va: az ok ta tás ból ki lé -
põk mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek, az ok ta tás egyé ni és tár sa dal mi ho za má nak elem zé se Tót Éva mun ká ja,
a ta nu lói tel je sít mé nyek ala ku lá sát a PISA 2000 vizs gá lat be mu ta tá sa ré vén Vári Pé ter és mun ka tár sai dol -
goz ták fel, a fi nan szí ro zás sal kap cso la tos in di ká to ro kat Limbacher Lász ló, az ok ta tá si rend szer ben való ta -
nu lói rész vé tel és to vább ha la dás in di ká to ra it Koz ma-Lu kács Ju dit és mun ka tár sai, a ta nu lá si kör nye zet és
az is ko lai szer ve zet hez kap csol ha tó in di ká to ro kat, ezen be lül a pe da gó gu sok kal és tan ter vek kel kap cso la -
tos fo lya ma to kat Imre Anna, Imre Nóra és Vágó Irén írá sa te kin ti át. Az utol só fe je zet egy egy sze ri adat fel -
vé tel elsõ fel dol go zá sát adja köz re, s en nek ré vén az INES-program ke re té ben zaj ló fej lesz tõ mun ka egy
má sik – a rend sze res adat gyûj té sen kí vül esõ – for má já ba ad be te kin tést.

A fe je ze tek több sé ge egyes ese tek ben az OECD-országok mind egyi ké re ki tér, má sutt az or szá gok -
nak csak egy szû kebb kö ré re össz pon to sít. Az egyes or szá gok ra össz pon to sí tó elem zé sek ese té ben az or -
szá gok ki vá lasz tá sá nál a ha zai ok ta tás po li ti ka szem pont ja it igye kez tünk fi gye lem be ven ni, és azok nak az 
or szá gok nak a beeme lé sé re tö re ked tünk el sõ sor ban, me lyek ta pasz ta la tai szá munk ra fon to sak le het nek
(min de nek elõtt az an gol szász és a skan di náv or szá gok). Emel lett tö re ked tünk arra, hogy sa ját szû -
kebb közép-európai ré gi ónk egyes or szá gai, va la mint adott téma ese té ben a leg ma ga sabb és a leg ala cso -
nyabb ér té ket mu ta tó or szá gok is be ke rül je nek az elem zés be. Az egyes fe je ze tek (té ma kö rök) ese té ben
más-más or szá gok emel he tõ ek ki po zi tív vagy ne ga tív irány ban, más-más or szá gok le het nek ér de ke sek
tel je sít mé nyük okán, ezért a tár gyalt or szá gok köre az egyes fe je ze tek ese té ben né mi leg el tér, az OECD-
 átlagot és né hány or szág, illetve országcsoport ada ta it azon ban mind vé gig szerepeltettük.

Mi vel a ki ad vány fon tos cél já nak gon dol tuk a ha zai ok ta tás nem zet kö zi ke ret ben tör té nõ be mu ta tá -
sát, az egyes in di ká to rok ese té ben a ha zai hely zet in terp re tá lá sá ra is ki emelt fi gyel met fordítottunk. Erre
né hol mód szer ta ni okok ból is szük ség van az el té rõ jogi, sta tisz ti kai be so ro lá sok ér tel me zést is érin tõ ha -
tá sa mi att, de az egyes ha zai fo lya ma tok hátterét, mö göt tes okait is igye kez tünk mi nél több he lyen fel vil -
lan ta ni. Eze ken a pon to kon ter mé sze te sen ha zai for rá so kat is fel hasz nál tunk, ha zai adat bá zis ok ada ta it,
itt ho ni szer zõk elem zõ mun ká it. A ha zai hely zet nem zet kö zi tü kör ben igen vál to za tos ké pet mu tat: né hol 
a ked ve zõ, má sutt az át la gos vagy ép pen a ked ve zõt le nebb ten den ci á kat mu ta tó or szá gok közé ke rü lünk. 
Az idõ so ros elem zé sek ben több nyi re jól nyo mon kö vet he tõ a ma gyar ok ta tá si rend szer ben zaj ló fo lya ma -
tok nem zet kö zi össze ha son lí tás ban szem be tû nõ di na mi ká ja is.

A ki ad vány nyel ve az Education at a Glance címû ki ad vány nyel vi, ter mi no ló gi ai meg ol dá sa it kö -
ve ti. A nem min dig könnyen ol vas ha tó, szá raz nyel ve zet ugyan ak kor messze me nõ tárgy sze rû sé gé vel
tar tóz ko dik az ér té ke lõ meg jegy zé sek tõl. Az elem zé sek a fo ga lom hasz ná lat ban, az el ne ve zé sek ben is
az OECD meg ol dá sa it kö ve tik, ezek meg ha tá ro zá sát s egyes in di ká to rok szá mí tá si mód ját a füg ge lék -
ben ta lál ja az ol va só. A füg ge lék ben ta lál ha tó az írá sok több sé ge ál tal érin tett ISCED (International
Stan dard Classification of Education) rend szer, a fel hasz nált vagy az ér dek lõ dõ ol va sók fi gyel mé be aján -
lott iro da lom jegy zék, s itt ta lál ha tó ak a szö veg ben meg hi vat ko zott táb lá za tok is.

A ki ad ványt, ami az egyik kí sér let az OECD in di ká tor fej lesz té sén ala pu ló ta pasz ta la tok köz re a -
dá sá ra, el sõ sor ban azok fi gyel mé be ajánl juk, akik a ha zai ok ta tás ügyi fo lya ma tok ban elem zõ ként
vagy dön tés ho zó ként érin tet tek, re mél jük azon ban, hogy a kö tet az em lí tet tek nél szé le sebb kör ben is
olvasókra talál.

A szer kesz tõ
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 1. FE JE ZET 

Az OECD ok ta tá si in di ká tor-prog ram ja

1.1. Elõzmények

Az OECD Ok ta tás ku ta tá si és In no vá ci ós Köz pont ja (CERI) 15 év vel ez elõtt, 1988-ban ala pí tot ta meg
az oktatási rend sze rek össze ha son lí tó mu ta tó i nak ki dol go zá sát és fej lesz té sét cél zó – an gol ne vén az
Indicators of Education Systems (INES) – prog ra mot, me lyet az OECD-országok kö zös el ha tá ro zá sa ho -
zott lét re, hogy más or szá go ké val össze ha son lít va job ban meg ért sék sa ját ok ta tá si rend sze rü ket. Az
INES 2000. évi köz gyû lé sén így össze gez te az ala pí tók mo tí vu ma it Jean E. Griffith: „Ami kor a nyolc -
va nas évek vé gén az ok ta tás irá nyí tás ve ze tõi meg vizs gál ták az egyet len ak ko ri ban ren del ke zés re álló
nem zet kö zi ok ta tá si adat bá zist, szá mos olyan te rü le tek re buk kan tak, amely rõl – gyak ran ért he tet len
okok ból – nem volt adat. A tag or szág ok kép vi se lõi több eset ben úgy vél ték, hogy a re le váns ada tok
ren del ke zés re áll nak, csak nem ke rül tek be az adat bá zis ba. Az ada to kat ál ta lá ban nem le he tett egy -
más sal össze ha son lí ta ni… Szá mos or szág érin tett ok ta tás po li ti kai szak em be rei ...újra és újra ilyen jel -
le gû, mun ká ju kat el le he tet le ní tõ prob lé mák kal ta lál ták szem be ma gu kat” (OECD 2000). Azért oko zott
meg le pe tést ez az adat hi ány, mert szá mos OECD-ország ren del ke zett fej lett sta tisz ti kai és ok ta tá si in -
for má ci ós rend szer rel, mely az ok ta tás po li ti kai ter ve zés ér de ké ben az or szá gos ok ta tá si el lá tás mi nõ -
sé gét fi gye lõ monitoringrendszerként épült ki, és ál ta lá ban jól is mû kö dött. Mi vel azon ban ha zai cé -
lok ra fej lesz tet ték ki õket, mu ta tó ik nem zet kö zi össze ha son lí tás ra ke vés sé vol tak al kal ma sak. A CERI
mun ka prog ram 1988-ban indult INES projektje válasz volt a nemzetközi szintû adatgyûjtés, a
definíciók és eszközök fejletlensége, valamint az oktatás és képzés gyakorlatának érzékelhetõ
bonyolultsága között feszülõ ellentmondásra.

Mi a sta tisz ti kai mu ta tó rend sze rek ok ta tás po li ti kai je len tõ sé ge, és mi ért hasz nál nak in di ká to -
ro kat az ok ta tás po li ti ku sok? Griffith sze rint „a jól meg vá lasz tott in di ká to rok ere je ab ban rej lik, hogy 
a fi gyel met a dön tõ kér dé sek re irá nyít ják. A mu ta tó kat – in di ká to ro kat – azért vá laszt ják ki a rész le -
tes sta tisz ti kai ada tok so ka sá gá ból, mert a köz vé le mény szá má ra lé nye ges mon da ni va lót hor doz nak
a leg fon to sabb ok ta tás po li ti kai kér dé sek rõl.” A jó sta tisz ti kai mu ta tók a va ló ság ma te ma ti kai me ta -
fo rá i ként mû köd nek: meg tes te sí te nek, el kép zel he tõ vé, meg fog ha tó vá tesz nek egy-egy tár sa da lom -
po li ti kai prob lé mát, amely nek meg ol dá sá hoz a köz vé le mény egyet ér té sé re, hosszabb távú kö zös sé gi 
be fek te tés re van szük ség. En nek kö vet kez té ben az in di ká to rok bi zo nyos ér te lem ben a vál to zás elõ -
moz dí tói: re for mo kat in dí ta nak el, a re for mok ered mé nye i nek meg íté lé sé hez pe dig esz kö zül hasz -
nál ha tók. Az ok ta tás po li ti ku sok mu ta tók se gít sé gé vel tud ják meg ha tá roz ni a leg fon to sabb meg ol -
dan dó fel ada to kat, mu ta tók kal ér vel nek, ami kor ki je lö lik a part ne re ik kel és egy más sal foly ta tott vita 
lé nye gi pont ja it, va la mint mu ta tók ban ál la pod nak meg, ami kor el dön tik, hogy a rend szer fej lõ dé sét
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mi lyen mér cék hez (benchmark) vi szo nyít sák. Mik le het nek e mér cék? Az elõ zõ évek, év ti ze dek mért
ér té kei, il let ve az a kö ve tel mény, amely nek meg kell a rend szer nek fe lel nie. A tren dek mel lett a leg -
több or szág ok ta tás po li ti ku sai kül sõ vi szo nyí tá si pon to kat ke res nek ez utób bi hoz, ami re a ha son ló
fej lett sé gû, jö ve del mû és szociokulturális hát te rû or szá gok kal való össze ha son lí tás tû nik a  legal -
kalmasabbnak.

Az OECD-tagországok ko ráb ban is fi gye lem mel kí sér ték egy más ok ta tás po li ti kai lé pé se it, hogy
ezek ered mé nye it nem zet kö zi mu ta tók kal mér hes sék. Egy részt te hát szük sé gük volt olyan mu ta tók ra,
ame lye ket az egyes tag or szág ok ok ta tás po li ti ku sai egy aránt fon tos nak ítél nek; más részt ter mé sze te sen 
a sa já tos cé lok nak meg fe le lõ ha zai mu ta tók ról sem mond hat tak le. A tag or szág ok – a nem zet kö zi ok -
ta tá si in di ká to rok fej lesz té sé hez ke res vén esz kö zö ket – 1988-ban az zal a ha tá ro zott ké rés sel for dul tak
az OECD-hez, hogy dol goz za ki az ok ta tás nem zet kö zi mu ta tó i nak rend sze rét. Nem új, kö zös nem zet -
kö zi sta tisz ti kai rend szert akar tak, amely nagy vo na lak ban le ír ja az ok ta tá si rend sze re ket, ha nem
olyan sta tisz ti kai mu ta tók ki vá lasz tá sát és ki dol go zá sát, ame lyek össze ha son lít ha tók, s az ok ta tá si
rend sze rek mi nõ sé gé re vo nat ko zó in for má ci ók kal szol gál nak, ilyen mó don kül sõ mér ce ként
használhatók, és hozzájárulhatnak az oktatáspolitikai intézkedések hatásának felméréséhez és
értékeléséhez az egyes országokban.

Az ok ta tá si in di ká to rok prog ramjának sür gõs be in dí tá sát az is mo ti vál ta, hogy egy re több
OECD- or szágban nõtt meg az ok ta tás mi nõ sé gé vel szem be ni elé ge det len ség, amit nem zet kö zi ered -
mény vizs gá la tok is alá tá masz tot tak. A fel is me rés, hogy a vi lág tu dás ra épü lõ – és glo ba li zá ló dó – gaz -
da sá gá nak ke mény pi a ci fel tét elei kö zött a kép zett mun ka erõ az egyik leg je len tõ sebb nem ze ti va gyon,
az ok ta tást a kor má nyok és az üz le ti vi lág gon dol ko dá sá ban a kul tu rá lis és szo ci á lis szfé rá ból a gaz da -
sá gi szfé rá ba he lyez te. Ezért is lát szott az alap ve tõ en gaz da sá gi mu ta tók elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó
OECD meg fe le lõ in téz mé nyi ke ret nek egy kö zös in di ká tor rend szer ki ala kí tá sá hoz. A tag or szág ok ok -
ta tás po li ti ku sai fel is mer ték, hogy a mu ta tók ki dol go zá sa te rén foly ta tott nem zet kö zi együtt mû kö dés
ja vít hat ja az ada tok össze ha son lít ha tó sá gát és mi nõ sé gét. A kö zös vi szo nyí tá si alap meg te rem té se
mel lett az in di ká to rok fej lesz té se te rén foly ta tott együtt mû kö dést gaz da sá gos sá gi szem pont ok is mo ti -
vál ták: a meg lé võ sta tisz ti kai ada tok to váb bi hasz no sí tá sá val, az országos statisztikai adatgyûjtések és
oktatási információs rendszerek összehangolt fejlesztésével a nemzeti adatvagyon jobb kihasználására
kerestek közös erõforrásokat.

1.1.1. (Vissza)pil lan tás az OECD in di ká tor prog ram já nak tör té ne té re

Az INES prog ram in dít ta tá sa meg ha tá roz ta, hogy mely cé lok nak és ke re tek nek kell a prog ram nak
meg fe lel nie. Az OECD-országok ok ta tás po li ti ku sai olyan tá jé koz ta tást kí ván tak, mely ér dek li és meg -
szó lít ja a köz vé le ményt, ké pes an nak for má lá sá ra, di na mi ku san al kal maz ko dik a vál to zó vi szo nyok -
hoz, ugyan ak kor pe dig meg fe lel a kor tu do má nyos, sta tisz ti kai és kom mu ni ká ci ós kö ve tel mé nye i nek;
azaz hi te les, gyors, rend sze res, költséghatékony in for má ci ó ra tar tot tak igényt sa ját ma guk és ha zai
köz vé le mény ük szá má ra. Az INES prog ram ki dol go zá sá ra az OECD-országok az OECD Tit kár sá got
kér ték fel, a ter vek jó vá ha gyás ára, il let ve az el ért ered mé nyek szak mai és ok ta tás po li ti kai értékelésére
pedig ötévenkénti közgyûlés összehívását határozták el.

Az in di ká to rok ki vá lasz tá sá ra, az ada tok össze gyûj té sé re és a mu ta tók elõ ál lí tá sá ra öt szak ér tõi
há ló za tot hoz tak lét re, ame lyek kö zül négy ma is mû kö dik (lásd 1.1. ábra). A há ló za tok mun ká já nak
ko or di ná lá sát egy-egy or szág vál lal ta, az or szá gok, sa ját el ha tá ro zá suk ból, szak ér tõ kép vi se lõ ket de le -
gál tak a mun ka cso port ok ba. A mun ka cso port ok in di ká tor te rü le tek – té mák – sze rint ala kul tak, és
egy-egy in di ká tor cso port elõ ál lí tá sá ra kap tak meg bí zást. A prog ram a részt vevõ or szá gok je len tõs
anya gi és mun ka erõ-rá for dí tá sá val mû kö dött – és mû kö dik ma is –, hi szen a sta tisz ti kai ada tok kö zös
el vek sze rin ti össze ál lí tá sa a nem ze ti sta tisz ti kai szer ve ze tek ben tör tént. A mun ka ko or di ná lá sa az
OECD ok ta tá si és in no vá ci ós köz pont já ban folyt igen sze rény költ ség ve tés sel, s az ada tok tisz tí tá sa,

12

1.  F E J E Z E T



elem zé se, va la mint új in di ká to rok fej lesz té se és pub li ká lá sa ed dig az egyes or szá gok je len tõs mér té kû
ön kén tes ado má nya i ból vált le he tõ vé. Az elsõ in di ká to ro kat tar tal ma zó ki ad vány 1992-ben je lent meg
Education at a Glance – „Pil lan tás az ok ta tás ra” – cím mel, az az óta vi lá got lá tott ki adá sok hoz ké pest
sze rény tar ta lom mal és ter je de lem ben. Magyarország 1993-ban – az OECD-hez való 1996-os csat la ko -
zá sát megelõzõen – kapcsolódott be az INES indikátorprogramba. A második, 1993-as évkönyvben
néhány magyar adat már megjelent.

1994-ben az adat szol gál ta tók kí ván sá gá ra és együtt mû kö dé sé vel az OECD, az UNESCO és az
EUROSTAT egye sí tet te ad dig kü lön szá lon futó ok ta tás sta tisz ti kai adat gyûj té se it: az ada tok ma UOE
adat gyûj tés ként az OECD-be fut nak be, ahol az ada tok tisz tí tá sa, egyez te té se fo lyik. Az UOE adat bá -
zist hasz nál ja az EUROSTAT és az UNESCO. Az adat gyûj té sek har mo ni zá lá sa ér de ké ben az INES
prog ram ke re té ben meg tör tént az adat tar tal mak de fi ni á lá sa, egy sé ge sí té se: az UOE kér dõ ívek ki töl té si 
út mu ta tó ja egy ér tel mû elõ írá so kat tar tal maz a szol gál ta tott alap ada tok te kin te té ben. Az UOE ada tok -
ból sa ját me to di kák alap ján mind há rom nem zet kö zi szer ve zet sa ját in di ká to ro kat fej leszt, de a szer ve -
ze tek meg fi gye lõ ként részt vesz nek a többi szervezet munkájában is, hogy ne legyenek átfedések a
fejlesztett indikátorok között.

A rend szer szin tû sta tisz ti kák ból össze ál lí tott, il let ve a nem zet kö zi ok ta tá si ered mé nyek vizs gá la -
ta i nak új ra köz lé sé bõl szár ma zó in di ká to rok több szem pont ból elég te len nek bi zo nyul tak. A finnország -
beli Lahtiban tar tott 1995-ös INES köz gyû lé sen az OECD-országok új, sa ját adat stra té gia ki dol go zá sá ra
kér ték fel az OECD Tit kár sá got: olyan ada tok elõ ál lí tá sá ra, ame lyek vá laszt ad nak a ta nu lá si ered mé -
nyek szín vo nal ára és szó ró dá sá ra vo nat ko zó kér dé sek re és az ok ta tás po li ti kai szin ten meg fo gal ma zott
cé lok meg va ló su lá sá nak mér té ké re. Az 1996-ban el fo ga dott és 2000-ben meg újí tott adat stra té gia ered -
mé nye a PISA prog ram – Programme of International Student Assessment –, amely hez majd nem min den
OECD-ország csat la ko zott. A PISA prog ram kö zös költ sé ge it az OECD-országok kü lön e cél ra be fi ze tett
hoz zá já ru lá sá ból fe de zik, a fel mé ré sek ha zai költ sé gei pe dig a részt vevõ or szá go kat ter he lik. A tag or -
szág ok vál lal ták, hogy egy-egy há rom éves prog ram cik lu son be lül nem vál toz tat nak rész vé te li szán dé -
ku kon. A PISA a 15 éve sek ta nu lá si ered mé nye i nek rend sze res, há rom éven kén ti mé ré sét vég zi, és e mel -
lett méri az ok ta tás in téz mé nyi és szociokulturális hát tér fel tét ele i nek egyes té nye zõ it is. A PISA prog ram 
az ok ta tá si in di ká to rok egyik leg je len tõ sebb adat for rá sa lett, mi vel – mind a ta nu lá si ered mé nyek, mind
pe dig az ok ta tá si fel té te lek te rü le tén – le he tõ vé tet te is ko lai szin tû és egyé ni ada tok ból össze gez he tõ
szóró dás mutatók kép zé sét. A prog ram az OECD-országok kö zös és hosszabb tá von rend sze re sen fi nan -
szí ro zott prog ram ja ként in dult, így meg ala poz ta a trend mu ta tók kép zé sé nek le he tõ sé gét a ta nu lá si ered -
mé nyek és az is ko lai fel té te lek kö ré ben.1

1.2. Education at a Glance: 
az OECD oktatási indikátorainak kézikönyve

Az INES ok ta tá si in di ká to rok prog ram já nak ered mé nye az Education at a Glance cím mel éven te meg je -
le nõ, ok ta tá si in di ká to ro kat és ezek elem zé sét tar tal ma zó ké zi könyv. Elsõ ki adá sa 1992-ben lá tott nap -
vi lá got, a ti ze dik kö tet 2003. szep tem ber 16-án je lent meg. A csak nem négy száz ol da las, mint egy száz
egész ol da las ok ta tás sta tisz ti kai táb lá za tot, va la mint ugyan ennyi áb rát és gra fi kont tar tal ma zó ki ad -
vány – je len tõs tar tal mi fej lesz tés ered mé nye kép pen – mára az OECD 10 leg ke re set tebb ki ad vá nyá nak
egyi ke. Az Education at a Glance an gol és fran cia ki adá sa mel lett – ezek az OECD hi va ta los nyel vei –
évek óta né met, 2002 óta pe dig ja pán és spa nyol nyel ven is meg je le nik. 2002-tõl a ki ad vány an gol nyel -
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1 A PISA program eredményei elõször mindig külön kiadványokban jelennek meg. Az elsõ eredmények közreadását minden
ciklusban tematikus elemzéseket tartalmazó monográfiák követik. Az elsõ ciklusról szóló Knowledge and Skills for Life
címû kutatási jelentést követõen eddig egy tematikus monográfia jelent meg (Reading for Change, Performance and
Engagement Across Countries. Results from PISA 2000, OECD, 2002). További monográfiák vannak sajtó alatt.



vû táb lá za tai a www.oecd.org/els/education/eag2002 internetcímen elekt ro ni ku san is hoz zá fér he tõk,
az in di ká to rok kal kap cso la tos ma gya rá zó jegy ze tek, for rá sok jegy zé kei ugyan itt meg ta lál ha tók. A ki -
ad vány éves meg je le né sét sok he lyütt a saj tó egy re szé le sebb körû ér dek lõ dé se kí sé ri.

Az OECD ok ta tá si in di ká to rok meg je le né sét kö ve tõ saj tó anyag – az OECD Tit kár ság ál tal össze -
gyûjt ve és or szá gok sze rint ren dez ve –  meg ta lál ha tó a ki ad vány hon lap ján, ahol az ol va só fi gye lem mel
kí sér he ti az in di ká to rok kal kap cso la tos tár sa dal mi és szak ma po li ti kai vi tá kat is. A saj tó anyag ön ma gá -
ban is rend kí vül ér de kes és ta nul sá gos ol vas mány: ké pet ad az ok ta tást öve zõ tár sa dal mi ér dek lõ dés rõl,
az ez zel kap cso la tos vi ták szak mai és po li ti kai szín vo na lá ról, va la mint a mé dia sze re pé rõl és az ok ta tás
irán ti el kö te le zett sé gé nek mér té ké rõl. Meg fi gye lé sek sze rint az ok ta tá si in di ká to rok meg je le né sét kö ve tõ 
saj tó nyil vá nos ság az évek fo lya mán elem zõbb, tárgy sze rûbb lett, az ok ta tá si in di ká to rok és a szak ma
hoz zá juk fû zött elem zõ ér té ke lé sei a bul vár saj tó után egy re több or szág ban a mi nõ sé gi új ság írás ér dek -
lõ dé sét is fel kel tet ték: a saj tó tá jé koz ta tók hang ne me, új ság írói tá jé ko zott sá gá nak, vi ta stí lu sá nak szín vo -
na la je len tõ sen fej lõ dött. Ez arra utal, hogy az INES in di ká tor prog ram ere de ti cél ki tû zé sei meg va ló sul ni
lát sza nak: az in di ká to rok ki vál tot ták a köz vé le mény ér dek lõ dé sét, és egy re in kább al kal ma sak arra,
hogy fel kelt sék a köz ér dek lõ dést az ok ta tás hely ze té nek mé lyebb okai iránt is, s meg nyer jék a köz vé le -
ményt stra té gi ai cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz is. Az in di ká to rok tár sa dal mi fo gad ta tá sa mel lett egyen -
ran gú an fon tos ered mény, hogy az el múlt tíz év ben a ki ad vány vi lág szer te az ok ta tás po li ti ku sok ké zi -
köny ve lett, s ada ta it a nem zet kö zi gaz da sá gi élet sze rep lõi is szé les kör ben hasz nál ják.

Mely or szá gok ok ta tás ügyé re vet pil lan tást az OECD ok ta tá si in di ká torainak év köny ve? Az
Education at a Glance címû év könyv el sõ sor ban az OECD-országok ok ta tá si mu ta tó it tar tal maz za. Elsõ
meg je le né se óta az OECD-országok szá ma te te me sen bõ vült, 2002-ben 31 ta got szám lált: Ame ri kai
Egye sült Ál la mok, Auszt rá lia, Auszt ria, Bel gi um, Cseh Köz tár sa ság, Dá nia, Egye sült Ki rály ság, Finn -
or szág, Fran cia or szág, Gö rög or szág, Hol lan dia, Ír or szág, Iz land, Ja pán, Ka na da, Ko rea, Len gyel or -
szág, Lu xem burg, Ma gyar or szág, Me xi kó, Né met or szág, Nor vé gia, Olasz or szág, Por tu gá lia, Spa nyol -
or szág, Svájc, Svédország, Szlovákia, Törökország és Új-Zéland.

Az OECD-országok kez de mé nye zé sét kö vet ve az UNESCO 15 tag or szá ga meg ala pí tot ta A vi lág
ok ta tá si in di ká to rai címû prog ra mot – World Education Indicators (WEI) –, hogy éven te össze ál lít sák az
OECD-országok mu ta tó i val össze ha son lít ha tó sa ját mu ta tó i kat. A prog ram ko or di ná lá sát az UNESCO 
és az OECD együtt vég zi. Az OECD a WEI-országok meg bí zá sá ból gyûj ti és fel dol goz za a részt vevõ
or szá gok ada ta it, a kö zös mu ta tó kat pe dig az Education at a Glance ki ad vány ban az OECD-országok
ada ta i val kö zös táb lá za tok ban te szi köz zé.2 Az OECD-országokon kí vül je len leg a kö vet ke zõ or szá gok 
alap sta tisz ti kái sze re pel nek a ki ad vány ban: Ar gen tí na, Bra zí lia, Chi le, Egyip tom, Fü löp-szi ge tek, In -
do né zia, Iz ra el, Jor dá nia, Kína, Ma lay sia, Orosz or szág (FÁK), Pa ra guay, Peru, Thai föld, Tu né zia, Uru -
guay és Zim bab we. Az Education at a Glance összes sé gé ben a vi lág né pes sé gé nek kétharmadát
magában foglaló, közel ötven ország oktatásáról közöl évente mutatókat (OECD 2002a).

1.3. Az INES in di ká tor prog ram mo dell je (ke ret terv)

Az INES prog ram ok ta tás po li ti kai ér de kû ok ta tá si in di ká to rok ra spe ci a li zá ló dott, ezért olyan mu ta tók
fej lesz té sé re tö rek szik, ame lyek meg fe lel nek az ok ta tás po li ti ka lo gi ká já nak. Az INES in di ká tor prog -
ram hát te ré ben álló ok ta tás po li ti kai kon cep ció a pro jekt fenn ál lá sá nak 15 éve alatt gyö ke res át ala ku lá -
son ment ke resz tül. A kez de ti be me net–fo lya mat–ki me net, azaz in put–process–out put mo dellt fel vál tot -
ta egy má sik, az OECD tag or szá ga i nak ál ta lá nos gaz da ság- és kör nye zet po li ti kai fej lõ dés kon cep ci ó já -
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2 Emellett a WEI-országokról külön elemzõ kiadvány készül, ami az összefoglaló elemzéseken kívül országprofilokat is
tartalmaz.

http://www.oecd.org/els/education/eag2002


hoz és elõ re jel zé si mód sze re i hez sok kal in kább illõ öko ló gi ai mo dell, amely az ál la pot – po li ti kai
vá lasz – hát tér- és ke ret fel té te lek, azaz state – policy response – (within) constraints lo gi ká ját kö ve ti.3

Eb ben a mo dell ben a fej lesz tés – ra di ká lis, hir te len po li ti kai el ha tá ro zá so kon ala pu ló, fron tá lis re -
for mok he lyett – tár sa dal mi kon szen zu son ala pu ló, ér ték ori en tált stra té gia men tén ha la dó, ha tás vizs gá -
la tok kal kí sért kö vet ke ze tes ága za ti po li ti kát fel té te lez, mely nek min den lé pé sét a meg lé võ ál la pot elem -
zé sé bõl ki in du ló, sok ol da lú szá mí tá sok ra és elõ re jel zé sek re ala po zott ter ve zés elõ zi meg. A ter vet még a
meg va ló sí tás elõtt – ér dem ben megvitatták a tár sa dal mi part ne rek kel, s ér té ke lé sé hez kri té ri u mo kat ren -
del nek. Mind a ter ve zés hez, mind az ér té ke lés hez sok fé le in di ká tort hasz nál nak, ame lyek se gít sé gé vel a
köz vet len ha tá sok mel lett az eset le ges mel lék ha tá so kat is fi gye lem mel le het kí sér ni.

Az OECD ok ta tá si in di ká torainak fej lesz té si prog ram ja ma ez utób bi mo dellt kö ve ti, ami nek
 hatására a leg utób bi évek ben mó do sult az Education at a Glance ki ad vány szer ke ze te is. En nek meg fe le -
lõ en a ku ta tá si in di ká to rok há rom nagy te rü le tet fed nek le. Az elsõ cso port ba tar toz nak azok az in di -
ká to rok, ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve az ok ta tá si ered mé nyek mi nõ sé gé re (outcomes) utal nak.
A második cso port ba tar toz nak az ok ta tás po li ti ka kü lön bö zõ szint je in be fo lyá sol ha tó ok ta tá si fel té te lek és fo -
lya ma tok (policy levels). Tu dott azon ban, hogy az ok ta tá si rend sze rek, és eze ken be lül az egyes is ko lák,
el té rõ gaz da sá gi és szociokulturális hát tér fel té te lek kö zött mû köd nek. Ezek az ok ta tás po li ti kai szem -
pont ból nem vagy csak na gyon las san és ne he zen be fo lyá sol ha tó kor lá to zó té nye zõk nem hagy ha tók
fi gyel men kí vül a nem zet kö zi össze ha son lí tás ban, amint hogy az ok ta tás po li ti kai lé pé sek ter ve zé sé nél
és az ered mé nyek ér té ke lé sé nél is fi gye lem be kell ven ni õket. Ezért a ke ret fel té te lek és kor lá to zó té nye zõk
(contexts and constraints) adják a mutatók harmadik csoportját. Az INES indikátorprogram modellje
tehát három területet jelöl ki, amelyen indikátorfejlesztés folyik:

n az ok ta tá si rend szer ki bo csá tá sa és az ok ta tás ered mé nyes sé ge,
n az ok ta tás po li ti ka ré vén be fo lyá sol ha tó ok ta tá si fel té te lek, va la mint 
n a hát tér- és ke ret fel té te lek.

E há rom tar tal mi te rü let al kot ja az in di ká tor rend szer mo dell jé nek egyik di men zi ó ját.

Az INES prog ram in di ká tor mo dell jé nek má so dik di men zi ó ját az ok ta tá si rend szer szint jei ad ják. 
Mi vel az ok ta tá si rend szer ben zaj ló fo lya ma tok ter ve zé se, vég re haj tá sa és el len õr zé se az igaz ga tás kü -
lön fé le szint je in tör té nik, az ezek re vo nat ko zó mu ta tók is szin tek hez ren del he tõk és ren de len dõk. Az
OECD-nek az ok ta tá si rend szer ben zaj ló fo lya ma tok kal kap cso lat ban fej lesz tett mu ta tói en nek meg fe -
le lõ en négy különbözõ szintre vonatkoznak:

n rend szer szin tû in for má ci ót gyûj te nek és kö zöl nek az ok ta tás ügy mak ro gaz da sá gi kör nye ze té -
rõl, az ok ta tá si rá for dí tá sok ról, a tel jes ta nu ló né pes ség jel lem zõ i rõl, az ok ta tás ban való rész vé -
tel vo lu me né rõl, a pe da gó gus mun ka erõ-ál lo mány össze té te lé rõl és ké pe sí té si fel tét ele i rõl, az
ok ta tás sal kap cso la tos dön té si fe le lõs sé gek meg osz tá sá ról, az ok ta tá si rend szer bõl ki lé põk
kép zett ség sze rin ti összetételérõl, a kilépõk munkaerõ-piaci helyzetérõl stb.;

n in téz mé nyi szin tû in for má ci ót gyûj te nek és kö zöl nek az ok ta tás tár gyi- és sze mé lyi fel tét ele i -
rõl, az is ko la szociokulturális kö ze gé rõl, az is ko lák mû kö dé sé nek az igaz ga tá si szer ke zet bõl
adó dó au to nó mi á já ról, az is ko la lég kö ré rõl stb.;

n osz tály szin tû, azaz a ta ní tás-ta nu lás fo lya ma tá ra vo nat ko zó in for má ci ót ál lí ta nak elõ a ta nu lók 
és az is ko la igaz ga tók adat szol gál ta tá sa alap ján;

n egyé nek re vo nat ko zó in for má ci ó kat gyûj te nek, és eb bõl kü lön fé le szin tek re vo nat ko zó mu ta -
tó kat ál lí ta nak elõ a kü lön bö zõ ok ta tá si ered mé nyek rõl, a ta nu lók szociokulturális hát te ré rõl,
ta nu lá si szo ká sa i ról és kö rül mé nye i rõl az is ko lá ban és otthon.
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3 A modellben bekövetkezett változás jól érzékelhetõ az Education at a Glance kötetein is: a kiadvány szerkezete, feje zet  -
beosztása 2001-ig a korábbi modellhez igazodott, 2002-tõl pedig az új modell alapján épül fel. Ennek az átfogó változásnak a
részeként kerültek például az oktatás kimenetét mérõ indikátorokról szóló fejezetek (a korábbi kiadványok végérõl) a
kiadvány elejére, és ezért változott némileg az indikátorok fejezetek közötti megosztása is. 



A rend szer szin tû ada tok le he tõ vé te szik az ok ta tás makroökonómiai, fog lal koz ta tás po li ti kai, il -
let ve kép zés po li ti kai szem pon tú össze ha son lí tó vizs gá la tát. Az is ko lai és egyé ni szin tû ada tok ez zel
szem ben az ok ta tás va lós ered mé nye i rõl, pe da gó gi ai, tár gyi fel tét ele i rõl, fo lya ma ta i ról, az is ko lák és a
ta nu lók kö zöt ti egyen lõt len sé gi vi szo nyok ról ad nak in for má ci ót. Ugyan csak egyé ni és in téz mé nyi
szin tû ada tok szol gál nak ala pul az ok ta tás is ko lai szin tû korlátozó feltételeire vonatkozó mutatók
kidolgozásához.

E két di men zió: a tar tal mi te rü le tek és a szin tek együt te sen egy 12 me zõ bõl álló mo dellt de fi ni ál -
nak. Ezt te kint jük az in di ká tor prog ram ke ret ter vé nek, más szó val in di ká tor mo dell jé nek (1.1. táb lá zat).

Az INES in di ká tor mo dell har ma dik di men zi ó ja az in di ká to rok tí pu sa. Az OECD ál ta lá nos ság -
ban há rom kü lön bö zõ tí pu sú mu ta tó val dol go zik: szint mu ta tók kal, variabilitásmutatókkal és trend -
mu ta tók kal. A szint mu ta tók egy-egy té má ban a mek ko ra?, mennyi? kér dés re vá la szol nak, és fõ ként
vo lu me ne ket, át la go kat és rá tá kat hasz nál nak. A variabilitásmutatók az or szá go kon be lül ír ják le az
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 1.1. táb lá zat 

Az INES in di ká tormo dell je

Szin tek Te rü le tek

1. te rü let:
Ta nu lá si, ok ta tá si

ered mé nyek

2. te rü let:
A ta nu lá si-ta ní tá si ered mé nye ket

be fo lyá so ló ok ta tás po li ti kai
té nye zõk

3. te rü let:
Ke ret fel té te lek, kor lá to zó té nye zõk

A szint:
A ta nu lás ban részt ve võk szint je

1A Egyé ni ta nu lá si ered mé nyek 2A Ta nu lá si ma ga tar tás, motivációk,
ta nu lá si stra té gi ák stb.

3A A ta nu lás ban részt ve võk szocio-
öko nó mi ai hát te re, to vább ta nu lá si
motivá ciója, a hoz zá fé rést be fo lyá -

so ló gaz da ság föld raj zi té nye zõk

B szint:
Ta nu lá si hely zet (osz tály) szint je

1B Ered mé nyek és kü lönb sé gek a
ta nu ló cso por tok, prog ra mok sze rint

2B A tanítási/ta nu lá si lég kör, mun -
ka fe gye lem, mód sze rek, cso por tos

ta nu lá si stra té gi ák

3B Az is ko la ve ze té si po li ti ká ja,
mun ka erõ-el lá tott ság, a pe da gó gu -
sok ál ta lá nos mû velt sé ge, kép zett -

sé ge

C szint:
In téz mé nyi szint

1C Is ko lai szintû ered mé nyek és
kü lönb sé ge ik

2C Az is ko la éthosza, lég kö re, mun -
ka fe gyel me, ve ze té si stí lu sa,
erõforrások és azok hasz ná la ta, fel -
vé te li, cso port kép zé si, ér té ke lé si

po li ti kák

3C Az is ko la költ ség ve té si for rá sai,
au to nó mi á ja

D szint:
Az ok ta tá si rend szer szint je

1D Vég zet tek is ko lai fo ko za tok sze -
rint, a felnõttkorú la kos ság is ko lai

vég zett sé ge, mûveltsége

2D Rend szer szintû po li ti kák a költ -
ség ve té si és ma gán erõ for rás ok el -
osz tá sá ban, munkaerõ politika, tan -
terv po li ti ka, fej lesz té si és irá nyí tá si
stra té gia, a rend szer és az ok ta tás -

po li ti ka ön ér té ke lé se

3D GDP, po li ti kai be ren dez ke dés, a 
tár sa da lom tag ja i nak kép zett sé gi
szint je, ta nu lá si motivációja, ál lam -

pol gá ri ma ga tar tá sa

For rás: Programme of work and resource requirements for the development of the OECD education indicators. OECD/EDU/INES/NC(2003)1
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 1.2. táb lá zat 

OECD ok ta tá si in di ká to rok a fejlesztõ hálózat és az adatforrás szerint (2003)

Az in di ká tor neve, tar tal ma Be so ro lás
Fej lesz tõ
há ló zat1

For rás

A1 Kö zép fo kú vég zet tek, és ará nyuk a fel nõtt né pes ség ben 1D, 3D TM UOE

A2 Fel sõ fo kú vég zet tek és arányuk a felnõttkorú né pes ség ben 1D, 3D TM UOE

A3 Az ak tív munkaerõállomány és a fel nõtt la kos ság kép zett sé ge 1D, 3D TM UOE

A4 A 4. osz tá lyo sok (10 éve sek) ol va sá si kom pe ten ci á ja 1A, 3A AH PIRLS

A5 A 10 és 15 éve sek ol va sá si kom pe ten ci á já nak kü lönb sé gei 1A AH PISA, PIRLS

A6 A 15 éve sek ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi kom pe ten ci á já nak kü lönb sé gei 1A AH PISA

A7 A 15 éve sek ol va sá si kü lönb sé ge i nek for rá sai 3A, 2B, 2C, 3C AH PISA

A8 A 15 éve sek ol va sá si pro fil ja 1A, 3A AH PISA

A9 Ol va sá si szo ká sok 1A, 3A AH PISA

A10 A 15 éve sek ta nu lá si szo ká sai és stra té gi ái (önál ló ság a ta nu lás ban) 1A, 1B, 1C AH PISA

A11 Ne mek kö zöt ti kü lönb sé gek mûveltségi te rü le tek, élet kor ok, ta nu lá si stí lus sze rint 1A, 2A, 3A AH PISA, PIRLS,
IEA Civic

Study

A12 Kü lön bö zõ is ko lai vég zett sé gûek mun ka erõ-pi a ci hely ze te 1D, 3D BH OECD

A13 Vár ha tó évek szá ma az ok ta tás ban, mun ká ban és a mun ka erõ pi a con kí vül
15–29 éves né pes ség kö ré ben 

1D, 3D BH LFS

A14 Re la tív ke re se tek is ko lai vég zett ség sze rint 1D, 3D BH OECD

B1 Az egy fõre esõ ok ta tá si költ sé gek 2D, 3C TM UOE

B2 Ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok a brut tó ha zai össz ter mék hez vi szo nyít va 
(köz- és ma gán ki adá sok)

2D. 3D TM UOE

B3 Ok ta tá si ki adá sok for rás sze rin ti meg osz lá sa (köz- és ma gán ki adá sok) 2D, 3D TM UOE

B4 Ok ta tá si rá for dí tá sok a költ ség ve tés hez vi szo nyít va, költ ség ve té si ki adá sok a

GDP-hez vi szo nyít va 

2D, 3C TM UOE

B5 Di ák tá mo ga tá sok és a ház tar tá sok nak nyúj tott tá mo ga tá sok 2D, 3A TM UOE

B6 In téz mé nyek ki adá sai szol gál ta tás tí pu sok és for rá sok sze rint 2D TM UOE

C1 Be is ko lá zá si ará nyok és az is ko lá zás vár ha tó éve i nek szá ma 2A TM UOE

C2 Be lé põk ará nya és a vár ha tó ta nul má nyi évek szá ma a fel sõ ok ta tás ban, rész vé tel
a kö zép fo kú ok ta tás ban prog ram tí pu sok sze rint

2A, 2D, 3C TM UOE

C3 Kül föl di hall ga tók a fel sõ ok ta tás ban 2A, 2D TM UOE

C4 Fi a tal kor osz tály ok stá tu sa az ok ta tás ban való rész vé tel sze rint 2A BH OECD

C5 Fi a tal kor osz tály ok stá tu sa mun ká ba ál lás és nem sze rint 2A, 3D BH OECD

D1 Az is ko lai ok ta tás ra for dí tott idõ az alap fo kú és alsó kö zép fo kú is ko lá zás ban 2D CH TCS

D2 Ok ta tó és nem ok ta tó is ko lai sze mély zet ta nu lók hoz vi szo nyí tott ará nya 2D TM UOE

D3 Szá mí tás tech ni ka és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia al kal ma zá sa a kö zép is ko lák ban 2C CH ISUSS

D4 Pe da gó gus kép zés és to vább kép zés mu ta tói 2D, 3C, 2C CH TCS, ISUSS

D5 Pe da gó gus bé rek az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban 2D CH TCS

D6 Pe da gó gu sok mun ka ide je és kö te le zõ ta ní tá si ide je 2D CH TCS

D7 Pe da gó gusszük ség let és pe da gó gus-el lá tott ság a kö zép is ko lák ban 2C, 3C CH ISUSS

D8 Pe da gó gu sok nem és élet kor sze rin ti meg osz lá sa 2D, 3D TM UOE

1 TM – Tech ni kai Mun ka cso port; AH – A há ló zat; BH – B há ló zat; CH – C há ló zat



egyes meg fi gyelt egy sé gek kö zöt ti kü lönb sé ge ket. A trend mu ta tók a szint mu ta tók és variabilitás -
mutatók idõbeli változásának megfigyelésére szolgálnak. 

Az 1.2. táb lá zat az in di ká tor év könyv 2003-as ki adá sá nak in di ká tor ter vén szem lél te ti a mo dell
hasz ná la tát (OECD 2003a). Meg kell je gyez ni, hogy egy-egy mu ta tó egyi de jû leg több me zõ be is be so -
rol ha tó, hi szen a rend szer ma ga sabb szint jén be fo lyá sol ha tó ok ta tás po li ti kai fel té tel – pél dá ul a pe da -
gó gu sok al kal ma zá sá nak fel tét elei – az ala cso nyabb szin te ken – is ko la, ta nu ló – kor lá to zó fel té tel ként
hat nak. Mind azo nál tal mind egyik indikátor besorolható egy elsõdleges mezõbe.

1.3.1. Törzs mu ta tók, cik li ku san vissza té rõ in di ká to rok és al kal mi in di ká to rok

Az OECD-indikátorok év köny ve – a sta tisz ti kai év köny vek tõl el té rõ en – év rõl évre el té rõ tar ta lom mal
je le nik meg. Az ok ta tás sta tisz ti kai adat tár funk ci ó ját az OECD on-line ok ta tá si adat bá zi sa lát ja el, amely -
ben az ada to kat év rõl évre azo nos szer ke zet ben le het meg ta lál ni. Az Education at a Glance címû ki ad vány 
kb. egy har mad rész ben tar tal maz vissza té rõ ada to kat nagy já ból azo nos tar tal mú táb lá za tok ban, egy har -
mad rész ben azo nos ada tok ra ala po zott új vagy rész ben új mu ta tó kat, és egy har mad rész ben egé szen új
in di ká to ro kat. Az OECD éven te kö zölt ok ta tá si törzs mu ta tói töb bek kö zött a kö vet ke zõk:

n az ok ta tá si ki adá sok mu ta tói,
n az ok ta tás ban való rész vé tel mu ta tói,
n az ok ta tá si rend szer ki bo csá tá sa (vég zet tek),
n a fel nõtt la kos ság is ko lai vég zett ség sze rin ti össze té te le,
n az is ko lai vég zett ség és a ke re se tek össze füg gé sé nek mu ta tói,
n az is ko lai vég zett ség és a mun ka erõ-pi a ci po zí ció össze füg gé sé nek mu ta tói,
n a pe da gó gu sok ke re se té re vo nat ko zó mu ta tók,
n a pe da gó gu sok mun ka ide jé re vo nat ko zó mu ta tók,
n az ok ta tá si idõ mu ta tói,
n a ta nu ló-pe da gó gus arány.

A törzs in di ká to rok mel lett van nak éven te vagy cik li ku san meg je le nõ, ha son ló té má jú, de egé szé -
ben vagy rész ben el té rõ tar tal mú in di ká to rok. Ezek közé tar toz nak

n a ta nu lá si ered mé nyek in di ká to rai,
n a pe da gó gus ké pe sí té si kö ve tel mé nyek és a pe da gó gus-to vább kép zés mu ta tói,
n az ok ta tás sal kap cso la tos dön tés ho za ta li rend szer mu ta tói,
n az élet hosszig tar tó ta nu lás mu ta tói,
n ok ta tás fi nan szí ro zás pri vát forrrásai,
n az ok ta tás is ko lai fel tét ele i nek in di ká to rai,
n a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat in di ká to rai,
n az is ko lák szá mí tás tech ni kai szín vo nal ára vo nat ko zó mu ta tók.

Vé gül pe dig év rõl évre meg je le nik né hány új in di ká tor is, ezek vagy ese ti ek ma rad nak, vagy
– ha van adat, és ér de ke sek nek bi zo nyul nak – cik li kus rend sze res ség gel új ból köz lés re ke rül nek. Ilye -
nek pél dá ul a PISA vizs gá la tok má sod fel dol go zá sá ból ke let ke zõ in di ká to rok – az ún. az ISUSS in di ká -
to rok –, il let ve más, kül sõ for rá sok ból ké szült mu ta tók. Ez utóbbiak közé tartoznak

n az ál lam pol gá ri ne velt ség szint jé nek mu ta tói (IEA),
n a pe da gó gus-el lá tott ság mu ta tói (OECD fel sõ kö zép fo kú vizs gá lat),
n az ok ta tá si be fek te tés meg té rü lé se: az em be ri tõke és a GDP vál to zá sa kö zöt ti össze füg gés

(OECD),
n is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek a ta nu lók ered mé nyei alap ján,
n a ta nu lók szociokulturális hát te ré nek kü lönb sé gei.
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Az év könyv szer kesz té si el vei azon a fel is me ré sen ala pul nak, hogy a ki ad vány hasz ná lói el té rõ
cé lok kal, el té rõ mó don forgatják a köny vet. Az éven te vissza té rõ ada tok ra olyan ku ta tók nak és ok ta -
tás sta tisz ti ku sok nak van szük sé gük, akik trend mu ta tó kat szá mí ta nak, és más ada tok kal össze füg gés -
ben hasz nál ják az OECD-indikátorokat.

A törzs ada tok je len tõs ré sze nem so kat vál to zik ugyan az évek so rán, 4-5 év táv la tá ban még is ér -
de kes le het már a vál to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se. A cik li ku san is mét lõ dõ in di ká to rok eze ket a las sú
ten den ci á kat igye kez nek nyo mon kö vet ni.

Az éven te újon nan kö zölt in di ká to rok vé gül le he tõ vé te szik, hogy a mu ta tók szé les ská lá ján le -
hes sen ele mez ni egy-egy or szág ok ta tá si rend sze rét, be von va ese ti vizs gá la tok ból szár ma zó adat for rá -
so kat is. Te kin tet tel arra, hogy az ok ta tá si rend sze rek – mint a nagy rend sze rek ál ta lá ban – csak las san
vál toz nak, a kü lön bö zõ év köny vek ben meg je le nõ in di ká to rok nem avul nak el na gyon gyor san, és a re -
fe ren cia évek alap ján min dig megbecsülhetõ egy-egy adat értéke.

Mind ezek bõl kö vet ke zik, hogy az INES Education at a Glance címû ki ad vá nya, mint a pe ri o di kák
ál ta lá ban, a so ro zat nö ve ke dé sé vel egy re ér té ke sebb adat tár rá vá lik, amely nek ku ta tá si és ok ta tás po li -
ti kai hasz nos sá ga vi lág szer te egy re in kább elismert.

1.4. Az INES program szervezeti és mûködési keretei

Az OECD in di ká tor prog ram mu ta tó fej lesz té si te vé keny sé ge so rán két fõ kö ve tel mény ér vé nye sül: az
ok ta tás po li ti kai fel hasz nál ha tó ság és az össze ha son lít ha tó ság. Az új ok ta tás po li ti kai kér dé sek hez
gyak ran új mu ta tók ra van szük ség. Az in for má ció egyik fõ for rá sa ezen kí vül a ten den ci ák vizs gá la ta,
ami fel té te le zi, hogy éve ken át ugyan azok kal a mód sze rek kel ki szá mí tott mu ta tó kat hasz nál nak. Az
ál lan dó ság és a vál to zás, a har mo ni zá ció és az in no vá ció, a fo lya ma tok kö ve té se és az elõ re jel zés hez
szük sé ges új fej lesz té sek ér zé keny egyen sú lya te hát lé nye gi vo ná sa az INES te vé keny sé gé nek. Ez ku -
ta tók, sta tisz ti ku sok, po li ti kai elem zõk és ok ta tás po li ti ku sok, to váb bá a tag or szág ok és az OECD
Titkárság szoros együttmûködését igényli. Ennek megfelelõen alakították ki az INES mûködési
keretrendszerét.

A közgyûlés

Az OECD in di ká tor prog ram já ban részt vevõ tag or szág ok öt éven te köz gyû lé sen vi tat ják meg az in di -
ká tor prog ram elõ zõ cik lu sá nak ered mé nye it és a kö vet ke zõ öt évre ja va solt fej lesz té si irá nyo kat.
A közgyûlések ál ta lá ban je len tõs ok ta tás po li ti kai vi ta fó ru mok is, me lyek al kal mat ad nak az ok ta tás po -
li ti ku sok nem zet kö zi esz me cse ré jé re, a leg fon to sabb in di ká tor szük ség le tek elem zé sé re, az in di ká to rok 
tár sa dal mi ha tá sá nak elem zé sé re és az el vég zett mun ka kri ti kai elem zé sé re is. A leg utol só
INES-közgyûlést 2000-ben tar tot ták To ki ó ban, ezen a kö vet ke zõ évek fej lesz té si igé nyét a  tanítási-
 tanulási fo lya mat rész le te sebb meg is me ré sé ben és az ok ta tás em be ri té nye zõ jé re, a pe da gó gus tár sa da -
lom ra vonatkozó részletesebb, releváns indikátorok fejlesztésében jelölték ki.

Nem ze ti ko or di ná ció

A tag or szág ok ban egy-egy fe le lõs INES-képviselõ ko or di nál ja az adat szol gál ta tást és adat el len õr zést,
il let ve az in di ká to rok pub li ká lá sá val kap cso la tos elõ ké szí tõ és ter jesz té si te vé keny sé get. A kép vi se lõ
fe le lõs sé ge4 fõ ként az Education at a Glance év könyv vel és az OECD ok ta tá si adat bá zis sal kap cso la tos
mun ká ra ter jed ki: a nem ze ti ko or di ná to rok az OECD Tit kár ság és az adat szol gál ta tást vég zõ or szá gos 
szer ve ze tek kö zött vé gez nek össze kö tõ mun kát. Te kin tet tel arra, hogy az adat for rá sok in di ká to ron -
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4 Az INES program teljes egészében az OECD Oktatási Bizottság és a CERI Igazgató Tanács felügyelete alatt áll. Ezek a
testületek döntenek a program munkatervérõl és költségvetésérõl. Magyarországot e két testületben Kovács István Vilmos és 
Halász Gábor képviseli.



ként vál to zó ak, a leg több or szág ban több szer ve zet vég zi az or szá gos ada tok össze gyûj té sét és el len õr -
zé sét. Az ada tok egyez te té se kor az OECD Tit kár ság köz vet le nül vagy va la me lyik szak ér tõi há ló za tán
ke resz tül ma guk kal az adat szol gál ta tók kal tart ja a kap cso la tot. A sta tisz ti kai mu ta tók – szá mí tott ada -
tok – el len õr zé sé ért és jó vá ha gyá sá ért a nem ze ti ko or di ná tor fe le lõs. Ugyan csak a nem ze ti ko or di ná tor 
dol ga, hogy az adat szol gál ta tó szer ve ze tek kel meg is mer tes se a mu ta tók ké szí té sé nek mi ként jét, il let ve 
köz ve tít sen, ha a kö zös ség ben igény me rül fel a ha zai me to di kák és adat for rá sok tisz tá zá sá ra. A nem -
ze ti ko or di ná to rok hagyják jóvá a kiadvány szövegét és az ország adatainak felhasználását az
Education at a Glance címû kiadványban.

Szak ér tõi mun ka cso port ok: há ló za tok

A tény le ges in di ká tor fej lesz tõ mun ka szak ér tõi mun ka cso port ok ban, ún. há ló za tok ban fo lyik, ame -
lyek mun ká ját egy-egy or szág fog ja össze az OECD Tit kár ság ko or di ná ci ó ja mel lett. A szak ér tõi mun -
ka cso port ok és adat for rá sa ik rend sze rét az 1.1. ábra szem lél te ti.

Az INES Tech ni kai Mun ka cso port ja gon doz za és fej lesz ti az alap ve tõ rend szer szin tû ok ta tás sta tisz -
ti kai mu ta tó kat. Ide tar toz nak olyan törzs mu ta tók, mint az ok ta tás ban való rész vé tel vo lu me ne, élet kor,
szin tek és prog ram tí pu sok sze rint az óvo dá tól a fel sõ ok ta tá sig – kor cso port hoz vi szo nyít va –, a vég zet tek
ará nya és össze té te le ké pe sí tés tí pu sok és sza kok sze rint, az ok ta tá si rá for dí tá sok ará nya a GDP-hez, il let ve
a költ ség ve té si ki adá sok hoz vi szo nyít va, il let ve az egy ta nu ló ra esõ ok ta tá si rá for dí tá sok az ok ta tás kü lön -
bö zõ szint je in az óvo dá tól a fel sõ ok ta tá sig. Az egy sze rû mu ta tó kon kí vül több éves gör ge tett ada tok ból
komp lex mu ta tók is ké szül nek. Ilyen pél dá ul az ok ta tás ban való rész vé tel át la go san vár ha tó ide jé re vo nat -
ko zó mu ta tó: azaz hogy vár ha tó an át la go san hány évig fog is ko lá ba jár ni egy ma öt éves gyer mek, ha a je -
len le gi kö rül mé nyek nem vál toz nak. Vagy ilyen „a dip lo ma költ sé ge” mu ta tó, amely fi gye lem be ve szi a
prog ra mok el mé le ti hosszát, a fi nan szí ro zás for rá sát, for má ját és mér té két, va la mint a prog ra mok el vég zé -
sé nek át la gos ide jét több év rész vé te li és ké pe sí té si ada tai alap ján. A Tech ni kai Mun ka cso port ál tal fej lesz -
tett in di ká to rok az 1D, 2D és 3D in di ká tor te rü le tek hez tar toz nak (vö. 1.1. táb lá zat).
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1.1. ábra

Az OECD in di ká torprog ram mun ka cso port jai és adat for rá sai



A Tech ni kai Mun ka cso port ha tá roz az éven kén ti UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE) adat gyûj tés
tar tal má ról; ma gát az adat gyûj tést és fel dol go zást az OECD Tit kár ság vég zi a mun ka cso port tag jai ál -
tal fel ügyelt adat szol gál ta tás ok ból. A Tech ni kai Mun ka cso port mun ká já ban az OECD 31 tag or szá gán
kí vül az EUROSTAT, az UNESCO és a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet (ILO) is részt vesz. Az
OECD Tit kár ság irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Tech ni kai Mun ka cso port az UNESCO, az OECD és az
EUROSTAT ok ta tás sta tisz ti kai együtt mû kö dé sé nek leg fon to sabb fó ru ma. A költséghatékony adatelõ -
állítás mel lett az együtt mû kö dés leg na gyobb je len tõ sé ge a fo gal mi har mo ni zá ció, ami az össze ha son -
lít ha tó sá got hosszú tá von ja vít ja. Erre különösen az oktatási befektetések és ráfordítások terén van
szükség.

Az INES A há ló za ta az is ko lai ta nu lás ered mé nye i vel kap cso la tos in di ká to ro kat fej lesz ti. Adat for -
rá sa ma el sõ sor ban a PISA vizs gá lat, amely nek há rom éven te is mét lõ dõ adat fel vé te lei ad ják az
Education at a Glance címû ki ad vány A fe je ze té ben ta lál ha tó egyé ni és is ko lai szin tû tanulási -
eredmény- indikátorokat (1A, 1B, 1C, 2A, 3A in di ká tor te rü le tek). A mun ka cso port fej lesz té si fel ada tai
kö zül ki emel ke dõ je len tõ sé gû a DeSeCo (Definition and Selection of Key Competences) el ne ve zé sû pro -
jekt, amely nek elsõ ered mé nye a kí vá na tos – és fej lesz ten dõ – kom pe ten ci ák, azaz esz köz tu dá sok ál ta -
lá nos meg ha tá ro zá sá ra tett kí sér let: ez kont roll kri té ri um ként hasz nál ha tó a fel mé ré si esz kö zök tar tal -
mi ter ve zé sé ben. Az A há ló zat köz re mû kö dé sé vel fej lesz tett in di ká to rok egyéb adat for rá sai közé
 tartoznak az IEA fel mé ré sek. A mun ka cso port együtt mû kö dik az IEA-val és más nem zet kö zi szer ve -
ze tek kel az össze ha son lí tó mérés és értékelés metodikai kérdéseiben. A hálózat munkájában az
Egyesült Államok vezetése alatt 28 OECD-tagország vesz részt

Az in di ká tor prog ram B há ló za ta a fel nõtt né pes ség is ko lá zott sá gi mu ta tó it, a ta nu lás ból a mun ka
vi lá gá ba való át me net in di ká to ra it gon doz za, és az élet hosszig tar tó ta nu lás in di ká to ra it fej lesz ti. Az itt
gon do zott in di ká to rok adat for rá sai or szá gos sta tisz ti kai adat tá rak, nem zet kö zi mun ka erõ-sta tisz ti kai
fel mé ré sek (Labour Force Surveys), ame lyek bõl a há ló zat – tag ja i nak köz re mû kö dé sé vel – rend szer szin tû
ada to kat gyûjt. A há ló zat egyéb adat for rá sai közé tar toz nak pl. a fel nõtt írás be li sé get ku ta tó vizs gá la tok. 
A há ló zat ál tal fej lesz tett in di ká to rok az in di ká tor rend szer ben az 1D, il let ve 3D te rü let hez tar toz nak.
A hálózat a Svéd Sta tisz ti kai Hi va tal irá nyí tá sa alatt mû kö dik, 26 OECD-tagország vesz részt mun ká já -
ban, és meg fi gye lõ ként je len van az EUROSTAT és a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet (ILO).

Az INES C há ló za ta a ta nu lás fel tét ele i re, az is ko la szer ve ze té re és mû kö dé sé re, va la mint az ok ta -
tás rend szer szin tû té nye zõ i re vo nat ko zó mu ta tó kat gon doz, il let ve fej leszt. Rend szer szin tû éves adat -
gyûj té se ki ter jed a pe da gó gus bé rek re, a pe da gó gu sok kö te le zõ ta ní tá si órá i ra, mun ka ide jé re, a di á kok -
nak járó, és ezen be lül a mi ni má li san kö te le zõ ok ta tá si idõ re. Cik li kus rend szer szin tû adat fel vé te lek
alap ján in di ká to rok ké szül nek a pe da gó gu sok ké pe sí té si és al kal ma zá si fel tét ele i rõl és az ok ta tás sal
kap cso la tos dön tés ho za ta li me cha niz mu sok ról. A fen ti adat for rá sok mel lett a C há ló zat ki sebb vo lu -
me nû is ko lai kér dõ íves fel mé ré se ket is vég zett, el sõ sor ban a PISA vizs gá lat ban nem érin tett is ko la fo -
ko za tok is ko lá i ban (1994-ben ele mi is ko lák vizs gá la ta, 2001–2002-ben fel sõ kö zép fo kú is ko lák vizs gá -
la ta). Is ko lai szin tû mu ta tó kat rész ben ezen fel mé ré sek ada ta i ból, rész ben a PISA ada tok ból fej leszt a
mun ka cso port. Ilyen mu ta tók pél dá ul a ta ní tá si és is ko lai lég kör mu ta tói a PISA ada tok alap ján
(OECD 2002a), a pe da gó gus igény és -ellátottság mu ta tói az ISUSS fel sõ kö zépfokú vizs gá lat ada tai
alap ján (OECD 2003b). A C há ló zat mu ta tói ál ta lá ban a 2B, 2C, 2D, va la mint a 3B és 3C te rü let hez tar -
toz nak. A há ló zat mun ká já ban, ame lyet Hol lan dia ve zet, 28 OECD-tagország vesz részt, va la mint
meg fi gye lõ ként az EUROSTAT és az UNESCO Sta tisz ti kai Hi va ta la.

1.4.1. Önál ló mun ka prog ram ok: pro jek tek

A rend szer szin tû, jó részt az or szá gok ál tal rend sze re sen gyûj tött nem ze ti sta tisz ti kai ada tok ra tá masz -
ko dó in di ká to rok mel lett az OECD-országok rend sze res, il let ve al ka lom sze rû, kö zös min ta vé te len ala -
pu ló fel mé ré se it is hasz nál ják in di ká to rok elõ ál lí tá sá ra. Ezek rész ben az OECD irá nyí tá sa, il let ve el len -
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õr zé se mel lett fo lyó adat fel vé te lek (PISA, kö zép is ko lai vizs gá lat), rész ben pe dig szak ma i lag elismert
nemzetközi vizsgálatok (IEA).

A PISA vizs gá lat. Az OECD ál tal kez de mé nye zett rend sze res fel mé ré sek leg je len tõ seb bi ke a PISA 
vizs gá lat, ame lyet cik li kus rend sze res ség gel, há rom éven te vé gez nek a ta nu lá si ered mé nyek leg fon to -
sabb, civilizatórikus ér de kû te rü le te in, mint pl. az írás be li tájékozódóképesség, a ma te ma ti kai alap mû -
velt ség, a ter mé szet tu do má nyos alap mû velt ség, ta nu lá si stra té gi ák, ta nu lá si mo ti vá ci ók, a ta nu lás
 iskolai fel tét elei és szociokulturális kö ze ge. A PISA vizs gá la tok egyet len, jól meg vá lasz tott pon ton mé -
rik az ok ta tá si rend sze rek tel je sí tõ ké pes ség ét: 15-16 éves kor ban, a leg több OECD-országban ugyan is
ez a kö te le zõ ok ta tás ki me ne ti pont ja. Az elõ ször 2000-ben, má sod szor 2003-ban le bo nyo lí tott vizs gá lat 
tar tal mát kö zö sen ala kí tot ták ki az or szá gok szak ér tõ kép vi se lõi. A fel ada tok és kér dõ ívek ké szí té sé -
ben va la mennyi or szág részt ve he tett, s kü lö nös súlyt ka pott a fel ada tok „kul tu rá lis egyen ér té kû sé ge”
és a for dí tá sok el len õr zé se. A vizs gá lat le bo nyo lí tá sát bel sõ és kül sõ el len õrök vé gez ték, a min ta vé tel,
az adat tisz tí tás, az ada tok jó vá ha gyá sa az or szá gok sa ját mun ka cso port ja i nak és a nem zet kö zi ko or di -
ná ci ós köz pont nak az együtt mû kö dé sé vel, elõ re meg ter ve zett és az or szá gok ál tal jó vá ha gyott mód -
szer és fo lya mat terv alap ján folyt. El mond ha tó, hogy a PISA vizs gá lat az OECD-országok egye dül ál ló
kö zös vál lal ko zá sa az ok ta tás ügy te rü le tén, s ma a leg jobb adat for rás a gyûj tött ada tok kö ré ben.
A PISA vizs gá lat rend kí vü li ok ta tás po li ti kai je len tõ sé gét iga zol ja, hogy – bár ere de ti leg nem volt cél a
vizs gá la tok ki ter jesz té se más or szá gok ra – szá mos nem OECD-tag csat la ko zott, sa ját vagy más nem -
zet kö zi szer ve ze tek erõ for rá sa i ra tá masz kod va, a vizs gá lat so ro zat hoz. A PISA 2000 vizsgálat adatai
jelenleg 42 országra terjednek ki. A vizsgálatot az OECD Titkárság közremûködésével a részt vevõ
országok képviselõinek testülete irányítja, a végrehajtást nyilvános nemzetközi pályázat alapján
kiválasztott szakintézmények konzorciuma végzi.

Ese ti fel mé ré sek, vizs gá la tok. A PISA ál tal ke vés sé vagy egy ál ta lán nem le fe dett te rü le te ken az
OECD ese ti vizs gá la to kat is in dít a tag or szág ok kí ván sá gá ra. Ilyen volt 2001–2002-ben a C há ló zat tal
kap cso lat ban már em lí tett, fel sõ kö zép fo kú is ko lák ra ki ter je dõ vizs gá lat (ISUSS), amely az is ko lák
szer ke ze té re, fel vé te li és prog ram po li ti ká já ra, mun ka erõ-el lá tott sá gá nak, ad mi niszt ra tív mû kö dé sé -
nek, in for má ció- és kom mu ni ká ció tech no ló gi ai fel té tel rend sze ré nek sa já tos sá ga i ra ter jedt ki. Ezen kí -
vül vizs gál ta az iskolák továbbtanulási és pályaválasztási tevékenységének egyes aspektusait is.

1.5. Az INES indikátorprogram hatása és felhasználási
területei

Az INES ha tá sa meg le he tõ sen össze tett. Egyik két ség te len ered mé nye, hogy az OECD-tagországok, de a 
vi lág nagy fej lõ dõ or szá gai is tu da to sab ban fi gye lik egy más ok ta tá si mu ta tó it, ami ó ta az OECD in di ká -
tor prog ram já nak ke re té ben meg bíz ha tó, a szé les nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ, össze ha son lít ha tó
ok ta tás sta tisz ti kai adat for rá sok áll nak ren del ke zés re. Ez a le he tõ ség igen sok or szág ban meg vál toz tat ta
az ok ta tás po li ti ku sok hoz zá ál lá sát az ok ta tá si sta tisz ti ká hoz. A nem zet kö zi mu ta tók és a nem zet kö zi
össze ha son lí tás saj tó vissz hang ja szá mos tag or szág ban hasz nos és tárgy sze rû vi tát vál tott ki az ok ta tás -
po li ti ka szük sé ges re form já ról olyan te rü le te ken, ame lyet ko ráb ban po li ti kai ta bu ként ke zel tek. A fel -
hasz ná ló ok ta tás po li ti ku sok az INES in di ká tor prog ram hasz nát a a kö vet ke zõk ben lát ják:

n A prog ram ada tok kal se gí ti a tag or szág ok ban az ok ta tás po li ti kai ter ve zést, az ok ta tás po li ti kai
lé pé sek ér té ke lé sét és az ok ta tás po li ti kai ér de kû ku ta tást.

n Az INES ki ad vá nyai po li ti kai vi tá kat gerjesztenek az ok ta tás leg fon to sabb kér dé se i rõl.
n Az in di ká tor fej lesz tõ te vé keny ség kö zös ta nu lá si fo lya mat, amely ben a tag or szág ok ok ta tás po -

li ti ku sai, ok ta tás ku ta tói egy más tól is ta nul nak, és a leg jobb szel le mi mû he lyek kel mû köd het -
nek együtt.

n Az INES prog ram ke re té ben fon tos nem zet kö zi ok ta tá si adat bá zis ok ke let kez nek, ame lye ket a
prog ram kö zös erõ for rá sa i ból le het fenn tar ta ni és bõ ví te ni.
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n Az in di ká tor prog ram ke re té ben fo lyó el mé le ti mun ka hoz zá já rul a tag or szág ok in for má ci ós
rend sze re i nek fej lõ dé sé hez.

n Az INES se gít a ku ta tók és az ok ta tás po li ti ku sok kö zöt ti part ner kap cso lat ki ala ku lá sá ban, a
tag or szág okon be lül és a tag or szág ok kö zött egy aránt.

Ho gyan se gí tik az OECD-indikátorok az ok ta tás po li ti ka ér té ke lé sét? Az OECD in di ká tor év könyv meg -
je le né se kor meg fi gyel he tõ saj tó re a gá lá sok elem zé se azt mu tat ja, hogy a tag or szág ok a nem zet kö zi
össze ha son lí tás nyúj tot ta szé le sebb össze füg gés ben, ob jek tív és elem zõ mó don ke ze lik sa ját ha zá juk
ok ta tá si kér dé se it. Az INES ada tok pél dá ul azt mu tat ják, hogy azok ban az or szá gok ban, ahol a tan dí -
jat di ák tá mo ga tá si és diákhitelrendszerek egé szí tik ki, és a fel sõ ok ta tá si rend szer ru gal mas sá gá nak
kö szön he tõ en a di á kok meg ter vez he tik sa ját, mun ka vég zés mel let ti to vább ta nu lá su kat, tény le ge sen
ma ga sabb rész vé te li és dip lo ma szer zé si ará nyok fi gyel he tõk meg, mint azok ban az or szá gok ban, ahol
a di á kok nem fi zet nek tan dí jat, nincs di ák hi tel és di ák tá mo ga tá si rend szer, il let ve a kép zé si rend szer
el sõ sor ban hosszú kép zé si prog ra mok ból áll, és az elsõ dip lo ma meg szer zé se hosszú idõt vesz igény -
be. Ezek az ada tok érv ként szol gál nak az ok ta tás po li ti kai vitákban azokban az országokban, ahol attól 
félnek, hogy a szociálisan hátrányos helyzetûek a tandíj bevezetése miatt kiszorulnak a
felsõoktatásból.

Az OECD-indikátorokat az ok ta tás po li ti kai alap ku ta tás esz kö zé ül is hasz nál ják. Az OECD mu -
ta tók az ok ta tás po li ti kai ku ta tá sok több te rü le tén az egyet len mérv adó nem zet kö zi adat for rás, egye -
bek kö zött a részt vevõ or szá gok nagy szá ma mi att is. Az OECD ada to kat gyak ran az or szá gos vagy
te rü le ti ada tok ki egé szí té sé re, nem zet kö zi pers pek tí vá ban való ér tel me zé sé re hasz nál ják (lásd pl.
 Jelentés a magyar köz ok ta tás ról 2000 vagy Polónyi–Tí már 2001). Az ok ta tás leg fon to sabb, ok ta tás po li -
ti kai vá laszt igény lõ kér dé sei elõ ször több nyi re alap ku ta tá sok ban ve tõd nek fel. A ku ta tás ból szár ma zó 
meg ál la pí tá sok gyak ran saj tó köz le mé nyek ré vén ke rül nek a nyil vá nos ság elé, s gerjesztenek tár sa dal -
mi pár be szé det a fris sen fel me rült gon dok ról vagy a meg lé võ prob lé mák kal kap cso la tos új ész re vé te -
lek rõl. Mi köz ben az ok ta tás po li ti kai ku ta tás gyak ran tá masz ko dik az INES prog ram ke re té ben fej lesz -
tett OECD  indikátorokra, ma guk az alap ku ta tás és az ok ta tás po li ti ka hom lok te ré be ke rü lõ kér dé sek is
ins pi rál hat ják az INES mu ta tó fej lesz té si te vé keny sé gét. En nek a köl csön ha tás nak jellegzetes példája
maga a PISA program, amelyet a tagországok oktatási eredményességet vizsgáló – részben
nemzetközi – kutatási tevékenysége inspirált.

Az ok ta tás po li ti ka vi tái ok ta tá si kér dé sek rõl. Az INES ada ta i nak leg fon to sabb jel lem zõ je ter mé sze te -
sen a nem zet kö zi pers pek tí va. Ez te szi le he tõ vé, hogy az ok ta tás po li ti ku sok és ok ta tás ku ta tók sok kal
szé le sebb kör ben ve gyék szem ügy re az egyes or szá gok ra jel lem zõ ok ta tá si kö rül mé nye ket, ok ta tás po -
li ti kát és ki ala kult gya kor la tot, mint ahogy azt bár me lyik or szág ön ma gát vizs gál va meg te het né. Az
or szá gok ta nul hat nak egy más tól a meg fi gye lés kö ré nek egy sze rû ki ter jesz té sé vel, meg tud hat ják, mi
le het sé ges a kü lön bö zõ ok ta tá si rend sze rek ben. A PISA ered mé nyek pél dá ul meg mu tat ták, hogy
egyes or szá gok ta nu lói ké pe sek egyen le te sen ma gas szín vo na lon tel je sí te ni, míg más or szá gok ban a
vi szony lag ala csony át lag szín vo nal rá adá sul ma gas szó ró dás sal jár együtt. A vizs gá lat fényt de rí tett
arra, hogy ez utób bi országcsoporthoz ál ta lá ban azok az or szá gok tar toz nak, ame lyek ben a ta nu ló kat
ko rán el té rõ is ko la-, il let ve prog ram tí pu sok ba irá nyít ják, s az alap fo kú kép zés gyön ge. Né met or szág
és Ma gyar or szág ez utób bi országcsoporthoz tar to zik. Né met or szág ban a „PISA sokk” ha tá sá ra tu da -
to sult elõ ször a köz vé le mény ben a ko rai sze lek ció koc ká za ta, ho lott ad dig a teljesítményszínvonal
 védelme volt a ko rai sze lek ció mel let ti el sõd le ges érv. Ma gyar or szá gon, ahol az 55 év vel ez elõtt erõ -
szak kal ki ala kí tott de mok ra ti ku sabb is ko la szer ke ze tet a de mok ra ti kus vál to zá sok nyo má ban pa ra dox
mó don egy sze lek tí vebb, ko ráb ban sze lek tá ló is ko la szer ke zet vál tot ta fel, az ok ta tás po li ti ka és a köz -
vé le mény az OECD PISA mu ta tó in ke resz tül szem be sült e vál to zá sok ne ga tív kö vet kez mé nye i vel, mi -
u tán a IEA-vizsgálatok adatai szerint – legalábbis matematikában és a természettudományi
tárgyakban – Magyarország évtizedekig „listavezetõnek”, de legalábbis helyezettnek számított mind
az eredményszínvonal, mind a viszonylag alacsony szóródás tekintetében (Vári et al. 2002).
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Az INES mint „ta nu lá si fo lya mat”. Az OECD in di ká tor prog ram ha tá sá ra jó né hány tag or szág ban
meg vál to zott az ok ta tás ról fo lyó nyil vá nos po li ti kai vita jel le ge. Az INES pro jekt egyik leg fon to sabb
cél ki tû zé se az volt, hogy az OECD-országok ok ta tás po li ti ku sa i nak hasz nos össze ha son lít ha tó ada to -
kat szol gál tas son. Az in di ká to rok rend sze res hasz ná ló ja ész re ve szi, hogy egyes országcsoportok
 között jel leg ze tes kü lönb sé gek, az országcsoportokon be lül pe dig jel leg ze tes ha son ló sá gok van nak.
A különbségek és ha son ló sá gok ala po sabb vizs gá la ta se gít fel fe dez ni a fel hasz ná ló sa ját ok ta tá si rend -
sze ré nek eré nye it és hi bá it. A PISA ered mé nyek pél dá ul azt mu tat ják, hogy a ta ná rok se gí tõ kész sé gé -
nek mu ta tói, il let ve az is ko lai for rá sok hasz ná la tá nak mu ta tói ál ta lá ban job bak az an gol szász or szá -
gok ban és a leg több észa ki or szág ban, és rosszab bak a kon ti nen tá lis Eu ró pa vagy Ázsia te rü le tén
 található OECD-országokban. Úgy tû nik, e té ren van mit ta nul nia a töb bi or szág nak. Egy má sik, a ta -
ná rok mun ka ide jé re vo nat ko zó in di ká tor azt mu tat ja, hogy lé nye ges kü lönb sé gek van nak az or szá gok 
kö zött a ta ná ri mun ka idõ de fi ní ci ó já nak te kin te té ben. Auszt ri á ban, Bel gi um ban, Finn or szág ban, Fran -
cia or szág ban, Ír or szág ban, Olasz or szág ban, Por tu gá li á ban és Tö rök or szág ban a ta ná rok mun ka ide jét
heti kö te le zõ óra szám ban szab ják meg. Skó ci á ban, Ang li á ban, Auszt rá li á ban és Spa nyol or szág ban el -
vár ják a ta ná rok tól, hogy egy bi zo nyos heti óra szá mot az is ko lá ban tölt se nek. Nor vé gi á ban, Iz lan don,
Dá ni á ban és Hol lan di á ban a ta ná rok kol lek tív szer zõ dé se nor má kat ír elõ a tan órák ra való fel ké szü lés -
re, a ta nu lók írás be li fel ada ta i nak ja ví tá sá ra, a szak mai to vább kép zés re és a vizs gáz ta tás ra. Ja pán ban
és Né met or szág ban a ta ná rok mun ka ide jé re ugyan azok a sza bá lyok vo nat koz nak, mint a töb bi köz al -
kal ma zott éra, de ezen be lül meg sza bott ide je van a ta ní tás nak. Svéd or szág ban csak a mun ka idõt szab -
ják meg or szá go san, az óra szám ban a ta nár és az is ko la egye di szer zõ dés ke re té ben ál la pod nak meg.
Mi köz ben a mun ka idõ-de fi ní ci ók össze ha son lí tá sá nak ere de ti cél ja jobb – vagy job ban – össze ha son lít -
ha tó mun ka idõ mu ta tók ki dol go zá sa volt, a definíciók különbözõsége igen jelentõs koncepcionális
különbségekre hívta fel a figyelmet a tanári munka megítélésében, tartalmában, illetve a pedagógusok
alkalmazási feltételeiben. E különbségek mélyebb kutatási elemzést igényelnek, különös tekintettel
arra, hogy a PISA vizsgálat során felfedezett országcsoportok kö zött meg fi gyel he tõ koncepcionális kü -
lönb sé gek rõl van szó.

Nem zet kö zi adat bá zis ok ki ala kí tá sa. Az INES mu ta tó ké szí tõ te vé keny sé ge fo lya ma tos  adatbázis-
 fejlesztési prog ram is egyút tal, amely nek cél ja az ok ta tás sal kap cso la tos nem zet kö zi sta tisz ti kai in for má -
ció ja ví tá sa. Ez a mun ka ma gá ban fog lal ja az adat gyûj tés so rán hasz nált fo gal mak és ka te gó ri ák össze -
han go lá sá ra irá nyu ló erõ fe szí té se ket, az ada tok össze ha son lít ha tó sá gá nak ja ví tá sát, az adat de fi ní ci ók
 kialakítására irá nyu ló te vé keny sé get és az ada tok jobb hoz zá fér he tõ sé gét biz to sí tó tech ni kai fej lesz tést.
Mint már em lí tet tük, az UOE adat gyûj tés már funk ci o nál há rom nem zet kö zi szer ve zet – az UNESCO, az 
OECD, az EUROSTAT – kö zös adat bá zi sa ként, s az OECD adat bá zis ból on-line ér he tõ el.

Az INES mun ká ja nyo mán lét re jött leg fon to sabb és leg kor sze rûbb új adat bá zis a PISA adat bá -
zis (www.pisa.oecd.org), mely a PISA te vé keny ség összes do ku men tu mát tar tal maz za az egész
 világon bár ki szá má ra in gye ne sen hoz zá fér he tõ en. Az ér dek lõ dõ hoz zá fér het a PISA vizs gá la tot
meg ala po zó teszt ter vek hez és kon cep ci ók hoz épp úgy, mint a fel sza ba dí tott fel ada tok hoz; egyes fel -
ada to kat a trend kö ve tés szük sé ge mi att tit ko sí tot tak. Le tölt he tõ va la mennyi PISA-kiadvány, az
ezek ben meg je le nõ táb lá za tok – to váb bi fel hasz ná lás ra al kal mas mó don –, hoz zá fér he tõ a tel jes
adat tár és an nak tech ni kai le írá sa, sõt bi zo nyos távadatkérési és adat fel dol go zá si le he tõ sé ge ket is
biz to sít a rend szer. A PISA adat bá zist nyil vá nos vol ta és szer kesz tett sé ge az ok ta tás ügy te rü le tén
egye dül ál ló adat for rás sá te szi.

Az INES prog ram be fo lyást gya ko rol az or szá gos ok ta tá si in for má ci ós rend sze rek fej lõ dé sé re. Az INES te -
vé keny ség szá mos OECD-országban az or szá gos adat rend sze rek fej lõ dé sé hez is hoz zá já rult, amint ezt 
nem egy pél da iga zol ja. Lás sunk kö zü lük né há nyat. A tag or szág ok rend sze rint lé pé se ket tesz nek az
or szá gos szin tû adat gyûj té si és adat össze sí té si prog ram ja ik össze han go lá sá ra, hogy könnyeb ben tud -
ja nak vá la szol ni az UOE kér dõ ív re. Ál ta lá nos vé le mény, hogy ha ok ta tá si rend sze re ik kü lön böz nek is, 
hasz nos és szük sé ges ha son ló ka te gó ri á kat és mu ta tó kép zé si mód sze re ket ta lál ni a rend sze rek le írá sá -
ra. Ma gyar or szá gon, ahol az ok ta tá si sta tisz ti ka rend sze rét a rend szer vál tás után je len tõ sen át kel lett
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ala kí ta ni, a sta tisz ti kai re form so rán az UOE adat de fi ní ci ó it és az ISCED ka te gó ri á it használtuk, és
korábban nem vizsgált területekre is kiterjesztettük az adatgyûjtést, például a ta ná rok életkorára.

Egy má sik pél da: egyes szö vet sé gi ál la mok ok ta tás irá nyí tá sa te rü le ti szin tû, s az ok ta tá si rend -
szer rõl nem vagy csak na gyon ke vés or szá gos adat áll ren del ke zés re. Ezek ben az or szá gok ban az
INES fo lya mat rend kí vü li ki hí vást je lent, mi vel az or szá gos nál ki sebb össze sí té sek nek sem mi hasz nát
nem vet ték. Hosszú idõ so rán ezek az or szá gok olyan or szá gos adat rend szert ala kí tot tak ki, amely nek
se gít sé gé vel részt ve het tek az INES in di ká tor prog ram ban, és össze ha son lít hat ták or szá guk tel je sít mé -
nyét más or szá go ké val. Ka na dá ban pél dá ul az INES prog ram adott ösz tön zést or szá gos adat bá zis lét -
re ho zá sá ra. Spa nyol or szág ban és Svájc ban, ahol szin tén re gi o ná lis, il let ve kantonális ke ret ben szer ve -
zõ dik az ok ta tás, sa ját bel sõ adatrendszereik összehangolását az INES program keretében – ürü -
gyén? – tudták elvégezni.

Az INES te vé keny ség hez kap cso ló dó ada to kat az or szá gos adat rend sze rek ré sze ként is hasz nál -
ják, mint egy össze kö tõ elem ként, mi ál tal az or szá gos ada tok nem zet kö zi pers pek tí vá ba he lyez he tõk.
A PISA 2000 fel mé rést pél dá ul szá mos or szág – így Ma gyar or szág is – ki egé szí tet te sa ját or szá gos ér -
de kû fel mé ré se i vel, meg nö vel ve ezek nek az ada tok nak az ér té két a nem zet kö zi össze ha son lí tás ból
adó dó to váb bi in for má ci ók kal.

Az INES há ló zat épí tõ te vé keny sé ge. Az or szá gok kö zöt ti és a nem zet kö zi szer ve ze tek kel foly ta tott
együtt mû kö dés egyik fon tos mel lék ered mé nye az ún. „cso por tos ta nu lá si” és „há ló zat épí té si” ha tás.
A ha son ló hát te rû és ok ta tá si kul tú rá jú or szá gok gyak ran al kot nak sa já tos ér dek cso por tot ada ta ik to -
váb bi elem zé se cél já ból. Ez az országcsoporton be lü li együttmûködés kü lö nö sen jellemzõ a skandináv
országokra. 

Az INES te vé keny sé ge jó ha tás sal van az ok ta tás po li ti ku sok és a ku ta tók tag or szág okon be lü li
együtt mû kö dé sé re. Az ok ta tást min den or szág ban bel ügy ként ke ze lik. A nem zet kö zi ku ta tók kis szá -
mú kö zös sé gét le szá mít va – amely ele nyé szõ bár mely or szág pe da gó gu sa i nak szá má hoz ké pest – sem
a ta ná rok, sem az ok ta tás po li ti ku sok nem na gyon tö rõd nek az zal, hogy más or szá gok ban mi tör té nik.
Az INES rend kí vül si ke res nek bi zo nyult ab ban a te kin tet ben, hogy az OECD-országokban lét re ho zott
egy el kö te le zett ok ta tás po li ti ku sok ból álló nem zet kö zi kö zös sé get, és ez ál tal köz vet ve elõ moz dí tot ta
az or szá gon be lü li part ner kap cso lat fej lõ dé sét ku ta tók, elem zõk és ok ta tás po li ti ku sok kö zött. A kor -
má nyok el kö te le zé se és a kor má nyok irán ti el kö te le zett ség ré vén az INES szé le sebb ér dek lõ dést kel tett 
az ok ta tás po li ti ku sok kö ré ben a nem zet kö zi össze ha son lí tás iránt. A po li ti ku sok meg ér tet ték, hogy
elõ tér be ke rült az egyes or szá gok ok ta tá si rend sze ré nek és ok ta tás po li ti ká já nak mû kö dé se és tel je sít -
mé nye a saj tó nak az INES és PISA prog ra mok iránt ta nú sí tott rend kí vü li fi gyel me, va la mint az
OECD-országokbeli nem zet kö zi adat bá zis ok hoz zá fér he tõ sé ge ré vén. Mind az ok ta tás po li ti ku sok,
mind pe dig a ku ta tók meg ér tet ték az ada tok nem zet kö zi mi nõ ség el len õr zé sé nek a je len tõ sé gét. En nek
nyo mán meg in dult a pár be széd az or szá gos mu ta tók ról, az ada tok mi nõ sé gé rõl, és az ok ta tá si rend -
szer re jel lem zõ eré nyek és hi á nyos sá gok ki ér té ke lé sé nek mód szer ta ná ról. Ha pe dig vég re meg kez dõ -
dött az ok ta tás po li ti ku sok és a ku ta tók pár be szé de, ak kor mind a ku ta tás, mind pedig a politika ereje
és korlátai világosabbá válnak. A vitákban egyre nagyobb figyelmet kap a tapasztalatcsere és a
konszenzus kialakításának stratégiája. A nemzetközi együttmûködés ezen a területen szemmel
láthatóan hatékony modelleket és értékes tapasztalatokat eredményezett.

Összefoglalás

Az ok ta tá si in di ká to ro kat a rész le tes sta tisz ti kai ada tok so ka sá gá ból azon az ala pon vá laszt ják ki,
hogy lé nye ges in for má ci ót hor doz za nak a leg fon to sabb ok ta tás po li ti kai kér dé sek rõl. Ma az INES a
leg na gyobb nyil vá nos for rá sa az ok ta tás po li ti kai szem pont ból lé nye ges mu ta tók nak. Az INES mun ka -
cso port jai és de cent ra li zált pro jekt jei ál tal lét re ho zott adat bá zis ok és ki ad vány ok sok fé le kép pen szol -
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gál ják a kor má nyok, a ku ta tók és a nagy kö zön ség igé nye it. Az INES éven ként meg je le nõ ki ad vá nya,
az Education at a Glance alap ve tõ sze re pet ját szik az OECD-országok együtt mû kö dé sé ben az ok ta tás fej -
lesz tés és az oktatáspolitika értékelése terén. 

Az INES mu ta tó it az zal a cél lal hoz ták lét re, hogy köz vet len ok ta tás po li ti kai kö vet kez te té sek le -
vo ná sá ra ad ja nak mó dot or szá gos és is ko lai szin ten, va la mint az osz tály és az egyén szint jén az ok ta -
tá si rend sze rek ki me ne té rõl, fel tét ele i rõl, tá gabb össze füg gé se i rõl és korlátairól. Eh hez a tag or szág ok
egy olyan in di ká tor mo dell ben ál la pod tak meg, amely az ál la pot – po li ti kai vá lasz – kor lá to zó fel té te -
lek ok ta tás po li ti kai lo gi kát kö ve ti. Az INES in di ká tor mo dell se gít fel tér ké pez ni az adat hi á nyo kat és
azo kat a te rü le te ket, ahol ok ta tás po li ti kai relevanciájuk miatt indokolt új mutatókat fejleszteni.

Az INES sok fé le kép pen hat az ok ta tás po li ti ká ra és a fej lõ dés re. Egy részt ada to kat szol gál tat az
egyes or szá gok ban fo lyó ok ta tás po li ti ka elem zé sé re és össze ha son lí tá sá ra, más részt esz kö zül szol gál
az ok ta tá si rend szer lé nye gi kér dé se it érin tõ tár sa dal mi és ok ta tás po li ti kai vi ták tárgy sze rûb bé té te lé -
ben és depolitizálásában. A nem zet kö zi össze ha son lí tás olyan új meg vi lá gí tás ba he lye zi egy-egy or -
szág ok ta tás po li ti ká ját, amely re egyet len or szá gon be lül – a hi ány zó va ri á ci ók mi att – nincs le he tõ ség.
A de fi ní ci ók har mo ni zá lá sá val az INES te vé keny sé ge hoz zá já rul az ok ta tá si adat gyûj té sek nem zet kö zi 
nor má i nak ki ala kí tá sá hoz. Az INES fon tos nem zet kö zi ok ta tá si adat bá zi so kat fej leszt és gon doz; ilyen
pél dá ul az OECD ok ta tá si adat bá zi sa, il let ve a PISA adat bá zis. Az OECD in di ká tor prog ram ja gaz dag
ta pasz ta lat cse ré re kí nál le he tõ sé get a mun ka cso port ok és dön tés ho zó tes tü le tek sok fé le te vé keny sé gé -
ben részt vevõ ok ta tás sta tisz ti ku sok, ku ta tók és ok ta tás po li ti ku sok szá má ra. A kö zös mun ka so rán
egy re bõ vü lõ kö zös tu dás anyag ré vén job ban meg ért het jük oktatási rendszereink rokon vonásait és
különbségeit, és jobban ki tudjuk használni a meglévõ információforrásokat a tervezés és értékelés
oktatáspolitikai feladatainak megoldására.
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 2. FE JE ZET 

Az ok ta tá si és kép zé si rend sze rek ki me ne ti jel lem zôi

Az aláb bi fe je zet a kép zé si rend sze rek ki me ne ti in di ká to ra i val fog lal ko zik. Az el múlt egy év ti zed so -
rán je len tõ sen meg vál toz tak a kép zé si rend sze rek tel je sít mé nyét jel lem zõ mu ta tók. Ko ráb ban az ok ta -
tás ki me ne ti tel je sít mé nyét el sõ sor ban a ta nul má nyi ered mé nyek mé ré sé vel, azaz az is ko la rend szer sa -
ját mé rõ esz kö ze i vel kö ze lí tet ték meg. A 90-es évek kö ze pé tõl azon ban egy re in kább a kép zés so rán
fel hal mo zott tu dás tár sa dal mi hasz no su lá sa ke rült elõ tér be. A tár sa dal mi hasz no su lás elem zé se egy
má sik al rend szer fo gal ma i val és mé rõ szá ma i val kí sér li meg jel le mez ni az is ko la rend szer tel je sít mé -
nyét, mi köz ben a vizs gált je len sé gek össze tett sé ge mi att ez egyút tal a ko ráb bi nál jó val bo nyo lul tabb
mé ré si fel ada tot is je lent. A tár sa dal mi ha szon úgy je le nik meg, mint az ok ta tá si be fek te tés sel össze -
füg gés be hoz ha tó ma ga sabb szin tû ter me lé keny ség, be le ért ve ebbe az olyan nem köz vet le nül gaz da -
sá gi jel le gû hasz not is, mint pél dá ul a bû nö zés ala cso nyabb szint je, a jobb egész sé gi ál la pot, a tár sa dal -
mi ko hé zió erõ sö dé se és a ma ga sab ban kép zet tek ak tív ál lam pol gá ri rész vé te le. A mé ré sek arra irá -
nyul nak, hogy té nyek kel is alá tá masszák, mennyi ben já rul hoz zá a kép zés e tár sa dal mi lag kí vá na tos
fo lya ma tok ala ku lá sá hoz. En nek a meg kö ze lí tés nek az elõ tér be ke rü lé sét jel zi az is, hogy míg az
1996-ban meg je lent Education at a Glance kö tet a kép zés hasz no su lá sá nak fo lya ma tát – mint egy lo gi ka i -
lag és idõ rend ben kö vet ve ma gát a fo lya ma tot – az utol só fe je zet ben tár gyal ja, a 2002-es kö tet – a kép -
zés po li ti kai hang súly ok át ren de zõ dé sé vel össz hang ban – a ta nu lás ha tá sa i nak szán ki emelt sze re pet, s 
a té ma kört dön tõ en az elsõ fe je zet ben tár gyal ja.

Az aláb bi ak ban a té ma kör höz tar to zó leg fon to sabb in di ká to ro kat mu tat juk be. Össze kap cso ló -
dá suk té nye, tar tal ma és mód ja igen fon tos. A ki me ne ti in di ká to rok azt jel zik, hogy a kép zés mi lyen
mér ték ben ad vá laszt a mun ka erõ-pi a ci el vá rá sok ra, s ez zel mi lyen élet esé lye ket biz to sít az is ko lá ból
ki ke rü lõk nek. Az in di ká to rok egy ré sze az ok ta tás nak tár sa dal mi (mak ro-) szin tû, más ré szük pe dig
egyé ni szin tû meg té rü lé sét kí sér li meg ér tel mez ni és mér he tõ vé ten ni. Az adat for rá sok jel le ge, il let ve a 
mér he tõ ség és az össze ha son lít ha tó ság kö ve tel mé nye ter mé sze te sen ele ve kor lá to kat szab a leg meg fe -
le lõbb in di ká to rok ki ala kí tá sá nak. A kép zés egyé ni szin tû hasz no su lá sát je len leg pél dá ul el sõ sor ban a
mun ka erõ-pi a ci po zí ci ó val, va la mint a mun ká ból szár ma zó ke re se tek szint jé vel mé rik.1 A társadalmi
szintû hasznosulás mérése a képzési befektetés és a gazdasági növekedési mutatók kapcsolatának
elemzésére összpontosul.
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1 Az ugyanazokból az adatokból képzett összetett esélymutatók, mint például a képzésben, foglalkoztatottként, ill.
munkanélküliként eltöltött évek várható száma, más módon ragadják meg a kérdést (lásd EAG 2002 A12).



Je len fe je zet hat in di ká tort tár gyal rész le te sen. Az is ko lá zott ság szint je és a mun ka erõ-pi a ci stá tus kö -
zöt ti kap cso lat an nak át lá tá sát te szi le he tõ vé, hogy az is ko lá zás mi lyen mér té kû esélyt biz to sít a mun -
ka erõ-pi a ci bol do gu lás hoz, il let ve mi lyen mér ték ben „véd” a mun ka nél kü li vé vá lás tól (EAG 2002
A11). A fo lya ma tos szak mai kép zés ben való rész vé tel – mint az egész éle ten át tar tó ta nu lás egyik ki emel -
ten fon tos és sta tisz ti ka i lag ér tel mez he tõ met sze te – azt mu tat ja, hogy a kö te le zõ is ko lá zást kö ve tõ en
mi lyen mér ték ben gya ra pít ják tu dá su kat az egyé nek, s hogy a fel nõtt ko ri kép zé si le he tõ sé gek el osz tá -
sa mi lyen jel leg ze tes sé ge ket mu tat a kö te le zõ is ko la rend sze rû kép zés hez vi szo nyít va (EAG 2002 C4).
Az is ko lá ból a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net té ma kö re is elõ tér be ke rült: ez an nak a fel is me ré sé bõl fa -
kad, hogy az is ko lai kép zés és a mun ka erõ pi ac össze kap cso lá sa, va la mint a kép zett ség hasz no su lá sá -
nak biz to sí tá sa spe ci á lis köz ve tí tõ in téz mé nyek mû kö dé sét te szi szük sé ges sé. Amint a sta tisz ti kai
adat gyûj tést meg ala po zó elem zé sek fel tár ták, több évig el hú zó dó élet sza kasz ról van itt szó, amely nek
meg is me ré se ko moly ki hí vást je lent az ad dig al kal ma zott ha gyo má nyos sta ti kus mé ré si tech ni kák szá -
má ra is. Az is ko lai kép zés so rán „le ma ra dók”, az is ko lá zás ból ki hul lók lét szá má nak ala ku lá sa ugyan -
csak a kép zé si rend szer tel je sít mény mu ta tói közé so rol ha tó, ugyan ak kor pe dig spe ci á lis, tár sa da lom -
po li ti kai je len tõ sé gû té mát is érint. Mi vel az is ko lá zás meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a mun ka erõ-pi a ci,
és en nek ré vén a tár sa dal mi in teg rá ció egé szét il le tõ en, rend kí vül fon tos az is ko lai kép zés ben si ker te -
len cso por tok fel tér ké pe zé se, a si ker te len ség is ko lai és is ko lán kí vü li oka i nak fel tá rá sa és meg fe le lõ
kom pen zá ló me cha niz mu sok fel ku ta tá sa (EAG 2002 C6).

Az ok ta tá si rend sze rek fenn tar tá sa és fo lya ma tos fej lesz té se – kü lö nö sen e szek tor je len tõs bõ vü -
lé se ide jén – a köz ki adá sok egyik ki emelt te rü le te. Az ok ta tá si rend sze rek mû köd te té sé ért fe le lõs dön -
tés ho zók és a kép zés be be fek te tõ egyé nek szá má ra egy aránt fon tos an nak mér he tõ vé té te le, hogy a
kép zés mint be fek te tés mi lyen mér ték ben té rül meg. Az ok ta tás szû kebb ér te lem ben vett gaz da sá gi
meg té rü lé sé nek (a jö ve del mek, az adók ala ku lá sa, a gaz da sá gi tel je sít mény nö ve ke dés) mé ré se mel lett
egy re nõ az igény a köz ve tett ha szon – mint a tár sa dal mi ko hé zió nö ve ke dé sé nek – fel tér ké pe zé se és
mér he tõ vé té te le iránt. Az is ko lá zott ság szint jé nek és a ke re se tek össze füg gé sé nek ala ku lá sa egyi ke a gaz -
da sá gi jel le gû meg té rü lé si mu ta tók nak. Az em be ri tõke és a gaz da sá gi nö ve ke dés mér té ké nek ala ku lá sa
kö zöt ti össze füg gés ugyan csak a gaz da ság di men zi ó já ban méri a meg té rü lést, de míg a ke re se tek az
egyén szint jén, ez utób bi mak ro szin ten jel lem zi a két té nye zõ kö zöt ti kap cso la tot (EAG 2002 A14).
A kép zés be tör té nõ be fek te tés és az em be ri tõke hasz no su lá sa azok a te rü le tek, ahol a meg lé võ in di ká to rok
fej lesz té se mel lett az új in di ká to rok ki ala kí tá sá ra irá nyu ló erõ fe szí té sek kap nak kü lö nö sen nagy hang -
súlyt, noha e mun ka egy elõ re csak a kez de tek nél tart (EAG 2002 A13).

2.1. Az is ko lá zott sá gi szint és a mun ka erõ-pi a ci stá tus
össze füg gé se

Az Education at a Glance 2002-ben ki adott kö te té ben több in di ká tor fog lal ko zik az is ko lá zás és a mun -
ka erõ pi ac kö zöt ti kap cso lat tal. Az egyik in di ká tor (EAG 2002 A3) a fel nõt tek, ezen be lül az ak tív né pes -
ség is ko lá zott sá gá ról ad ké pet (lásd még 5. fe je zet). Egy má sik (EAG 2002 A12) a 15 éves né pes ség el kö -
vet ke zen dõ más fél év ti ze dé re vo nat ko zó an ad becs lést a kép zés ben, mun ka nél kü li ként, il let ve inak tív ként
el töl tött évek vár ha tó szá má ról. Mi vel a mo dern tár sa dal mak ban az egyé nek mun ka erõ-pi a ci hely ze te
dön tõ en be fo lyá sol ja élet esé lye ik egé szét, így a té ma kör höz tar to zó in di ká to rok köz vet ve érin tik a tár -
sa dal mi po zí ci ók el éré sé nek esé lye it, il let ve a tár sa dal mi in teg rá ció és az is ko lá zás kap cso la tát is. Az
aláb bi ak ban az is ko lá zott ság szint jé nek és a mun ka erõ-pi a ci ak ti vi tás mér té ké nek a kap cso la tát be mu ta tó in di -
ká tor ra (EAG 2002 A11) té rünk ki rész le te sen.

A mun ka erõ-pi a ci rész vé telt az is ko lá zás si ke res sé gé nek egyik le het sé ges – bár ko ránt sem egyet -
len – mu ta tó ja ként ke ze lik. Az is ko lá zott ság és a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel in di ká to ra mak ro szin ten ar ról
ad jel zést, hogy a kép zés mennyi re áll össz hang ban a gaz da ság el vá rá sa i val, mi lyen mér ték ben ké pes
a le en dõ mun ka erõt a fog lal koz ta tás igé nye i nek meg fe le lõ en fel ké szí te ni. Az egyé nek szint jén ez a
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mu ta tó az ok ta tás ba tör té nõ be fek te tés egyik le het sé ges meg té rü lé si mód já ról is ké pet ad. Az in di ká tor 
ugyan ak kor úgy is ér tel mez he tõ, mint az ok ta tá si ki adá sok meg té rü lé sé nek a mak ro szin tet érin tõ mé -
rõ esz kö ze, hi szen az is ko lá ban ki kép zett cso por tok ki szo ru lá sa a mun ka erõ-pi ac ról je len tõs gaz da sá gi
vesz te sé get is je lent. Mind azok ban az or szá gok ban, ahol a né pes ség de mog rá fi ai össze té te le je len tõs
„el öre ge dé si” fo lya ma tot mutat, az ellátási rendszerek hosszabb távon történõ fenntartásához
rendkívül fontos a munkaerõ-piaci aktivitás megfelelõ szintjének biztosítása.

Ál ta lá nos ten den ci a ként meg ál la pít ha tó, hogy a leg több OECD-tagországban az is ko lai vég zett -
ség szint jé nek nö ve ke dé sé vel a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel mér té ke is nö vek szik. A fel sõ fo kú  vég -
zettséggel ren del ke zõk kö ré ben jó val na gyobb ará nyú a rész vé tel, mint az ala cso nyabb iskolázottságú
mun ka erõ kö ré ben. A kü lönb ség kü lö nö sen nagy mér té kû a fér fi ak kö ré ben, a kö zép fo kú vég zett ség -
gel ren del ke zõk s az an nál ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gû ek cso port ja kö zött. A tag or szág ok át la gát
te kint ve a 25–64 éve sek kö ré ben 86% a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel ará nya (a nõk kö ré ben 65%), és 5% a
mun ka nél kü li sé gi ráta (a nõk kö ré ben 6,1%). A kö zép fok nál ala cso nyabb vég zett ség gel ren del ke zõk
kö zött a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel ará nya 77%, a mun ka nél kü li sé gé pe dig 8,9% (a nõk kö ré ben 50%,
ill. 9,4%). A fõ is ko lai, egye te mi vég zett ség nek meg fe le lõ szin tû is ko lá zott ság gal ren del ke zõk kö ré ben
ugyan ak kor 93% a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel (a nõk kö ré ben 83%), és 2,8% (a nõk nél 3,5%) a mun ka -
nél kü li sé gi arány (lásd füg ge lék 2.1. és 2.2. táblázat).

Ma gyar or szá gon kö zel egy év ti ze de rend kí vül ala csony a mun ka erõ-pi a ci ak ti vi tás. A 25–64
éves fér fi ak 75%-a, a nõk 58%-a vesz részt a mun ka erõ pi a con – ez mind két eset ben jó val az
OECD-átlag alatt ma rad, s ke ve sebb a ha son ló gaz da sá gi át ala ku lá son át ment or szá gok át la gá -
nál is (Cseh or szág: 87%, ill. 70%; Szlo vá kia: 86%, ill. 71%; Len gyel or szág: 81, ill. 67%). Az 1990-es 
évek elsõ har ma dá ban a tö me ges mun ka nél kü li ség kö vet kez té ben az ak tív korú né pes ség egy
igen je len tõs ré sze ki lé pett a mun ka erõ-pi ac ról. Mi vel a mun ka erõ pi a cot el ha gyók je len tõs ré sze
a ko rai nyug dí ja zást, il let ve a csa lá di gaz dál ko dás ba vagy a szür ke gaz da ság ba való vissza vo nu -
lást vá lasz tot ta, s rá adá sul a fi a ta labb kor osz tály ok lét szá ma is fo lya ma to san csök ke nõ  tenden -
ciát mu tat, csak igen las san és nem is tel jes mér ték ben állt hely re a ko ráb bi ak ti vi tá si szint. Fen ti -
ek kel is össze függ, hogy a mun ka nél kü li ség ará nya is ala cso nyabb az eu ró pai át lag nál.

Ma gyar or szá gon a ma ga sabb – el sõ sor ban a fel sõ fo kú – kép zett ség mun ka erõ-pi a ci „vé dõ ha -
tá sa”, azaz a mun ka nél kü li vé vá lás esé lyét csök ken tõ ha tá sa az adott nem zet kö zi össze ha son -
lí tás ban igen erõs nek ne vez he tõ. Míg a fel sõ fo kú vég zett ség gel  ren del ke zõk kö ré ben a 2001-es 
évre vo nat ko zó mun ka nél kü li sé gi ráta az OECD-országok át la gát te kint ve 2,8% a fér fi ak, és
3,5% a nõk kö ré ben, Ma gyar or szá gon a fel sõ fo kú vég zett sé gû fér fi ak kö ré ben ez az arány
1,1%-ot, a nõk kö ré ben pe dig 1,3%-ot mu tat (lásd EAG 2002 A11.2).

A mun ka nél kü li ség és a kép zett ség szint jé nek kap cso la ta ter mé sze te sen szá mos egyéb té nye zõ -
vel is össze függ. Az ala csony vég zett sé gû ek kö ré ben jel lem zõ en ma gas mun ka nél kü li sé gi arány pél -
dá ul a gaz da sá gi át ren de zõ dés kö vet kez té ben meg ne he zült mun ka pi a ci kö rül mé nyek kel ma gya ráz -
ha tó a volt szo ci a lis ta or szá gok ban, ami lye nek Ma gyar or szág, Cseh or szág, Len gyel or szág és Szlo vá -
kia. Azok ban az or szá gok ban ugyan ak kor – pél dá ul Por tu gá li á ban –, ahol a né pes ség je len tõs ré sze él
a me zõ gaz da ság ból, az ala csony szin tû is ko lá zott ság sem fel tét le nül jár együtt ma ga sabb ará nyú
munkanélküliséggel (lásd 2.1. ábra, ill. függelék 2.1. táblázat).

A mun ka erõ-pi a ci rész vé tel  mérésekor hang sú lyos fi gyel met kap a két nem hely ze té nek kü lön bö zõ sé ge. 
Az a ten den cia tapasztalható, hogy a fér fi ak és nõk mun ka erõ-pi a ci ak ti vi tá si szint je kö zöt ti kü lönb ség 
je len tõ sen csök ken az is ko lai vég zett ség szint jé nek emel ke dé sé vel, azaz míg az ala csony szin ten is ko -
lá zott nõk jó val na gyobb mér ték ben ma rad nak tá vol a mun ka erõ pi ac tól, mint az is ko lá zat lan fér fi ak,
ad dig a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ nõk és fér fi ak kö zött a kü lönb ség jó val ki sebb. A nõk mun -
ka erõ-pi a ci rész vé tel ének mér té két ugyan ak kor szá mos kul tu rá lis té nye zõ is be fo lyá sol ja. Ez tük rö zõ -
dik azok nak az or szá gok nak az ada ta i ban, ahol a nõk mun ka vég zé se ha gyo má nyo san igen je len tõs
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mér ték ben a ház tar tás keretei között marad, például Törökország, Mexikó, Görögország, Írország és
Spanyolország esetében. 

A nõk és a fér fi ak mun ka erõ-pi a ci ak ti vi tá sa kö zöt ti kü lönb sé get te kint ve Ma gyar or szág a kö -
zép me zõny ben he lyez ke dik el. Az azo nos kép zett sé gû fér fi ak és nõk kö zöt ti el té ré sek mér sé -
kel teb bek, mint az OECD-országok több sé gé ben, 10–15% kö zött mo zog nak, míg egyes or szá -
gok ban el érik a 40–60% kö rü li ér té ket is (lásd füg ge lék 2.2. táb lá zat, és EAG 2002 A11.2).

A ne mek kö zöt ti kü lönb ség a mun ka nél kü li ség te kin te té ben is ér vé nyes. Az or szá gok há rom jel leg ze tes
cso por tot al kot nak. Több mint egy har ma duk ban – Gö rög or szág, Spa nyol or szág, Olasz or szág, Fran cia or -
szág, Bel gi um mel lett Len gyel or szág ese té ben –  a nõk va la mennyi is ko lá zott sá gi szin ten na gyobb mér ték -
ben érin tet tek a mun ka nél kü li ség ben, mint az azo nos vég zett sé gû fér fi ak. Az or szá gok egy má sik cso port -
já ban a kü lönb sé gek csak 1-2% kö rül mo zog nak, s nem egy irá nyú ak, azaz kép zett sé gi szin ten ként vál to zó, 
hogy me lyik nem érin tett na gyobb arány ban: ebbe a cso port ba so rol ha tó töb bek kö zött Ír or szág és Svéd or -
szág. A har ma dik cso port ese té ben a mun ka nél kü li ség ma ga sabb az ala csony iskolázottságú fér fi ak kö ré -
ben, mint a nõk kö ré ben; a leg ki ug róbb mér té kû, 16% a kü lönb ség Szlo vá kia ese té ben. 

Ma gyar or szág a ne mek sze rin ti kü lönb ség te kin te té ben a har ma dik cso port ba so rol ha tó: a kö -
zép fo kú vég zett ség gel nem ren del ke zõ ma gyar fér fi ak kö ré ben a mun ka nél kü li ség ará nya a
2001-es ada tok sze rint 12,5% volt, míg a nõk kö ré ben 7,6%. A kü lönb ség je len tõs rész ben össze -
függ az zal, hogy a gaz da sá gi vissza esés és a nyo má ban járó mun ka nél kü li ség el sõ sor ban azo kat
az ága za to kat, pél dá ul a ne héz ipart érin tet te, ahol ala csony kép zett sé gû fér fi a kat fog lal koz tat tak
je len tõs arány ban. Ez eset ben is ér vé nyes, hogy a vég zett ség nö ve ke dé sé vel a ne mek kö zöt ti el té -
rés is csök ken. A kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk kö ré ben a ne mek kö zöt ti arány kü lönb -
ség jó val ki sebb mér té kû, a fér fi ak kö ré ben 4,8%, a nõk kö ré ben 4,2%. A fel sõ fo kú vég zett sé gû ek 
kö ré ben a kü lönb ség még ki sebb, irá nya azon ban meg for dul, és míg a fér fi ak kö ré ben alig 1,1%,
a nõk kö ré ben né mi leg ma ga sabb: 1,3% (lásd füg ge lék 2.2. táblázat).
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2.1. ábra

A mun ka erõ-pi a ci rész vé tel ará nya
a 25–64 éves né pes ség kö ré ben ne mek és is ko lai vég zett ség szerint (2001)

For rás: EAG 2002 A11.1.



2.2. Rész vé tel a fo lya ma tos szak mai kép zés ben

Az egész éle ten át tar tó ta nu lás jel sza va egy re na gyobb te ret kap az egyes nem ze tek mun ka erõ- és
kép zé si po li ti ká já ban. Az ebbe a fo ga lom kör be tar to zó ta nu lá si és kép zé si te vé keny sé gek kö zött ki -
tün te tett sze re pe van az ún. fo lya ma tos kép zés nek, azaz a fel nõtt kor ban, mun ka mel lett foly ta tott ta -
nu lás nak (EAG 2002 C4). Je len tõ sé ge nem csu pán ab ban áll, hogy le he tõ vé te szi a ko ráb ban ala cso -
nyabb vég zett sé get szer zõk fel nõtt kor ban tör té nõ fel zár kóz ta tó kép zé sét, azaz a kép zett sé gi de fi cit
felszámolását, de a ma ga sabb szin ten is ko lá zot tak mun ka vég zõ ké pes sé gé nek kar ban tar tá sá ban, il -
let ve nö ve lé sé ben is segít. A fo lya ma tos kép zés ben való rész vé tel mér té ké nek és egyéb jel lem zõ i nek
– in ten zi tá sá nak, fi nan szí ro zá sá nak – elem zé se azok közé a te rü le tek közé tar to zik, ahol a gyak ran
han goz ta tott cél ki tû zé sek tény le ges meg va ló su lá sa mér he tõ vé, és ez zel nyo mon kö vet he tõ vé vá lik
(EAG 2000 C7).2

 A né pes ség kép zett sé gé nek ala ku lá sá ra vo nat ko zó ada tok azt jel zik, hogy a fi a ta lok egy re na -
gyobb arány ban sze rez nek ma ga sabb vég zett sé get. Ez azon ban ön ma gá ban csak igen las san len ne ké -
pes biz to sí ta ni a gyor su ló nem zet kö zi ver seny ben szük sé ges sé váló ma gas szin ten kép zett mun ka erõt. 
Rá adá sul az is ko lá zás so rán meg sze rez he tõ is me re tek csu pán az em be ri tõke gya ra pí tá sá nak egyik
össze te võ jét je len tik, s az is ko lá zás mel lett egyen ran gú an fon tos té nye zõ vé vál nak az élet egyéb hely -
szí ne in, pél dá ul a mun ka he lyen meg szer zett is me re tek. Az egész éle ten át tör té nõ ta nu lás stra té gi ai
meg kö ze lí té se ér de ké ben ki kell te hát lép ni az is ko la rend sze rû kép zés ke re tei kö zül, s szá mí tás ba kell
ven ni a tár sa dal mi fej lõ dés és a gaz da sá gi nö ve ke dés szem pont já ból fon tos egyéb ta nu lá si, kép zé si le -
he tõ sé ge ket is. 

Ne he zí ti azon ban a téma elem zé sét, hogy míg az is ko la rend sze rû kép zés rõl szin te min den alap -
ve tõ sta tisz ti kai adat ren del ke zés re áll, a fo lya ma tos kép zés rõl, s ezen be lül a mun ka he lyen szer ve zett, 
il let ve a mun ka adók ál tal fi nan szí ro zott kép zé sek rõl sok szor csak igen tö re dé kes in for má ci ók kal ren -
del ke zünk. Né hány or szág ban önál ló fel nõtt kép zé si adat fel vé te lek szer ve zõd nek, má sutt a mun ka -
erõ-pi a ci adat fel vé tel vagy egyéb, ere de ti leg más cé lok ra ter ve zett fel mé rés szol gál tat in for má ci ót a
fel nõtt ko ri kép zés ben való rész vé tel rõl. Az egy sé ges fel mé rés hi á nya meg ne he zí ti az ada tok össze ha -
son lí tá sát. Ma gá nak az in di ká tor tar tal má nak a pon tos meg ha tá ro zá sa és az adat gyûj tés so rán való ér -
tel me zé se is fo lya ma tos szak mai, mód szer ta ni vita tár gya.3

Az ak tív né pes ség rész vé te le a fo lya ma tos kép zés ben (EAG 2002 C4) ar ról ad ké pet, hogy a 25–64 év
kö zöt ti fel nõtt né pes ség nek mek ko ra há nya da vesz részt kép zés ben. Az in di ká tor ezen be lül le he tõ vé
te szi az is ko lá zott ság szint je, il let ve a kép zés irá nyult sá ga sze rin ti jel lem zõk elem zé sét (lásd füg ge lék
2.3. táb la, EAG 2002 C4.1). A fel nõtt né pes ség több mint 40%-a vett részt az adat gyûj tés ben sze rep lõ 19 
or szág kö zel fe lé ben a fo lya ma tos kép zés va la mi lyen for má já ban a re fe ren cia-idõ szak alatt, azaz a kér -
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2 A képzéspolitikai célkitûzések hangsúlyai idõnként módosulnak – például a népesség egészén belül a foglalkoztatottak
képzésének témaköre kerül elõtérbe –, s e változások az adatközlések tematikus kiemeléseiben, sõt a szóhasználatában is
tükrözõdnek. Az EAG 2000-ben a folyamatos képzés kifejezés helyett a foglalkoztatottak szakismereteinek javítására
irányuló képzés szerepel, bár az ezt követõ kiadványok visszatérnek a folyamatos képzés kifejezés használatához. 

3 A folyamatos képzés magában foglalja a különféle tanfolyamokat, munkahelyi képzéseket, a szakmunkásképzés gyakorlati
részét azokban az országokban, ahol ez munkaviszony keretei között történik, a képzés módjától (magánóra, levelezõ oktatás)
függetlenül, beleértve a mûvészeti és kézmûvesképzéseket vagy az ún. szabadidõs kurzusokat is. Az egyes országokban
magának a képzésnek a fogalmát is igen eltérõen értelmezik. Míg némelyik országban a tanulás kötetlenebb formáit, mint a
jelentõsebb szakmai rendezvényeken való részvételt is képzésnek tartják, addig más országokban, például Magyarországon,
többnyire a szervezett keretek között zajló, kifejezetten képzési céllal szervezõdõ tevékenységeket sorolják ebbe a körbe. Mivel
az adatfelvételek során az értelmezés egy részét a válaszadókra bízzák, ez befolyásolja a kapott adatokat is.



de zést meg elõ zõ 12 hó nap so rán.4 Az át lag mögé te kint ve az egyes or szá gok ban igen nagy el té ré se ket
mu tat nak a rész vé te li ará nyok. A leg ma ga sabb ará nyú rész vé tel a fel nõtt kép zés te rén tör té nel mi ha -
gyo má nyok kal ren del ke zõ skan di náv or szá go kat jel le mez te, Finn or szág, Dá nia és Svéd or szág ese té -
ben a részvételi arány jóval 50% feletti értékeket mutat (lásd EAG 2002 C4.1. ábra). 

Az ada tok le he tõ vé te szik a kép zés cél ja sze rin ti elem zést, azaz an nak vizs gá la tát, hogy a rész vé -
tel mek ko ra há nya da kap cso ló dik mun ka vég zés hez vagy mun ka he lyi elõ me ne tel hez: a kép zés cél ja a
mun ka vég zõ ké pes ség ja ví tá sa, szak mai is me re tek szer zé se5 vagy az elõ me ne telt szol gá ló to vább kép -
zés; és mek ko ra mér té kû az egyéb cél ból foly ta tott kép zés ará nya: sze mé lyes ér dek lõ dés bõl foly ta tott
nyelv ta nu lás vagy ún. sza bad idõs, pél dá ul mû vé sze ti vagy kéz mû ves tan fo lyam okon való rész vé tel.
A kép zés cél ja sze rin ti össze ha son lí tás azt mu tat ja, hogy a mun ka vég zés sel össze füg gõ kép zés ben
való rész vé tel ará nya a vizs gált or szá gok összes sé gét te kint ve át la go san ala cso nyabb, mint az összes
rész vé te li arány. A mun ká hoz kap cso ló dó kép zés ben való rész vé tel Dá nia, Norvégia és az Egyesült
Királyság esetében a legmagasabb arányú (lásd 2.2. ábra).

Cseh or szág, Olasz or szág, Hol lan dia és Né met or szág ese té ben je len tõs kü lönb ség mu tat ko zik a kép -
zé si cé lok kal össze füg gés ben a ne mek rész vé te li ará nyá ban. Kü lö nö sen a mun ká hoz kap cso ló dó kép -
zé sek ese té ben jó val ala cso nyabb szin tû a nõk rész vé te le, amit ala cso nyabb ará nyú mun ka erõ-pi a ci

32

2.  F E J E Z E T

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F N F N F N F N F N F N F N F N F N

Egyesült Királyság

(IALS 95/96)

Norvégia 

(IALS 98/99)

Finnország

(2000)

Csehország

(IALS 98/99)

Németország

(2000)

Írország

(IALS 95/96)

Olaszország

(IALS 98/99)

Magyarország

(IALS 98/99)

Lengyelország

(IALS 94/95)

Alsó középfok Felsõ középfok Felsõfok

%

2.2. ábra

A fo lya ma tos kép zés ben való rész vé tel a 25–64 éves né pes ség kö ré ben a kér de zést
meg elõ zõ egy év ben ne mek, a részt ve võk is ko lá zott sá gi szint je, va la mint a ka pott kép zés

jel le ge sze rint

For rás: EAG 2002 C4.1. 

4 A C4 indikátor elõállításához kétféle adatforrás került felhasználásra. Az országok egy részénél – Finnországban,
Németországban – az adatok önálló, néhány ezer fõs mintán végzett nemzeti adatfelvételekbõl származnak, a többi ország
esetében pedig az 1994–1998 között folytatott ún. nemzetközi felnõtt írásbeliséget vizsgáló adatfelvétel (IALS) kiegészítõ
kérdéseire adott válaszok kerültek feldolgozásra. Ez utóbbi adatfelvétel az elõzõnél tágabban határozza meg a képzés
fogalmát, és kettõ helyett három csoportot alkot a képzés célja szerint: munkavégzéshez, ill. elõmenetelhez kapcsolódó,
egyéni érdeklõdést szolgáló, ill. egyéb célból folytatott képzés.

5 A magas részvételi arány egyes esetekben abból is adódik, hogy az országok egy részében, iskolarendszerû szakképzés nem
lévén, ez a feladat az alapiskolázást követõen a felnõttképzési szektorra hárul. Ez utóbbi érvényes többek között a magas
részvételi arányt mutató Egyesült Államokban.



rész vé tel ük ma gya ráz hat. A sor vé gén Len gyel or szág, Bel gi um fla mand ré sze, il let ve Olasz or szág áll:
a nõk ala csony rész vé te li ará nya eb ben a kör ben is jel lem zõ. A nõk nek a fér fi a ké nál ma ga sabb rész vé -
te li ará nya a leg na gyobb rész vé telt mu ta tó or szá gok ban ta pasz tal ha tó: Finn or szág ban, Dá ni á ban.
 Magyarország a fo lya ma tos kép zés ben való rész vé telt te kint ve a leg ala cso nyabb rész vé te li ará nyok kal 
jel le mez he tõ or szá gok cso port já ba tar to zik, Len gyel or szág gal együtt. Ezek ben az or szá gok ban a rész -
vé te li arány nem éri el a 20%-ot (EAG 2002 C4.1).

Ma gyar or szá gon az 1998/99-es év ben a 25–64 év kö zöt ti fel nõt tek 18%-a vett részt va la mi lyen,
fo lya ma tos kép zés ként azo no sít ha tó kép zés ben, s en nél va la mi vel ala cso nyabb (13%) volt az
arány, ha csak a mun ká hoz kap cso ló dó kép zés ben való rész vé telt te kint jük. Az összes kép zést
fi gye lem be véve a két nem rész vé te le kö zöt ti kü lönb ség csu pán 2% (a fér fi ak 17%, a nõk
19%-os arány ban vet tek részt kép zés ben), míg a mun ká hoz kap cso ló dó kép zé sek nél a kü lönb -
ség még ke ve sebb: a fér fi ak ese té ben 12%, a nõk ese té ben 13%. A ma gyar ada tok ból te hát az a
kép raj zo ló dik ki, hogy az ala csony rész vé te li szint mel lett sem a kép zés cél ja sze rin ti, sem a
ne mek kö zöt ti kü lönb sé gek nem ha lad ják meg a me zõny át la gát (EAG 2002 C4.1).

Rend kí vül fon tos össze füg gést tár fel a fo lya ma tos kép zés ben való rész vé tel ada ta i nak az is ko lai vég -
zett ség sze rin ti cso por to sí tá sa. A ka pott ered mé nyek köz vet ve azt is jel zik, hogy a kép zé si le he tõ sé gek
tár sa dal mi el osz tá sát, il let ve az egyé nek nek a kép zés hez való hoz zá fé ré sét mennyi re ha tá roz za meg
az alap kép zés ben el ért szint. A 19 or szág ada ta it fel hasz ná ló elem zés azt mu tat ja, hogy kö zü lük
11-ben a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ fel nõt tek nek két szer-há rom szor ak ko ra esé lyük van a
mun ká hoz kap cso ló dó kép zés ben való rész vé tel re, mint azok nak a fel nõt tek nek, akik nem fe jez ték be
a fel sõ kö zép fo kú ta nul má nya i kat. Azok ban az or szá gok ban, ahol a fo lya ma tos kép zés ben való rész -
vé tel vi szony lag ala csony ará nyú, ezek az elõ ze tes is ko lá zott ság gal össze kap cso ló dó kü lönb sé gek még 
na gyob bak: az is ko lá zot tabb cso por tok több szö rö sen na gyobb eséllyel jut nak kép zés hez, mint az ala -
csony szin ten is ko lá zot tak pél dá ul Len gyel or szág, Ma gyar or szág, Ír or szág és Olasz or szág ese té ben
(EAG 2002 C4.1). 

Mind ez azt jel zi, hogy a kö te le zõ is ko lá zás sza ka szá ban ki ala kult kép zett sé gi egyen lõt len sé ge ket 
– s az ez zel össze füg gõ elõ nyö ket – a fel nõtt ko ri kép zé sek to vább erõ sí tik. Ez azt is je len ti, hogy ép pen
azok jut nak leg ke vés bé ha son ló kép zé si le he tõ sé gek hez, akik nek a leg na gyobb szük sé gük len ne rá. Az 
elõ ze tes kép zett ség sze rin ti kü lönb sé gek vi szony lag ki sebb nek – há rom szo ros ér ték kö rü li nek – mu -
tat koz nak azok ban az or szá gok ban, ahol a rész vé te li arány egé sze ma gas: Dá ni á ban, Finn or szág ban,
Svéd or szág ban. Eb bõl az a kép zés po li ti kai szem pont ból fon tos össze füg gés is ki ol vas ha tó, hogy ma -
ga sabb szin tû kép zé si ak ti vi tás mel lett ki seb bek az esély kü lönb sé gek, va gyis a hoz zá fé rés le he tõ sé ge i -
nek ki bõ ví té se – fõ ként az ala cso nyabb szin tû elõképzettséggel rendelkezõk elõnyben részesítésekor –
az esélykülönbségek mérséklésére is hatással lehet. 

A ma gyar ada tok jel zik a kép zett ség sze rin ti leg ki ug róbb kü lönb sé ge ket: a leg ala cso nyabb és a 
leg ma ga sabb kép zett sé gi szint kö zöt ti esély kü lönb ség több mint nyolc szo ros ará nyú (lásd
EAG 2002 C4.2. ábra).  Ma gyar or szá gon a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gû ek nek jó val na gyobb a
rész vé tel re való esé lyük. A két nem kö zöt ti kü lönb sé gek – mint a leg több mu ta tó ese té ben – az
is ko lai vég zett ség nö ve ke dé sé vel ha zánk ban is csök ken nek.  

Az is ko lá zott ság szint je és a fo lya ma tos kép zés ben való rész vé tel kö zöt ti kap cso lat szo ros és po -
zi tív ab ban az ér te lem ben is, hogy azok ban az or szá gok ban mu tat ma ga sabb szin tet az is ko lá zás utá ni
kép zés, ahol a né pes ség is ko lá zott sá gi szint je ma gas nak ne vez he tõ; az ok ta tás ra, ku ta tás ra és fej lesz -
tés re for dí tott ki adá sok a kor sze rû tech no ló gia je len lét éhez kap cso lód nak; s a fel nõtt ko ri kép zést e kö -
rül mé nyek is ösz tön zik. Jel leg ze tes példaként említhetõk a skandináv országok.

A ko ráb bi kö te tek ben köz zé tett ada tok és azok elem zé se nyo mán ki raj zo lód tak e kép zé si for ma
leg jel lem zõbb ten den ci ái. E ko ráb bi adat köz lé sek a fo lya ma tos kép zés ben való rész vé tel nek más jel lem zõ it is 
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érin tet ték, ame lyek a 2002-es kö tet ada ta i nak be mu ta tá sá ban nem kap tak he lyet, de ame lyek fon to sak
a fel nõtt ko ri, mun ka mel let ti kép zés sel kap cso la tos össz kép tel jes sé té te lé hez. Ezek a di men zi ók: a kép -
zés ben töl tött idõ, a részt ve võk élet ko ra, és a gaz da sá gi szek to rok, il let ve a mun ka he lyi szer ve zet mé re te sze rin ti 
kü lönb sé gek.6 A fo lya ma tos kép zés ben töl tött át la gos idõ szé les ská lán mo zog, át la go san évi 20 óra volt
Len gyel or szág ban, és 57 óra Hol lan di á ban (lásd EAG 2000 C7.1). A hosszabb ide jû kép zé sek rend sze -
rint na gyobb, pél dá ul mun ka erõ-pi a ci vagy a mun ka he lyi elõ me ne tel hez kap cso ló dó elõ nyö ket biz to -
sí tó kép zé si prog ra mok, ami azt jel zi, hogy a magasabb szintû iskolázottsággal rendelkezõk
profitálnak többet az iskolázást követõ képzési lehetõségekbõl. 

Je len tõs a kü lönb ség a fog lal koz ta tott ság sze rint. A mun ka nél kü li ek kép zés ben való rész vé te le fele 
olyan ará nyú, mint a fog lal koz ta tot ta ké, a kép zé sük át la gos ide je vi szont hosszabb, ami min den bi -
zonnyal a mun ka nél kü li ek ese té ben jel lem zõ nek mond ha tó át kép zé si prog ra mok jel le gé bõl adó dik.
A fo lya ma tos kép zés ben való rész vé telt il le tõ en az élet kor men tén is jel leg ze tes kü lönb sé gek mu tat koz nak az 
egyes cso por tok kö zött. A fi a ta labb, 25–34 év kö zöt ti mun ka vál la lók át la go san két szer annyi idõt töl te -
nek a fo lya ma tos kép zés ben, mint az 55–64 év kö zöt ti kor osz tály (lásd EAG 1998 C5.1). Az élet kor
men tén mu tat ko zó kü lönb ség kü lö nö sen nagy: a leg fi a ta labbak és a leg idõ seb bek kö zött mint egy tíz -
sze res Hol lan dia és Len gyel or szág ese té ben. Mind ez arra utal, hogy a kép zés be tör té nõ be fek te tés –
kü lö nö sen, ha azt a mun ka adók fi nan szí roz zák – ak kor te kint he tõ nye re sé ges nek, ha a részt ve võ
életkoránál fogva még elegendõen hosszú idõt tölt majd munkavégzéssel ahhoz, hogy a képzési
kiadások megtérüljenek. 

Ami a fog lal koz ta tá si szek to rok sze rin ti kü lönb sé gek fõ ten den ci á ját il le ti, a szol gál ta tás ban dol go -
zók na gyobb arány ban ré sze sül nek fo lya ma tos kép zés ben, mint a ter me lõ-fel dol go zó ága za tok al kal -
ma zot tai. A fel dol go zó- és épí tõ ipar ban dol go zók át la go san 30 órát töl töt tek kép zés ben, míg a ke res -
ke de lem ben és szál lí tás ban fog lal koz ta tot tak 36,5 órát. A leg ma ga sabb kép zé si idõt, át la go san 61,5
órát a kö zös sé gi és sze mé lyi szol gál ta tá si szek tor ban fog lal koz ta tot tak töl töt ték kép zés sel (lásd EAG
2000 C7.3). A cé gek mé re te ugyan csak meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a kép zé si ak ti vi tás ban. Az 500 fõ nél 
na gyobb vál la la tok kép zé si ak ti vi tá sa, dol go zó ik rész vé te le jel lem zõ en meg ha lad ja a kis cé gek re jel -
lem zõ arányt (lásd EAG 2000 C7.3). Len gyel or szág ban pél dá ul 1994/95-ben a 20 fõ nél ke ve sebb al kal -
ma zot tal mûködõ cégeknél a dolgozók átlagosan 7 órát töltöttek képzéssel, az 500 fõnél nagyobb
cégeknél viszont 93 órát. 

A fog lal koz ta tot tak kép zé se alap ve tõ je len tõ sé gû a gyor san vál to zó mun ka erõ-pi a ci igé nyek
 kielégítésében. Ez az oka an nak, hogy a leg több kor mány zat sok fé le mó don pró bál ja ösz tö nöz ni a cé -
ge ket – kü lö nö sen a kis- és kö zép vál lal ko zá so kat –, hogy fek tes se nek be sa ját dol go zó ik szak mai to -
vább kép zé sé be, il let ve tá mo gas sák azt. A mun ka erõt „fel hasz ná ló” mun ka adók rész vé te le a kép zés -
ben – akár fi nan szí ro zó ként, akár a kép zés szer ve zõ je ként – je len tõs, bár ez a te rü let rész le te i ben még
ke vés sé fel tárt met sze te az is ko lá zást kö ve tõ kép zés nek. Ér de mes meg em lí te ni, hogy a té má val kap -
cso la tos ko ráb bi adat köz lé sek – jól le het a rész le tes adat fel dol go zás ok ban jó val ke ve sebb or szág sze re -
pelt – ki tér tek a kép zés fi nan szí ro zá sá nak for rá sa i ra, il let ve a kép zés tõl való tá vol ma ra dás oka i ra is. Az át -
la got te kint ve a mun ka adók a mun ká hoz kap cso ló dó kép zé sek kö zel két har ma dát fi nan szí roz zák
 legalább rész ben, míg maguk a munkavállalók hozzávetõleg az általuk látogatott kurzusok negyedét,
felét fizetik részben vagy egészen saját zsebbõl (lásd EAG 2000 C7.7). 

A kép zés ben való rész vé tel nö ve lé sét szol gá ló ösz tön zõk meg ala po zott ki dol go zá sá hoz szük ség
van a kép zés tõl való tá vol ma ra dás oka i nak  fel tá rá sá ra. Az adat fel vé tel ben há rom té nye zõ cso port sze re -
pelt. Az érin tet tek élet hely ze té bõl fa ka dó aka dá lyok: pél dá ul csa lá di kö te le zett sé gek bõl adó dó idõ hi -
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6 Az adatok forrása a felnõtt írásbeliség vizsgálatának (IALS) háttérkérdõíve. Az elemzés az EAG 1998-as kötetében
mindössze 10 országra terjedt ki, 2000-ben már Lengyelország adatai is megjelennek az összehasonlításban. Az EAG
2001-ben szereplõ 17 ország, illetve az EAG 2002-ben szereplõ 19 ország között már Magyarország adatai is feldolgozásra
kerültek. Részben az adatforrások elérhetõségébõl adódik, hogy némely ország esetében még a 2002-es kötet is az 1994/95-ös 
adatokat használja, s a magyar adatok is az 1998/99. évi állapotokat tükrözik.



ány; in téz mé nyes aka dá lyok: kép zé si költ sé gek, a kur zu sok el ér he tõ sé ge, meg fe le lõ kí ná lat; va la mint
a rész vé te li szán dé kot il le tõ aka dá lyok: pél dá ul a szán dék hi á nya. Az ada tok sze rint a kér de zet tek leg -
na gyobb mér ték ben az idõ hi ányt je löl ték meg aka dály ként, bár a je lek sze rint a töb bi té nye zõ is
komoly szerepet játszik az részvétel szintjének alakulásában (lásd EAG 1998 C5.9). 

A fo lya ma tos kép zés té ma kör ében ter mé sze te sen nem csu pán az OECD gyûjt és kö zöl ada to kat.
Az EUROSTAT – amely kép vi se lõi ré vén részt vesz az OECD te ma ti kus in di ká tor fej lesz tõ há ló za ta i ban
is – több te rü le ten is foly tat az OECD ál tal elem zett té ma kö rök ben pár hu za mos vizs gá la to kat. Ezek egyi -
ke volt az a 2000/2001-ben foly ta tott adat fel vé tel,7 amely a mun ka he lyek hez kap cso ló dó fo lya ma tos
szak mai kép zés ben való rész vé telt vizs gál ta, s a fen ti ek hez igen ha son ló ered mé nyek hez ve ze tett. Az
adat fel vé tel ben az uni ós tag ál lam ok mel lett az ún. csat la ko zó or szá gok – köz tük Ma gyar or szág is – részt 
vett. Az össze fog la ló (Nestler-Kailis 2002) meg ál la pít ja, hogy igen je len tõs ará nyú el té ré sek ta pasz tal ha -
tók a skan di náv és a dél-eu ró pai or szá gok rész vé te li ará nyai kö zött, mi köz ben a ne mek kö zöt ti kü lönb -
sé gek vi szony lag mér sé kel tek va la mennyi or szág ban. A kép zés hez ju tás esé lye it igen je len tõ sen be fo lyá -
sol ja a cég mé re te és a szek tor. Az 1999-es évre vo nat ko zó ada tok sze rint a kép zés ben való rész vé tel
 arányát te kint ve Ma gyar or szág a 21 vizs gált or szág kö zül a 19. he lyen áll. Míg Svéd or szág ban, Nor vé gi -
á ban, Finn or szág ban és Dá ni á ban a vizs gált vál lal ko zá sok nál fog lal koz ta tot tak több mint fele ré sze sült
szer ve zett kép zés ben, Cseh or szág, Bel gi um, Ír or szág és Hol lan dia ese té ben pe dig a rész vé te li arány
30–40% kö rül moz gott, ez az arány Ma gyar or szá gon 12,3% volt, amely még az ala csony rész vé te li
aránnyal jel le mez he tõ or szá gok hoz – Spa nyol or szág hoz, Por tu gá li á hoz, Len gyel or szág hoz és Bul gá ri á -
hoz – ké pest is igen ala csony. A me zõny leg vé gén Lit vá nia és Ro má nia állt 10% alat ti rész vé te li
aránnyal. Mind ezek bõl az is kö vet ke zik, hogy a ha zai kép zés po li ti ka szá má ra több nem zet kö zi össze ha -
son lí tás is ren del ke zés re áll, me lyek egy be hang zó an in do kolt tá te szik a fel nõtt ko ri, és ezen be lül is el sõ -
sor ban a mun ka vég zõ ké pes ség ja ví tá sá ra irá nyu ló kép zés to váb bi ösz tön zé sét.

2.3. Át me net az is ko la vi lá gá ból a mun ka vi lá gá ba

Az in di ká tor fej lesz tõ mun ka ala ku lá sá ban je len tõs sze re pet ját sza nak a kép zés- és mun ka erõ-po li ti ka
for má lá sá hoz kap cso ló dó új igé nyek. Az is ko lá ból a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net (transition) a
90-es évek má so dik fe lé tõl ke rült az ér dek lõ dés hom lok te ré be. A vizs gá la tok arra irá nyul tak, hogy
meg is mer jék, mi az oka an nak, hogy mi köz ben a fi a ta lok is ko lá zott sá ga fo lya ma to san nö vek szik, az
ún. if jú sá gi mun ka nél kü li ség ará nya – a ma ga san kép zett fi a ta lok cso port já ban is –  tar tó san ma gas
arány szá mo kat mu tat. Az EAG 1998-as kö te té nek hat fe je ze te kö zül az egyik tel jes egé szé ben ez zel a
té ma kör rel fog lal ko zott. A fe je zet négy in di ká tor köré ren dez te a fo lya ma tok elem zé sét. Ezek a kö vet -
ke zõk vol tak: a fi a ta lok egy ide jû rész vé te le a mun ká ban és a kép zés ben mint az át me net idõ sza kát jel lem zõ
ket tõs stá tus (EAG 1998 D1); a kép zés ben, mun ká val, il let ve mun ka nél kü li ként töl tött vár ha tó idõ tar tam
(EAG 1998 D2); az  if jú sá gi mun ka nél kü li ség okai (EAG 1998 D3); va la mint a mun ka nél kü li ség is ko lá zott sá gi 
szint tel való össze kap cso ló dá sa (EAG 1998 D4). Ezek az in di ká to rok a ké sõb bi EAG-kötetekben is sze re -
pel nek, az egyes te ma ti kus fe je ze tek sze rin ti el ren de zé sük azon ban vál to zott. A négy jel zett in di ká tor
kö zül ma gyar ada tok csak az if jú sá gi mun ka nél kü li ség rõl áll tak ren del ke zés re (EAG 2002 C5). Ugyan -
csak a téma ki emelt fon tos sá gát jel zi, hogy az Education at a Glance 1998-as kö te té hez kap cso ló dó Policy 
Analysis 1998 har ma dik fe je ze te. A fi a ta lok mun ká ba ál lá sá nak tá mo ga tá sa (Supporting youth pathways)
cím mel elem zi az ok ta tás- és fog lal koz ta tás po li ti kai össze füg gé se ket, és a po li ti ka for má lást se gí tõ
aján lá so kat fo gal maz meg. Az át me net té ma kö re kü lö nö sen al kal mas a po li ti ka for má lás és az in di ká -
tor fej lesz tõ mun ka vi szo nyá nak be mu ta tá sá ra. Ép pen ezért – a je len kö tet jel le gé bõl és cél ki tû zé se i bõl
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7 Az adatfelvétel a 10 fõnél többet foglalkoztató vállalkozásokra terjedt ki, s nem érintette a mezõgazdasági, ill. a közszférában 
foglalkoztatottakat. A kérdõíveket a vállalkozások töltötték ki. Az adatfelvétel elõzménye az 1994-ben 12 tagországban
folytatott felmérés volt.



kö vet ke zõ en – eb ben az al fe je zet ben az in di ká to rok nak a po li ti ka ala kí tás sal való kap cso la tá ra össz -
pon to sí tunk.

Az át me net fo lya ma tá nak elem zé sé hez fon tos hát te ret je len tett az OECD Ok ta tá si  Bi zott sá ga ál -
tal 1996 vé gén el in dí tott kez de mé nye zés, amely ún. te ma ti kus át te kin té sek ke re té ben ele mez te az
egyes or szá gok gya kor la tát s az ezek alap ján meg fo gal maz ha tó ta nul sá go kat. A 14 tag or szág rész vé te -
lé vel szer ve zett elem zõ mun ka8 arra ke re sett vá laszt, mi lyen át ala ku lás jel le mez te az is ko lá ból a mun -
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2.  F E J E Z E T

 2.1. táblázat 

Az át me net in di ká to rai az or szá gok me zõny ben el fog lalt hely ze te és az át me net tí pu sa sze rint

Az át me net in di ká to rai

1. 2. 3. 4.

gáz sr oray ga
M

gáz sr ohes
C

gáz sr oley gneL

gáz sr ozsal
O

gáz sr odév
S

m ui gle
B

gáz sr onni
F

gáz sr oai cnar
F

gáz sr ote
 mé

N

ai rtzsu
A

gáz sr orÍ

 1. A mun ka nél kü li ség ará nya a 15–19 éves né pes ség ben, 1998 ü X ü ü

 2. A nem ta nu ló mun ka nél kü li ek ará nya a 15–19 éves
   né pes ség ben, 1996

– – X ü ü ü –

 3. A tar tós mun ka nél kü li ek ará nya a 15–19 éve sek kö ré ben,

     1998

X ü ü X X

 4. A mun ka nél kü li ek ará nya a 20–24 éve sek kö ré ben, 1998 X X X X ü

 5. A tar tós mun ka nél kü li ek ará nya a 20–24 éve sek kö ré ben, 1998 X X ü ü X

 6. A fog lal koz ta tot tak ará nya a 20–24 éve sek kö ré ben, 1998 X X X X ü

 7. A nem ta nu ló fog lal koz ta tot tak ará nya a 20–24 éve sek 

     kö ré ben, 1996

– ü – X X ü –

 8. A 15–24 éves mun ka nél kü li ek ará nya a 25–54 éves 

     mun ka nél kü li ek kö ré ben, 1998

X ü ü ü

 9. A nem ta nu lók ará nya egy év vel a kö te le zõ is ko lá zás 
     be fe je zé se után

X ü – – ü ü – ü

10. A kö zép is ko lát be fe je zõk ará nya ü X ü ü X

11. A szö veg ér tés ben 4/5 szin tet el érõ 16–25 éve sek ará nya,

    1994/95

– X – ü – – – X

12. Az ala csony is ko lai vég zett ség gel (8 osz tály, max. ISCED 2)

    ren del ke zõ 20–24 éve sek ará nya, 1996

ü – X ü

13. Az ala csony vég zett sé gû 20–24 éves mun ka nél kü li ek aránya X – ü X X

14. A fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ 25–29 éve sek ará nya, 1996 X X – X ü X X ü

For rás: From Initial… 2000 3. füg ge lék 2.1a
(1. az is ko la ala pú szak kép zés re épü lõ át me net tel jel le mez he tõ, 2. ta nonc kép zés ala pú (du á lis), 3. ve gyes és 4. ál ta lá nos irá nyult sá gú kép zé sen ala pu ló
tí pus.)
Je lö lé sek:  ü: az or szág az adott in di ká tor te kin te té ben a leg ked ve zõbb hely ze tû or szá gok közé (az ada tok kal ren del ke zõk fel sõ ne gye dé be) so rol ha tó

X: az or szág az adott in di ká tor te kin te té ben a leg ked ve zõt le nebb hely ze tû ek cso port já ba (az alsó ne gyed be) so ro ló dik
–: hi ány zó adat
(nincs je lö lés) – az or szág az adott in di ká tor szem pont já ból a kö zép me zõny be (a kö zép sõ két ne gyed be) so rol ha tó

8 A magyar képzési és munkaerõ-piaci folyamatok részletes bemutatását és az ajánlásokat az e munka keretében készült
magyar országtanulmány tartalmazza (Tímár szerk. 1999).



ká ba tör té nõ át me ne tet a 90-es évek so rán, és mi lyen kép zés-, fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti kai esz kö -
zök nyújt hat nak ha té kony se gít sé get. A mun kát egy az át me net tel kap cso la tos nem ze ti po li ti kák szá -
má ra irány mu ta tó összeg zés zár ta (From Initial Education 2000),9 mely né hány ki emelt cél ki tû zést
fo gal ma zott meg,10 s ezek hez a nyo mon kö ve tést szol gá ló in di ká to ro kat ren delt. 

A 2.1. táblázat elsõ osz lo pa az át me net fo lya ma tát jel lem zõ 14 in di ká tort,  va gyis a téma elem zé -
sé hez al kal mas el ér he tõ sta tisz ti kai ada to kat tar tal maz za. A jobb meg kü lön böz tet he tõ ség ked vé ért
szürke szín je lö li azo kat az or szá go kat, ame lyek az em lí tett országelemzõ ta nul má nyok ké szí té sé ben
részt vet tek. Az ár nyal tabb elem zés ér de ké ben az or szá go kat az át me net fo lya ma tá nak do mi náns jel -
lem zõi sze rint négy tí pus ba so rol ták. A tí pus al ko tás meg ha tá ro zó ele me volt a mun ka erõ pi ac ra fel ké -
szí tõ, szak mai irá nyult sá gú kép zés jel le ge.

Az in di ká to rok ter mé sze te sen a je len leg el ér he tõ adat for rá sok korlátait is tük rö zik.11 Cso por tos
el ren de zé sük ugyan ak kor ér zé kel he tõ vé te szi azt a rend kí vül fon tos mód szer ta ni kö ve tel ményt, hogy
meg bíz ha tóbb egy-egy po li ti kai cél ki tû zés meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se, ha nem csu pán egyet -
len in di ká tor ál tal meg je le ní tett té nyek re épül, ha nem az in di ká to rok egy ki vá lasz tott, il let ve a cél nak
meg fe le lõ en ki fej lesz tett cso port ja ad le he tõ sé get az össze füg gé sek értelmezésére és az elért
eredmények összehasonlítására.

Az in di ká to rok cso port ban tör té nõ be mu ta tá sa azt is le he tõ vé te szi, hogy az egyes or szá go kat
– ahe lyett, hogy egyet len in di ká tor alap ján mi nõ sí te nénk – egye di min tá zat tal jel le mez hes sük az át me -
net erõs és gyen ge pont ja it il le tõ en.

A táb lá zat ból lát ha tó, hogy – leg alább is az itt be mu ta tott or szá gok kö zül – Auszt ria so rol ha tó a
mu ta tók több sé ge alap ján a leg ked ve zõbb hely ze tû or szá gok közé, Olasz or szág pe dig a leg ked ve zõt -
le nebb hely ze tû cso port ba. Mind a négy tí pus ban ta lál ha tók ugyan jobb mu ta tók kal és gyen gébb ered -
mé nyek kel jel le mez he tõ or szá gok, ál ta lá nos ság ban még is el mond ha tó, hogy a leg több in di ká tor alap -
ján a leg fel sõ ne gyed be ke rü lõ or szá gok in kább a szak kép zés ala pú (Svájc) és az ún. ve gyes (Nor vé gia) 
tí pus ba so rol tak kö zül ke rül tek ki, míg a leg több gyen ge mu ta tó val jel le mez he tõ or szá gok az is ko la
ala pú (Olasz or szág) és az ál ta lá nos kép zés re épülõ (Görögország, Spanyolország) típusba tar toz nak
(lásd 2.2. táblázat).

A táb lá zat ból ki ol vas ha tó, hogy Ma gyar or szá gon há rom fon tos in di ká tort il le tõ en nem áll tak
ren del ke zés re ada tok.12 A má sik szem be szö kõ tény, hogy Ma gyar or szág egyik átme net -
indikátor te kin te té ben sem sze re pel a me zõny leg ked ve zõbb hely ze tû cso port já ban, azaz az ér -
té kek alap ján se hol sem ke rült be a fel sõ ne gyed be. Ez zel szem ben két olyan te rü let is van,
ahol Ma gyar or szág az át lag hoz ké pest leg ked ve zõt le nebb hely ze tû, ún. alsó ne gyed be so rol ha -
tó: a kö te le zõ is ko lá zás után egy év vel a fi a ta lok 25,9%-a le zár ta ta nul má nya it, azaz nem vett
részt sem mi lyen to váb bi kép zés ben. Ugyan csak ked ve zõt len volt az adott idõ szak ban a fel sõ -
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9 A munka során készült háttéranyagok elektronikus formátumban elérhetõk az OECD új oktatási weboldalán:
http://www.oecd.org/els/education/tiew/

10 Az iskolából a munka világába történõ átmenet alakítására vonatkozó célkitûzések a következõk voltak: 1. Növelni kell a
középfokú végzettséget megszerzõ fiatalok arányát a munkára vagy továbbtanulásra, illetve mindkettõre felkészítõ
képzésben. 2. Növelni kell a fiatalok tudásának és munkavégzõ képességének szintjét az átmenet idõszakának végére. 3. El
kell érni, hogy csökkenjen a mind a képzésbõl, mind pedig a munkából kimaradó tizenévesek száma. 4. Növelni kell a
képzésbõl kikerülõ fiatalok munkához jutásának arányát. 5. Csökkenteni kell a végzés után tartósan munkanélkülivé váló
fiatalok arányát. 6. Növelni kell a középfokról kikerülõk továbbtanulási és elhelyezkedési sikerességét. 7. Mérsékelni kell a
nemek, a szociális háttér és a régiók szerinti esélykülönbségeket.

11 Az OCD INES keretében mûködõ szakértõi hálózatok egyike, a B hálózat, a képzési rendszer kimeneti indikátorainak
fejlesztéséért felelõs, középtávú munkaprogramjában kiemelt feladatként kezeli a kitûzött célok folyamatos újraértelmezését
és a célkitûzések megvalósításának nyomon követését szolgáló indikátorrendszer kialakítását.

12 A felnõtt írásbeliség vizsgálatába történõ bekapcsolódást követõen a 11-es indikátort illetõen az adathiány megszûnt.

http://www.oecd.org/els/education/tiew/


fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ 25–29 éve sek ará nya (az 1996-ból szár ma zó ada tok sze rint
12,8%), mi köz ben az Eu ró pai Unió ún. fel zár kó zó or szá gai ese té ben – ame lyek fon tos vi szo -
nyí tá si pon tot je len te nek a ha zai kép zés po li ti ka szá má ra – ez az arány Ír or szág ban 34,5 %, Por -
tu gá li á ban 16,2%, Spa nyol or szág ban 32,4% (lásd a 2.2. táb lá zat, 9-es és 14-es in di ká tor). Ma -
gyar or szág – mint az elem zés ben az is ko la ala pú szak mai kép zé si tí pus ba so rolt or szá gok
egyi ke – az in di ká to rok szám sze rû több sé gét (8) te kint ve a me zõny kö zép sõ tar to má nyá ban,
azaz a két kö zép sõ ne gyed ben he lyez ke dik el. Ezek az in di ká to rok ter mé sze te sen – mint ko -
ráb ban utal tunk rá – egy elõ re nem ké pe sek meg ra gad ni sem az át me net fo lya ma tát se gí tõ
 intézményrendszer: az in for má ci ós, ta nács adó szol gál ta tá sok mû kö dé sét, sem pe dig an nak ha -
té kony sá gát. Mind azo nál tal tud juk, hogy ezek nek a hát tér in téz mé nyek nek a bõ ví té se és kor -
sze rû sí té se Ma gyar or szá gon még sok ten ni va lót igé nyel.

 2.2. táb lá zat 

Az át me net in di ká to rai: ér té kek

Az in di ká to rok sor szá ma*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Auszt ria 3,0 2,0 50,6 3,3 21,4 69,4 84,9 1,4 8,8 86  m 18,4 1,9 7,6

Bel gi um 2,3 1,6 57,1 10,9 71,3 46,3 70,0 2,4 0,0 117 25,0 22,3 1,7 34,0

Cseh or szág 5,6 3,1 33,0 6,4 46,1 64,2 84,8 2,3 0,7 83  m 7,2 3,4 10,2

Dá nia 5,6 2,3 16,2 4,7 27,0 73,2 73,8 1,6 18,3 81  m 33,7 1,6 20,4

Egye sült Ál la mok 7,7 2,8 7,3 6,1 11,1 71,4 75,8 3,0 18,0 72 16,1 14,2 2,2 35,4

Egye sült Ki rály ság 9,6 7,2 30,8 7,7 36,9 68,3 74,3 2,4 26,0 m 21,5 10,8 2,6 23,5

Finn or szág 9,1 3,2 13,0 12,7 19,3 54,7 63,2 2,5 7,6 98  m 20,5 1,8 22,9

Fran cia or szág 1,9 1,6 59,0 12,7 54,8 36,9 64,3 2,3   m 85  m 21,8 1,6 28,9

Gö rög or szág 7,1 5,9 71,3 19,1 70,3 45,1 60,3 3,3 19,0 80  m 24,6 0,6 29,0

Hol lan dia 6,7    m 89,6 4,6 83,3 74,7  m 2,2 7,0 81 26,0 30,4 1,4 25,5

Ír or szág 3,9    m 63,6 7,6 66,1 65,4  m 1,6 10,0 79 13,2 22,4 2,3 34,5

Ja pán 1,9    m  m 5,3  m 68,6  m 2,3 2,0 99  m  m    m  m

Ka na da 9,6 3,7  m 9,3  m 66,7 70,3 2,1 19,8 73 31,0 14,7 2,1 55,4

Ko rea 2,2    m 6,8 8,6 13,8 49,7  m 2,5 8,0 91  m 4,9 1,3 30,8

Len gyel or szág 3,4    m 31,8 13,8 55,3 49,1  m 2,5   m 94 8,5   m    m  m

Ma gyar or szág 3,9    m 57,1 6,8 62,6 54,7  m 2,1 25,9 86  m 19,8 1,9 12,8

Né met or szág 2,6 1,6 50,8 6,9 55,2 63,1 77,9 1,1 2,0 86 22,8 22,7 1,8 16,7

Nor vé gia 6,6    m 0,0 5,6 18,8 69,4   m 4,1 7,4 117  m 12,3 1,7 30,2

Olasz or szág 7,4 6,3 79,6 17,1 83,4 35,9 50,2 3,6   m 79  m 36,9 0,8 7,1

Por tu gá lia 3,3    m 49,0 5,8 56,2 57,9  m 2,3 9,6 91  m 55,6 0,8 16,2

Spa nyol or szág 10,9 9,1 55,1 19,4 65,3 41,4 59,6 2,1 23,9 73  m 38,7 0,9 32,4

Svájc 2,2 0,9  m 5,4 m 64,8 87,4 1,7 12,6 81 26,2 20,8 1,8 18,9

Svéd or szág 6,1 1,8 15,3 10,1 33,4 55,3 69,7 2,2 3,5 81 40,7 14,1 1,7 27,8

Új-Zé land 9,4    m  m 9,6  m 67,1  m 2,4 19,8 93 20,6 28,7 1,6 22,4

* Az in di ká to rok meg ne ve zé sét, ill. tar tal mát lásd a 2.1. táb lá zat elsõ osz lo pá ban.
For rás: From Initial…, 2000

Mi vel az át me net re vo nat ko zó si ke res stra té gia két fõ ele me az is ko lai ku dar cok mér sék lé se, va -
la mint a kép zé si, fog lal koz ta tá si és szo ci á lis po li ti ka lé pé se i nek össze han golt, egy mást ki egé szí tõ mû -
köd te té se – ezen be lül pe dig az in for má ci ós és ta nács adó há ló za tok fo lya ma tos fej lesz té se –, az in di ká -
tor fej lesz tés egyik le het sé ges irá nya az in di ká to rok al kal mas sá té te le egy ko ráb ban nem vizs gált
intézményrendszer mûködésének jellemzésére.
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2.4. A le ma ra dók

Az is ko la rend szer a mo dern tár sa dal mak ban ket tõs funk ci ót lát el. Egy fe lõl köz ve tí ti az újabb nem ze -
dé kek nek a tár sa da lom ban való el iga zo dás hoz szük sé ges is me re te ket, és fel ké szí ti õket a mun ka vég -
zés hez, va la mint az együtt mû kö dés hez szük sé ges tu dás el sa já tí tá sá ra. Mind ez – a kö zös kul tú ra és ha -
gyo má nyok köz ve tí té se ré vén – fon tos ele me a tár sa dal mi ko hé zió fenn tar tá sá nak. Más fe lõl azon ban
az is ko la rend szer a tár sa dal mi po zí ci ók meg szer zé sé ért fo lyó ver sen gés egyik fon tos csa tor ná ja is. Az
is ko lá zás e két tár sa dal mi funk ci ó ja ter mé sze té nél fog va nincs egy más sal tel jes össz hang ban. A tár sa -
da lom egé szé nek ér de ke, hogy a ver sen gés so rán ne jöj je nek lét re tel je sen le sza ka dó, az in téz mé nyes
kép zés bõl – és ez zel a tár sa dal mi ko hé zi ót szol gá ló tu dás és ér té kek át adá sá ból – tel je sen ki szo ru ló
cso por tok. Hi szen az is ko lá zás ból kép zett ség nél kül ki ke rü lõk mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ó ja is prob lé -
mák ba üt kö zik, ami szá mos más te rü le ten is hát rá nyos hely zet be hoz hat ja õket. A po li ti kai dön tés ho -
zók szá má ra ezért kü lö nö sen fon tos le het a le ma ra dók hely ze tét jel lem zõ mu ta tók ala ku lá sá nak nyo -
mon kö ve té se.

An nak el le né re, hogy a kép zé si idõ meg hosszab bo dá sa ál ta lá nos je len ség nek tû nik, egyes or szá -
gok ban je len tõs lét szá mú cso por tok ke rül nek ki úgy az ok ta tás ból, hogy nem szán dé koz nak, vagy
nem ké pe sek be lép ni a mun ka erõ pi ac ra. A kép zést si ke re sen be fe je zõk, il let ve az on nan vég zett ség
nél kül ki ke rü lõk ará nya a kép zé si rend szer ha té kony sá gá nak egyik fon tos mu ta tó ja, ame lyet még sem
le het pusz tán a kép zés prob lé má ja ként ke zel ni. Az ada tok azt jel zik, hogy a mun ka nél kü li ség – és
 különösen a tar tós mun ka nél kü li ség – az ala csony, il let ve be fe je zet len is ko lai vég zett ség gel ren del ke -
zõ ket fe nye ge ti leg in kább. Mi vel pe dig a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel a mo dern tár sa dal mak ban a tár sa -
dal mi in teg rá ció egyik leg fon to sabb ele me, s az el lá tá si rend sze rek egy ré sze is a mun ka vég zés hez
kap cso ló dik, az is ko lá zott ság hi á nya je len tõs lét szá mú cso por tok kö ré ben szo ci á lis krí zis hely ze tet
 teremthet, a mun ka erõ-pi a ci integráció hiánya pedig a szociális ellátási rendszerek tartós
igénybevétele révén a társadalom egésze számára jelent növekvõ terhet.

Az ala csony is ko lai vég zett sé gû ek cso port já nak elem zé se ar ról is tá jé koz tat, hogy mek ko ra mér té kû
az a kép zé si de fi cit, ame lyet az ún. má so dik esély in téz mé nye i ben kell ke zel ni, va gyis mek ko ra tö me -
get érint a fel zár kó zás hoz szük sé ges tá mo ga tás biz to sí tá sa, s mi lyen fel ada tok há rul nak a fel nõtt kép -
zé si szek tor ra, amely nek a fo lya ma tos to vább kép zés is ré sze (EAG 2002 C6). Mi vel a fej lett or szá gok -
ban a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés, il let ve a to váb bi is ko lá zá si és kép zé si le he tõ ség hez való hoz zá -
ju tás fel té tel évé egy re in kább a kö zép fo kú vég zett ség vá lik, az OECD ala csony iskolázottságú fi a tal
fel nõt tek nek ne ve zi elem zé se i ben azo kat a 20–24 év kö zöt ti e ket, akik nem sze rez tek leg alább kö zép fo -
kú vég zett sé get, és nem vesz nek részt sem oktatásban, sem a munkavégzést a tanulással össze kap cso -
ló prog ra mok ban.

Ez az in di ká tor azt mu tat ja, hogy mi lyen arány ban ta lál ha tók a 15–19 éve sek, il let ve a 20–24
éve sek kor cso port já ban olyan fi a ta lok, akik sem kép zés ben, sem a kép zést a mun ká val össze kap cso -
ló prog ra mok ban nem vesz nek részt, s ezen be lül mi lyen kü lönb sé gek mu tat koz nak a két nem kö -
zött. Eb bõl a szem pont ból ked ve zõ nek lát sza nak a nor vég, szlo vák, an gol, cseh és len gyel ada tok,
me lyek ben jó val 10% alat ti ez az arány. A leg ked ve zõt le nebb ké pet a tö rök, por tu gál és me xi kói ada -
tok jel zik, ahol az ala csony vég zett sé gû fi a ta lok ará nya 50-60% kö rül ala kul (lásd füg ge lék
2.4.  táblázat).

A kö zép fo kú nál ala cso nyabb vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar fi a ta lok ará nya 12% kö rül
mo zog, és az összes töb bi or szág tól el té rõ en a két nem kö zött lé nye gé ben nincs kü lönb ség.
A 15–19 éves kor osz tály ra vo nat ko zó ada tok azt mu tat ják, hogy Ma gyar or szág ese té ben a
sem ok ta tás ban, sem a mun ká ban részt nem vevõ fi a tal fér fi ak ará nya vi szony lag ma gas:
9%, a nõké 8%, s ez zel Ma gyar or szág a 28 fõs me zõny ben a 21. he lyen áll (lásd EAG 2002
C6.1).
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Va la mi vel ked ve zõbb ké pet mu tat a már nem ta nu ló 20–24 éve sek is ko lai vég zett sé gé nek
össze ha son lí tá sa: itt a ma gyar mu ta tók a me zõny kö ze pén he lyez ked nek el. A is ko lai vég zett -
ség sze rint igen na gyok a kü lönb sé gek mind a fog lal koz ta tás ban, mind a kép zés ben való rész -
vé telt il le tõ en. Az ala csony iskolázottságú 20–24 éves fér fi ak 7,8%-a fog lal koz ta tott, a kö zép- és 
fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk 43,9%-ával szem ben, ami ma ga sabb az OECD át la gá nál.
A nõk kö ré ben a leg ala cso nyabb iskolázottságúak kö ré ben 4,1% a fog lal koz ta tott, a kö zép- és
fel sõ fo kú vég zett sé gû ek kö zött pe dig 34,3%, ami szin tén ma ga sabb az OECD át la gá nál (lásd
EAG 2002 C6.1.). A 20–24 éves ma gyar fér fi ak 32,7%-a vesz részt kép zés ben, a nõk kö ré ben ez
az arány 37%. Mind ket tõ ala cso nyabb, mint az OECD-országok át la ga, amely a fér fi ak ese té -
ben 34,9%, a nõk ese té ben 39,3% (lásd EAG 2002 C6.1. táb lá zat). A ki lenc ve nes évek vé gén
foly ta tott ha zai vizs gá la tok fel tár ták azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek az is ko lát ala csony
vagy be fe je zet len vég zett ség gel ott ha gyó fi a ta lok élet stra té gi á ját ala kí tot ták. A nõk ese té ben a
csa lád ala pí tás, va la mint a ko rai gyer mek vál la lás, a fér fi ak ese té ben a csa lá di gaz da ság ban való 
sze rep vál la lás, a szür ke, il let ve a fe ke te gaz da ság ba való be kap cso ló dás és az al kal mi mun ka -
vég zés volt jel lem zõ. Leg in kább ezek ben a hely ze tek ben vált a szer ve zett kép zés tõl és mun ká -
tól való tá vol ma ra dás – az in téz mé nyek lá tó kö ré bõl ki ke rül ve – élet for má vá. A jel lem zõ élet -
hely ze tek te kin te té ben bi zo nyos kü lönb sé ge ket mu tat a fõ vá ro si, il let ve a fa lu si fi a ta lok ra 
 vonatkozó vizs gá lat. A leg szem be tû nõbb el té rés a csak ta nu lás sal töl tött idõ te kin te té ben mu -
tat ko zott. Az ada tok ta nú sá ga sze rint a fa lu si fi a ta lok ra in kább volt jel lem zõ a kép zés nek a
mun ka nél kü li stá tus sal, a ház tar tás ban ma ra dás sal, il let ve az al kal mi mun ká val tör té nõ együtt 
já rá sa (Gazsó–Laki 1998).

Mind ez azt jel zi, hogy az is ko la rend szer bõl még min dig igen je len tõs szám ban ke rül nek ki fi a ta lok 
a mun ka erõ pi a con nem ér vé nye sít he tõ kép zett ség gel, akik sok fé le ok mi att – mo ti vá lat lan ság, kul tu rá lis 
ha gyo má nyok, a kép zés ben való rész vé tel anya gi ter hei, a ta nu lás ba tör té nõ be fek te tés meg té rü lé sé nek
el ma ra dá sa a tér ség mun ka erõ pi a cá nak adott sá gai mi att – nem tö rek sze nek ma ga sabb is ko lai vég zett ség 
meg szer zé sé re. Az in di ká tor fej lesz tõ mun ka egyik fel ada ta olyan in di ká tor cso por tok ki ala kí tá sa, ame -
lyek le he tõ vé te szik a je len ség egyes met sze tei kö zöt ti kap cso la tok fel tá rá sát és be mu ta tá sát.

2.5. A kép zés be tör té nõ be fek te tés egyé ni és tár sa dal mi
meg té rü lé se

A kép zés be tör té nõ be fek te tés meg té rü lé sé nek szem pont ja a po li ti kai dön tés ho zók szá má ra nö vek võ
je len tõ sé gû, kü lö nö sen a köz ki adá sok mér sék lé sé re irá nyu ló po li ti kai tö rek vé sek kö ze pet te. Az ok ta -
tá si szek tor kép vi se lõ i nek meg bíz ha tó ér ve ket és té nye ket kell fel mu tat ni uk an nak az ál lí tás nak az alá -
tá masz tá sá ra, hogy az ok ta tás meg té rü lõ be fek te tést je lent nem csu pán az egyé nek, de a tár sa da lom
egé sze szá má ra is, ezért in do kolt je len tõs költ ség ve té si for rá so kat e cél ra for dí ta ni.

Az utób bi évek ben két át fo gó elem zés ké szült az OECD mû he lye i ben: Human Capital Investment:
An International Comparison (Be fek te tés az em be ri erõ for rás ok ba. Nem zet kö zi össze ha son lí tás) és The
Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital (A nem ze tek jó lé te. Az em be ri és tár sa dal mi
tõke sze re pe) cím mel. A két elem zés az em be ri tõke és az ok ta tá si célú ki adá sok kap cso la tá nak stra té -
gi ai kér dé se it te kin ti át. E stra té gi ai je len tõ sé gû kér dé sek: Mi lyen mó don ke rül je nek meg osz tás ra az
em be ri tõke fej lesz té sé nek költ sé gei a csa lá dok, a kép zés ben részt vevõ egyé nek, a mun ka adók és a
kor mány zat kö zött? Mi lyen arány ban szük sé ges el osz ta ni a rá for dí tá so kat az ok ta tás egyes szint je in
az op ti má lis ki me ne ti tel je sít mény és a tár sa dal mi mél tá nyos ság biz to sí tá sa cél já ból? Ho gyan le het a
mun ka adó kat a je len le gi nél na gyobb mér ték ben be von ni a mun ka erõ fej lesz té sé be? Mi lyen mér ték ben 
tud a kép zés hoz zá já rul ni a gaz da sá gi nö ve ke dés hez és a tár sa da lom sta bi li tá sá nak biz to sí tá sá hoz?
Mi lyen mér ték ben ma gya ráz zák az or szá gok kö zöt ti fej lõ dés be li kü lönb sé ge ket az em be ri erõ for rá sa -
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ik ban mu tat ko zó kü lönb sé gek? Mi lyen sze re pük van az inf rast ruk tu rá lis té nye zõk nek, il let ve a kor -
mány za ti po li ti ka egyes lé pé se i nek az ok ta tá si célú be fek te té sek meg té rü lé sé ben? Mi lyen kü lönb sé gek 
mu tat ha tók ki eb ben a te kin tet ben az or szá gok kö zött? A kér dé sek egy re ár nyal tabb meg fo gal ma zá sa
maga is ré sze a té má ról való gon dol ko dás el mé lyü lé sé nek, s mind eköz ben fo lya ma to san ár nyal tab bá
vá lik a meg té rü lés mód já nak ér tel me zé se is. Az ok ta tás ba tör té nõ be fek te tés hosszú távú és – nem csu -
pán köz vet len – pénz ügyi meg té rü lé se egy re in kább el fo ga dott meg kö ze lí té se az elem zé sek nek. Az
egyé ni és tár sa dal mi szin tû meg té rü lés ter mé sze te sen in kább csak a mé rés szint jén vá laszt ha tó szét, a
va ló ság ban ezek a té nye zõk össze kap cso lód nak. A ma ga sabb szin tû ke re set pél dá ul az egyé ni meg té -
rü lés fo gal má hoz so rol ha tó, ugyan ak kor azon ban a ma ga sabb ke re set bõl adó dó na gyobb mér té kû
hoz zá já ru lás a kö zös ki adá sok hoz, azaz a ma ga sabb adó már a tár sa dal mi szin ten mér he tõ meg té rü lés 
ka te gó ri á já ba tar to zik.

2.5.1. A ke re se tek és az is ko lá zott ság kap cso la ta

Az ok ta tás ba tör té nõ be fek te tés egyé ni meg té rü lé sé nek egy spe ci á lis, vi szony lag jól mér he tõ te rü le tét,
a ke re se tek ala ku lá sát mu tat ja be egy újabb in di ká tor (EAG 2002 A13). A ke re set kép zett ség sze rin ti dif -
fe ren ci á lá sa az ok ta tás ba tör té nõ egyé ni szin tû be fek te tés fon tos pénz ügyi ösz tön zõ je. Az or szá gok kö -
zöt ti kü lönb sé gek ér té ke lé se kor vi szont azt is szük sé ges szem elõtt tar ta ni, hogy a ke re se tek ala ku lá sá -
ra szá mos té nye zõ hat az ak tu á lis mun ka erõ-pi a ci ke res let tõl a mi ni mál bér re vo nat ko zó sza bá lyo zá -
son át a mun ka vál la lói ér dek vé del mi szer ve ze tek tár gya lá si po zí ci ó já ig.

Az is ko lá zott ság és a ke re se tek szint je va la mennyi or szág ban po zi tív össze füg gést mu tat, azaz a
ma ga sabb szin tû is ko lá zott ság ma ga sabb ke re se ti szint tel tár sul. Ezen be lül a ke re se tek és az is ko lá -
zott ság kap cso la tá ban fon tos ha tár vo na lat je lez a fel sõ kö zép fo kú szin tû vég zett ség: a ma gyar fo gal -
mak sze rin ti kö zép fok, il let ve a posztszekunder szint.  E fe lett a szint fe lett vá lik jól ér zé kel he tõ vé az
ok ta tá si be fek te té sek egyé ni meg té rü lé se. A fel sõ fo kú és a kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk kö -
zött jó val na gyobb a ke re se ti kü lönb ség, mint a kö zép fo kú és az an nál ala cso nyabb vég zett ség gel ren -
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2.3. ábra

Az ok ta tás ból ki ke rült fel sõ kö zép fo kú vég zett ség gel nem ren del ke zõ
20–24 éve sek ará nya ne mek sze rint (2001)



del ke zõk kö zött. A ke re se tek re vo nat ko zó in di ká tor hoz olyan ha zai adat for rás13 áll ren del ke zés re,
amely alap ján a ma gyar ada tok 1998 óta fo lya ma to san sze re pel nek az össze ha son lí tá sok ban.

Az in di ká tor hoz tar to zó össze fog la ló gra fi kon (lásd EAG 2002 A13.1. ábra) az el té rõ szin tû is ko lá -
zott ság gal ren del ke zõk kö zöt ti ke re set kü lönb sé get mu tat ja. A gra fi kon kü lön áb rá zol ja a kü lönb sé ge ket a
fér fi ak és a nõk ese té ben. A kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ 25–64 éves fér fi ak ke re se tét 100 egy -
ség nek véve lát ha tó, hogy a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ke re set több le te 33%, vagy az alatt van  Olasz -
ország, Nor vé gia és Új-Zé land ese té ben, s kö ze lí ti, il let ve meg ha lad ja a 80 szá za lék pon tot Ma gyar or -
szág, Finn or szág és Por tu gá lia ese té ben (lásd füg ge lék 2.5. táblázat, EAG 2002 A13.1).

A me zõny élén álló ma gyar ada tok te hát a fel sõ fo kú vég zett ség ki ug ró an ma gas ará nyú meg -
té rü lé sét jel zik a fér fi ak kö ré ben. Az egye te mi és fõ is ko lai vég zett sé gû fér fi ak ke re se te 233%-a
– azaz kö zel két és fél sze re se – a csak kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ fér fi a ké nak. Az
ISCED be so ro lás sze rin ti 5B – rö vi debb ide jû, ha zai fo gal mak sze rint félfelsõfokúnak mi nõ sít -
he tõ – vég zett ség ese tén a kü lönb ség jó val ki sebb, 189%-a a kö zép fo kú ak ke re se té nek. 

Ma gyar or szág a fel sõ fo kú kép zett ség gel ren del ke zõ nõk ke re se ti elõ nyét te kint ve csak nyol ca -
dik a sor ban: a fel sõ fo kú vég zett sé gû nõk a kö zép fo kú vég zett sé gû ek ke re se té nek 164%-át
kap ják. A kö zép fo kú vég zett sé gû nõk höz vi szo nyít va az egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé gû nõk
ke re se te kb. 60%-kal ma ga sabb. A kö zép fok nál ala cso nyabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõk
re la tív hát rá nya ki sebb mér té kû: a 25–64 év kö zöt ti fér fi ak re la tív hát rá nya – a vi szo nyí tá si cso -
port nak te kin tett kö zép fo kú vég zett sé gû ek hez ké pest – 75%, a nõké 71% kö rül mo zog (lásd
EAG 2002 A13.1 táb lá zat).

Fon tos szem pont a fér fi ak és nõk ke re se ti szint je kö zöt ti kü lönb sé gek be mu ta tá sa és ér tel me zé se, kü lö -
nö sen e kü lönb sé gek idõ be li vál to zá sá nak ten den ci á ját il le tõ en. E szem pont be vo ná sát az esély egyen -
lõ ség kér dé sé nek elõ tér be ke rü lé se is ösz tö nöz te. Va la mennyi vég zett sé gi szin ten ér vé nyes, hogy a
 férfiak azo nos is ko lá zott sá gi szin ten töb bet ke res nek a nõk nél. A fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk
kö ré ben a ne mek kö zöt ti kü lönb ség va la mi vel ki sebb mér té kû, s a fi a ta labb kor osz tály ok kö ré ben is
mér sé kel tebb a kü lönb ség (lásd füg ge lék 2.6. táblázat, EAG 2002 A13.2).

A leg újabb ada tok el ér he tõ sé ge le he tõ vé te szi a ha zai hely zet rész le tes be mu ta tá sát. A ma gyar
ada tok azt jel zik, hogy az azo nos kép zett sé gû nõk és fér fi ak ke re se te kö zöt ti kü lönb ség sta bil tren det
kö vet, 1996–2002 kö zött lé nye gé ben nem vál to zott. Azo nos vég zett ség ese tén a nõk ke re se te a me zõny
egé szét te kint ve 85%-a a fér fi ak ke re se té nek. A fi a ta labb kor cso port ok ban a ke re set kü lönb ség ki sebb
mér té kû, a 25–29 éves nõk az azo nos vég zett sé gû fér fi ak ke re se té nek 94%-át kap ják. A kö zép fo kú vég -
zett sé gû nõk leg idõ sebb cso port ja és a félfelsõfokú vég zett ség hez so rol tak kö ré ben azo nos szin tû ek a
ke re se tek, sõt az utób bi cso port ban a nõk ke re se te né mi leg meg ha lad ja az azo nos is ko lá zott sá gi szint -
re so rolt fér fi a két.

2.5.2. Az em be ri tõke és a gaz da sá gi nö ve ke dés

Kez det ben az ok ta tás és kép zés köz vet len gaz da sá gi meg té rü lé sé nek bi zo nyí tá si kény sze re ered mé -
nyez te, hogy az elem zé sek alap ve tõ en pénz ügyi ka te gó ri ák ban mo zog tak. Az a fel is me rés, hogy a jó -
lét és a gaz da sá gi nö ve ke dés ala ku lá sá ban olyan té nye zõ ket is szá mí tás ba kell ven ni, mint a tár sa dal -
mi ko hé zió, ma gá val hoz ta a tár sa dal mi ha szon fo gal má nak ki szé le sí té sét. Ma már egy re szé le sebb
kör ben el fo ga dott, hogy az ok ta tás ál tal lét re ho zott ér té kek kö zött igen je len tõs sze re pe van a tár sa dal -
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mi ko hé zió erõ sí té sé nek, az ál lam pol gá ri elé ge dett ség és a tár sa dal mi ak ti vi tás nö ve ke dé sé nek. Az ok -
ta tás hasz no su lá sá nak sta tisz ti kai in di ká to rok kal tör té nõ meg kö ze lí té se ezért a pénz ügyi meg té rü lé -
sen túl egy re in kább a tár sa dal mi ha szon ki ter jedt, bár a meg szo kott sta tisz ti kai ap pa rá tus sal egy elõ re
igen ne he zen meg ra gad ha tó össze te võ it ke re si. 

A gaz da ság po li ti ká nak és az in téz mény rend szer nek a gaz da sá gi nö ve ke dés ben ját szott meg ha -
tá ro zó sze re pe szé les kör ben el fo ga dott nak te kint he tõ ugyan, a töb bi té nye zõ – tõ ke nö ve ke dés, gaz da -
sá gi ha té kony ság, tech ni kai vál to zás – pon tos ha tás me cha niz mu sát il le tõ en még is he ves szak mai vi ták 
jel lem zõ ek. A po li ti ka és az in téz mény rend szer ala ku lá sa az egyé nek meg ta ka rí tá sa i ra és kép zés sel
kap cso la tos dön té se i re is fon tos ha tás sal van. Az ok ta tás ba és kép zés be tör té nõ be fek te tés ugyan is
alap ve tõ en csak ak kor já rul hat hoz zá a nö ve ke dés hez, ha együtt jár a ku ta tás és fej lesz tés te rén meg -
nö velt be fek te té sek kel és a fel gyor sult tech no ló gi ai fej lõ dés sel, hiszen a képzés csupán ebben az
esetben játszhat szerepet az új technológiák alkalmazásában. 

Az EAG 2002 vo nat ko zó in di ká to rá ban nem sze re pel nek ma gyar ada tok, az in di ká tor ál tal kép -
vi selt meg kö ze lí tés rö vid is mer te té se azon ban e nél kül is hasz nos nak tû nik (EAG 2002 A14). Az ok ta -
tás ba tör té nõ be fek te tés meg té rü lé sét 10 or szág ele mez te kí sér le ti jel leg gel. Az ada tok14 a gaz da sá gi nö ve -
ke dést be fo lyá so ló egyes té nye zõk – be fek te tés, em be ri tõke, né pes ség nö ve ke dés, inf lá ció, a kor mány -
za ti ki adá sok, a gaz da sá gi nyi tott ság – vál to zá sa i nak be csült ha tá sát mu tat ják az 1980-as és 1990-es
évek kö zött vég be ment gaz da sá gi nö ve ke dés vál to zá sá nak tük ré ben. Az em be ri tõke nö ve ke dé se
szem mel lát ha tó an fon tos té nye zõt kép vi sel a gaz da sá gi nö ve ke dés ala ku lá sá ban va la mennyi or szág,
de kü lö nö sen Gö rög or szág, Ír or szág, Olasz or szág és Spa nyol or szág ese té ben, ahol a gaz da sá gi nö ve -
ke dés összes szá mí tás ba vett té nye zõ je kö zül az em be ri tõke nö ve ke dé se kép vi se li több mint a fe lét a
nö ve ke dés sel össze füg gõ ha tá sok nak. Ter mé sze te sen szá mí tás ba kell ven ni, hogy az em be ri tõke ala -
ku lá sá nak becs lé se a fel nõtt né pes ség be fe je zett is ko lá zott sá gi szint jé nek mé ré sén, il let ve az is ko lá zás -
sal töl tött évek át la gán alap szik, így ez csu pán dur va meg kö ze lí té se le het az em be ri tõ ké nek, mi vel
nem ve he ti szá mí tás ba sem a kép zés tar tal mi szín vo na lát, sem a for má lis is ko lai vég zett sé gen kí vül fo -
lyó kép zést, sem pe dig más fon tos té nye zõ ket. Az in di ká to rok to váb bi fi no mí tá sa, az egyes tényezõk
szerepének önálló elemzésekben történõ feltárása azonban egyre inkább megközelíthetõvé teszi az
oktatásba történõ befektetés és az emberi tõke, illetve az emberi tõke és a gazdasági fejlõdés alakulása
közti kapcsolat értelmezését.

Az EAG 2002-es kö te té ben két fé le meg kö ze lí tés ben kí sé rel ték meg mér ni az ok ta tás meg té rü lé -
sét.15 Az em be ri tõke és a gaz da sá gi nö ve ke dés kap cso la tá nak elem zé se je len ti az egyik, az ok ta tá si ki -
adá sok egyé ni és tár sa dal mi meg té rü lé se, va la mint an nak meg ha tá ro zó té nye zõi pe dig a má sik meg -
kö ze lí tést. Az ok ta tás egyé ni hasz no su lá sá nak mé ré se so rán a kép zés ben töl tött idõ hosszát, az adó fi ze tés
mér té két és a mun ka nél kü li sé gi rá tát – a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ese té ben pe dig a tan dí jat, il let ve a
kép zés so rán ka pott tá mo ga tás mér té két – vet ték szá mí tás ba. A vi szo nyí tás alap ja a be fek te tés szem -
pont já ból hosszú tá von koc ká zat men tes nek te kint he tõ in gat lan be fek te tés, amely hez ké pest az
oktatásnak – például az elérhetõ jövedelem mértékében mért – egyéni megtérülési szintje magasabb.  

Az ok ta tás tár sa dal mi szin tû meg té rü lé sé nek szá mí tá sa a kö zép- és fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ok ta tás -
sal kap cso la tos ki adá sa i nak és hasz ná nak össze ve té sén ala pul, és jel zi a ne mek kö zöt ti kü lönb sé ge ket
(lásd EAG 2002 A13.4). Bár a meg té rü lés mér té ke mind az is ko lai vég zett sé gek szint jén, mind a ne mek 
kö zöt ti kü lönb sé gek te kin te té ben jól ér zé kel he tõ el té ré se ket mu tat, az ok ta tá si be fek te tés pri vát meg té -
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14 A fejezetben elemzett grafikon (lásd EAG 2002 A14.1) az OECD Economic Outlook 2000 kötetbõl került átvételre, ami az
OECD keretében folyó, különbözõ alrendszereket érintõ elemzések egyre nagyobb mértékû összekapcsolódását is jelzi.

15 Az oktatás egyéni és társadalmi jövedelmezõségével kapcsolatos számításokat már a 60-as évek óta végeznek; az
oktatás-gazdaságtani elemzések Magyarországon is többféle megközelítésben vizsgálták az oktatási költségek és a haszon
viszonyát.



rü lé se a részt vevõ or szá gok mind egyi ké ben jel lem zõ en meg ha lad ta az in gat la nok ér ték nö ve ke dé sé -
nek mértékét, miközben a társadalmi visszatérülés mértéke alacsonyabb volt.

 Az OECD INES prog ram ke re té ben mû kö dõ szak mai há ló za tok – mint az EAG kö te tek lét re ho -
zá sá nak egyik leg fon to sabb bá zi sa – ki emelt fel ada ta a meg lé võ in di ká to rok fo lya ma tos to vább fej lesz -
té se és új in di ká to rok ki dol go zá sa. A ki me ne ti in di ká to rok fej lesz té sé ben az új te rü le tek közé tar toz -
nak az egész ség ügyi hely zet és kép zett ség, il let ve a tár sa dal mi ko hé zió és is ko lá zá si be fek te tés kö zöt ti
kapcsolatok mérésére tett erõfeszítések.

Ami az in di ká to rok ha zai fej lesz té sét és fel hasz ná lá sát il le ti, a fe je zet ben meg fo gal ma zott – szán -
dé ko san igen szûk re sza bott – mód szer ta ni meg jegy zé sek is utal tak arra, hogy a ha zai adat for rá sok
meg le he tõ sen hi á nyo san tud nak csak ada tot szol gál tat ni a nem zet kö zi össze ha son lí tás hoz. En nél is
na gyobb gon dot je lent azon ban, hogy spe ci á li san az adott té ma kör elem zé sét szol gá ló adat fel vé te lek
hi á nyá ban nincs for rás a fo lya ma tok elem zé sé re, s ez zel a ma gyar kép zés po li ti kai tö rek vé sek meg fo -
gal ma zá sá nak tá mo ga tá sá ra, az ered mé nyek nyo mon kö ve té sé re. Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy szá -
mos te rü le ten el en ged he tet len vol na az ok ta tást és an nak ki me ne ti jel lem zõ it érin tõ sta tisz ti kai adat -
szol gál ta tá si rend szer új ra gon do lá sa, va la mint a kép zés po li ti kát szol gá ló elem zé sek hez szük sé ges
önálló hazai adatfelvételek elindítása elsõsorban a felnõttkori képzés és az iskolából a munkába
történõ átmenet témakörében.
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 3. FE JE ZET 

A ta nu lók tel je sít mé nye

A 3. fe je zet az ok ta tás egyik ki me ne ti ol da lát, a ta nu lói tel je sít mé nyek ala ku lá sát tár gyal ja ta nu lói szin -
tû ada tok alap ján ki ala kí tott nem zet kö zi in di ká to rok se gít sé gé vel. Erre ez út tal a PISA-adatfelvétel ad
al kal mat.
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A fel mé rés kon tex tu sa és jel lem zõi

A PISA-vizsgálat 2000 ta va szán zaj lott le 32 or szág rész vé te lé vel. Az OECD kez de mé nye zé sé re a vi lág kü lön bö zõ he lye in élõ di á kok
ol va sá si-szö veg ér té si, ter mé szet tu do má nyos és ma te ma ti kai mû velt égét mér ték fel. A ko ráb bi nem zet kö zi fel mé ré sek tõl el té rõ en ez a 
vizs gá lat nem az is ko lai tu dás meg is me ré sé re irá nyult, ha nem arra, hogy a di á kok ké pe sek-e hasz no sí ta ni tu dá su kat, és fel ké szül -
tek-e a mun ka erõ pi ac vál to zá sa i hoz való al kal maz ko dás ra.

A fel mé rés írás be li fel ada tok meg ol dá sá ból állt, a ta nu lók két órán ke resz tül dol goz hat tak a teszt ki töl té sén. 

A kér dé se ket a részt vevõ or szá gok ál lí tot ták össze a nem zet kö zi leg el fo ga dott fel mé rés ke re tek és teszt elõ írá sok alap ján. A kér dé se -
ket elõ ször az adott tu dás te rü let spe ci a lis tái, il let ve mé ré si szak ér tõk lek to rál ták, majd elõ tesz te lés re ke rül tek. En nek ered mé nyei
alap ján a kér dé se ket ki ja ví tot ták, és a ja ví tott fel ada to kat pró ba mé rés sel ér vé nye sí tet ték. Vé gül a részt vevõ or szá gok olyan szem -
pont ból lek to rál ták a kér dé se ket, hogy azok meg fe lel je nek a nyel vi, kul tu rá lis és tan ter vi szem pont ok nak. 

A PISA 2000 há rom fõ te rü le tén (ol va sás-szö veg ér tés, ter mé szet tu do mány, ma te ma ti ka) össze sen 208 item, hat és fél órá nyi teszt anyag
ke rült fel mé rés re. Ennyi teszt fel adat mel lett azon ban a tel jes teszt ki töl té se több na pot igé nyel ne a di á kok tól, ezért a pszichometria
alap ve tõ sza bá lya it szem elõtt tart va min den diák a tel jes teszt anyag nak csak egy ré szét ol dot ta meg. Az olvasásitemeket ki lenc,
egyen ként har minc per ces blokk ra, a ma te ma ti ka- és természettu domány-itemeket pe dig négy-négy, egyen ként 15 per ces blokk ra osz -
tot ták, majd e blok kok ból ki lenc kü lön bö zõ, két órás anya got tar tal ma zó fü ze tet ál lí tot tak össze.

Az ol va sás-szö veg ér tés ké pes sé gé nek mé ré sé nél há rom szem pont ér vé nye sült: a mû ve le tek el sa já tí tá sa, a fo gal mak meg ér té se és a tu -
dás al kal ma zá sa kü lön bö zõ kon tex tu sok ban. En nek meg fe le lõ en az ol va sá si fel ada tok cso por to sí tá sá nak egyik leg alap ve tõbb mód ja
a szö veg tí pu sa és for má ja sze rin ti fel bon tás. A ta nu lói tel je sít ményt a PISA-felmérésben két alap ve tõ tí pus men tén le het le ír ni: ezek a
pró zai és a do ku men tum szö ve gek. Mind két cso por ton be lül ter mé sze te sen to váb bi al cso port ok kal ta lál koz ha tunk. A szö veg for má ját 
te kint ve a teszt fü ze tek ben fo lya ma tos és nem fo lya ma tos szö ve gek sze re pel nek, a ta nu lók nak az egy sze rû en ta golt, be kez dé sek be
ren de zett szö ve gek tõl a komp lex lis tá kig min den fé le for má jú szö ve gek kel dol goz ni uk kel lett.

Má sik ren de zé si elv nek szá mít az ol va sás so rán al kal ma zott mû ve le tek sze rin ti cso por to sí tás: in for má ció-vissza ke re sés, szö veg ér tel -
me zés, va la mint a szö veg tar tal má ra, il let ve for mai je gye i re való ref lek tá lás és ér té ke lés.

Az ol va sá si-szö veg ér té si fel ada tok har ma dik ren de zé si elve a köz lés hely zet, az ol va sá si szi tu á ció fi gye lem be vé te lén alap szik. Az
OECD–PISA egyik fõ cél ki tû zé se, hogy az ol va sás-szö veg ér tés ké pes sé gét ne csu pán a ta nu lá si, is ko lai, ha nem vál to za tos, va lós élet -
hely ze tek ben is mér jék. A köz lés hely zet nek vagy ol va sá si szi tu á ci ó nak a fel vé te le a fel ada to kat meg ha tá ro zó as pek tu sok közé az zal
ma gya ráz ha tó, hogy a fel mé rés arra a kér dés re is vá laszt ke res, hogy a meg cél zott ta nu lói kor cso port tag jai fel ké szül tek-e a mun ka -
erõ pi ac és a min den na pi élet ki hí vá sa i ra.

Az ered mé nyek elem zé se szem pont já ból fon tos a fel adat jel lem zõk ki eme lé se: a ta nu lói fel ada tok kér dés fel te vés ének és inst ruk ci ó i nak
tu laj don sá gai, a vá lasz adá si for má tu mok és a kó do lói út mu ta tók. Eb ben a fel mé rés ben nem csu pán fe le let vá lasz tós kér dé sek ta lál ha -
tók, ha nem olyan nyílt végû fel ada tok is, ame lyek több fé le ol va sá si-szö veg ér té si mû ve let és stra té gia mé lyebb al kal ma zá sát, il let ve
hosszabb-rö vi debb szö ve ges vá lasz meg fo gal ma zá sát, le írá sát kí ván ják meg. A fel adat jel lem zõk kö zött je len nek meg az adott fel ada -
tok hoz tar to zó kó do lá si út mu ta tók is, ame lyek a nyílt végû szö ve ges vá la szok nem zet kö zi szin ten is egy sé ges ér té ke lé sét biz to sít ják.



A fe je zet be mu tat ja az ok ta tás ta nu lói tel je sít mény hez kap cso ló dó in di ká to rait: a 15 éve sek ol va -
sás tel je sít mé nyé nek jel lem zõ it (EAG 2002 A5), a 15 éve sek ter mé szet tu do mányi és ma te ma ti ka tel je sít mé nyét
(EAG 2002 A6), a ta nu lói tel je sít mé nyek is ko lák köz ti kü lönb sé ge it (EAG 2002 A7), va la mint a ta nu lói tel je -
sít mé nyek és a szü lõk fog lal ko zá sa kö zöt ti össze füg gést (EAG 2002 A9).

3.1. A 15 éve sek ol va sás tel je sít mé nye

Az ol va sás nak, az ol va sott szö veg meg ér té sé nek és a ka pott in for má ció fel hasz ná lá sá nak a ké pes sé ge
az is ko lai és az is ko lán kí vü li, élet hosszig tar tó ta nu lás alap ját je len ti. A 15 éve sek ol va sás tel je sít mé -
nyét mérõ in di ká tor azt mu tat ja, ho gyan bol do gul nak a 15 éve sek olyan fel ada tok ban, ame lyek az ol -
va sás-szö veg ér tés ha gyo má nyos ér tel me zé sén túl lép ve a le írt in for má ció cél irá nyos fel hasz ná lá sá nak
ké pes sé gét igény lik (EAG 2002 A5). Az ol va sás-szö veg ér tés ké pes sé ge függ azok nak a kon tex tu sok -
nak a meg ér té sé tõl, me lyek ben az írott szö veg gel ta lál koz nak a di á kok, il let ve at tól, hogy ké pe sek-e
egy szö ve get a kon tex tus alap ján ér tel mez ni és az is ko lai ke re te ken kí vül, sze mé lyes cél ra, kö zös sé gi
vagy mun ka szi tu á ci ók ban is fel hasz nál ni.

Az ol va sás-szö veg ér tés mé ré sé nek ered mé nye i bõl az ok ta tás po li ti ka irá nyí tói ob jek tív és va lós
ké pet kap hat nak a ta nu lók fel ké szült sé gé rõl, a ta nu lá si tar tal mak ér vé nyes sé gé rõl, a ta ní tás-ta nu lás
ha té kony sá gá ról, s en nek alap ján meg bíz ha tó ál lás pon tot ala kít hat nak ki ar ról, hogy mi lyen in téz ke -
dé sek re, vál toz ta tá sok ra van szük ség. Az ol va sás-szö veg ér tés ugyan is olyan ké pes ség, amely meg ha -
tá roz za az egyén le he tõ sé ge it a mun ka erõ pi a con, és fon tos alapot jelent az élethosszig tartó tanulás
megvalósításában.

A PISA ál tal de fi ni ált tu dás fo gal ma tág, a mo dern tár sa da lom ban való ha té kony és si ke res rész -
vé tel hez el en ged he tet len esz köz tu dást je len ti. Az ol va sás-szö veg ér tés te rü le tén pél dá ul nem elég a
sza vak és a nyelv ta ni szer ke ze tek is me re te, a szö ve gek fel szí nes ér tel me zé se. Szük ség van olyan ké -
pes sé gek re is, mint a so rok kö zöt ti ol va sás, a szö veg író üze net köz ve tí tõ esz kö ze i nek fel is me ré se, il let -
ve kü lön fé le tí pu sú szö ve gek meg ér té se és kon tex tu suk ban való ér tel me zé se. A PISA ál tal meg fo gal -
ma zott mû velt ség meg ha lad ja az alap ve tõ is me re tek bõl álló tu dás anyag bir tok lá sát, és el sõ sor ban a
fel nõtt lét hez szük sé ges kész sé gek el sa já tí tá sát je len ti, mely élet hosszig tar tó fo lya mat. A ta nu lás nem
sak az is ko lá ra és az ok ta tás ban való rész vé tel re kor lá to zó dik; tu dá sunk tár sas kap cso la ta ink ban és a
tá gabb kö zös sé gek ben való rész vé te lünk ál tal is gaz da go dik. A 15 éve sek tõl nem vár ha tó el, hogy már 
az is ko lá ban meg sze rez zék a fel nõtt lét hez szük sé ges tu dás anyag egé szét, el en ged he tet len azon ban
szá muk ra az ol va sás (va la mint a ma te ma ti ka és a ter mé szet tu do mány ok) alap ja i nak az el sa já tí tá sa.
A PISA-szakértõk ol va sás ról al ko tott je len le gi ál lás pont ja sze rint a kö zép is ko lát be fe jez ni ké szü lõ ta -
nu lók nak ké pe sek nek kell len ni ük arra, hogy is ko lai vagy nem is ko lai kör nye zet hez kö tött, fo lya ma tos 
vagy nem fo lya ma tos szö ve gek je len té sét meg ért sék, ér tel mez zék, a szö veg je len tést ki ter jesszék, il let -
ve a szö veg re ref lek tál ja nak. Az ol va sás-szö veg ér tés ké pes sé gét a következõképpen definiálják: „Az írott
szöveg megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás képessége annak érdekében, hogy az
egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi
életben.”

E de fi ní ci ót szem elõtt tart va ke rült sor az ol va sá si-szö veg ér té si fel ada tok több szem pont sze rin ti 
cso por to sí tá sá ra. 

Ah hoz, hogy a di á kok ol va sá si-szö veg ér té si ké pes sé gé re jellemzõ és egy más sal össze ha son lít ha -
tó mérõszámot ké pez ze nek, a tel je sít mény ada to kat egy 500-as át la gú és 100-as szó rá sú, 5 ké pes ség szint -
re ta golt ún. stan dar di zált ská lán he lyez ték el. Az OECD-országok ta nu ló i nak két har ma da a szó rás ha tá -
ro kat je lentõ 400–600 pont kö zött tel je sí tett. Azok a di á kok, akik el ér nek egy szin tet, ter mé sze te sen
nem csu pán az adott szin ten el vár ha tó ké pes sé gek kel ren del kez nek, ha nem az al sóbb szin tek hez tar -
to zó ké pes sé gek nek is a bir to ká ban van nak. Így pél dá ul az a ta nu ló, aki a har ma dik szin ten tel je sít, ér -
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te lem sze rû en a má so dik és az elsõ szint kö ve tel mé nye i nek is meg fe lel. Egy adott szin ten lévõ ta nu ló
vár ha tó an a szint hez tar to zó kér dé sek nek leg alább a fe lé re he lyes vá laszt ad. A tel je sít mény szin tek be
való be so ro lás nem csu pán a ta nu lók tel je sít mé nyük alap ján tör té nõ rang so ro lá sát te szi le he tõ vé, ha -
nem an nak fel tá rá sát is, hogy mi az, amit tudnak, amire képesek. Az egymást követõ szintek növekvõ
nehézségû olvasási-szövegértési feladatoknak felelnek meg.

Az ol va sá si mû ve le tek há rom tí pu sa há rom kü lön bö zõ ská lát al kot az egyes ne héz sé gi fo kok
sze rint: in for má ció-vissza ke re sés, szö veg ér tel me zés, va la mint ref lek tá lás és ér té ke lés. A kom bi nált
 olvasási-szövegértési ská la össze fog lal ja mind há rom ol va sá si mû ve let ered mé nye it. Ha a há rom mû -
ve le tet tel je sít mény szin tek sze rint nö vek võ ne héz sé gû fel ada tok kal jel le mez zük, ak kor egy olyan
kom bi nált ol va sá si-szö veg ér té si ská la jön lét re, me lyen mind egyik szint nek mind egyik ol va sá si mû ve -
let ese té ben egy-egy mezõ fe lel tet he tõ meg, amely az adott szinten elvárható mûveletet tartalmazza. 

3.1.1. A kü lön bö zõ szin te ken lévõ ta nu lók meg osz lá sa or szá gon ként

Ötös ké pes ség szint (625 pont fe lett)1

Azok a di á kok, akik az ötös szin ten tel je sí tet tek, már ma gas fokú in for má ció fel dol go zá si ké pes sé gek -
kel ren del kez nek. Ké pe sek komp lex és is me ret len szö ve gek fel dol go zá sá ra, az adott feladatmegoldási
hely zet ben szük sé ges kri ti kai ér té ke lés re, hi po té zis fel ál lí tá sá ra és spe ci fi kus tu dás ki ala kí tá sá ra. 

Az OECD-országok ta nu ló it együt te sen vizs gál va azt lát juk, hogy a PISA 2000 vizs gá lat ered mé -
nyei alap ján át la go san a di á kok 10%-a érte el az ötös szin tet: Auszt rá li á ban, Ka na dá ban, Finn or szág -
ban, Új-Zé lan don és az Egye sült Ki rály ság ban a di á kok több mint 15%-a, Bel gi um ban, az Egye sült Ál -
la mok ban, Ír or szág ban, Svéd or szág ban és Nor vé gi á ban több mint 10%-uk, míg Bra zí li á ban,
 Görögországban, Lit vá ni á ban, Lu xem burg ban, Me xi kó ban, Por tu gá li á ban, Orosz or szág ban és Spa -
nyol or szág ban ke ve sebb mint 6%-uk (lásd füg ge lék 3.1. táb lá zat).

Ma gyar or szá gon a di á kok nak csu pán 5%-a érte el a leg ma ga sabb, ötös szin tet.

Né gyes ké pes ség szint (625–553 pont kö zött)2

A né gyes szin ten tel je sí tõ di á kok ké pe sek ne he zebb ol va sá si mû ve let el vég zé sé re, meg ta lál nak be ágya -
zott in for má ci ó kat, va la mint ké pe sek a szö veg egyes stí lus be li je gye i nek kri ti kai jel le gû meg íté lé sé re.

Az OECD-országok di ák ja i nak át la go san a 31%-a tel je sí tett a né gyes szint fe lett (né gyes és ötös
szin te ken). A finn di á kok nak több mint a fele, az auszt rál, a ka na dai, az ír, az új-zé lan di és a brit di á -
kok több mint 40%-a érte el ezt a szin tet, és Lu xem burg, va la mint Me xi kó ki vé te lé vel az
OECD-országokban a di á kok nak leg alább az egy ötö de.

Ma gyar or szá gon a di á kok 23%-a ta lál ha tó ezen a két szin ten.

Hár mas ké pes ség szint (552–481 pont kö zött)

Az ol va sá si-szö veg ér té si ké pes sé gek nek ezt a szint jét te kint jük a min den na pi élet és a mun ka erõ pi ac
el vá rá sa i nak tel je sí té sé hez szük sé ges elég sé ges mi ni mum nak. Nagy já ból ilyen szin tû ké pes sé gek re
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1 Ehhez a szinthez tartoznak – többek között – azok a feladatok, amelyekben a diáknak a szöveg tartalmát saját értékítéletével
kell összevetnie, vagy egy szereplõ cselekedeteit kell értelmeznie objektív vagy szubjektív szempontok alapján.

2 Tipikusan ide sorolhatók azok a feladatok, amelyekben egy-egy történet szereplõinek érzelmei és cselekedetei közötti
kapcsolatot kell megtalálni, motivációjukat kell értelmezni, vagy a szöveg stiláris eszközeirõl kell véleményt alkotni.



van szük sé ge a di ák nak a kö zép is ko la be fe je zé sé hez. Akár csak a fel sõbb szin tek, ez is meg kí ván ja a
kü lön bö zõ for rá sok ból szár ma zó in for má ci ók in teg rá lá sát és bo nyo lul tabb prob lé mák meg ol dá sát.
Ezen a szin ten a ta nu lók ké pe sek az ol va sott in for má ci ók és min den na pi éle tük össze füg gé se it fel is -
mer ni, de mind ezt ala cso nyabb szin ten te szik.

Az OECD-országokban ta nu ló di á kok nak át la go san a 60%-a tel je sí ti leg alább a hár mas szint kö -
ve tel mé nye it (te hát a hár mas, né gyes vagy ötös szint va la me lyik ét). Az össze sí tett ol va sá si-szö veg ér té -
si ská lán a vizs gá lat ban részt vevõ 27 OECD-ország kö zül ki lenc ben a 15 éves di á kok 67–80%-a van
ezen a szin ten. Ez a ki lenc or szág Finn or szág, Ko rea, Ka na da, Ja pán, Ír or szág, Új-Zé land, Auszt rá lia,
az Egye sült Királyság és Svédország.

Ma gyar or szá gon a di á kok 52%-a tel je sí tett a hár mas szint fe lett. Ez azt je len ti, hogy a 15 éves
di á kok nak kö zel a fele nem éri el azt a szö veg ér tés be li szin tet, ame lyet az OECD-országok sa -
ját stan dard ja ik sze rint a mun ka erõ pi ac ra való si ke res be lé pés fel té tel ének tar ta nak.

Ket tes ké pes ség szint (480–408 pont kö zött)

E meg le he tõ sen gyen ge szin ten álló di á kok el sõ sor ban egy sze rû in for má ció-vissza ke re sé si mû ve le te -
ket tud nak vég re haj ta ni, vagy egy sze rû szö veg be li kap cso la to kat ké pe sek fel is mer ni. Csak egy sze rû,
vi lá gos el ren de zé sû anya gok fel dol go zá sá val tud nak meg bir kóz ni, ahol a fel adat meg ol dás nem bo -
nyo lult. Az ala csony kész ség szint meg ne he zí ti szá muk ra, hogy az új, szo kat lan szö ve gek nek ké pe sek
le gye nek je len tést tu laj do ní ta ni, és nagy va ló szí nû ség gel al kal mat la nok lesz nek az új is me re tek el sa já -
tí tá sá ra is.

A vizs gá lat ban részt vevõ OECD-országokban át la go san a di á kok 82%-a tel je sí tett a ket tes szin -
ten vagy an nál job ban. 

Ma gyar or szá gon a di á kok 77%-a ta lál ha tó a ket tes szin ten vagy fö löt te.

Egyes ké pes ség szint és az egyes ké pes ség szint alatt (0 szint) (407–335 pont kö zött és 355 alatt)

Azok a di á kok, akik 335 stan dard pont alatt he lyez ked nek el, azaz nem ér ték el az elsõ szin tet,
nem ren del kez nek azok kal a ru tin jel le gû ké pes sé gek kel, ame lye ket a PISA 2000 vizs gá lat mér ni kí -
vánt. Az egyes szin tû tel je sít mény ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy az ide tar to zó diákok nem
tudnak ol vas ni. Je len ti vi szont azt, hogy ezek a di á kok tár sa ik hoz ké pest sú lyos hát ránnyal in dul -
nak majd, mert ol va sá si-szö veg ér té si ké pes sé ge ik nem ele gen dõ ek to váb bi tu dás és in for má ció
meg szer zé sé hez.

Az OECD-országokban a di á kok nak át la go san a 12%-a tel je sí tett az egyes szin ten, 6%-uk pe dig
még en nél is gyen géb ben, de az egyes or szá gok tel je sít mé nye kö zött nagy kü lönb sé gek mu tat koz nak.
Finn or szág ban és Ko re á ban ugyan is az egyes szin ten tel je sí tõk ará nya mind össze 5%, és az en nél is
gyen géb ben ol va sók nem érik el a 2%-ot. A töb bi OECD-országban 10% és 44% kö zött mo zog azok nak 
az ará nya, akik az egyes szin ten és alat ta tel je sí tet tek. 

Ma gyar or szág azon részt vevõ or szá gok közé tar to zik, ame lyek ben a di á kok több mint 20%-a
az egyes szin ten vagy alat ta tel je sí tett. Az or szá gok e cso port já ba Bra zí lia, Me xi kó, Lu xem -
burg, Lit vá nia, Orosz or szág, Por tu gá lia, Gö rög or szág, Len gyel or szág, Né met or szág, Liech ten -
stein és Svájc tar to zik még. Bra zí lia, Me xi kó, Lu xem burg, Lit vá nia, Por tu gá lia és Né met or szág
ese té ben 10% és 23% kö zött van azok nak a di á kok nak a szá ma, akik nem érik el az egyes szin -
tet sem. Ma gyar or szág ese té ben te hát az ötös szin ten tel je sí tõ, leg jobb ké pes sé gû di á kok
5%-ával szem ben az egyes szin ten és alat ta tel je sí tõ, gyen ge ké pes sé gû di á kok a vizs gált po pu -
lá ció 23%-át te szik ki, és kö zü lük 7% még az egyes szin tet sem éri el.
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3.1.2. Tel je sít mé nyek, ered mé nyek nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

A fel mé rés ben részt vevõ or szá gok ol va sá si-szö veg ér té si át lag tel je sít mé nye nem zet kö zi össze ha son lí tás -
ban a 396-os (Bra zí lia) pont ér ték tõl az 546-os (Finn or szág) pont ér té kig ter jed. Ez az öt szin tû ská lán va -
la mi vel több mint két szin tet je lent: te hát míg egy át la gos finn ta nu ló a har ma dik szint fel sõ ha tá rán
tel je sít, ad dig egy át la gos bra zil ta nu ló az egyes szint fel sõ ha tá rán (lásd 3.1. ábra és füg ge lék
3.2.  tábla).

Az áb rá ról le ol vas ha tó az is, hogy mely nem ze tek tel je sí tet tek az OECD-országok át la ga fö lött,
alatt, il let ve az át lag kö ze lé ben. Egy-egy or szág ered mé nye sa ját, víz szin tes so rá ban pá ron ként is
össze ha son lít ha tó a töb bi nem zet ered mé nye i vel. A há rom fé le jel – aho gyan az a jel ma gya rá zat ban is
ol vas ha tó – azt mu tat ja, hogy az adott or szág tel je sít mé nye ho gyan vi szo nyul a vele össze ha son lí tott
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SE (2,6) (1,6) (2,8) (3,5) (3,2) (2,4) (2,6) (5,2) (2,2) (2,4) (3,6) (1,5) (2,8) (2,7) (7,0) (2,4) (4,2) (2,7) (2,4) (2,9) (2,5) (4,1) (4,0) (4,5) (5,0) (4,5) (4,2) (5,3) (1,6) (3,3) (3,1)

Finnország 546 (2,6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kanada 534 (1,6) -1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Új-Zéland 529 (2,8) -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztrália 528 (3,5) -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Írország 527 (3,2) -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korea 525 (2,4) -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Királyság 523 (2,6) -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Japán 522 (5,2) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svédország 516 (2,2) -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztria 507 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Belgium 507 (3,6) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Izland 507 (1,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Norvégia 505 (2,8) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Franciaország 505 (2,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Államok 504 (7,0) -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Dánia 497 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svájc 494 (4,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Spanyolország 493 (2,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Csehország 492 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Olaszország 487 (2,9) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Németország 484 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Liechtenstein 483 (4,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Magyarország 480 (4,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Lengyelország 479 (4,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Görögország 474 (5,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Portugália 470 (4,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Oroszország 462 (4,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1

Latvia 458 (5,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1

Luxemburg 441 (1,6) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1

Mexikó 422 (3,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Brazília 396 (3,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Szignifikánsan az OECD-országok átlaga fölött teljesített. Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan az OECD-országok átlaga alatt teljesített.

1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan jobb, mint a vele összehasonlított országé

0 Nincs szignifikáns különbség az összehasonlított országok teljesítményei között

-1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan gyengébb, mint a vele összehasonlított országé

For rás: Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD PISA 2000. Pa ris, 2001. OECD, 4.1. ábra.

3.1. ábra

A kom bi nált ol va sá si-szö veg ér té si ská lán nyúj tott át la gos tel je sít mé nyek
össze ha son lí tá sa



or szá gé hoz: szig ni fi kán san jobb, szig ni fi kán san gyen gébb, avagy nin csen kö zöt tük sta tisz ti ka i lag ér té -
kel hetõ tel je sít mény kü lönb ség.

Hu szon két or szág ese té ben az át la gos tel je sít mény a har ma dik szin ten be lül moz gott, nyolc or -
szág ese té ben a ket tes szin ten, egy or szág ese té ben pe dig az egyes szin ten. Öt or szág (Dá nia, Egye sült
Ál la mok, Fran cia or szág, Nor vé gia és Svájc) át la gos pont ér té kei sta tisz ti kai ér te lem ben nem kü lön böz -
tek az OECD-átlagtól. Ti zen négy or szág (Bra zí lia, Cseh or szág, Gö rög or szág, Len gyel or szág, Lett or -
szág, Liech ten stein, Lu xem burg, Me xi kó, Né met or szág, Olasz or szág, Orosz or szág, Por tu gá lia, Spa -
nyol or szág és Ma gyar or szág) át la gos tel je sít mény ada tai az OECD-átlag alatt mo zog tak; ti zen két
 ország (Auszt rá lia, Auszt ria, Bel gi um, az Egye sült Ki rály ság, Ka na da, Finn or szág, Iz land, Ír or szág, Ja -
pán, Ko rea, Svéd or szág és Új-Zéland) átlagos teljesítménye pedig meghaladta az OECD-átlagot.

Ma gyar or szág át la gos tel je sít mé nye 480 pont, amely a har ma dik szint alsó ha tá rá nak fe lel
meg: szig ni fi kán san gyen gébb az 500 pon tos nem zet kö zi át lag nál.

A nyel vi és kul tu rá lis szem pont ból ha son ló or szá gok tel je sít mé nye kö zött sa já tos kap cso lat ta -
pasz tal ha tó. A leg szem be tû nõbb a do mi nán san an gol nyel vû OECD-országok tel je sít mé nye az öt szin -
tû ol va sá si-szö veg ér té si ská lán. Az át la gos tel je sít ményt te kint ve csak a finn ta nu lók múl ták felül Ka -
na da, Új-Zé land, Auszt rá lia, Ír or szág és az Egye sült Ki rály ság ta nu ló it. Az Egye sült Ál la mok ki vé telt
je lent, mi vel tel je sít mé nye nem kü lön bö zik je len tõ sen az OECD-átlagtól. A do mi nán san an gol nyel vû
or szá gok ki ma gas ló tel je sít mé nyé re az egyik le het sé ges vá lasz az ol va sás ta ní tá sá nak és ér té ke lé sé nek
ha son ló mód ja. Az ol va sás ta ní tás alap el vei ezek ben az or szá gok ban job ban al kal maz kod nak a PISA
ku ta tá si ter vé ben meg fo gal ma zot tak hoz, mint más or szá gok ban. El lent mond ugyan ak kor ezek nek a
kö vet kez te té sek nek az a tény, hogy Ja pán és Ko rea – ame lyek az an gol nyel vû or szá go ké tól igen el té rõ 
nyel vi és pe da gó gi ai pro fil lal ren del kez nek – szin tén magas szinten teljesített az olvasás-szövegértés
területén; tehát nem a nyelvi egyezõség, sokkal inkább a pedagógiai profil a meghatározó.

A tel je sít mény szin tek sze rin ti meg osz lá sa or szág ról or szág ra vál to zik még ak kor is, ha az át la gos
tel je sít mé nyek meg egyez nek. Kü lö nö sen a ská la szé le in tel je sí tõ ta nu lók ará nya i ban je len tõs az el té rés. 
Az ötös szin ten tel je sí tõ ta nu lók ará nya pél dá ul 1%-tól 20%-ig ter jed. Min den or szág ban van nak olyan 
ta nu lók, akik nek az ol va sá si ké pes sé ge az alsó szint alatt van. Ez az arány 1% (Ko rea) és 23% (Bra zí lia) 
kö zött mo zog. Az OECD-országok kö zül Me xi kó ban a leg na gyobb ará nyú azok nak a ta nu lók nak a
szá ma, akik az egyes szint alatt tel je sí tet tek (16%). Ti zen nyolc or szág ese té ben el mond ha tó, hogy a ta -
nu lók 5%-a nem érte el az egyes szin tet. Ezek a ta nu lók nin cse nek bir to ká ban a leg alap ve tõbb ol va sá -
si-szö veg ér té si ké pes sé gek nek, ami nem azt je len ti, hogy nem tud nak ol vas ni; hi szen va ló szí nû leg is -
me rik és al kal maz zák az írás-ol va sás tech ni kai mû ve le te it. In kább ar ról van szó, hogy nem ké pe sek az 
ol va sás-szö veg ér tést mint esz közt al kal maz ni tu dá suk fej lesz té se cél já ból. Ez a prob lé ma nem csu pán
az is ko lá ból a mun ká ba való át me ne tet ne he zí ti meg, ha nem a ké sõb bi kép zé si és ta nu lá si fo lya ma to -
kat is nagy mér ték ben aka dá lyoz za. Ah hoz, hogy egy 15 éves diák jól tudjon tájékozódni a világban, s
tudását képes legyen megfelelõen alkalmazni és továbbfejleszteni, legalább a harmadik szinten kell
teljesítenie.

A há rom ol va sá si mû ve let és a szö veg tí pu sok köz ti kor re lá ció ál ta lá nos ság ban véve ma gas nak mond -
ha tó. Mind azo nál tal az egyes or szá gok tel je sít mé nyé ben nagy el té ré sek ta pasz tal ha tók. Az ol va sá si mû -
ve le tek ská lá ján az át la gos tel je sít mény ben a leg ki sebb kü lönb sé gek a szö veg ér tel me zés, míg a leg na -
gyob bak az in for má ció-vissza ke re sés te rü le tén ta pasz tal ha tók. Az egyes ol va sá si mûveletekben az
 átlagos tel je sít mény ér té kek a leg több or szág ese té ben a har ma dik szint re es nek, né hány or szág ese té -
ben pe dig a má so dik szint re. A ki vé tel Finn or szág, ahol az in for má ció-vissza ke re sés és az ér tel me zés
mûveletében nyúj tott tel je sít mény a ne gye dik szint hez elég. A ská la má sik vé gén Bra zí lia és Me xi kó
sze re pel, ahol az in for má ció-vissza ke re sés mûveletében nyúj tott tel je sít mény csupán az elsõ szinthez
elég; sõt Brazília esetében ugyanez a helyzet az értelmezés mûveletében is. 
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Ma gyar or szá gon az in for má ció-vissza ke re sés és az ér tel me zés mû ve le té ben nyúj tott tel je sít -
mény mind össze a ket tes szint hez elég; az át la gos tel je sít mény pon tok sor rend ben 478 és 480; a
ref lek tá lás és ér té ke lés mû ve le té ben nyúj tott tel je sít mény va la mi vel jobb (481), a har ma dik
szint alsó ha tá rá nak fe lel meg. 

A szö veg for mát te kint ve a nem fo lya ma tos szö ve gek hez kap cso ló dó fel ada tok ban vol tak na gyobb 
tel je sít mény be li kü lönb sé gek. Az ered mé nyek alap ján az egyes or szá gok pe da gó gi ai és tan ter vi gya -
kor la tá ról von ha tunk le kö vet kez te té se ket. Ha gyo má nyos meg kö ze lí tés ben az ol va sás elsõsorban pró -
zai szö ve gek re irá nyul, s az is ko lák ban elsõsorban ilyen tí pu sú szö ve gek ér tel me zé sé re he lyez ték és
he lye zik a hang súlyt. Ugyan ak kor a tan terv nek nem ke vés bé fon tos ré sze kell hogy le gyen a do ku -
men tum tí pu sú szö ve gek ol va sá sa, hi szen a felnõttek vi lá gá ban az ilyen tí pu sú szö ve gek nagy sze re -
pet ját sza nak (pél dá ul adó be val lás, me net rend, kü lön fé le igénylõlapok). Így kü lö nö sen fon tos sá vá lik,
hogy a tanulók a nem folyamatos szövegek értésével-értelmezésével is képesek legyenek megbirkózni.

Az OECD-átlag a fo lya ma tos szö ve gek ese té ben 501 pont. A két szélsõ ér té ket is mét Finn or szág
(544) és Bra zí lia (408) kép vi se li. Bra zí li á ban a ta nu lók tel je sít mé nye az elsõ és a má so dik szint ha tá rá ra
esik, míg Finn or szág ban a har ma dik szint felsõ ha tá rát sú rol ja; ez nagy já ból két szint nyi kü lönb ség. A
leg több or szág ban az át lag tel je sít mény a har ma dik szin ten van, ki vé tel Ma gyar or szág, Lu xem burg, Lett -
or szág, Me xi kó, Por tu gá lia és Orosz or szág, ahol a ta nu lók át la go san a má so dik szin ten tel je sí tet tek.

A nem fo lya ma tos szö ve gek ese té ben az át lag tel je sít mény a 366 pon tos (Bra zí lia) és az 554 pon -
tos (Finn or szág) ér té kek kö zött mo zog; az OECD-átlag 500 pont. Az or szá gok több sé ge át la go san itt is
a har ma dik szin ten tel je sí tett. Nyolc or szág ban (Gö rög or szág, Olasz or szág, Lu xem burg, Lett or szág,
Len gyel or szág, Por tu gá lia, Orosz or szág és Ma gyar or szág) a ta nu lók át la gos tel je sít mé nye csu pán a
ket tes szinthez volt elegendõ.

A ma gyar 15 éves po pu lá ció ol va sás tel je sít mé nye a fel ada tok több sé gét te kint ve az át la gos
nem zet kö zi tel je sít mény nek fe lel tet he tõ meg (kb. hár mas szint). Né hány fel adat ered mé nye
azon ban alat ta ma rad a nem zet kö zi át lag nak: ezek el sõ sor ban olyan tí pu sú fel ada tok, ame lyek 
hosszabb, bo nyo lul tabb szö veg hez kap cso lód nak, és több össze tett ol va sá si mû ve le tet igé nyel -
nek. A ma gyar ta nu lók nem elég gé gya kor lot tak ab ban, hogy a szö veg struk tú rá já ból, stí lu sá -
ból kö vet kez te té se ket le von va vé le ményt for mál ja nak, és kri ti kai ér té ke lést ad ja nak ar ról. A di -
á kok fe lé nek prob lé mát okoz a szö ve gek hez kap cso ló dó áb rák és gra fi ko nok ér tel me zé se, az
in for má ci ók transz po ná lá sa az egyik rõl a má sik ra. A PISA-vizsgálat és az OECD-országok
szá má ra „elõ írt” ké pes ség há ló te hát kü lön bö zik at tól, amit a ma gyar di á kok az is ko lák ban el -
sa já tí ta nak, gya ko rol nak és a min den na pi élet ben al kal maz nak. 

Az a tény, hogy az ol va sá si ská la egyik pó lu sán az an gol szász or szá gok mel lett a skan di náv or szá -
gok kö zül Svéd or szág és Finn or szág, va la mint Ja pán és Ko rea áll, a ská la má sik pó lu sán pe dig a kö zép- és
ke let-eu ró pai, va la mint a la tin or szá gok ta lál ha tók, me lyek több sé ge az OECD-országok át la gá nál gyen -
gébb tel je sít ményt ért el, azt su gall ja, hogy az egyes or szá gok tel je sít mé nyé nek ala ku lá sá ban az ok ta tás
nem ze ti sa já tos sá gai mel lett az adott ré gió kul tu rá lis és tör té nel mi ha gyo má nyai is meg ha tá ro zó ak.

3.2. A 15 éve sek ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti ka tel je sít mé nye

A tör té ne lem so rán hosszú ide ig a mû velt em be rek kép zé sét te kin tet ték az ok ta tás el sõd le ges cél já nak, a
mû velt ség szi no ni má ja pe dig az ír ni-ol vas ni tu dás volt. Az írás-ol va sás ké pes sé ge az egyén bol do gu lá -
sá nak, a tár sa da lom ban való tel jes ér té kû rész vé tel ének és a mun ka erõ pi a con való ér vé nye sü lé sé nek el -
en ged he tet len fel té te le volt. A ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti ka-tan ter ve ket ko ráb ban – a 20. szá zad
utol só év ti zed ét le szá mít va – a ter mé szet tu dós-, ma te ma ti kus- és mér nök kép zés kö ve tel mé nyei ha tá roz -

51

A  t a  n u  l ó k  t e l  j e  s í t  m é  n y e



ták meg. A cél ként ki tû zött tu dás meg szer zé se te hát csak a di á kok szûk ré te ge szá má ra volt iga zán fon -
tos. Nap ja ink ban azon ban egy re na gyobb sze re pet ját sza nak a ma te ma ti kai, a ter mé szet tu do má nyos és a 
tech ni kai is me re tek. Az egyé ni ér vé nye sü lés, a mun ka vál la lás, a tel jes fog lal koz ta tás szem pont já ból a
ma te ma ti kai és a ter mé szet tu do má nyos mû velt ség meg szer zé se egy re több te rü le ten vá lik nél kü löz he -
tet len né. Mun ka erõ-pi a ci vo nat ko zá sai mel lett azért is rend kí vül fon tos a ter mé szet tu do má nyos és ma -
te ma ti kai mû velt ség, mert azok a kör nye zet vé del mi, or vo si, gaz da sá gi stb. prob lé mák, ame lyek kel a
mo dern tár sa dal mak na pon ta szem be ta lál ják ma gu kat, csak is ezen is me re tek se gít sé gé vel vál hat nak ért -
he tõ vé és meg old ha tó vá. Úgy is fo gal maz ha tunk te hát, hogy egy or szág di ák ja i nak ter mé szet tu do má nyi 
és ma te ma ti kai tel je sít mé nye nagy mér ték ben be fo lyá sol ja azt, hogy az adott or szág tár sa dal ma és gaz -
da sá ga a jö võ ben mennyi re lesz ver seny ké pes. Kü lö nö sen nagy je len tõ sé ge van en nek Kö zép-Eu ró pa
EU-csatlakozásra váró or szá ga i ban, hi szen nem le het kö zöm bös szá munk ra, hogy a ma gyar mun ka vál -
la lók mi lyen esé lyek kel mé ret tet nek meg a kö zös eu ró pai mun ka erõ pi a con.

A 15 éve sek ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti kai tel je sít mé nye azt mu tat ja, hogy az egyes or szá -
gok ban a 15 éve sek kor cso port ja mi lyen mér té kig sa já tí tot ta el a ter mé szet tu do má nyi, ma te ma ti kai
mû velt ség napi gya kor lat ban is al kal maz ha tó ele me it (EAG 2002 A6). A ma te ma ti ka- és a ter mé szet tu -
do má nyi ered mé nyek ezen esé lyek becs lé sé hez nyúj ta nak in di ká to ro kat az ok ta tá si tár ca szá má ra,
hogy az vég re hajt has sa azo kat a mó do sí tá so kat és vál toz ta tá so kat, amelyek az eredmények alapján
szükségesnek mutatkoznak.

A PISA ál tal de fi ni ált ter mé szet tu do má nyos esz köz tu dás túl mu tat az alap ve tõ fo gal mak (mint pél dá -
ul a táp lá lék lánc, a hal maz ál la pot vagy az energiamegmaradás elve) el sa já tí tá sán, és ma gá ban fog lal ja
a tu do má nyos ku ta tá sok hoz szük sé ges fo lya ma tok is me re tét, a tu do má nyos prob lé mák meg ol dá sá -
hoz szük sé ges bi zo nyí té kok azo no sí tá sát, kö vet kez te té sek le vo ná sát, ér té ke lé sét, tu do má nyos nyel ven 
való meg fo gal ma zá sát. Ter mé szet tu do má nyos mû velt sé gen te hát nem az egyén is me ret anya gá nak
gaz dag sá ga ér ten dõ, ha nem sok kal in kább az, hogy mi ként iga zo dik el az is me re tei kö zött. En nek
 része pél dá ul, hogy meg tud ja ítél ni egy ál lí tás igaz ság tar tal mát, meg tud ja kü lön böz tet ni a bi zo nyí té -
kok kal alá tá masz tott té nye ket az egy sze rû vé le mény tõl úgy, hogy a té nye ket és az ál lí tá so kat össze ve -
ti az zal a ter mé szet tu do má nyos mo del lel, vi lág kép pel, amely az ok ta tás so rán ki ala kult ben ne. A ter -
mé szet tu do má nyo san gon dol ko dó em ber nek tud nia kell, hogy me lyik prob lé ma le het tu do má nyos
vizs gá lat tár gya, és me lyik nem, va la mint azt, hogy egy adott kér dés re ad ha tó-e ter mé szet tu do má -
nyos vá lasz, vagy az egy má sik tu do mány ha tó kö ré be tar to zik. A PISA elõ ké szí tõi cél ja ik pon tos
 megvilágítása ér de ké ben sa ját de fi ní ci ót al kot tak a ter mé szet tu do má nyos esz köz tu dás ra vo nat ko zó an:
„Ter mé szet tu do má nyos esz köz tu dás nak azt a ké pes sé get te kint jük, amely nek se gít sé gé vel ter mé szet -
tu do má nyos is me re tek bõl té nye ken ala pu ló kö vet kez te té se ket va gyunk ké pe sek le von ni an nak ér de -
ké ben, hogy meg ért sük a ter mé sze tet, és dön té se ket hoz has sunk a vi lág ról és mind azok ról a vál to zá -
sok ról, ame lye ket az em be ri te vé keny ség a vi lág ban okoz.”

A ma te ma ti ka te rü le tén sem ele gen dõ az alap ve tõ te rü le tek (mint a szá mok és mû ve le tek, mér ték -
egy sé gek, sík be li és tér be li alak za tok és tu laj don sá ga ik, a bi zony ta lan ság, a nö ve ke dés és a vál to zás) is me -
re te, ha nem el en ged he tet len a ma te ma ti kai gon dol ko dás, a mo del le zés és a prob lé ma meg ol dás ké pes sé ge
is. Az esz köz tu dás fo gal má hoz tar to zik még a ma te ma ti kai prob lé mák fel ve té se, bi zo nyí tá sok le ve ze té se,
ma te ma ti kai hely ze tek meg fe le lõ le írá si mód já nak a ki vá lasz tá sa és a ma te ma ti ka nyel vén való kom mu ni -
ká lás. A PISA-vizsgálat cél ja en nek meg fe le lõ en a ma te ma ti kai mû velt ség, a ma te ma ti kai al kal ma zás ké -
pes sé gé nek mé ré se volt. A ma te ma ti kai mû velt ség fo gal mát a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ták meg: „A ma te ma -
ti kai mû velt ség az egyén nek az a ké pes sé ge, amellyel ké pes fel is mer ni, meg ér te ni, mi lyen sze re pet ját szik
a ma te ma ti ka a ben nün ket kö rül ve võ vi lág ban, és en nek tük ré ben ké pes meg ala po zott dön té se ket hoz ni
és cse le ked ni, hogy je len le gi és ké sõb bi éle te so rán al ko tó és fe le lõs em ber le gyen.”

A fel mé rés fel ada tai há rom fon tos szem pont sze rint ren dez he tõk: tar tal mi ele mek, gon dol ko dá si 
mû ve le tek és kon tex tu sok. A tesz tek min de nek elõtt olyan is me re tek, mû ve le tek és szi tu á ci ók kö rét
fog lal ják ma guk ban, ame lyek egy 15 éves diák szá má ra – tár sa dal mi és kul tu rá lis hely ze té tõl füg get le -
nül – fel nõtt ko rá ban fontosak lesznek.
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3.2.1. A kü lön bö zõ szin te ken lévõ ta nu lók meg osz lá sa or szá gon ként

A PISA 2000 ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti ka teszt je lé nye ge sen ke ve sebb itemet tar tal ma zott, mint
az ol va sás-szö veg ér tés teszt, ezért nem le het az ol va sás hoz ha son ló tel je sít mény szin te ket fel ál lí ta ni,
csu pán rö vi den jel le mez ni azo kat.

Ter mé szet tu do mány

690 stan dard pont kör nyé kén, a ter mé szet tu do má nyi ská la fel sõ tar to má nyá ban a di á kok nak ál ta lá ban 
már szük sé gük van kö vet kez te té sek vagy ma gya rá za tok al ko tá sa kor fo gal mi mo del lek lét re ho zá sá ra
vagy al kal ma zá sá ra. Ké pe sek ter mé szet tu do má nyos vizs gá la tok elem zé se ál tal meg ér te ni pél dá ul egy
kí sér let ter vét, vagy meg ál la pí ta ni, hogy az adott vizs gá lat mi lyen kér dés re ke res vá laszt. Ké pe sek
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552 550 538 532 529 528 528 519 513 512 511 500 500 499 496 496 496 496 491 487 483 481 478 476 461 460 460 459 443 422 375

SE (2,7) (5,5) (2,5) (2,7) (1,6) (2,4) (3,5) (2,5) (3,2) (2,5) (2,4) (3,2) (2,7) (7,3) (4,2) (2,2) (4,3) (4,4) (3,0) (2,4) (5,1) (2,8) (3,1) (7,1) (4,9) (4,7) (5,6) (4,0) (2,3) (3,2) (3,3)

Korea 552 (2,7) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Japán 550 (5,5) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Finnország 538 (2,5) -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Királyság 532 (2,7) -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kanada 529 (1,6) -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Új-Zéland 528 (2,4) -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztrália 528 (3,5) -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztria 519 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Írország 513 (3,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svédország 512 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Csehország 511 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Franciaország 500 (3,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Norvégia 500 (2,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Államok 499 (7,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Magyarország 496 (4,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Izland 496 (2,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Belgium 496 (4,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Svájc 496 (4,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Spanyolország 491 (3,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Németország 487 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Lengyelország 483 (5,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

Dánia 481 (2,8) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Olaszország 478 (3,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Liechtenstein 476 (7,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Görögország 461 (4,9) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Oroszország 460 (4,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Latvia 460 (5,6) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1

Portugália 459 (4,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1

Luxemburg 443 (2,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 1

Mexikó 422 (3,2) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Brazília 375 (3,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Szignifikánsan az OECD-országok átlaga fölött teljesített. Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan az OECD-országok átlaga alatt teljesített.

1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan jobb, mint a vele összehasonlított országé

0 Nincs szignifikáns különbség az összehasonlított országok teljesítményei között

-1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan gyengébb, mint a vele összehasonlított országé

For rás: Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD PISA 2000. Pa ris, 2001. OECD, 3.5. ábra.

3.2. ábra

A ta nu lók ter mé szet tu do má nyi át lag ered mé nye i nek össze ha son lí tá sa



ada tok össze ha son lí tá sa alap ján ér té kel ni al ter na tív ál lás pon to kat vagy kü lön bö zõ né zõ pon to kat; kel lõ 
rész le tes ség gel és pre ci zi tás sal tud nak meg fo gal maz ni ter mé szet tu do má nyos ér ve ket és le írá so kat.

Az 550 stan dard pont kö rü li tel je sít ményt el érõ di á kok ál ta lá ban jól al kal maz zák a ter mé szet tu -
do má nyos fo gal ma kat kö vet kez te té se ik és ma gya rá za ta ik meg al ko tá sá nál; fel is me rik azo kat a kér dé -
se ket, ame lyek re ter mé szet tu do má nyos vizs gá lat tal ad ha tó vá lasz; ki tud ják vá lasz ta ni több adat kö -
zül azo kat, ame lyek kö vet kez te té sek al ko tá sá hoz, il let ve azok értékeléséhez szükségesek. 

400 stan dard pont kör nyé kén a ská la alsó tar to má nyá hoz tar to zó di á kok tól el sõ sor ban egy sze rû
tény anya gok fel idé zé se (pél dá ul ne vek, té nyek, szak ki fe je zé sek, egy sze rû sza bá lyok), va la mint is me -
re te ik al kal ma zá sa (kö vet kez te té sek meg fo gal ma zá sa kor és ér té ke lé se kor) vár ha tó el. A 3.2. ábra a ta -
nu lók ter mé szet tu do má nyi át lag tel je sít mé nye sze rint rang so rol ja az or szá go kat az ol va sás-szö veg ér -
tés hez ha son ló an (lásd még függelék 3.4. táblázat). 

A leg jobb ered ményt két tá vol-ke le ti or szág, Ko rea és Ja pán érte el. Kö zöt tük nem te he tõ sta tisz -
ti kai kü lönb ség. Ki ma gas ló ered ményt ér tek el a skan di náv or szá gok, kü lö nö sen Svéd or szág és Finn -
or szág. Ugyan ez ál la pít ha tó meg az an gol szász or szá gok több sé gé rõl is (Auszt rá lia, Ka na da, Ír or szág,
Új-Zé land, Egye sült Királyság). 

Az OECD-országok át la gá hoz tar to zó ma gyar ta nu lók nál szig ni fi kán san jobb va la mennyi át -
lag fe lett tel je sí tõ nem zet, ugyan ak kor szig ni fi kán san gyen géb bek ná luk az olasz, a gö rög, az
orosz, a lett, a por tu gál, a lu xem bur gi, a me xi kói, va la mint a bra zil di á kok. 

Ma te ma ti ka

A 750 pont kö rül, a ská la fel sõ tar to má nyá ban tel je sí tõ ta nu lók ra ál ta lá ban jel lem zõ, hogy önál ló an és
kre a tí van kö ze lí tik meg a ma te ma ti kai prob lé má kat, könnyen le for dít ják és al kal maz zák õket a ma te -
ma ti ka nyel vén. Ke zel ni tud ják az össze tett in for má ci ó kat, és könnyen ol da nak meg több lé pé ses fel -
ada to kat. Fel is me rik (akár szá muk ra szo kat lan kon tex tu sok ban is) azo kat az esz kö zö ket, ame lyek re a
prob lé mák meg ol dá sá hoz szük sé gük lesz, és ta nú jel ét ad ják olyan ma ga sabb szin tû kog ni tív ké pes sé -
gek nek is, mint az ál ta lá no sí tás, va la mint az ered mé nyek ma gya rá za ta kor, in terp re tá lá sa kor szük sé -
ges ér ve lés és in dok lás.

A 570 pont kö rü li tel je sít ményt el érõ di á kok ál ta lá ban ké pe sek kü lön bö zõ kép pen meg je le ní tett
prob lé mák vagy in for má ci ók ér tel me zé sé re, össze kap cso lá sá ra és in teg rá lá sá ra. El len õriz ni tud ják az
ál lí tá sok és mo del lek he lyes sé gét. Ezek a di á kok ál ta lá ban adott stra té gi ák és mo del lek sze rint dol goz -
nak (pél dá ul sza bá lyok fel is me ré se és ki ter jesz té se ál tal), és a ke vés lé pés sel meg old ha tó fel ada tok hoz
a megfelelõ matematikai ismeretet választják ki.

A kb. 380 pon tos tel je sít ményt el érõ di á kok a ská la alsó tar to má nyá ban he lyez ked nek el. Több sé -
gük meg tud ja ol da ni az egyet len lé pés bõl álló, ma te ma ti kai té nyek és el já rá sok rep ro du ká lá sát vagy
az egy sze rû szá mo lá si kész sé ge ket igény lõ fel ada to kat. Ezek a di á kok fel is me rik az is me rõs – gra fi kus 
vagy szö ve ges – for má ban elé bük ke rü lõ in for má ci ó kat, to váb bá meg tud nak ol da ni olyan fel ada to kat, 
ame lyek hez egy lé pé ses rutinmûveletek alkalmazása szükséges. 

A ter mé szet tu do mány hoz ha son ló an a ma te ma ti ká ban is Ja pán és Ko rea ta nu lói ér ték el a leg -
jobb ered ményt, szig ni fi kán san azon ban nem kü lön bö zött tõlük az új-zé lan di ak tel je sít mé nye sem.
Finn or szág, Auszt rá lia, Ka na da, Svájc, az Egye sült Ki rály ság, Bel gi um, Fran cia or szág, Auszt rá lia, Dá -
nia, Iz land és Svéd or szág még az OECD-országok át la gá nál is jobb ered ményt ért el. Ezek nek az or -
szá gok nak a több sé ge (Dá nia, Fran cia or szág és Svájc ki vé te lé vel) a szö veg ér té si tesz ten is át lag fö lött
tel je sí tett, ami jól mu tat ja, mi lyen erõs a kor re lá ció a két ké pes ség, a két te rü let ered mé nyei kö zött
(lásd 3.3. ábra, függelék 3.3. táblázat).

A ma gyar di á kok a ter mé szet tu do má nyi tesz ten át la gos 496 pon tos, a ma te ma ti ka tesz ten az
OECD-országok át la gá nál va la mi vel gyen gébb, 488 pon tos tel je sít ményt nyúj tot tak. Ma gyar or szág
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(147) Bel gi um mal (151), Fran cia or szág gal (146), Dá ni á val (144), Né met or szág gal (143), Új-Zé land dal
(141), Svájc cal (140) és az Egye sült Ál la mok kal (141) együtt azok hoz a nem ze tek hez tar to zik, ame lyek -
ben leg na gyob bak az or szá gon be lü li és egyút tal iskolák közötti különbségek.

3.2.2. Tel je sít mé nyek, ered mé nyek nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

Az egyes or szá gok át lag tel je sít mé nyei kö zött nagy kü lönb sé gek ta pasz tal ha tók ugyan, ám a ta nu lók
kö zöt ti kü lönb sé gek az egyes or szá go kon be lül a leg több eset ben en nél sok kal ta na gyob bak. Ép pen ezért az 
át lag tel je sít mény nem ad hat tel jes ké pet a ta nu lók tel je sít mé nyé rõl, ugyan ak kor el fed he ti azo kat a fi -
gyel men kí vül nem hagy ha tó kü lönb sé ge ket, ame lyek az egyes or szá go kon, is ko lá kon, ok ta tá si rend -
sze re ken be lül lé tez nek. Nap ja ink ban az ok ta tá si rend sze rek egyik leg na gyobb ki hí vá sa ép pen az,
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557 547 537 536 533 533 529 529 520 517 515 514 514 514 510 503 499 498 493 490 488 478 476 470 463 457 454 447 446 387 334

SE (5,5) (2,8) (3,1) (2,1) (3,5) (1,4) (4,4) (2,5) (3,9) (2,7) (2,5) (2,4) (2,3) (7,0) (2,5) (2,7) (2,8) (2,8) (7,6) (2,5) (4,0) (5,5) (3,1) (5,5) (4,5) (2,9) (4,1) (5,6) (2,0) (3,4) (3,7)

Japán 557 (5,5) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korea 547 (2,8) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Új-Zéland 537 (3,1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Finnország 536 (2,1) -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztrália 533 (3,5) -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kanada 533 (1,4) -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svájc 529 (4,4) -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Királyság 529 (2,5) -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Belgium 520 (3,9) -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Franciaország 517 (2,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ausztria 515 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dánia 514 (2,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Izland 514 (2,3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Liechtenstein 514 (7,0) -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svédország 510 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Írország 503 (2,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Norvégia 499 (2,8) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Csehország 498 (2,8) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyesült Államok 493 (7,6) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Németország 490 (2,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magyarország 488 (4,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Oroszország 478 (5,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Spanyolország 476 (3,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Lengyelország 470 (5,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Latvia 463 (4,5) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Olaszország 457 (2,9) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1

Portugália 454 (4,1) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1

Görögország 447 (5,6) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1

Luxemburg 446 (2,0) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1

Mexikó 387 (3,4) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

Brazília 334 (3,7) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Szignifikánsan az OECD-országok átlaga fölött teljesített. Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan az OECD-országok átlaga alatt teljesített.

1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan jobb, mint a vele összehasonlított országé

0 Nincs szignifikáns különbség az összehasonlított országok teljesítményei között

-1 Az adott ország teljesítménye szignifikánsan gyengébb, mint a vele összehasonlított országé

For rás: Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD PISA 2000. Pa ris, 2001. OECD, 3.2. ábra.

3.3. ábra

A ma te ma ti kai ská lán nyúj tott át lag tel je sít mé nyek össze ha son lí tá sa 



hogy a ki emel ke dõ tel je sít mé nyek ösz tön zé se mel lett csök ken te nie kell a bel sõ egyen lõt len sé ge ket, ja -
vít va ez zel az esély egyen lõ sé ge ken is.

A kü lön bö zõ or szá gok tel je sít mé nyé nek el osz lá sa it vizs gál va há rom ál ta lá nos ér vé nyû – a ter -
mé szet tu do mány és a ma te ma ti ka ese té ben egy aránt igaz – meg ál la pí tást kell ten nünk.

n Az egyes or szá go kon be lül sok kal na gyobb a kü lönb ség a di á kok tu dá sa kö zött, mint amek ko -
ra kü lönb sé gek az or szá gok tel je sít mé nyei kö zött ta pasz tal ha tók.

n Az or szá go kon be lü li kü lönb sé gek szé les ha tá rok kö zött mo zog nak.
n Az or szá gon be lü li nagy kü lönb sé gek nem függ nek össze a nem ze ti át lag ered ménnyel, azaz jó

át lag tel je sít ménnyel nem jár fel tét le nül együtt kis mér té kû, or szá gon be lü li egyen lõt len ség,
aho gyan a gyen gébb át lag sem je lent min den eset ben nagy bel sõ egyen lõt len sé ge ket.

A leg ki egyen sú lyo zot tabb ter mé szet tu do má nyos mû velt ség gel ren del ke zõ or szá gok: Por tu gá lia
(124), Ka na da (123), Iz land (122), Finn or szág (117), Ja pán (117), Ko rea (111), Me xi kó (104). E név sor
alá tá maszt ja har ma dik meg ál la pí tá sun kat, hi szen egy cso port ba ke rül tek a leg jobb és a leg gyen gébb
ered ményt el ért or szá gok. Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy ezek az or szá gok ha son ló ha té kony ság gal
vált ják va ló ra egy más tól el té rõ kö ve tel mény rend sze rü ket, tan ter vi nor má i kat. A ke vés bé ki egyen sú -
lyo zott tel je sít ményt mu ta tó or szá gok ezen a té ren Ma gyar or szág (147), Bel gi um (151), Fran cia or szág
(146), Dá nia (144), Né met or szág (143), Új-Zé land (141), Svájc (140) és az Egye sült Ál la mok (141), ezek -
ben az or szá gok ban na gyob bak az or szá gon be lü li kü lönb sé gek. (A zá ró jel ben ol vas ha tó szá mok a di -
á kok leg gyen gébb és leg jobb 25%-a kö zöt ti tel je sít mény kü lönb sé ge ket je len tik.)

A ter mé szet tu do mány te rü le tén Ma gyar or szág azok hoz a nem ze tek hez tar to zik, ame lyek ben a
leg na gyob bak az or szá gon be lü li, egyút tal is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek. Nyil ván va ló, hogy az
ok ta tás fej lesz tés egyik leg fon to sabb fel ada ta és fe le lõs sé ge lesz, hogy ezen is ko lák és di á kok
kö zöt ti kü lönb sé ge ket – ame lyek egyút tal esély kü lönb sé ge ket is je len te nek – a meg fe le lõ esz -
kö zök kel a mi ni má lis ra csök kent se. 

A ma te ma ti ka te rü le tén hoz zá ve tõ leg az or szá gok fe lé ben a ta nu lók nak több mint 10%-a nem éri
el a leg ala cso nyab ban tel je sí tõ OECD-ország (Me xi kó) át lag ered mény ét. Ezek a ta nu lók ne héz nek ta -
lál ják azo kat az egy sze rû fel ada to kat, ame lyek alap ve tõ ma te ma ti kai té nyek és el já rá sok fel idé zé sét
vagy egy sze rû szá mí tá si kész sé ge ket igé nyel nek. Azok nak az ér tel me zé si kész sé ge ket igény lõ fel ada -
tok nak a meg ol dá sa, ame lyek túl men nek a prob lé ma egy meg szo kott, egy sze rû rész le té nek fel is me ré -
sén, és a meg ol dá si fo lya mat össze tet tebb egy egy lé pé ses ru tin el já rás nál, ál ta lá ban meg ha lad ja tu dás-
és kész ség szint jü ket. 

A ská la fel sõ tar to má nyá ban ta lál ha tó összes or szág ban – ket tõ ki vé te lé vel – a ta nu lók nak leg -
alább 10%-a tel je sí tett 557 pont fe lett, ez a leg jobb ered ményt el érõ Ja pán át la ga. 

A PISA ér té ke lé se sze rint a ta nu lók leg job ban tel je sí tõ 5%-a át la go san 657 pon tot, 10%-a 627
pon tot, 25%-a 572 pon tot ért el az OECD-országokban. A ská la alsó tar to má nyá ban ta lál ha tó or szá gok
több mint há rom ne gyed ré sze leg alább 431 pon tot, több mint 90%-a 368 pon tot, több mint 95%-a 332
pon tot ért el. 

A ma te ma ti ka te rü le tén Ma gyar or szág a leg egye net le neb bül tel je sí tõ or szá gok kö zött sze re pel.
A ná lunk mu tat ko zó nagy kü lönb sé gek is mé tel ten arra hív ják fel a fi gyel met, hogy a nagy vá -
ros ban és a kis te le pü lé se ken mû kö dõ is ko lák kö zöt ti év ti ze dek óta nö vek võ kü lönb sé gek mér -
sék lé se és az esély egyen lõ ség nö ve lé se a ma gyar ta nu lói tel je sít mé nyek ja ví tá sá nak egyik, ha
nem a leg fon to sabb té nye zõ je.

Az egyes or szá go kon be lü li át la gos ered mé nye ket és a tel je sít mény tar to má nyo kat össze vet ve
nyil ván va ló, hogy a nagy tel je sít mény be li kü lönb ség a ma gas át lag tel je sít mény nek nem fel té te le. El -
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len ke zõ leg: szem be tû nõ, hogy a nyolc leg ki sebb tel je sít mény kü lönb ség gel ren del ke zõ or szág kö zül
hat (Ka na da [115], Dá nia [117], Finn or szág [108], Iz land [113], Ja pán [113] és Ko rea [113]) je len tõ sen az 
OECD-átlag fö lött tel je sí tett (a zá ró jel ben ol vas ha tó szá mok a di á kok leg gyen gébb és leg jobb 25%-a
kö zöt ti tel je sít mény kü lönb sé ge ket je len tik). Sõt kö zü lük négy (Ka na da, Finn or szág, Ja pán és Ko rea) a
ma te ma ti ka te rü le tén a hat leg jobb tel je sít ményt nyúj tó OECD-ország kö zött van. A ma te ma ti ka te rü -
le tén leg egye net le neb bül tel je sí tõ öt or szág kö zül négy – Né met or szág (140), Gö rög or szág (149), Ma -
gyar or szág (139) és Len gyel or szág (150) – tel je sít mé nye je len tõ sen az OECD-átlag alatt van (a ma te ma -
ti ka te rü le tén is Belgium jelenti a kivételt, hiszen itt a teljesítmény eloszlása nagyon egyenlõtlen, de az
átlag az OECD-é fölött van). 

A ma gyar di á kok ter mé szet tu do má nyi tel je sít mé nye ép pen el éri az OECD-országok át la gát, míg 
ma te ma ti ka tel je sít mé nyük alat ta van an nak. Ez egyet len ko ráb bi fel mé rés ben sem for dult elõ. Ha ma -
gya rá za tot ke re sünk a nem zet kö zi és ha zai ered mé nyek re, min de nek elõtt azt kell lát nunk, hogy a PISA 
2000 vizs gá lat ban nem csak nem ze tek, ha nem ma te ma ti ka- és ter mé szet tu do mány-ok ta tá si kon cep ci ók 
mé ret tet tek meg. A tá vol-ke le ti és az an gol szász is ko la erõs nek mu tat ko zott, míg a kö zép- és ke let-eu -
ró pai, va la mint a la tin or szá gok ok ta tá sa – a di á kok el ért ered mé nyei alap ján – lé nye ge sen el ma radt a
vá ra ko zá sok tól. A tá vol-ke le ti és az an gol szász or szá gok ma te ma ti ka- és ter mé szet tu do má nyi ok ta tá -
sa köz is mer ten problémacentrikus, míg a kö zép- és ke let-eu ró pai kép zés el sõ sor ban a fel sõ ok ta tás ra
ké szí ti fel a di á ko kat már a kez de tek tõl fog va. Tan anya guk ép pen ezért el mé le ti és le xi ká lis ele mek ben 
gaz da gabb. A fel mé rés ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti ka fel ada tai nagy mér ték ben kü lön böz tek azok tól a 
fel ada tok tól, ame lyek kel a di á kok a tan köny ve ik ben ta lál koz ni szok tak. Ez a meg ál la pí tás min den bi -
zonnyal igaz a jó ered ményt el érõ skan di náv és tá vol-ke le ti or szá gok ese té ben is, ám fo ko zott mér ték -
ben igaz a kö zép- és ke let-eu ró pai or szá gok ra, kö zöt tük Ma gyar or szág ra. A jó ered mé nye ket el ért or -
szá gok – Bel gi um (fla mand), Ja pán, Szin ga púr stb. – ok ta tá si gya kor la ta a komp lex is me re tek nek, a
ter mé szet vizs gá la tá nak és a kom mu ni ká ci ós tech ni kák nak az el sa já tí tá sá ra he lye zi a hang súlyt.
A PISA-felmérés az össze tett el já rá so kat igény lõ fel ada to kat tá mo gat ja, ame lyek ben a di á kok nak az in -
for má ci ó kat ér tel mez ni ük, mi nõ sé gü ket mér le gel ni ük kell, ame lyek kö vet kez te tés re, ér ve lés re, ál lás -
fog la lás ra, ér té ke lés re kész te tik õket, il let ve ame lyek ben az ered mé nye ket, a vá la szo kat ér tel mez ni ük,
kom mu ni kál ni uk is kell, még pe dig le he tõ leg pon to san, meg fe le lõ esz kö zök és ki fe je zé sek al kal ma zá -
sá val.

A ma gyar fel adat írás ha gyo má nya it min de nek elõtt az is me ret ori en tált ság jel lem zi. A TIMSS-
 felméréshez kap cso ló dó 1995-ös és 2002-es tan terv- és tan könyv elem zé sek3 azt mu tat ták, hogy
a tan köny vi blok kok és a lec kék után ta lál ha tó össze fog la ló kér dé sek el sõ sor ban (95%-ban)
egy sze rû is me re tek fel idé zé sét vár ják el a di á kok tól, és csak rend kí vül kis arány ban kö ve te lik
meg az össze tett gon dol ko dá si mû ve le tek al kal ma zá sát.

Lé nye ges kü lönb ség ta pasz tal ha tó azon kon tex tu sok te kin te té ben, ame lyek ben a PISA és a ma -
gyar ok ta tás a prob lé má kat meg fo gal maz za. A PISA-felmérés egyik alap ve té se, hogy min den olyan
tar tal mat, amely va lós hely zet ben meg je le nít he tõ, igyek szik va lós kö rül mé nyek közé el he lyez ni. Eb bõl 
az kö vet ke zik, hogy a fel ada tok meg ol dá sá hoz szük sé ges in for má ci ók nem evi dens for má ban áll nak a
diákok rendelkezésére. 

A ha zai ma te ma ti ka ok ta tás nagy hang súlyt he lyez arra, hogy a di á kok ru tint sze rez ze nek a
fel adat meg ol dás ban. A fel adat gyûj te mé nyek és a tan köny vek nagy szám ban tar tal maz nak
olyan fel ada to kat, ame lyek a va ló ság ele me it ki zár va arra össz pon to sí ta nak, hogy a ta nu ló ma -
te ma ti ka i lag is formulált, fik tív össze füg gé se ket old jon meg. Ter mé sze te sen ta lál koz nak a di á -
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3 A TIMSS-elemzések a 4. és 8. évfolyam matematika- és természettudományi tankönyveit vizsgálták oly módon, hogy a
tankönyveket kisebb egységekre, ún. blokkokra osztották, és valamennyi blokk esetében megállapították annak tartalmi
hovatartozását, valamint azt, hogy elsajátítása milyen gondolkodási mûveletet igényel.



kok ún. szö ve ges fel ada tok kal is, ám ezek kon tex tu sa sok eset ben meg le he tõ sen va ló sze rût len
vagy ér dek te len, ami nagy mér ték ben meg ne he zí ti, hogy a di á kok le tud ják for dí ta ni õket a
ma te ma ti ka nyel ve ze té re, il let ve a ma te ma ti kai meg ol dá so kat va lós hely ze tek re vo nat koz tat va 
ér tel mez ni tud ják. A ha zai is ko lák ban te hát a je len le gi nél gya kor la ti a sabb, az el mé let és a va ló -
ság kap cso la tát job ban fel tá ró ma te ma ti ka ok ta tás irá nyá ba kel le ne el moz dul ni. 

A PISA 2000 fel mé rés ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ered mé nye i nek ala ku lá sá ban dön tõ
sze re pet ját szot tak a fel mé rés ben részt vevõ or szá gok ok ta tá si ha gyo má nyai. El sõ sor ban a tá vol-ke le ti
or szá gok (Ja pán és Ko rea), a skan di náv or szá gok (el sõ sor ban Finn or szág és Svéd or szág), va la mint az
an gol szász or szá gok (Egye sült Ki rály ság, Új-Zé land, Ka na da, Auszt rá lia és Ír or szág) ér tek el ki emel -
ke dõ ered ményt. Jó okunk van azt fel té te lez ni, hogy ezen or szá gok köz ok ta tá si és tár sa dal mi ha gyo -
má nyai job ban fel ké szí tik a di á ko kat a hét köz na pi, tár sa dal mi és köz éle ti rész vé tel re, az önál ló prob lé -
ma meg ol dás ra és vé le mény al ko tás ra, va la mint ál lás pont juk meg fe le lõ kom mu ni ká lá sá ra. A la tin
 országok (Olasz or szág, Spa nyol or szág, Por tu gá lia és Fran cia or szág), va la mint a ke let- és kö zép-eu ró -
pai or szá gok (Cseh or szág, Né met or szág, Oroszország, Lengyelország, Lettország) hazánkkal együtt
jobbára átlagos vagy az OECD-átlagánál gyengébb eredményt értek el. 

Na gyon fon tos kö rül mény nek te kint jük, hogy a PISA-felmérésben a di á kok ter mé szet tu do má nyi 
tel je sít mé nye erõ seb ben kor re lál az ol va sá si-szö veg ér té si, mint a ma te ma ti kai tel je sít ménnyel. Ezt
egyik ko ráb bi fel mé rés nél sem ta pasz tal tuk. A PISA arra hív ta fel a fi gyel met, hogy a kom pe ten cia jel -
le gû fel mé ré sek ese té ben a ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi tel je sít mé nyek nagy mér ték ben függ -
nek a di á kok ol va sá si és szö veg ér té si ké pes sé gé tõl. Ezért a teszt meg ol dá sa nem is el sõ sor ban az is ko -
lák ban szo ká sos szá mon ké ré sek kel, ha nem ma gá val a ta nu lá si fo lya mat tal ro kon. A fel mé rés te hát a
ta nu lá si kész ség ál la po tá ról is ké pet ad. Ezek az ada tok arra hív ják fel a pe da gó gus tár sa da lom és az
ok ta tás po li ti ku sok fi gyel mét, hogy a köz ok ta tás elsõ nyolc évé ben ma gas szín vo na lon el sa já tí tott ter -
mé szet tu do má nyos is me re tek ön ma guk ban még nem ga ran tál ják a di á kok ha son ló ní vó jú prob lé ma -
meg ol dó ké pes sé gét, il let ve gya kor la ti jár tas sá gát: el sõ sor ban az el mé le tet, az is me re tek és a meg fe le lõ 
ru tin el sa já tí tá sát hang sú lyo zó ál ta lá nos is ko lai ter mé szet tu do má nyi ok ta tás ban vál toz ta tá sok ra van
szük ség. Már a kö zel jö võ ben na gyobb sze re pet kell kap ni uk az is me re tek valóságszerû fel dol go zá sá -
nak, valamint az önálló, egyénileg vagy csoportban végzett problémamegoldó tevékenységeknek
(például adatfeldolgozás, adatértelmezés, értékelés, projekt jellegû önálló feladatok).

3.3. A ta nu lói tel je sít mé nyek köz ti kü lönb ség
az is ko lák szint jén

Az ok ta tá si rend sze rek ki emelt cél ja az egyen lõ esé lyek és le he tõ sé gek biz to sí tá sa, hogy a di á kok
 képesek le gye nek el ér ni tel je sí tõ ké pes ség ük ma xi mu mát. Míg en nek a cél nak a meg va ló sí tá sát erõ tel -
je sen be fo lyá sol ják a csa lá di hát tér ha tá sai, az a tény, hogy ez a ha tás az egyes or szá gok kö zött nagy -
mér ték ben kü lön bö zik, meg erõ sí ti azt az op ti mis ta szem lé le tet, hogy az egyen lõ le he tõ sé gek meg va ló -
sít ha tó ak az ok ta tás ban. Az, hogy a ta nu ló mek ko ra tu dást és mi lyen ké pes sé ge ket sa já tít el, nagy mér -
ték ben függ at tól, hogy hoz zá fér-e a ha té kony és szín vo na las ta nu lá si le he tõ sé gek hez ott hon és az
is ko lá ban. A PISA-felmérés cél jai kö zött sze re pel, hogy az ok ta tás po li ti ka dön tés ho zói szá má ra in for -
má ci ót nyújt son a ta nu lói tel je sít mé nye ket be fo lyá so ló fak to rok ról. A fõ hang súly azon van, hogy ki -
de rül je nek az ok ta tá si és irá nyí tá si rend sze rek alap ve tõ kü lönb sé gei, me lyek a fel tárt össze füg gé sek
alap ján ok ta tás po li ti kai in téz ke dé sek kel ala kít ha tók, be fo lyá sol ha tók. Az elem zés ben azok az or szá -
gos és is ko lai szin tû mu ta tók (in di ká to rok) áll nak az ér dek lõ dés kö zép pont já ban, ame lyek az egyes
 országokon be lül az is ko lák, nem zet kö zi szin ten pe dig az or szá gok kö zöt ti kü lönb sé ge ket ered mé nye -
zik. Az is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek mér té két mu ta tó in di ká tor azt te szi meg ra gad ha tó vá, hogy az át -
la gos tel je sít mé nyek mö gött mi lyen mér té kû kü lönb sé gek hú zód nak az egyes or szá go kon be lül (EAG
2002 A7). 
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3.3.1. A kü lönb sé gek mér té ke az is ko lák kö zött és az is ko lá kon be lül nem zet kö zi
össze ha son lí tás ban

Az or szá go kat két cso port ba le het so rol ni an nak alap ján, hogy ese tük ben az is ko lák kö zöt ti vagy az is -
ko lán be lü li tel je sít mény kü lönb sé gek a na gyob bak. Az or szá gok egyik cso port já ban – és ide tar to zik
Ma gyar or szág is – erõ tel jes szeg re gá ció mu tat ko zik a szocioökonómiai fak to rok sze rint, amely rész -
ben tár sa dal mi, la kó hellyel össze füg gõ és gaz da sá gi kér dés, ugyan ak kor nagy mér ték ben össze függ az 
ok ta tá si rend szer jel lem zõ i vel is. Az is ko lák kö zöt ti kü lönb ség leg na gyobb ré szét meg ha tá ro zó is ko lai
és szocioökonómiai fak to rok te hát köl csön ha tás ban áll nak egy más sal. Az is ko lák tel je sít mé nye kö zöt ti 
kü lönb ség az is ko la jel lem zõ i nek (kü lönb ség az ok ta tás ban és a fel té te lek ben) el té ré se i bõl és az is ko lá -
ra jel lem zõ csa lá di hát tér ha tá sok kom bi ná ci ó já ból szár ma zik. Egyes or szá gok ban en nek a két fak tor -
nak (az is ko lai szin tû és a ta nu lói hát tér fak to rok nak) az együt tes ha tá sa az is ko lák kö zött meg fi gyelt
varianciának már kb. 70%-át meg ma gya ráz za (lásd füg ge lék 3.5. táb lá zat).

A mi nõ ség és az egyen lõ ség ja ví tá sa ér de ké ben ezek ben az or szá gok ban kü lö nös fi gyel met kel le ne
for dí ta ni az is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek csök ken té sé re a sze lek ti vi tás rend sze ré nek és a for rá sok el osz tá sá -
nak új ra gon do lá sá val, il let ve a dif fe ren ci ált és meg fe le lõ ok ta tá si le he tõ sé gek biz to sí tá sá val a ta nu lók szá -
má ra. A hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ered mé nyei ugyan is sok kal rosszab bak azok ban az or szá gok ban, ahol 
erõs az is ko lák kö zöt ti szeg re gá ció a szocioökonómiai stá tus sze rint. Fon tos azt is meg vizs gál ni, hogy az
or szá gon be lü li for rás el osz tás ho gyan függ össze az is ko lák szocioökonómiai össze té te lé vel. 

Az or szá gok má sik cso port já ban, ahol in kább az is ko lá kon be lü li kü lönb sé gek a jel lem zõ ek, na -
gyobb mér té kû a ta nu lók egyé ni szocioökonómiai hát te re4 kö zöt ti kü lönb ség. Ezek ben az or szá gok ban 
a tel je sít mény nö ve lé se ér de ké ben el sõ sor ban is ko lán be lü li ak ci ók ra len ne szük ség az osz tá lyok el kü -
lö ní té sé nek új ra gon do lá sá val, il let ve a gyen gén tel je sí tõ ta nu lók tá mo ga tá sá val, és fel kel le ne tár ni,
hogy az is ko lán be lü li for rás el osz tás ho gyan függ össze a tanulók szocioökonómiai jellemzõivel. 

Az elem zé sek arra is rá mu tat nak, hogy az is ko lák ba járó ta nu lók egyé ni szocioökonómiai jel lem -
zõ i nek együt tes ha tá sa erõ tel jes eb ben ké pes be fo lyá sol ni a tel je sít ményt, mint az egyes ta nu lók csa lá di 
hát te re. Ez egy részt azt je len ti, hogy a ta nu ló egyé ni szocioökonómiai hát te re be fo lyá sol ja a tel je sít mé -
nyét, más részt pe dig azt, hogy az egy is ko lá ba járó összes diák egye sült SES-(szocioökonómiai stá tus)
jel lem zõ i nek ha tá sa be fo lyá sol hat ja az egyes ta nu ló kat. En nek az együt tes ha tás nak a meg ér té se alap -
ve tõ fon tos sá gú kö vet kez mé nyek kel szol gál hat az ok ta tás po li ti ka szá má ra, ha minden tanulónak
egyenlõ esélyeket kívánnak biztosítani.

Az is rég óta köz tu dott, hogy azok ban az is ko lák ban, aho vá a jó hát tér rel ren del ke zõ ta nu lók jár nak,
to váb bi po zi tív ha tá sok is ér vé nye sül nek, ame lyek to vább fo koz zák az elõ nyö ket a szü lõi tá mo ga tás, a ke -
ve sebb fe gyel mi prob lé ma, a tel je sít mény el vá rás, a lel kes ta ná rok, va la mint az osz tály tár sak ha tá sa, a be -
szél ge té sek, ver se nyek és kö zös ta nu lás ál tal. Az elem zé sek azt mu tat ják, hogy Auszt ria és Né met or szág
mel lett ha zánk ese té ben is igaz az, hogy az is ko lá ba járó ta nu lók össze adó dó hát tér jel lem zõ i nek sok kal je -
len tõ sebb ha tá sa van a tel je sít mény re, mint a ta nu lók egyé ni jel lem zõ i nek. Va gyis ha két egy for ma csa lá di
hát tér rel ren del ke zõ ta nu ló kö zül az egyik olyan is ko lá ba jár, ahol a töb bi ta nu ló szocioökonómiai stá tu sa
ma gas, a má sik pe dig olyan ba, ahol ez ala cso nyabb az át lag nál, ak kor a jobb kör nye ze tû is ko lá ba járó ta -
nu ló tel je sít mé nye vár ha tó an ma ga sabb lesz (Né met or szág ban 66, Auszt ri á ban 59, és ha zánk ban 47 pont -
tal az ol va sás tel je sít mény ben). Ha azon ban egy elõ nyös és egy hát rá nyos hát tér rel ren del ke zõ ta nu ló
ugyan ab ba az át la go san jó is ko lá ba jár, ak kor a tel je sít mé nyük kö zött nem lesz je len tõs kü lönb ség (Né met -
or szág ese té ben 8, Auszt ri á ban és ha zánk ban 4-4 pont nyi csu pán).
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4 Az elemzések alapvetõ „eszköze” az ún. szocioökonómiai index volt, amelyet a kutatók elsõsorban a tanulói háttérkérdõívek 
adatainak felhasználásával képeztek annak érdekében, hogy a tanulókra jellemzõ családi, szociális, gazdasági és kulturális
jellemzõkbõl álló változóhalmazt egységként kezelhessék. A szocioökonómia index (SES-index) egy olyan aggregált változó, 
amely kifejezi az egy-egy tanulóra jellemzõ említett tényezõk minõségét.



3.3.2. Az ered mé nyek ér tel me zé se nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

A ta nu lá si tel je sít ményt ál ta lá ban be fo lyá so ló té nye zõk kö zül né me lyik nek ki emelt je len tõ sé ge van az
egyes or szá gok ok ta tá si rend sze ré ben. Az 1. táb lá zat tíz is ko lai vál to zó ra vo nat ko zó an tar tal maz za
az egyes or szá gok hoz ren delt 0–10 pon tig ter je dõ pont szá mot, va la mint an nak ér té két, hogy az adott
vál to zó mi lyen mér ték ben kor re lál az is ko la szocioökonómiai jel lem zõ jé vel (lásd 3.1. táb lá zat, va la -
mint a táblázat ér tel me zé sé hez a ma gya rá zatokat). 

A táb lá zat az egyes vál to zók or szá gon kén ti ha tá sát is be mu tat ja, eb bõl lát hat juk, hogy az ada tok
ha son ló össze füg gé se ket mu tat nak az egyes or szá go kon be lül, mint az OECD-országok át la gá ban, de
az is ki de rül, hogy szá mos vál to zó ha tá sa az egyes or szá gok ban el té rõ en ala kul. Gö rög or szág, Olasz -
or szág és Hol lan dia ese té ben pél dá ul vi szony lag ala csony a fe gyel me zé si klí ma ér té ke a 10 pon tos
 indexen, míg ugyan en nek a vál to zó nak a ta nu lói tel je sít mény re gya ko rolt ha tá sa fon tos nak tû nik
Olasz or szág ban, de el ha nya gol ha tó Gö rög or szág ban és Hol lan di á ban. Ezek ben az or szá gok ban fel té -
te lez he tõ en egyéb té nye zõk is sze re pet ját sza nak, és a vi szony lag ala csony szin tû fe gye lem mel ren del -
ke zõ iskolák is jól teljesítenek, s nem az általános tendenciának megfelelõen viselkednek.

Az OECD-országok leg több is ko lá já ban a ta nár-di ák arány ál ta lá ban 25 alatt van. A PISA-
 eredmények alap ján el mond ha tó, hogy az en nél ala cso nyabb arány ese té ben sem vár ha tó je len tõ sen
jobb tel je sít mény. A ta nár-di ák arány kö zött lévõ kü lönb sé gek ál ta lá ban nem jár nak szo ro san együtt a
ta nu lók szocioökonómiai hát te ré nek kü lönb sé gé vel az egyes or szá go kon be lül, ami ha zánk ese té ben
is igaz.

Ma gyar or szág ese té ben a táb lá zat ban ta lál ha tó ada tok a kö vet ke zõ ket jel zik: a ta nár-di ák
arány 10 pon tos ér té ke arra utal, hogy az is ko lák ban a ta nár-di ák arány ál ta lá ban 25 alatt van.
Az is ko la mé ret 3,5 pon tos ér té ke az OECD-átlagnál ala cso nyabb, te hát több kis lét szá mú
(300-400 fõs) is ko la ta lál ha tó az or szág ban, mint az OECD-országok át la gá ban.

Az egye te mi vég zett ség gel ren del ke zõ ta ná rok át la gos in dex ér té ke 7,1, ami azt jel zi, hogy a ta ná rok
két har ma dá nak van egye te mi vég zett sé ge ab ból a tárgy ból, me lyet ta nít. A kor re lá ció ér té ke Bel gi um,
Né met or szág és Lu xem burg ese té ben na gyon ma gas, ami azt jel zi, hogy ezek ben az or szá gok ban a
ma ga sab ban kép zett szak ta nár ok el sõ sor ban azok ban az is ko lák ban ta ní ta nak, aho vá a jobb hát tér rel
rendelkezõ tanulók járnak.

Az egye te mi vég zett ség gel ren del ke zõ ta ná rok ará nyát ki fe je zõ 9,7 pont ér ték ki ug ró an ma gas
az OECD-átlaghoz ké pest, ami a ha zai ta nár kép zés és al kal ma zás rend sze ré nek jel leg ze tes sé -
gé bõl szár ma zó elõny, hi szen a kö zép is ko lák ban ta ní tó ta ná rok nak tör vé nyi leg sza bá lyo zot tan 
kö te le zõ az egye te mi vég zett ség. Ma gyar or szág ese té ben az egye te mi vég zett ség gel ren del ke -
zõ ta ná rok ma gas ará nya nincs össze füg gés ben az zal, hogy mi lyen a ta nu lók szocioökonómiai
hát te re, te hát nem ér vé nye sül a fen ti há rom or szág ese té ben ta pasz talt egyen lõt len ség.

Az is ko lák ban ren del ke zés re álló esz kö zök és for rá sok ha tá sa nincs szo ros össze füg gés ben a ta nu -
ló kat jel lem zõ hát tér rel, ám for dí tott a hely zet, ha azt vizs gál juk, hogy mennyi re gyak ran hasz nál ják
az esz kö zö ket a ta nu lók. A ta nu lók esz köz hasz ná la tá nak in de xe szo ro sabb össze füg gés ben van
szocioökonómiai jel lem zõ jük kel, mint bár me lyik más is ko lai vál to zó. A hát rá nyo sabb hely ze tû ta nu -
lók ke vés bé gyak ran hasz nál ják az esz kö zö ket, mint elõ nyö sebb körülményekkel rendelkezõ társaik. 

Az is ko lai for rá sok hasz ná la tá nak in de xe az egyet len, amely át la gon alu li, 4,4 pon tos ér té ket
mu tat, s ez fel té te lez he tõ en nem csak a ta nu lói at ti tû dök kel, ha nem a ren del ke zés re álló esz kö -
zök kel és le he tõ sé gek kel is össze füg gés ben van. Az át la gon alu li ér ték mel lett en nek a fak tor -
nak van (az is ko la mé ret mel lett) a töb bi nyolc vál to zó kö zül egye dül szig ni fi kán san erõ sebb
kor re lá ci ó ja az is ko la szocioökonómiai stá tu sá val. Az esz köz hasz ná lat gya ko ri sá gá nak ha tá sa
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a tel je sít mény re az OECD-átlag 16,18 ér té ké hez ké pest 31,51, míg a kor re lá ció a ta nu lók
szocioökonómiai stá tu sá val az OECD-átlag 0,34-ához ké pest 0,38. Ez fel té te lez he tõ en azt is jel -
zi, hogy az esz kö zök (pél dá ul könyv tár, szá mí tó gép, internet) hasz ná la tá val kap cso la tos mo ti -
vá ció és jár tas ság te rén nagy kü lönb sé gek le het nek a jobb, il let ve a hát rá nyo sabb fel té te lek kel
ren del ke zõ ta nu lók ese té ben. Va gyis ha zánk ban is jel lem zõ, hogy a jobb kö rül mé nyek kel ren -
del ke zõ ta nu lók na gyobb va ló szí nû ség gel jár nak job ban fel sze relt is ko lák ba, il let ve az elõ nyö -
sebb hát tér rel ren del ke zõ ta nu lók sok kal in kább haj lan dók és ké pe sek hasz nál ni az is ko lá ban
ta lál ha tó esz kö zö ket. A töb bi vál to zó ese té ben min denütt át la gon fe lü li ér té ket lát ha tunk a ma -
gyar ada tok ban, és egyik vál to zó nak sincs szig ni fi kán san ma gas kor re lá ci ós ér té ke az is ko lák
szocioökonómiai stá tu sá val. 

Né hány or szág ban (az igaz ga tók vé le mé nye alap ján) az is ko lai klí mát be fo lyá so ló, a ta ná rok kal
össze füg gõ fak tor po zi tív össze füg gés ben áll az is ko la szocioökonómiai stá tu sá val, kü lö nö sen Ko re á ban, 
Spa nyol or szág ban és az Egye sült Ki rály ság ban (0,41 és 0,58 kö zöt ti kor re lá ció). Más hol a ta ná ri mo rál
és el kö te le zett ség van po zi tív össze füg gés ben az is ko la szocioökonómiai stá tu sá val, de Len gyel or szág -
ban pél dá ul az igaz ga tók ál ta lá ban ala csony nak ér té kel ték a ta ná rok mo rá lis és el kö te le zett sé gi szint jét 
(3,8), kü lö nö sen az ala csony szocioökonómiai stá tus sal ren del ke zõ is ko lák ban. 

Ha zánk ban mind két fak tor ér té ke ál ta gon fe lü li, ám jó for mán egyik sem mu tat kor re lá ci ót az
is ko la szocioökonómiai stá tu sá val.

A ma ga sabb szocioökonómiai stá tu sú is ko lák ban ál ta lá ban jobb a fe gye lem is (a ta nu lói vá la szok
alap ján), kü lö nö sen Ja pán ban, Spa nyol or szág ban, az Egye sült Ki rály ság ban és az Egye sült Ál la mok -
ban. Az or szá gok kö zül el té rõ ké pet mu tat Olasz or szág, ahol a ta nu lók meg le he tõ sen rossz nak
 értékelték a fe gyel met, kü lö nö sen az ala csony szocioökonómiai stá tus sal ren del ke zõ is ko lák ban.
Ugyan ak kor van nak or szá gok, ahol az ala cso nyabb szocioökonómiai stá tu sú is ko lák ta nu lói tar tot ták
jobb nak a fe gyel met (Mexikó [-0,33], és Új-Zéland [-0,36]). 

Ma gyar or szág ese té ben ez az ér ték is át la gon fe lü li, és szin tén nem mu tat szo ros kor re lá ci ót az
is ko la szocioökonómiai stá tu sá val. 
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3 .  F E J E Z E T

Ma gya rá zat a táb lá zat ér tel me zé sé hez

Változó Érték Indexérték

A táblázatban minden változóhoz egy
indexérték tartozik, amelynek 0 és 10
pont között lehet az értéke.
A magasabb értékek tekinhetõk
pozitívnak, amelyek magasabb
teljesítményekkel vannak
összefüggésben. Az indexek az alábbi 
kategorizálás szerint készültek.

Az egyes országok indexértéke az
ország iskoláinak átlagát jelzi.
A korreláció értéke annak mértékét
jelzi, hogy az országban az adott
faktor milyen mértékben van pozitív
összefüggésben a tanulók családi
hátterének különbségeivel, vagyis
például milyen mértékben jellemzõ,
hogy az elõnyösebb tanár-diák arány
azokban az iskolákban található
elsõsorban, ahová a jobb családi
háttérrel rendelkezõ tanulók járnak.
A negatív korreláció azt jelenti, hogy
az összefüggés az ellenkezõ irányban 
érvényes. A 0 értékû korreláció azt
jelentené, hogy a különbözõ családi
háttérrel rendelkezõ tanulók egyforma
eséllyel járnak a jobb feltételekkel
rendelkezõ iskolákba. A hatás mértéke 
az OECD-átlaghoz viszonyítható.

Tanár-diák arány

25 alatt 10

25–57,5 között 9

27,5–30 között 8

… …

nagyobb, mint 47,5 0

Iskolanagyság

1000–2500 között 10

900–999 között 9

800–899 között 8

… …

100 alatt 0

Egyetemi végzettséggel 
rendelkezõ tanárok aránya

90–100 között 10

80–90 között 9

… …

0–10 között 0

Egyéb változók
Az értékük átlaga 5 pont, a szórás

2 a szélsõséges értéket a 0 és a 10 pont
jelzi.



Az is ko la ál tal ki fej tett ha tás ban egyéb ele mek is ér vé nye sül het nek. Az is ko lák kü lön böz nek a
kép zé si tí pus sze rint és eb bõl kö vet ke zõ en szocioökonómiai stá tu suk ban is, de je len tõs sze re pük van a 
tan terv ben, tan anyag ban fenn ál ló kü lönb sé gek nek is. Emel lett azt is szám ba kell ven nünk, hogy a leg -
több or szág ban – és ha zánk ban is – a ta nu lók alap ve tõ en olyan fak to rok sze rint so ro lód nak a kü lön bö -
zõ is ko la tí pu sok ba, ame lyek ben ké pes sé ge ik is je len tõs sze re pet ját sza nak. Eb bõl kö vet ke zõ en az is ko -
lák kö zöt ti tel je sít mény kü lönb ség nagy részt ab ból adó dik, hogy a ta nu ló kat el kü lö nít ve kép zik a
 gimnáziumokban és a szak kép zõ is ko lák ban, ahol újfent jelentõs szerepet kapnak a szocioökonómiai
háttér különbségei. 

An nak ér de ké ben, hogy az ered mé nyek is me re té ben lé pé sek, fej lesz té sek tör tén hes se nek, tisz tá -
ban kell len ni a for má lis és in for má lis sze lek ci ós me cha niz mu sok kal, ame lyek hoz zá já rul hat nak az is -
ko lák kö zöt ti szocioökonómiai szeg re gá ci ó hoz, il let ve an nak tel je sít mé nyek re gya ko rolt ha tá sá hoz.
A szocioökonómiai szeg re gá ció né hány or szág ban alap ve tõ en re gi o ná lis ala po kon nyug szik a nagy vá -
ros ok és a ki sebb, fa lu si te le pü lé sek gaz da sá gi kü lönb sé gei alap ján. Más or szá gok ban az ok ta tá si
 rendszer alap ve tõ jel lem zõ je, hogy a di á kok kü lön bö zõ tan ter vû és kép zé si prog ra mot nyúj tó is ko la tí -
pu sok ban ta nul nak, és ezek ben a rend sze rek ben is mé tel ten ér vé nye sül a szocioökonómiai hát tér rel
kap cso la tos kölcsönhatás, tehát a hátrányosabb háttérrel rendelkezõk többnyire nem érik el
lehetõségeik maximumát.

A PISA-vizsgálat ered mé nye i bõl két üze net kö vet ke zik a mi nõ ség és egyen lõ ség kér dé sé re vo nat -
ko zó an. Egy részt a szo ci á lis szeg re gá ci ó ból azok nak szár ma zik elõ nyük, akik jobb kö rül mé nyek kel
 rendelkeznek; ez ál tal az „elit” tel je sít mé nye emel ke dik, és ta lán en nek kö vet kez mé nye ként or szá gos
szin ten a tel je sít mé nyek át la ga is. Más részt a szeg re gá ció nö ve li az egyen lõt len sé get. Lát va ugyan ak kor
azo kat az or szá go kat, ahol mind két igény meg va ló sí tá sa si ke res nek tû nik, fel me rül a kér dés, ho gyan le -
het ezt más or szá gok ban is meg va ló sí ta ni: át he lyez ni az összes ta nu lót ma gas szocioökonómiai stá tu sú
is ko lá ba lo gi ka i lag is tel je sen le he tet len, te hát ok ta tás po li ti kai szin ten a szo ci á lis szeg re gá ció meg szün te -
té se vagy ha tá sá nak eny hí té se le het a meg ol dás. Mind két eset ben azon ban az a köz pon ti fel adat, hogy
fel hasz nál juk a mi nõ ség nek azo kat az elõ nye it, ame lye ket a szeg re gá ció ké pez, ugyan ak kor fenn tart suk
az egyen lõ ség nek azo kat az elõ nye it, ame lye ket a szo ci á lis he te ro ge ni tás ered mé nyez.

A ha zai ered mé nyek ben fenn ál ló kü lönb ség, il let ve egyen lõt len ség hát te ré ben el sõ sor ban a le he -
tõ sé gek ben mu tat ko zó egyen lõt len sé gek hú zód nak. Az egyen lõt len sé gek a for rá sok el osz tá sá ból, a
kü lön bö zõ is ko la tí pu sok és kép zé si prog ra mok el té rõ ha té kony sá gá ból adód hat nak, ám sze re pet ját -
sza nak ben ne az ok ta tá si rend szer erõs és gyen ge pont jai, pél dá ul a házi fel adat tal kap cso la tos szem lé -
let, az órai fe gye lem vagy a szü lõk be vo ná sá nak mér té ke. A kér dés te hát az, hogy mely pon to kon
 lehetne vál to zat ni a jobb tel je sít mé nyek és a ma ga sabb szin tû egyen lõ ség el éré sé nek ér de ké ben. A ha -
zánk ban oly nagy mér té kû, is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek el sõ sor ban az is ko lá ra jel lem zõ össze sí tett
szocioökonómiai stá tus nak tu laj do nít ha tók, és ez ál tal köz ve tet ten an nak is, hogy a ta nu lók éle sen el -
kü lö nü lõ is ko la tí pus ba jár nak. Ez az ered mény fel ve ti a kér dést, mi ként le het sé ges az, hogy a 10. év fo -
lya mig egy sé ges tan anya got elõ író tan ter vi do ku men tu mok mel lett ilyen mér té kû el té ré sek kel ta lál -
koz ha tunk. Va jon in do kolt-e az el kü lö ní tett, ko rán és na gyon rigid mó don sze lek tá ló is ko la tí pu sok
fenn tar tá sa, ha a tan anyag a 10. év fo lya mig egy sé ges min den ki szá má ra, és kü lö nö sen ak kor, ha fi gye -
lem be vesszük, hogy a szocioökonómiai ha tá sok ér vé nye sü lé se op ti má li san be fo lyá sol ha tó a szo ci á li -
san he te ro gé nebb össze té te lû is ko lák ban.

Az ered mé nyek kap csán ter mé sze te sen fel me rül az a kér dés is, hogy me lyek azok a te rü le tek,
ahol az is ko lá nak le he tõ sé ge van be fo lyá sol ni a tel je sít mé nye ket, il let ve a köz tük lévõ kü lönb ség mér -
té két. Ugyan ak kor az ered mé nyek azt tá maszt ják alá, hogy az is ko la ese té ben sem be szél he tünk egyes
ele mek ha tá sá ról, ha nem több fak tor egy sé ges ha tá sá nak ered mé nye ként ér he tõ tet ten az is ko la ha tá -
sa. Dif fe ren ci ál hat pél dá ul a ta nár-di ák arány, a ma ga san kép zett és a to vább kép zés ben részt vevõ ta -
ná rok ará nya, az is ko la fel sze relt sé ge, vagy a ta ná rok el vá rá sai és el kö te le zett sé ge is (lásd még a 6., il -
let ve 7. fe je ze tet). A ta ná rok fel ké szült sé ge, kép zé se és to vább kép zé se te hát olyan té nye zõ, amely nek
op ti ma li zá lá sa po zi tív ha tást fejt het ki a tel je sít mé nyek re, ugyan ak kor an nak biz to sí tá sa, hogy va la -
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mennyi is ko lá ban (te le pü lés tõl és is ko la tí pus tól füg get le nül) egy for ma arány ban le gye nek jól képzett
szaktanárok, az esélyegyenlõség megteremtését is erõsítené. A területen történõ fejlesztések
egyértelmûen az oktatáspolitika hatáskörébe tartoznak.

Ugyan ez igaz a ta nár-di ák arány kér dé sé re is, mert bár Ma gyar or szág ese té ben e két fak tor nem
mu tat kü lö nö sebb hi á nyos sá go kat, az em be ri erõ for rás ok egyen lõ el osz tá sá ban fel té te lez he tõ en van -
nak kü lönb sé gek or szá gon be lül. A PISA-felmérés ada tai sze rint a ta nár-di ák arány nak 25 alatt kell
len nie (egy ta nár ra 25, il let ve an nál ke ve sebb gye rek jut) an nak ér de ké ben, hogy az op ti má lis tel je sít -
mény el ér he tõ le gyen, a túl ki csi ará nyok és a túl ma ga sak is gyen gébb tel je sít mé nyek kel jár tak együtt. 
Szin tén meg ha tá ro zó sze re pe van a tel je sít mé nyek ala ku lá sá ban az is ko la fel sze relt sé gé nek (pél dá ul
könyv tár, szá mí tó gé pek, la bo ra tó ri u mok), hi szen a leg több or szág ban, ha zánk ban kü lö nö sen, a jobb
feltételekkel rendelkezõ iskolákban magasabb teljesítmények tapasztalhatók.

A ta ná rok kal kap cso la tos té nye zõk te rén a ta nu lók felé köz ve tí tett ma ga sabb és jól ar ti ku lált el -
vá rá sok, a ta ná rok mo rál ja és el kö te le zett sé ge, va la mint a ta ná rok rész vé te le bi zo nyos is ko lai szin tû
dön té sek ben (au to nó mia) olyan té nye zõ ket je len te nek, ame lyek ál ta lá ban, de ha zánk ese té ben kü lö -
nös kép pen össze füg gés ben áll hat nak a ma ga sabb tel je sít ménnyel. Az osz tály te rem szint jén a ta ná rok
és a di á kok kö zöt ti jó kap cso lat, ugyan ak kor a fe gye lem és a ki nyil vá ní tott el vá rá sok szin tén hoz zá já -
rul hat nak a mi nõ ség ja vu lá sá hoz. Összes sé gé ben meg ál la pít hat juk te hát, hogy ha zánk ban az is ko lai
ha tá sok kö zül leg in kább a kö vet ke zõ ele mek ját sza nak sze re pet a tel je sít mény kü lönb sé gek ben (me -
lyek fej lesz té se ál tal op ti ma li zál ha tók is az eredmények): a tanárok továbbképzésen való részvétele, a
tanulók iskolai eszközhasználata és a fegyelmi légkör.

Az elem zé sek ha zánk ra néz ve ta lán egyik leg fon to sabb ered mé nye, hogy a tel je sít mé nyek ben a
ta nu lók egyé ni hát te ré nél erõ sebb ha tá sa van az is ko la össze sí tett szocioökonómiai jel lem zõ jé nek, s ez
a tény a tel je sít mé nyek ala ku lá sá nak be fo lyá so lá sa szem pont já ból alap ve tõ fon tos sá gú. Aho gyan arra
az elem zé sek fel hív ták a fi gyel met, a szeg re gá ció csök ken té sé vel és töb bek kö zött az anya gi és em be ri
for rá sok át gon dolt és egyen lõ el osz tá sá val ezek a különbségek csökkenthetõk lennének. 

3.4. A szü lõk fog lal ko zá sa és a ta nu lói tel je sít mény

Az is ko lá ba járó ta nu lók meg le he tõ sen el té rõ csa lá di hát tér rel ren del kez nek, kü lön bö zõ szocioö -
konómiai és kul tu rá lis kö zeg bõl ér kez nek az is ko lá ba. Az is ko la fel ada ta az len ne, hogy e sok szí nû ta -
nu lói cso port szá má ra meg fe le lõ mi nõ sé gû és egyen lõ ta nu lá si le he tõ sé ge ket biz to sít son. Mind ezt ter -
mé sze te sen nagy mér ték ben be fo lyá sol ják a ta nu lók el té rõ ké pes sé gei és csa lá di ér dek lõ dé se. Eb bõl a
szem pont ból nagy je len tõ sé ge van an nak, ha is mer jük a gyen gén tel je sí tõ ta nu lók jel lem zõ it, hi szen
a döntéshozók és a pe da gó gu sok szá má ra eb bõl de rül ki, mely te rü le te ken szük sé ges lé pé se ket ten ni a 
fej lesz tés ér de ké ben. A jól tel je sí tõ di á kok jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sa pe dig ab ban se gít het, hogy
a döntéshozók meg ta lál ják a jobb tel je sít mé nyek hez ve ze tõ meg ol dá so kat. Ha az ada tok ból azt lát juk,
hogy bi zo nyos or szá gok könnyeb ben ke ze lik mind két cso port szük ség le te it, ez azt su gall ja, hogy meg -
va ló sít ha tó a mi nõ ség és egyen lõ ség egy ide jû ér vé nye sí té se. A szü lõk fog lal ko zá sa és a ta nu lói tel je sít -
mény össze füg gé sé nek in di ká to ra azt mu tat ja meg, hogy a ta nu lói tel je sít mé nyek mi lyen mér ték ben
ala kul nak a szü lõk fog lal ko zá sá nak függ vé nyé ben (EAG 2002 A9).

3.4.1. Az össze füg gés jel le ge a kü lön bö zõ or szá gok ban

Az egyen lõ esé lyek és le he tõ sé gek meg va ló sí tá sát erõ tel je sen be fo lyá sol ják a csa lá di hát tér ha tá sai.
Ter mé sze te sen fi gye lem be kell ven ni, hogy a csa lá di hát tér vo ná sok vi szony la go sak, és nem ön ma guk -
ban fej tik ki ha tá su kat. 
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A szü lõk fog lal ko zá si stá tu sa erõs össze füg gést mu tat a ta nu lói tel je sít ménnyel mind há rom fel mért
te rü le ten. A jobb stá tu sú szü lõ ha tás sal tud len ni gye re ke fog lal ko zá si el vá rá sa i ra is, és ez egyút tal
eme li a gye re kek ta nu lás irán ti el kö te le zett sé gét, hi szen a ta nu lás ezek nek az el vá rá sok nak a meg va ló -
sí tá sá hoz le het esz köz. A ma ga sabb stá tu sú mun ka szé le sí ti a gye rek szá má ra el ér he tõ és is mert le he -
tõ sé ge ket is, ám az ok ta tá si rend sze rek nek is szé le sí te ni ük kell a foglalkozásokról nyújtott ismereteket
és aspirációkat.

A PISA-elemzésekben ez a szem pont mint a ta nu lók csa lá di hát te ré rõl in for má ló elem nem zet -
kö zi leg össze ha son lít ha tó ada tot szol gál tat egy ún. in dex for má já ban. A ki ala kí tott in dex, a fog lal ko -
zá si stá tus szocioökonómiai in de xe 0–90 pon tig ter je dõ ér té ket ve het fel, és azt az elõnyt jel lem zi, ame -
lyet az is ko láz ta tás ból szár ma zó szel le mi és anya gi tõke je lent het. Mi nél ma ga sabb az in dex ér té ke, an -
nál ma ga sabb fog lal ko zá si stá tus sal ren del kez nek a ta nu lók szü lei. Az OECD-országok át la gá ban az
in dex ér té ke 49 pont volt (stan dard hiba 16) (lásd 3.2. táb lá zat, függelék 3.6. táb lá zat).

A fog lal ko zá si stá tus szocioökonómiai in de xe alap ján kép zett ta nu lói cso por tok tel je sít mé nye
kö zöt ti kü lönb ség or szá gon ként je len tõs el té ré se ket mu tat an nak függ vé nyé ben, hogy a ta nu lók a fel sõ 
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 3.2. táb lá zat 

Az ol va sás tel je sít mé nyek köz ti kü lönb ség a szü lõk fog lal ko zá sa sze rint

A szülõk foglalkozása alapján
az alsó negyedbe tartozó

tanulók teljesítményátlaga 

A szülõk foglalkozása alapján a 
felsõ negyedbe tartozó tanulók

teljesítményátlaga

Teljesítményátlagok közti
különbség

bbesikgel itnirezs réttáh iólunat 
A

kegésbnölük

Korea 509 542 33

Izland 487 540 52

Finnország 524 576 53

Kanada 503 570 66

Olaszország 457 525 68

Spanyolország 461 529 68

Norvégia 477 547 70

Svédország 485 558 73

Dánia 465 543 78

Írország 491 570 78

Görögország 440 519 79

Ausztria 467 547 80

bboygangel itnirezs réttáh iólunat 
A

kegésbnölük

Franciaország 469 552 83

Új-Zéland 489 574 85

Mexikó 385 471 86

Ausztrália 490 576 87

Lengyelország 445 534 89

Egyesült Államok 466 556 90

Portugália 431 527 96

Magyarország 435 531 97

Egyesült Kirányság 481 579 97

Cseh Köztársaság 445 543 98

Belgium 457 560 103

Luxemburg 394 497 103

Németország 427 541 113

Svájc 434 549 115

     OECD összes 462 543 81

     OECD-átlag 463 545 81

For rás: Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD PISA 2000. Pa ris, 2001. OECD, 18.



vagy az alsó ne gyed be tar toz nak. A leg ki sebb kü lönb ség (33 pont) Ko re á ban ta pasz tal ha tó, ahol az
ala cso nyabb stá tus sal ren del ke zõ szü lõk gyer me kei re la tív ér te lem ben (a ma gas stá tus sal ren del ke zõ
szü lõk gyer me ke i vel össze ha son lít va) és ab szo lút ér te lem ben is (a töb bi or szág ala csony fog lal ko zá si
stá tu sú szü lõk kel ren del ke zõ ta nu ló i nak tel je sít mé nyé vel össze ha son lít va) jól tel je sí te nek. Az eu ró pai
or szá gok kö zül Finn or szág (52 pont) és Iz land (53 pont) ese té ben ta lál hat juk a leg ki sebb kü lönb sé ge -
ket. Ezek ben az or szá gok ban szin tén ki csi a kü lönb ség a szél sõ cso port ba tar to zó ta nu lók tel je sít mé -
nye kö zött. A leg na gyobb – 100 vagy an nál több pont nyi – kü lönb sé get Bel gi um ban, Né met or szág ban
és Svájc ban ta lál juk. A kü lönb sé gek kü lö nö sen fel tû nõ ek Né met or szág ese té ben, ahol azok a ta nu lók,
akik nek a szü lei a leg jobb ál lá so kat töl tik be (a fog lal ko zá si in dex fel sõ ne gye dé be tar toz nak), át la go -
san olyan szin ten tel je sí te nek, mint a leg job ban tel je sí tõ Finn or szág átlagos tanulói, míg azok a
tanulók, akiknek szülei a legalacsonyabb státusú munkával rendelkeznek, a leggyengébben teljesítõ
Mexikó tanulóinak teljesítményével állnak egy szin ten.

Ma gyar or szág a Cseh Köz tár ság, az Egye sült Ki rály ság és az Egye sült Ál la mok mel lett azon
or szá gok közé tar to zik, ahol a szocioökonómiai in dex fel sõ és alsó ne gye dé be tar to zó ta nu lók
tel je sít mé nye kö zöt ti kü lönb ség több mint 90 pont (ha zánk ban 97 pont), va gyis jó val több,
mint egy tel je sít mény szint nyi el té rés. Ahogy Bel gi um, Né met or szág és Svájc ese té ben, ha zánk -
ban – il let ve a ha son ló ér té kek kel ren del ke zõ töb bi há rom or szág ban – is több mint két szer na -
gyobb eséllyel sze re pel nek az adott or szág leg rosszab bul tel je sí tõ alsó 25%-ában az alsó ne -
gyed be tar to zó ta nu lók, mint tár sa ik.

A szü lõk is ko lai vég zett sé gé nek a szint je szin tén szo ro san össze függ a ta nu lók tel je sít mé nyé vel, an nak
el le né re, hogy szá mos or szág ban je len tõs erõ fe szí té sek tör tén nek a min den ki szá má ra egyen lõ ok ta tá si 
le he tõ sé gek, esé lyek biz to sí tá sá ra. A ma gas szin ten tá mo ga tó ott ho ni ta nu lá si kör nye zet és a szü lõk
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3.4. ábra

A tel je sít mé nyek az anya is ko lai vég zett sé gé nek függ vé nyé ben

For rás: Vári Pé ter (alk. szerk.): PISA-vizsgálat 2000. Mû sza ki Könyv ki adó, Bp., 2003.



ma gas is ko lai vég zett sé gé bõl szár ma zó elõ nyök nagy va ló szí nû ség gel je len te nek ma ga sabb tel je sít -
ményt a gye re kek ese té ben. A tá mo ga tó kör nye zet nem csak anya gi tá mo ga tást je lent, amellyel a szü -
lõk se gí te ni tud ják a gye rek ta nul má nya it (be le ért ve a fel sõ ok ta tást is), ha nem napi in ter ak ci ót is a
szü lõk és a gye rek kö zött, ami na gyobb ér té ket je lent het a ta nu lás ra néz ve. Azok a ta nu lók, akik nek az 
édes any ja kö zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, min den or szág ban ma ga sabb szin ten tel je sí tet tek
ol va sás ból, mint az ala cso nyabb végzettségû anyák gyerekei, és az anya felsõfokú végzettsége a
legtöbb országban további elõnyt je len tett (lásd 3.4. ábra).

Kü lö nö sen ve szé lyez te tett nek te kint he tõk azok a ta nu lók, akik nek az édes any ja nem ren del ke zik
kö zép fo kú vég zett ség gel. Az ilyen ta nu lók át lag tel je sít mé nye va la mennyi OECD-országban mind há rom 
fel mért te rü le ten ál ta lá ban 45 pont tal ala cso nyabb, mint azok nak a ta nu lók nak a tel je sít mé nye, akik nek
az édes any ja el vé gez te a kö zép is ko lát. A leg na gyobb kü lönb sé gek ol va sás ban a kö zép sõ és a leg al só
vég zett sé gi ka te gó ri ák kö zött Né met or szág (99 pont), Me xi kó (75 pont), Bel gi um és Svájc (73 pont), va la -
mint Cseh or szág (71 pont) ese té ben ta lál ha tók; ha zánk ban ez 57 pont, te hát a nem zet kö zi át lag nál ma ga -
sabb. Ezek ben az or szá gok ban azok a ta nu lók, akik nek az édes any ja nem fe jez te be a kö zép is ko lát,
2,1-3-szor na gyobb va ló szí nû ség gel vé gez nek az adott or szág leg gyen géb ben tel je sí tõ ne gye dé ben, mint
azok, akik nek az édes any ja be fe jez te a kö zép is ko lát; Ma gyar or szá gon a va ló szí nû ség ér té ke 2,4. 

Mind ezek el le né re az anya is ko lai vég zett sé ge és a ta nu ló tel je sít mé nye kö zöt ti vár ha tó össze -
füg gés nem min den hol ér vé nye sül, és ta lán nem au to ma ti kus vagy ki véd he tet len a ne ga tív ha tás.
Auszt rá li á ban, Finn or szág ban és Ko re á ban még ezek nek a ta nu lók nak is ma ga sabb az ál ta gos tel je sít -
mé nyük, mind há rom te rü le ten az OECD-átlag fe lett van. Ír or szág ban ol va sás ból, Ka na dá ban, Iz lan -
don és Új-Zé lan don pe dig ma te ma ti ká ból a leg ala cso nyabb vég zett sé gû anyák gyer me kei is az
OECD-átlag fe lett tel je sí te nek. Ez szin tén azt jel zi, hogy egyéb pe da gó gi ai vagy szo ci á lis té nye zõk
kompenzálni tudják a szülõk végzettségébõl származó különbségeket.

3.4.2. Az ered mé nyek ér tel me zé se nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

Az ok ta tá si rend sze rek és az ok ta tás po li ti ka cél ja ál ta lá ban min den or szág ban az, hogy nö vel je az át la -
gos tel je sít mény szin tet, ugyan ak kor ki egyen lít se a tel je sít mény kü lönb sé ge ket a kü lön bö zõ ta nu lói cso -
por tok kö zött, pél dá ul a ne mek kö zött vagy egyes szocioökonómiai szem pont ból el kü lö nü lõ cso por -
tok kö zött. Az ok ta tá si rend sze rek si ke re szem pont já ból kulcs kér dés, hogy meg va ló sít ha tó-e egy szer re 
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 3.3. táb lá zat 

A szocioökonómiai lej tõk me re dek sé ge, a tel je sít mény és a meg ma gya rá zott variancia
or szá gon ként

Országok Átlagos teljesítmény A lejtõ meredeksége
Az összefüggés erõssége

(a megmagyarázott
variancia százaléka)

Magyarország 480 53 26

Ausztria 507 41 14

Csehország 492 50 20

Finnország 546 30  9

Németország 484 60 22

Japán 522 21  6

Korea 525 21  9

Lengyelország 479 36 14

Svédország 516 36 11

OECD-átlag 505 41 20



a ma gas tel je sít mény és a kü lön bö zõ szocioökonómiai hát tér rel ren del ke zõ ta nu lók tel je sít mé nye kö -
zöt ti kü lönb ség csök ken té se, ki egyen lí té se.

A SES-index és a ta nu lói tel je sít mény össze füg gé sét az ún. szocioökonómiai lej tõ se gít sé gé vel ele -
mez ték (3.3. táb lá zat). A lej tõk szint je jel zi egy részt azt a tel je sít mény szin tet, ame lyet a ta nu lók az
 olvasásteszten el ér tek, más részt a ta nu lók meg osz lá sát szocioökonómiai hát te rük sze rint. A lej tõ me -
re dek sé ge te hát tu laj don kép pen a szocioökonómiai té nye zõk nek tu laj do nít ha tó egyen lõt len ség mér -
té két mu tat ja. A me re de kebb lej tõk jel zik a szocioökonómiai fak to rok na gyobb ha tá sát a  teljesít -
ményekre, va gyis fel té te lez he tõ en a me re de kebb lej tõk kel ren del ke zõ or szá gok ese té ben kell
 nagyobb fokú egyen lõt len ség re szá mí ta ni. A lej tõk me re dek sé gé nek OECD-átlaga 41 pont, ami azt
 jelenti, hogy a szocioökonómiai in de xen el ért egy ség nyi emel ke dés 41 pont nyi tel je sít mény nö ve ke -
dés sel jár együtt. Ez az ér ték a leg me re de kebb lej tõ vel ren del ke zõ Né met or szág ban 60 pont, ha zánk
ese té ben 53 pont.

Ma gyar or szá gon te hát a SES-indexen fenn ál ló egy ség nyi emel ke dés 53 pont nyi tel je sít mény -
nö ve ke dést ered mé nyez, s ez szig ni fi kán san ma ga sabb, mint az OECD-átlag, a részt vevõ or -
szá gok ér té kei kö zül Né met or szág után a leg ma ga sabb ér ték. Ez azt is je len ti, hogy ha zánk
ese té ben jó val na gyobb elõnyt je lent, ha egy ta nu ló jobb csa lá di hát tér rel ren del ke zik. Ezt a
tényt a tel je sít mé nyek szem pont já ból po zi tív nak is le het ne te kin te ni, ha nem ta kar na egyút tal
je len tõs egyen lõt len sé get, hi szen a ke vés bé ked ve zõ hát te rû ta nu lók szá má ra ez ugyan ilyen
mér té kû hát rány ként je le nik meg, mu tat va a ha zánk ra jel lem zõ nagy fo kú egyen lõt len sé get az
ok ta tá si rend sze ren be lül.

Az OECD-átlag fe lett tel je sí tõ 12 or szág kö zül hat olyan or szág – Ka na da, Finn or szág, Iz land, Ja -
pán, Ko rea és Svéd or szág – kü lö nül el, ahol az ered mé nyek alap ján meg va ló sul ni lát szik az a tö rek vés, 
hogy az ok ta tá si rend szer egy szer re le gyen ké pes biz to sí ta ni a ma gas szin tû tel je sít mé nye ket és az
egyen lõ ok ta tá si esé lye ket. Ezek nek az or szá gok nak az át la gos tel je sít mé nye 525 pont, a lej tõk me re -
dek sé gé nek ér té ke pe dig 30 kö rü li; ez mind két eset ben az OECD-átlaghoz ké pest szig ni fi kán san jobb
ered mény. To váb bi há rom or szág – Auszt rá lia, Bel gi um és az Egye sült Ki rály ság – ese té ben be szél he -
tünk ma gas tel je sít mény rõl, amely azon ban át lag fe let ti egyen lõt len ség gel jár együtt a kü lön bö zõ
szocioökonómiai cso por tok ba so rol ha tó ta nu lók tel je sít mé nye kö zöt ti kü lönb sé gek szem pont já ból. A
töb bi há rom or szág – Auszt ria, Ír or szág és Új-Zé land – át lag tel je sít mé nye szin tén az OECD-átlag fe lett 
ta lál ha tó, ám a lej tõk nem tér nek el szig ni fi kán san az át lag tól.

Azon or szá gok kö zül, ame lyek tel je sít mény szem pont já ból nem tér nek el szig ni fi kán san az
OECD-átlagtól, Fran cia or szág, Svájc és az Egye sült Ál la mok ese té ben a szocioökonóniai lej tõk alap ján
az át lag tól szig ni fi kán san el té rõ mér té kû egyen lõt len ség mu tat ko zik, míg Dá nia és Nor vé gia ese té ben
az át la gon fe lü li tel je sít mény az OECD-átlaggal egye zõ mér té kû egyen lõ sé get mu tat a kü lön bö zõ
szocioökonómiai cso por tok tel je sít mé nye kö zött.

13 or szá got az át la gos nál ala cso nyabb tel je sít mény jel le mez, ám emel lett Né met or szág, Ma gyar or -
szág, Cseh or szág és Lu xem burg az át lag tól el té rõ mér té kû egyen lõt len sé get is mu tat. Ez egy ben azt is su -
gall ja, hogy ezek nek az or szá gok nak meg van a le he tõ sé gük a tel je sít mény nö ve lé sé re, amennyi ben ké -
pe sek eny hí te ni a szocioökonómiai hát tér ha tá sát a ta nu lói tel je sít mény re. Ez zel szem ben Olasz or szág, 
Me xi kó, Orosz or szág és Spa nyol or szág ese té ben az át lag alat ti tel je sít mény az át lag nál ma ga sabb szin -
tû egyen lõ sé get mu tat, míg Bra zí lia, Gö rög or szág, Liech ten stein, Len gyel or szág és Por tu gá lia az
OECD-átlag alatt tel je sí tett ugyan, a lej tõk ér té ke még sem tér el az át lag tól.

Ha zánk ban a csa lá di hát tér té nye zõk, a szocioökonómiai fak to rok meg ha tá ro zóbb erõ vel bír nak,
mint a vi lág szá mos más or szá gá ban, más részt ezek nek a té nye zõk nek a ha tá sa el len sú lyoz ha tó.
A ha zán ké hoz ha son ló, erõ sen szegregáló, me re vebb, a szak kép zés te rén éle sen el kü lö nü lõ kép -
zé si tí pu sok kal mû kö dõ ok ta tá si rend sze rek ese té ben – pél dá ul Né met or szág ban, Auszt ri á ban,
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Cseh or szág ban – ha son ló ered mé nyek kel ta lál ko zunk. Ez zel szem ben a ru gal ma sabb, egy sé ge -
sebb, a ta nu lói össze té tel te kin te té ben ho mo gé nebb ok ta tá si rend sze rek – pél dá ul a skan di náv
or szá gok – a mi énk tõl tel je sen el té rõ ada tok kal ren del kez nek a vizs gált te rü le te ken.

Ha zánk te hát az or szá gok azon cso port já hoz tar to zik, ame lyek ben az ok ta tá si rend szer erõ seb -
ben sze lek tál, szegregál. Az elem zé sek két sé get ki zá ró an bi zo nyí tot ták a csa lá di hát tér meg ha tá ro -
zó sze re pét a ta nu lói tel je sít mé nyek ben. Ha zánk ese té ben a szü lõk fog lal ko zá sa alap ján szá molt
szocioökonómiai in dex sze rint a fel sõ és az alsó ne gyed be tar to zó di á kok tel je sít mé nye kö zöt ti
kü lönb ség a nem zet kö zi át lag hoz ké pest ki ug ró an nagy. A csa lád anya gi ja vai szin tén erõ sen dif -
fe ren ci á ló fak to rok, hi szen az OECD-átlag 34 pont ja he lyett ha zánk ban 46 pont nyi kü lönb ség
van az in dex két pont ján el he lyez ke dõ ta nu lók tel je sít mé nye kö zött, és az in de xen való egy ség -
nyi el té rés is az át lag nál na gyobb mér té kû tel je sít mény vál to zást in du kál. A szü lõk is ko lai vég zett -
sé ge is az át lag fe let ti mér ték ben be fo lyá sol ja a ma gyar ta nu lók tel je sít mé nyét. Az OECD-átlag
min den el vég zett is ko lai év vel 4,7 pont nyi emel ke dést je lez, ez ha zánk ese té ben 12,1 pont nyi kü -
lönb sé get ta kar, s ez a részt vevõ or szá gok kö zöt ti leg ma ga sabb ér ték eb ben a ka te gó ri á ban. 

A szü lõi hát tér ter mé sze te sen nem be fo lyá sol ha tó ki zá ró lag a köz ok ta tás ke re te in be lül. Az
azon ban igen, hogy az eb bõl a szem pont ból „ve szé lyez te tett nek” te kint he tõ ta nu lók mi lyen se gít sé get
kap nak ta nul má nya ik hoz. Szem elõtt tart ja-e az ok ta tás po li ti ka, egy-egy is ko la ve ze té se és a pe da gó -
gu sok, hogy az eb bõl a szem pont ból hát rá nyos nak ne vez he tõ ta nu lók fel is me ré se és fo ko zott tá mo ga -
tá sa mind a ta nul má nyi, mind a sza bad idõs te vé keny sé gek ál tal fon tos és je len tõs le het a hát rá nyok
csök ken té sé ben és a tel je sít mé nyek ál ta lá nos szint jé nek nö ve lé sé ben? A tá mo ga tást a gya kor lat ban ter -
mé sze te sen csak he lyi szin ten le het meg va ló sí ta ni, ezért a prob lé ma ke ze lé se fel ké szült sze mély ze tet
és meg fe le lõ for rá so kat is kí ván. A szem lé let és a gya kor lat ál ta lá nos sá té te lé hez ugyan ak kor ok ta tás -
po li ti kai szin tû in téz ke dé sek re van szük ség. Az ilyen irá nyú ja vas la tok nem új ke le tû ek az ok ta tás ku -
ta tás ré szé rõl, ha son ló ered mé nyek kel és kö vet kez te té sek kel már ko ráb ban is ren del ke zett az ok ta tás -
ku ta tás, ám a PISA-vizsgálat ered mé nye i nek tük ré ben (a leg rosszab bul tel je sí tõk az adott korosztály
23%-át jelentik, kis túlzással a tanulók egynegyedét, vagyis minden negyedik tanulót) érzékelhetõ,
hogy a probléma megoldására tett lépések nem halogathatók tovább.
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 4. FE JE ZET 

Az ok ta tás pénz ügyi erôforrásai

Az OECD szem lé le te és fo ga lom hasz ná la ta sze rint az ok ta tás be fek te tés, s mint min den be fek te tés nek,
van nak ho za mai, ered mé nyei, il let ve költ sé gei, rá for dí tá sai. Az EAG 2002. évi kö te té nek (EAG 2002)
A fejezete az ok ta tás ho za ma it vizs gál ja, az itt tár gya lan dó B fe je zet a rá for dí tá so kat elemzi.

A pénz for rás ok biz to sí tá sa és el osz tá sa fon tos ok ta tás po li ti kai esz közt je lent az ok ta tás ered mé -
nyes sé gé nek ja ví tá sá ra. Az em be ri kész sé gek fej lesz té sé be való be fek te tés ké pes elõ se gí te ni a gaz da sá -
gi nö ve ke dést, a ter me lé keny ség ja vu lá sát, a sze mé lyes és tár sa dal mi fej lõ dést, il let ve mér sé kel ni a tár -
sa dal mi egyen lõt len sé ge ket. Ah hoz, hogy az ok ta tá si in téz mé nyek ha té ko nyan tud ják szol gál ni eze ket 
a cé lo kat, ren del kez ni ük kell a rá ter mett és kép zett sze mély zet, a meg fe le lõ épü le tek, be ren de zé sek,
fel sze re lé sek és szol gál ta tá sok, va la mint a ta nu lás ra kel lõ en mo ti vált tanulók megfelelõ együttesével,
amit a különféle ráfordítások, kiadások biztosítanak.

Az OECD há rom di men zió sze rint vizs gál ja az ok ta tá si ki adá so kat. Az elsõ di men zió asze rint
tesz meg kü lön böz te tést, hogy hol tör té nik a ki adás: ok ta tá si in téz mé nyek ben (óvo dák ban, is ko lák ban,
fel sõ ok ta tá si és egyéb tan in téz mé nyek ben, ok ta tá si szol gál ta tó és igaz ga tá si in téz mé nyek ben) vagy
azo kon kí vül (lásd az aláb bi táb lá zat két osz lo pa). A má so dik di men zió azt mu tat ja, hogy mely vá sá -
rolt ja vak ra és szol gál ta tá sok ra for dí ta nak pénzt (lásd az aláb bi táb lá zat sorait), meg kü lön böz tet ve az
ok ta tá si in téz mé nyek köz vet len ok ta tá si, alap te vé keny sé gi ki adá sa it, az in téz mé nyek kap cso ló dó szol -
gál ta tá sa i nak ki adá sa it, a fel sõ ok ta tás ban a ku ta tá si és fej lesz té si ki adá sa it, va la mint az in téz mé nyen
kí vü li ok ta tá si ma gán ki adá sok faj tá it. A har ma dik di men zió azt vizs gál ja, hogy hon nan szár ma zik a
pénz: a rá for dí tá sok for rá sai sze rint meg kü lön böz te ti a köz szfé ra1 ki adá sa it (a táb lá zat ban fél kö vér rel
szed ve), ill. a ház tar tá sok és a ma gán szfé ra más szereplõinek kiadásait (a táblázatban dõlt be tûk kel).
A közpénzbõl támogatott magánkiadások külön jelölést kapnak (a táblázatban nor mál be tû vel
szedve).
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1 Az OECD a közszféránál említi a nemzetközi intézményeket is, bár a legtöbb ország nem közöl külön adatot oktatásügyének 
külföldi (pl. európai uniós) forrásairól.



Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott
ki adá sok

Az ok ta tá si in téz mé nye ken kí vü li
ok ta tá si ki adá sok

Az ok ta tá si alap te vé keny ség
ki adá sai

Pl. az ok ta tá si in téz mé nyek ok ta tá si 
szol gál ta tá sa i ra for dí tott köz ki adá sok

Pl. tan köny vek re for dí tott tá mo ga tott
ma gán ki adá sok

Pl. az in téz mé nyek ok ta tá si szol gál ta tá sa i ra
for dí tott tá mo ga tott ma gán ki adá sok

Pl. tan köny vek re, tan esz kö zök re, 
ma gán órák ra for dí tott ma gán ki adá sok

Pl. tan dí jak ra for dí tott ma gán ki adá sok

Az ok ta tás ügy alap te vé keny sé gen túli
szol gál ta tá sa i ra for dí tott ki adá sok

Pl. kap cso ló dó szol gál ta tá sok ra (ét ke zés,
szál lí tás, kol lé gi um stb.) for dí tott 
köz ki adá sok

Pl. a ta nu lók meg él he té sé re, köz le ke dé sé re
for dí tott tá mo ga tott ma gán ki adá sok

Pl. a kap cso ló dó szol gál ta tá sok dí ja i ra for dí tott 
ma gán ki adá sok 

Pl. a ta nu lók meg él he té sé re, köz le ke dé sé re
for dí tott ma gán ki adá sok

K+F ki adá sok Pl. fel sõ ok ta tá si ku ta tá sok ra for dí tott 
köz ki adá sok –

Pl. ma gán cé gek ki adá sai fel sõ ok ta tá si K+F-re

Ok ta tás po li ti kai szem pont ból a mi nõ sé gi ok ta tás irán ti igény ma ga sabb rá for dí tást fel té te lez,
azon ban az is fon tos, hogy ne há rul ja nak túl nagy és szük ség te len ki adá sok az adó fi ze tõk re. Nin cse -
nek ab szo lút mér té kei an nak, hogy mek ko ra egy ta nu ló ra jutó rá for dí tás szük sé ges az egyé ni és tár sa -
dal mi szem pont ból op ti má lis ered mény biz to sí tá sá hoz, de a tény le ges ada tok nem zet kö zi össze ha son -
lí tá sa ala pul szol gál hat az ok ta tá si rá for dí tá sok te rén az OECD-országok kö zött mu tat ko zó szó ró dás
és ten den ci ák ki ér té ke lé sé hez és az egyes oktatási modellek hatékonyságának megítéléséhez.

Az ok ta tás ra for dí tott ki adá so kat tár gya ló B fe je zet elem zi az ok ta tá si rá for dí tá so kat a ta nu lók lét szá -
má hoz (EAG 2002 B1), a nem ze ti össz ter mék hez és az összes köz ki adás hoz vi szo nyít va (EAG 2002 B2, B3),
majd az ok ta tá si rá for dí tá so kon be lül vizs gál ja a kö zös sé gi és a ma gán for rá sok ará nyát (EAG 2002 B4), a
ma gán szfé ra (ta nu lók, ház tar tá sok) kö zös sé gi tá mo ga tá sát (EAG 2002 B5), va la mint az in téz mé nyek ki adá sa -
it a szol gál ta tá sok tí pu sai és a költ sé gek faj tái sze rint (EAG 2002 B6).

4.1. Az egy tanulóra jutó kiadások
Az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adá sok in di ká to ra az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott összes (kö zös sé gi és ma -
gán) rá for dí tá so kat a ta nu lók lét szá má hoz2 vi szo nyít ja, és ez zel egy ség nyi, faj la gos ér té ket mu tat be or szá -
gon ként. E mu ta tó ér de kes sé gét, szem lé le tes sé gét az adja, hogy ab szo lút ér ték ben (szá mí tott dol lár ban)
te szi le he tõ vé az egy ta nu ló ok ta tá sá ra for dí tott nem ze ti be fek te té sek össze ha son lí tá sát (EAG 2002 B1.1).
Mi vel az ab szo lút ér ték ben ki fe je zett konk rét nagy ság ra nagy ha tás sal van az adott or szág gaz da sá gi
 fejlettsége és bér szín vo na la, fon tos az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adást az egy fõre jutó GDP-hez vi szo -
nyí ta ni, ami nek ré vén be mu tat ha tó az egy ség nyi ok ta tá si be fek te tés re la tív nagy sá ga (EAG 2002 B1.2). Ér -
de mes más részt az egy fõre jutó ki adást a ta nul má nyok tel jes hosszá ra is össze gez ni, fõ leg a fel sõ ok ta tás -
ban, ahol a ta nul má nyok or szá gon ként el té rõ hosszú sá ga is fon tos be fo lyá so ló té nye zõ (EAG 2002 B1.3).

Meg kell je gyez nünk, hogy az ala cso nyabb egy ség nyi költ ség nem je len ti fel tét le nül az ok ta tás ala cso -
nyabb szín vo na lát. Pl. Auszt rá lia, Dél-Ko rea, az Egye sült Ki rály ság és Finn or szág sze ré nyebb faj la gos ki adást
mu tat nak az alap fo kú és alsó kö zép fo kú ok ta tás ban, még is a leg ma ga sabb szin ten van nak a 15 éves ta nu lók
fõ tár gyak ban el ért tel je sít mé nyét il le tõ en. Ezek ben az ese tek ben az ala cso nyabb egy ség nyi ki adás a ha té kony -
ság mu ta tó ja ként ér té kel he tõ, más ese tek ben azon ban az ala csony rá for dí tás hi ányt je lez het, és a tel je sít mény,
a ha té kony ság aka dá lya le het. Az egy ta nu ló ra jutó ki adá sok kü lön bö zõ sé gét min den eset re – sok egyéb té -
nye zõ mel lett – meg ha tá roz za a ta nár-di ák arány és a bér szín vo nal kü lön bö zõ sé ge is.

Az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adás ér té kei annyi ra kü lön bö zõ ek az ok ta tás egyes szint je in,
hogy ezt a mu ta tót ke vés sé ér de mes az ok ta tá si rend szer egé szé re össze sí te ni, in kább csak az is ko lai
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2 A részidõs tanulókat nemzetileg megállapított együttható alkalmazásával teljes idejû létszámra átszámítva.



szin tek sze rint cél sze rû vizs gál ni. Meg jegy zen dõ, hogy az OECD a kü lön bö zõ or szá gok ok ta tá si ki -
adá sa i nak kö zös va lu tá ban ki fe je zett ab szo lút ér té két nem va lu ta ár fo lyam ok kal, ha nem vá sár ló -
erõ-ará nyok kal (Purchasing Power Parity, PPP) szá mol ja.3

Egy gyer mek óvo dai (ISCED 0) ne ve lé sé re az OECD-országok át lag ban kö zel 4000 dol lárt köl töt tek
1999-ben. A leg na gyobb ér té ket, az OECD-országok át la gá nak há rom szo ro sát Nor vé gia kép vi se li, a sor -
ban kö vet ke zõ USA rá for dí tá sa 74%-kal ha lad ja meg az át la got. Ma gyar or szág az OECD- országok át la -
gá nak kö zel két har ma dát (64%-át) köl töt te egy gyer mek in téz mé nyi ne ve lé sé re, eh hez ha son ló mér té kû
Cseh or szág rá for dí tá sa, en nél va la mi vel ke ve sebb ezen az ok ta tá si szin ten Por tu gá li áé, Len gyel or szá gé,
Szlo vá ki áé és Dél-Ko re áé. A leg ala cso nyabb OECD-értékkel ren del ke zõ Me xi kó fe le annyit költ egy óvo -
dás ra, mint Ma gyar or szág. Az OECD-átlagnál fe jen ként szin tén va la mi vel ke ve seb bet for dít erre az in téz -
mé nyi szint re Svájc, Spa nyol or szág és több más, fej lett gaz da sá gú or szág (lásd EAG 2002 B1.1).

Az alap fo kú (ISCED 1) ok ta tás ban4 az OECD-országok át la gá ban több, mint 4000 dol lárt köl te nek
egy ta nu ló ra. Ma gyar or szá gon az OECD-országok át la gá nak fe lét meg ha la dó (53%) összeg jut egy ta -
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Alapfokú oktatás

4.1. ábra

Az ok ta tá si in téz mé nyek egy ta nu ló ra jutó ki adá sai az alap fo kú ok ta tás ban
(USA dollárra számítva vásárlóerõ paritáson) (1999)*

* A rész idõs ta nu lók szá mát nem ze ti leg megállapíott együtt ha tó val rész ben fi gye lem be véve.

For rás: OECD EAG 2002 B1.1

3 A PPP olyan pénzátváltási arányszám, amely kiegyenlíti az egyes pénznemek vásárlóerejének, vagyis az országok
árszínvonalának különbözõségét. Íly módon az egyes országokra jellemzõ PPP-nek megfelelõ pénzmennyiséggel az áruk és
a szolgáltatások azonos nagyságú kosarát lehet megvásárolni.

4 Az alapfokú, alsó közép és felsõ középfokú oktatás (azaz nálunk az általános iskolai és a középiskolai oktatás idõszakának)
értelmezésénél figyelembe kell vennünk az egyes oktatási szintek intézményrendszeren belüli kapcsolódásának sokféleségét
az egyes országokban, valamint az egyes oktatási szakaszok különbözõ hosszát (lásd az ISCED-rendszer leírását a
Függelékben). Lengyelország és Szlovákia például nem alkalmazza ezt a megosztást, és összevontan szolgáltatnak adatot az
ISCED 1 és 2 szintre. Más országok, pl. az USA, az Egyesült Királyság, az ISCED 2 és 3 szintre közölnek összevont adatot.
Magyarország esetében az ISCED 1 és 2 szint szerinti bontás a pénzügyi adatoknál becsléssel történik.



nu ló ra. Ez zel szin te meg egye zik Gö rög or szág ada ta, míg et tõl el ma rad Len gyel or szág, Szlo vá kia és
Cseh or szág rá for dí tá sa. Az OECD leg ki sebb ér té két mu ta tó Me xi kó ezen a szin ten is fe le annyit költ
egy ta nu ló ra, mint ha zánk. A leg több OECD-ország ese té ben azon ban a mi enk nél ma ga sabb ada tok
mu tat koz nak: a hoz zánk kö ze lebb álló Dél-Ko rea, Ír or szág, Por tu gá lia 30–60 %-kal, az OECD leg na -
gyobb ér té két képviselõ Dánia háromszorosan költ többet nálunk.

Az alsó kö zép fo kú (ISCED 2) ok ta tás ban egy ta nu ló ra több, mint 1000 dol lár ral köl te nek át la go san
töb bet az or szá gok, mint az alap fo kú ok ta tás ban. A leg töb bet erre Auszt ria költ, de je len tõs az Ír or -
szág ese té ben ta pasz talt rá for dí tás is. Ma gyar or szá gon (az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za tá ban) az
OECD-országok át la gá nak csak kö zel két ötö dét (39%) költ jük egy ta nu ló ra. Ná lunk ala cso nyabb ér té -
ke Szlo vá ki á nak, Len gyel or szág nak és Me xi kó nak van. Ha zánk mu ta tó ját ke vés sel ha lad ja meg Gö -
rög or szág (az ISCED 2–3 össze vont ada tá ból le het erre következtetni), 50–60%-kal Csehország és
Dél-Korea.

A fel sõ kö zép fo kú (ISCED 3) ok ta tás ban (lásd 4.3. ábra, füg ge lék 4.1. táb lá zat, ill. EAG 2002 B1.1.)
az egy ta nu ló ra jutó ki adás át la go san 6000 dol lár kö rül van, a leg töb bet Né met or szág, Auszt ria és
Nor vé gia költ egy ta nu ló ra ezen a szin ten. Ma gyar or szág az OECD-országok át la gos költ ség szint jé nek 
kö zel fe lét (47%) éri el. Min ket alul ról kö ze lít Szlo vá kia, kö zel egy ötöd del ma rad el tõ lünk Me xi kó,
míg az OECD leg ala cso nyabb ér té két Len gyel or szág mu tat ja, a ma gyar adat 57%-ával. Ná lunk ke vés -
sel töb bet költ ezen a szin ten Gö rög or szág, 31%-kal töb bet Dél-Ko rea, 47%-kal töb bet Cseh or szág,
58%-kal töb bet Ír or szág. Há rom kö zép-eu ró pai or szág költ a leg töb bet a fel sõ kö zép fok egy ta nu ló já ra: 
Svájc 4,3-szer, Né met or szág 3,7-szer, Auszt ria 3,1-szer töb bet, mint mi. (Az USA-nak csak összevont
ISCED 2–3 adata van.).

A kö zép fok utá ni nem fel sõ fo kú (ISCED 4) szint re vo nat ko zó an az OECD-országok több sé ge nem ren -
del ke zik adat tal, Ma gyar or szág ese té ben is becs lés sel vá lasz tot tuk le ezt az ada tot a kö zép fo kú in téz mé -
nyek ada tá ból. A szá mí tott rá for dí tás nagy sá ga Ma gyar or szá gon a cseh or szá gi ha son ló ki adá sok nak
3,6-szo ro sa, a be mu ta tott OECD-országok át la gá nak azon ban csak kö zel a két har ma dát éri el. A leg ma ga -
sabb ér té kek – a kö zép fok hoz ha son ló an – Né met or szág nál, Auszt ri á nál és Svájc nál lát ha tók.
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4.2. ábra

Az ok ta tá si in téz mé nyek egy ta nu ló ra jutó ki adá sai az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban
 (USA-dol lár ra szá mít va vá sár ló erõ-pa ri tá son) (1999)

For rás: OECD EAG 2002 B1.1.



A fel sõ ok ta tás (ISCED 5–6) szint jén ta lál juk a leg ma ga sabb rá for dí tá si ará nyo kat: az
OECD-országok át la gá ban az egy ta nu ló ra jutó összeg meg ha lad ja a 9000 dol lárt. A fel sõ ok ta tás egé -
szét te kint ve Ma gyar or szág rá for dí tá sa az OECD-országok át la gá nak 64%-át kép vi se li. A ma gyar ada -
tot alul ról kö ze lí ti Spa nyol or szág, Cseh or szág, Dél-Ko rea és Szlo vá kia ada ta, Por tu gá lia és Me xi kó kö -
zel egy ötöd del, Tö rök or szág és Gö rög or szág több mint egy ne gyed del ma rad el tõ lünk. A leg ki sebb ér -
té ket Len gyel or szág mu tat ja, a ma gyar fe jen kén ti rá for dí tás két har ma dá val. Ma gyar or szág hoz fe lül rõl 
leg kö ze lebb áll Olasz or szág és Fran cia or szág, 29, il let ve 34%-kal ma ga sabb rá for dí tás sal. A leg na -
gyobb ér té ke ket az USA és Svájc mu tat ja, a ma gyar nál több mint há rom szor annyi ki adás sal; Ka na da
és Svéd or szág kb. 2,5-szer, Hol lan dia, Nor vé gia és Auszt ria több mint két szer na gyobb faj la gos rá for -
dí tás sal mû köd te ti fel sõ ok ta tá si rend sze rét (lásd füg ge lék 4.1. táblázat, EAG 2002 B1.1).

Az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adá sok mu ta tó ja arra is al kal mas, hogy ké pet ad jon az erõ for rás ok is -
ko lai fo ko za tok kö zöt ti el osz tá sá ról. Ha az alap szin tû (ISCED 1) ok ta tás ban je lent ke zõ egy ta nu ló ra jutó ki -
adást 100-nak te kint jük, en nek ará nyá ban ki fe jez he tõ az óvo dai, az alsó és fel sõ kö zép fo kú és a fel sõ ok ta -
tá si faj la gos ki adás ér té ke. Esze rint Ma gyar or szá gon 13%-kal köl tünk töb bet egy gyer mek re az óvo dá ban,
mint az ál ta lá nos is ko la alsó ta go za tá ban, szem ben az OECD-országok át la gá val, amely az óvo dai szin ten 
7%-kal ki sebb rá for dí tást mu tat az alap fo kú ok ta tás ban mért ér ték nél. Az óvo dai ki adá sok ará nya az
alap szin tû ok ta tás hoz ké pest Svájc ban (41%), va la mint Svéd or szág ban, Ja pán ban, Dél-Ko re á ban, Por tu -
gá li á ban és Dá ni á ban (59-63%) a leg ki sebb. Az át lag tól való el té rés po zi tív ol da lán az óvo dai faj la gos
költ ség a mi enk nél is na gyobb mér ték ben (29–98%-kal) ha lad ja meg az alap is ko lai ér té ket Nor vé gi á ban,
az Egye sült Ki rály ság ban, Cseh or szág ban és Né met or szág ban (lásd EAG 2002 B1.5 ábra).

Össze ha son lít va az al só és fel sõ kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 2–3) és az alap fo kú (ISCED 1) ok ta tás
ta nu lón kén ti ki adá sa it ki tû nik, hogy míg az OECD-országok át la gá ban 32%-kal, ad dig Ma gyar or szá -
gon – ez a meg osz lás ese tünk ben be csült adat! – az egy ta nu ló ra jutó ki adás csak 9%-kal na gyobb kö -
zép szin ten, mint alap szin ten. Ha az alsó és fel sõ kö zép fo kot kü lön vizs gál juk az alap ada tok ból, ak kor

75

A z  o k  t a  t á s  p é n z  ü g y i  e r õ f o r r á s a i

 0  

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

D
án

ia

S
vá

jc

A
us

zt
ria

N
or

vé
gi

a

S
vé

do
rs

zá
g

O
la

sz
or

sz
ág

Ja
pá

n

A
us

zt
rá

lia

O
rs

zá
go

k
át

la
ga

H
ol

la
nd

ia

F
ra

nc
ia

or
sz

ág

F
in

no
rs

zá
g

N
ém

et
or

sz
ág

P
or

tu
gá

lia

C
se

ho
rs

zá
g

Ír
or

sz
ág

K
or

ea

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

Le
ng

ye
lo

rs
zá

g

S
zl

ov
ák

ia

M
ex

ik
ó

Felsõ középfokú oktatás

4.3. ábra

Az ok ta tá si in téz mé nyek egy ta nu ló ra jutó ki adá sai a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban
(USA-dol lár ra szá mít va vá sár ló erõ-pa ri tá son) (1999)

For rás: OECD EAG 2002 B1.1



azt ta lál juk, hogy az OECD-országok át la gá ban az alsó kö zép fo kon 26%-kal több ki adás jut egy ta nu -
ló ra, mint alap szin ten, míg Ma gyar or szá gon a fel sõ ta go za ton a be csült egy ség nyi ki adás 7%-kal ki -
sebb, mint az alsó ta go za ton. A fel sõ kö zép fo kon az OECD-országok át la gá ban 43%-kal, Ma gyar or szá -
gon pe dig 26%-kal ju tott több ki adás egy ta nu ló ra, mint az alap szin ten. Ma gyar or szá gon te hát az
alap- és kö zép fo kú ok ta tás faj la gos költ sé ges sé gé ben ki sebb a kü lönb ség, mint az or szá gok több sé gé -
ben: egy fel sõ kö zép fo kon ta nu ló diák ok ta tá sa Németországban 2,7-szer, Csehországban 2,3-szer
annyi kiadást jelent, mint egy alapszinten tanulóé.

A fel sõ ok ta tá si ki adá sok át la go san több mint két sze re sen (222%) na gyob bak egy ta nu ló ra ve tít ve, mint az 
alap szin tû ok ta tás ban, az OECD-országok összes sé gét te kint ve. Svéd or szág ban (248%), az Egye sült Ki rály -
ság ban, Ma gyar or szá gon és Né met or szág ban (263–272%) az át lag nál in kább költ ség igé nyes a fel sõ ok ta tás az
alap szin tû ok ta tás hoz ké pest. Az USA-ban kö zel há rom szor, Cseh or szág ban több mint há rom szor, Me xi kó -
ban pe dig több mint négy szer töb be ke rül egy fõ ok ta tá sa az is ko la rend szer leg ma ga sabb sza ka szá ban, mint a 
kez dõ szint jén. A leg ki sebb el té rés há rom dél-eu ró pai or szág (Por tu gá lia, Olasz or szág és Spa nyol or szág,
138–157%) ese té ben mu tat ko zik az alap- és a fel sõ fok faj la gos költ sé ges sé gé ben. A fel sõ fok és a kö zép fok
(ISCED 3) egy fõre jutó ki adá sa i nak össze ve té sé bõl ki tû nik, hogy egye dül Por tu gá li á ban ha lad ja meg a kö -
zép fok faj la gos ki adá si szint je a fel sõ fok ét, emel lett Né met or szág és Fran cia or szág ada ta mu tat nagy mér vû ki -
egyen lí tett sé get e két szint kö zött. Az OECD-országok át la gá ban kb. más fél szer annyit (156%) köl te nek egy
fel sõ ok ta tá si hall ga tó ra, mint egy fel sõ kö zép fo kú di ák ra. Faj la go san több mint két szer költ sé ge sebb a kö zép -
fok nál a fel sõ ok ta tás Szlo vá ki á ban, Ma gyar or szá gon (213%), Me xi kó ban, Hol lan di á ban, Ír or szág ban
(215–222%), Svéd or szág ban (234%) és Len gyel or szág ban (247%).5 (EAG 2002 B1.5. ábra).
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4.4. ábra

Az ok ta tá si in téz mé nyek egy ta nu ló ra jutó ki adá sai a fel sõ fo kú ok ta tás ban
(USA-dol lár ra szá mít va vá sár ló erõ-pa ri tá son) (1999)

For rás: OECD EAG 2002 B1.1

5 Az USA-ban a teljes középfoknál (ISCED 2–3) 2,4-szer magasabb a felsõoktatás fajlagos költségigényessége.



A faj la gos költ sé gek idõ be ni vál to zá sát az 1995. és 1999. év össze ve té sé vel elem zi az EAG 2002.
A B1.2. di ag ram kü lön az alap- és kö zép fo kú ok ta tás, il let ve kü lön a fel sõ ok ta tás ese té ben mu tat ja be
az egy ta nu ló ra jutó ki adá sok vál to zá sát, va la mint – mö göt tes té nye zõk ként – a ki adá sok össze gé nek6

és a ta nu lók szá má nak a változását.

Az alap- és kö zép fo kú (ISCED 1–4) ok ta tás ban 1995 és 1999 kö zött ér de kes vál to zá sok fi gyel he tõ ek 
meg az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adá sok ban. Né met or szág ban, Svéd or szág ban és Nor vé gi á ban úgy
kö vet ke zett be az egy ta nu ló ra jutó ki adás eny he csök ke né se, hogy a ta nu lók szá ma kis sé job ban nõtt,
mint a ki adá sok össze ge. Olasz or szág ban és még in kább Cseh or szág ban azért lett ki sebb a faj la gos ki -
adás, mert a ki adá sok job ban csök ken tek, mint a ta nu lók lét szá ma. Né hány or szág ban a ta nu lók lét -
szá má nak csök ke né se el le né re is nö ve ke dett a ki adá sok szint je, s e két té nye zõ együt te sen ve ze tett az
egy ta nu ló ra jutó ki adás nö ve ke dé sé hez (Ka na dá ban 5%-kal, Fran cia or szág ban 9%-kal, Ja pán ban
14%-kal, Ír or szág ban 20%-kal, Por tu gá li á ban 30%-kal, Len gyel or szág ban 34%-kal). A töb bi or szág ban
a ki adá sok össze ge job ban nõtt, mint a ta nu lók lét szá ma, és en nek ere dõ je ként emel ke dett az egy
tanulóra jutó kiadás: a legnagyobb, kiugró, 82%-os mértékben Törökországban (EAG 2002 B1.2. ábra).

A fel sõ ok ta tás ban több or szág ese té ben azért csök kent az egy hall ga tó ra jutó ki adás össze ge
– Cseh or szág ban egy har mad dal, Len gyel or szág ban egy ne gyed del, az Egye sült Ki rály ság ban, Finn or -
szág ban és Svéd or szág ban ki sebb mér ték ben –, mert a ki adá sok nö ve ke dé se nem tar tott lé pést a hall -
ga tói lét szám nö ve ke dé sé vel. Ugyan ak kor az em lí tett két ke let-kö zép-eu ró pai or szág és ha zánk kb.
más fél sze res nö vek mé nyét meg kö ze lí tõ ma gas lét szám nö ve ke dést is meg ha la dó mér ték ben nõt tek a
ki adá sok Gö rög or szág ban. A rá for dí tá sok nö ve ke dé sé nek üte me Por tu gá li á ban és Ír or szág ban is je -
len tõs lét szám emel ke dést szár nyalt túl (Me xi kó ban el is érte). A hall ga tói lét szám 1995 és 1999 kö zött
csak Tö rök or szág ban és Né met or szág ban (kis mér ték ben még Fran cia or szág ban, Nor vé gi á ban és
Olasz or szág ban) csök kent, ami ott – a kiadások egyidejû növekedése mellett – szintén hozzájárult a
fajlagos ráfordítási szint emelkedéséhez.

Ma gyar or szá gon az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban 1995 és 1999 kö zött szin ten ma radt az egy ta -
nu ló ra jutó ki adás, ami a ki adá sok re ál ér té kû össze gé nek és a ta nu lók szá má nak pár hu za mos
csök ke né sé bõl adó dott. A fel sõ ok ta tás ban egy ötöd del csök kent az egy ta nu ló ra jutó ki adás, a
hall ga tói lét szám nö ve ke dés tõl el ma ra dó mér ték ben bõ vü lõ fi nan szí ro zás kö vet kez té ben.

Az egy ta nu ló ra jutó költ sé ge ket be mu ta tó in di ká tor az egy fõre esõ költ sé ge ket nem csak re ál ér -
ték ben, ha nem a faj la gos GDP ará nyá ban is be mu tat ja. Az egy fõre jutó GDP-hez vi szo nyí tott egy ta nu ló ra 
jutó ok ta tá si in téz mé nyi ki adásban tük rö zõ dik az or szá gok kö zöt ti gaz da sá gi fej lett sé gi kü lönb ség is. Az
alap- és kö zép fo kú ok ta tás ese té ben, amely ben szin te a kor osz tály egé sze részt vesz, ez a mu ta tó úgy
is ér tel mez he tõ, mint a fi a ta lok ok ta tá sá ra for dí tott összeg nek az or szág anya gi le he tõ sé ge i hez való vi -
szo nyí tá sa. A nem tel jes körû fel sõ ok ta tás ese té ben e mutató értéke függ még a felsõfokon tanulók
arányától is.

Óvo dai szin ten az OECD-országok egy fõre jutó GDP-jük nek át la go san 18%-át for dít ják egy óvo -
dás gyer mek re. Ez az arány Svájc ban a leg ala cso nyabb (10%), át lag alat ti pél dá ul Bel gi um ban (12%) és 
Svéd or szág ban (14%), át la gos Cseh or szág ban, az át la got kis sé meg ha la dó az USA-ban, Né met or szág -
ban, Auszt ri á ban (20%), il let ve Olasz or szág ban, Len gyel or szág ban és Ma gyar or szá gon (21%). Az
arány szám Nor vé gi á ban (40%) és az Egye sült Ki rály ság ban (27%) a leg na gyobb (lásd füg ge lék
4.2. táblázat).

Az alap fo kú ok ta tá si (ISCED 1) szin ten az OECD-országok az egy fõre jutó GDP-jük át lag 19%-át
for dít ják egy ta nu ló is ko lai ok ta tá sá ra. Ez az arány Ír or szág ban (12%), Cseh or szág ban és Me xi kó ban
(13%), va la mint Gö rög or szág ban (14%) a leg ala cso nyabb, és Auszt ri á ban (26%), Dá ni á ban és Svéd or -
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6 Az 1995. évi kiadások is 1999. évi árakon kerültek a számításba, deflátor használatával.



szág ban (24%) a leg na gyobb. Az alsó kö zép fok (ISCED 2) szint jén az egy ta nu ló ra jutó ki adás ará nya az
egy fõre jutó GDP-hez ké pest az OECD-országok át la gá ban 23%. Ez az arány Me xi kó (14%), Szlo vá kia
(16%), és Ír or szág (17%) ese té ben a leg ala cso nyabb, Auszt ri á ban (33 %), Fran cia or szág ban és
Portugáliában (29%) a legmagasabb.

A fel sõ kö zép fok (ISCED 3) egy ta nu ló já ra az OECD-országok át lagosan az egy fõre jutó GDP
28%-ának meg fe le lõ össze get for dí ta nak. Ez az arány Ír or szág ban és Len gyel or szág ban a leg ala cso -
nyabb (17–18%). Az át la gos nál ki sebb arányt mu ta tó or szá gok kö zött (Ma gyar or szág is ide tar to zik)
egy aránt van nak gaz da sá gi lag fej let teb bek, mint pél dá ul Hol lan dia, Finn or szág és Svéd or szág
(21-26%), il let ve ke vés bé fej let tek, mint Szlo vá kia és Me xi kó (24 és 27%). Ki ug ró arányt Né met or szág
és Svájc (41%), át lag fö löt ti arányt Fran cia or szág, Auszt ria és Csehország (34, 33 és 30%) mutat.

A fel sõ fo kon (ISCED 5–6) a dél-eu ró pai or szá gok for dít ják az egy fõre jutó GDP leg ala cso nyabb
ará nyát egy hall ga tó ok ta tá sá ra (27–34%). A kö zép-eu ró pai or szá gok több sé ge az OECD át la ga (44%)
kö rü li arányt mu tat (köz tük Ma gyar or szág ma ga sab bat). A há rom ame ri kai OECD-ország az egy fõre
jutó GDP azo nos ará nyát (57%) for dít ja fel sõ ok ta tás ra. Ki emel ke dõ en ma gas ér té ket mu tat Svéd or szág 
és Svájc (61–63%). A leg ma ga sabb aránnyal ren del ke zõ Tö rök or szág (73%) ese té ben e mu ta tó ér té ké -
nek ala ku lá sá ban nagy sze re pet ját szik az, hogy ez az or szág ren del ke zik a leg ala cso nyabb egy fõre
jutó GDP-vel az OECD-tagállamok között.

Ma gyar or szág az egy fõre jutó GDP ará nyá ban egy gyer mek re, ta nu ló ra va la mi vel az OECD át la -
ga fe let ti arány ban költ óvo dai ne ve lés re (21%), alap fo kon ez az arány az át lag gal egye zõ mér té -
kû (19%), az alsó és fel sõ kö zép fo kon az át lag alat ti (18%, ill. 24%), a fel sõ fo kú ok ta tás ban pe dig
az OECD-országok át la gát meg ha la dó (51%). (lásd füg ge lék 4.2. táblázat).

Az EAG 2002 szö ve ges elem zé se összeg zõ en meg ál la pít ja, hogy po zi tív össze füg gés áll fenn az
egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adás és az egy fõre jutó GDP kö zött, va gyis a sze gé nyebb or szá gok több -
nyi re ke ve seb bet, a gaz da gabb or szá gok ta nu lón ként töb bet köl te nek az ok ta tás ra. Jól szem lél te ti ezt
az EAG 2002 aláb bi áb rá ja, ahol a füg gõ le ges ko or di ná ta ten ge lyen az egy ta nu ló ra jutó ok ta tá si ki adás
sze re pel, a víz szin tes ko or di ná ta ten ge lyen pe dig az egy fõre jutó GDP. Eb ben a ko or di ná ta rend szer -
ben az OECD-országok emel ke dõ trend vo na la alatt és fö lött szó ród nak az egyes or szá gok ér té kei: Ma -
gyar or szág mu ta tó szá mai pél dá ul az egy fõre jutó GDP-nek meg fe le lõ en az alap szin tû ok ta tás ban
(ISCED 1) kis sé az OECD trend vo na la fö lött, a kö zép fo kú (ISCED 2–3) ok ta tás ban kis sé az OECD
trend vo na la alatt, míg a fel sõ ok ta tás ban jelentõsebben a trendvonal fölött helyezkednek el (lásd
4.5. ábra).

A fel sõ ok ta tás ban az egy hall ga tó ra jutó ki adá so kat az EAG 2002 B1.3 táb lá ja nem egy adott évre,
ha nem a fel sõ fo kú ta nul má nyok tel jes ide jé re össze sít ve mu tat ja be. Ez azért fon tos, mert az or szá gok kö -
zött je len tõs kü lönb ség mu tat ko zik a hall ga tók fel sõ ok ta tás ban töl tött ide jét te kint ve. Auszt ri á ban és Hol -
lan di á ban pél dá ul az éves fel sõ ok ta tá si rá for dí tás hall ga tón kén ti össze ge szin te meg egye zik, pe dig
Auszt ri á ban az át la gos fel sõ ok ta tá si kép zé si idõ 6,4 év, szem ben a hol lan di ai 3,9 év vel. En nek kö vet kez té -
ben a ta nul má nyi idõ egé szé re össze sí tett hall ga tón kén ti kép zé si költ ség Auszt ri á ban több mint 50%-kal
ha lad ja meg a hol lan di ai ér té ket. Az OECD-országok át la gá ban a kal ku lált fel sõ ok ta tá si ta nul má nyi idõ
4,2 év, ami hez kö zel áll a ma gyar adat (4,1 év). A fel sõ ok ta tá si ta nul má nyok évek ben mért át la gos hossza
en nél rö vi debb töb bek kö zött Ír or szág ban (3,2), az Egye sült Ki rály ság ban (3,5) és Len gyel or szág ban (3,7
év), míg pél dá ul Svéd or szág ban (4,6), Né met or szág ban (4,9), Gö rög or szág ban (5,2), Olasz or szág ban (5,5)
és Auszt ri á ban (6,4 év) hosszabb (lásd füg ge lék 4.3. táb lá zat).

A fel sõ ok ta tá si kép zés tel jes idõ szak ára szá mí tott hall ga tón kén ti rá for dí tás az OECD-országok
át la gá ban kö zel 39 ezer dol lár (PPP). Egy fel sõ ok ta tá si dip lo ma költ sé ge a leg ala cso nyabb ér té ket mu -
ta tó Len gyel or szág ban nem éri el a 15 ezer dol lárt, míg a táb lá ban sze rep lõ or szá gok kö zül Auszt ri á -
ban a leg ma ga sabb: több mint 77 ezer dol lár. Ma gyar or szá gon kö zel 24 ezer dol lárt köl tünk ta nul má -
nyai so rán egy fel sõ ok ta tá si hall ga tó ra, ami az OECD-országok át la gá nak 61%-a. A ma gyar adat a
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 görög és a spa nyol adat kö zött he lyez ke dik el. Az Egye sült Ki rály ság ban kb. 43%-kal, Né met or szág -
ban 2,1-sze re sen, Auszt ri á ban 3,3-szeresen köl te nek töb bet egy hall ga tó ra kép zé si ideje során, mint
nálunk (lásd függelék 4.3. táblázat).

4.2. Az oktatási intézmények kiadásai a GDP-hez
viszonyítva

A kü lön bö zõ ága za tok nem zet kö zi össze ha son lí tá sa i ban az egyik leg töb bet hasz nált mu ta tó a ki adá -
sok ará nya a brut tó ha zai ter mé ken (GDP) be lül. Az EAG B2 in di ká to ra az ok ta tá si in téz mé nyek re for -
dí tott ki adá sok GDP-hez vi szo nyí tott ará nyát elem zi. Ez a mu ta tó azt fe je zi ki, hogy a nem zet gaz da -
ság össz tel je sít mé nyé bõl mek ko ra há nyad ke rül fel hasz ná lás ra az ok ta tá si in téz mé nyek ben. A mu ta tó
fi gyel men kí vül hagy ja a csa lá dok ok ta tás sal össze füg gõ, de az ok ta tá si in téz mé nye ken kí vü li ki adá sa -
it (tan sze rek, ma gán órák, a ta nu lók meg él he té si költ sé gei).

Az OECD-országok át la gá ban a GDP-n be lül az összes ok ta tá si in téz mé nyi ki adás mér té ke 5,8%. 
Ez kis mér ték ben el tér az egyes or szá gok ban mért ér té kek át la gá tól, ami 5,5% (EAG 2002 B2.1a). E ki -
adá si té tel ön ma gá ban is – az ok ta tás alap ve tõ gaz da sá gi és tár sa dal mi ha tá sa i tól el te kint ve is – je len -
tõs gaz da sá gi té nye zõ. Az EAG szö ve ges elem zé se az egyes or szá gok alap ve tõ vá lasz tá sá nak, a kor -
mány za ti szer vek, a vál lal ko zá sok és a ta nu lók, il let ve csa lád ja ik össze adó dó vá lasz tá sa i nak ne ve zi
azt, hogy az összes pénz ügyi erõ for rás ból mi lyen mér té kû az ok ta tás ré sze se dé se. Kü lön vizs gá la tot
ér de mel ne, hogy a konk rét ará nyok mennyi ben tu da tos kö zös sé gi és egyé ni vá lasz tá sok ered mé nyei,
és mennyi ben a ki ala kult struk tú rák, meg ha tá ro zó té nye zõk kö vet kez mé nyei. Az ok ta tá si ki adá sok
nagy sá gát, GDP-n be lü li ará nyát egy aránt be fo lyá sol ja a né pe se dé si hely zet, az ok ta tá si in téz mé nyek
szol gál ta tá sa it jel lem zõ en igény be vevõ kor osz tály ok nagy sá ga, ará nya; az érin tett kor osz tály okon be -
lül a ta nu lá si (be is ko lá zá si) arány; az ok ta tás ban való rész vé tel (be is ko lá zás) meg osz lá sa az ok ta tá si
szin tek sze rint, ame lyek kü lön bö zõ költ ség igé nyû ek; a ta nul má nyok hossza; a pe da gó gus bé rek mint a 
leg na gyobb költ ség té tel ala ku lá sa; az ok ta tá si in téz mény rend szer szer ke ze te (intézményi méretek, az
ingatlanok jellemzõi); az oktatásügy forrásbevonási lehetõségei a közpénzekbõl és a magánszférától; a
pénzfelhasználás hatékonysága; illetve maga a GDP nagysága és alakulása.

Az ok ta tás po li ti ka szá má ra a GDP-bõl való ré sze se dést meg ha tá ro zó té nye zõk egy ré sze tel jes
mér ték ben kül sõ adott ság (ilye nek a né pe se dé si jel lem zõk, a GDP nagy sá ga), na gyobb ré sze azon ban
kü lön bö zõ ok ta tás po li ti kai in téz ke dé sek kel mó do sít ha tó.

4.2.1. Az ok ta tá si in téz mé nyi ki adá sok a GDP ará nyá ban, or szá gon ként

Az ok ta tá si szin te ket együtt vé ve az in téz mé nyi ki adá sok ará nya a GDP-n be lül át la go san 5,5%, s a vizs -
gált or szá gok kö zött 3,9%-tól 6,8%-ig ter jedt 1999-ben. A leg ma ga sabb ez az ér ték Dél-Ko re á ban
(6,8%), há rom skan di náv or szág ban (6,6–6,7%) és a két észak-ame ri kai or szág ban (6,5–6,6%). Az
OECD-országok 5,5%-os át la ga fö lött szin te csak ma ga san fej lett gaz da sá gú or szá gok ta lál ha tók; fi -
gyel met ér de mel eb ben a kör ben Por tu gá lia 5,7%-os aránnyal. Az át la got alul ról kö ze lí tõ or szá gok kö -
zött van Ma gyar or szág (5,2%) és Len gyel or szág, olyan kü lön bö zõ or szá gok kal együtt, mint pél dá ul az 
Egye sült Ki rály ság és Me xi kó. Vi szony lag ala csony arányt mu tat Cseh or szág, Hol lan dia, Ja pán és
Olasz or szág (4,7–4,8%), va la mint Szlo vá kia és Ír or szág (4,4–4,6%). A GDP-n be lü li arány
Görögországban és Törökországban a legalacsonyabb (3,9%).

Az is ko lás kor elõt ti in téz mé nyi ne ve lés (óvo da) ré sze se dé se a GDP-bõl Ma gyar or szá gon, Dá ni á ban
és Nor vé gi á ban a leg ma ga sabb (0,8%). Az OECD-országok át la ga (0,4%) fö löt ti vagy az zal egye zõ ér -
té ket mu tat a leg több eu ró pai or szág ban. Az eu ró pai kon ti nen sen kí vü li OECD-országokban ál ta lá ban 
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ala csony a kis gyer mek ko ri ne ve lés in téz mé nyi ki adá sa i nak ará nya: a leg ki sebb ér ték Ír or szág ban,
Auszt rá li á ban és Dél-Ko re á ban (0–0,1%) ta pasz tal ha tó. Et tõl a tér sé gi irány zat tól csak Me xi kó át lag fö -
löt ti (0,5%), il let ve Por tu gá lia (0,3%) és Svájc (0,2%) át lag alat ti ér té ke tér el. Ezen az ok ta tá si szin ten a
ki adá sok mér té két leg in kább bi zo nyá ra az in téz mé nyi szol gál ta tá sok igény be vé tel ének mér té ke be fo -
lyá sol ja. Az EAG szö ve ges elem zé se ki eme li a kis gyer mek ko ri ne ve lés in téz mé nyes for má já nak alap -
ve tõ je len tõ sé gét, de meg jegy zi, hogy nem csak intézmények révén biztosítható színvonalas iskola
elõtti nevelés (lásd 4.6. ábra, ill. füg ge lék 4.6. táblázat).

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 1–4) együt tes ki adá sai a GDP 2,6–4,6%-át, át la go san 3,6%-át
kép vi se lik az OECD-országokban. Ez az arány Új-Zé lan don (4,6%), Fran cia or szág ban, Svájc ban és
Svéd or szág ban (4,4%) a leg ma ga sabb, de ma ga sabb ér té ket mu tat Por tu gá lia (4,2%) és Dél-Ko rea
(4,0%) is. Ugyan ez az arány át lag kö rü li az Egye sült Ki rály ság ban, Len gyel or szág ban, Né met or szág -
ban, Spa nyol or szág ban (3,7%) és Me xi kó ban (3,6%). Mér sé kelt arány mu tat ko zik Cseh or szág ban
(3,2%), Ma gyar or szá gon, Hol lan di á ban és Ír or szág ban (3,1%), va la mint Ja pán ban és Szlo vá ki á ban
(3,0%). Tö rök or szág ban (2,9%) és Gö rög or szág ban (2,6%) jut a legkisebb GDP-hányad az iskolai
oktatásra, képzésre.

Az alap fo kú és alsó kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 1–2) és a fel sõ kö zép fo kú (ISCED 3–4) ok ta tás
ará nya i nak meg osz lá sá ra ha tás sal van az is, hogy az adott ok ta tá si szin tek mi lyen hosszú ak, pél dá ul
az „ál ta lá nos” is ko lai ok ta tás össze sen nyolc vagy ki lenc évig tart-e az adott or szág ban. Ezen túl az ok -
ta tás ban való ta nu lói rész vé tel mér té ke és az egy ta nu ló ra jutó költ ség kü lön bö zõ sé ge hat je len tõ sen az 
egyes szin tek mu ta tó szám ára. Az alap fo kú és az alsó kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 1–2) szint jén a meg fe le lõ
adat tal ren del ke zõ or szá gok ban a ki adá sok GDP-hez vi szo nyí tott ará nya 1,8%-tól 3,3%-ig ter jed. Az
át lag itt 2,3%; amely tõl Ma gyar or szág – to váb bá Olaszország és Szlo vá kia – 1, 8%-kal jócskán elmarad.

A fel sõ kö zép fo kú és posztszekunder ok ta tás (ISCED 3–4) ki adá sa i nak ará nya a GDP-n be lül 0,8% és
1,7% kö zött ala kul, az OECD-országok át la gá ban 1,4%. A leg ala cso nyabb ér té ket olyan ve gyes
országcsoport mu tat ja, mint Ír or szág, Me xi kó, Tö rök or szág, Hol lan dia. Ma gyar or szág (1,3%), Cseh or -
szág, Len gyel or szág és Szlo vá kia (1,2%) kö zel áll az OECD át la gá hoz. A leg na gyobb arány Svájc ban
(1,7%), Né met or szág ban (1,6%) és Fran cia or szág ban (1,5%) ta pasz tal ha tó. A kö zép fok utá ni nem fel sõ fo -
kú kép zés ki adá sa i ra Né met or szág ban 0,3%, Ma gyar or szá gon 0,2%, Svájc ban és Ír or szág ban 0,1% nagy -
sá gú részt köl te nek. (Ezt a ma gyar ada tot a részt ve võk lét szá ma alap ján, becs lés sel állapítottuk meg.)

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sa i nak GDP-n be lü li ará nya 0,8% és 2,5% kö zött van, át la -
go san 1,3%. A leg ma ga sabb ér ték Ka na dá ban (2,5%), Dél-Ko re á ban (2,4%) és az USA-ban (2,3%)
ta pasz tal ha tó. Eu ró pá ban Finn or szág (1,8%), Svéd or szág (1,7%), Dá nia (1,6%), Nor vé gia és
Auszt ria (1,5%) köl ti a GDP leg na gyobb há nya dát fel sõ ok ta tás ra. Ma gyar or szág ér té ke (1,1%) ha -
son ló Né met or szág, Fran cia or szág, az Egye sült Ki rály ság, Spa nyol or szág és Por tu gá lia ada tá hoz.
En nél ala cso nyabb ér té ket ka punk Ja pán ban, Len gyel or szág ban, Gö rög or szág ban, Tö rök or szág -
ban (1,0%) és Cseh or szág ban (0,9%). A fel sõ ok ta tás ré sze se dé se a GDP-bõl Szlo vá ki á ban és Olasz -
or szág ban a leg ala cso nyabb (0,8%).

Ma gyar or szág az alap fo kú ok ta tás ki adá sa it te kint ve az OECD-országok kö zött a leg ala cso -
nyabb rá for dí tá sú ak kö zött van (1,8%), ami ben sze re pe le het az is ko la szer ke zet jel le gé nek
(zöm mel csak nyolc osz tály az elsõ két is ko lai szint) és az ál ta lá nos is ko lai kor osz tály ala csony
lét szá má nak is. A fel sõ kö zép fo kú és a posztszekunder ok ta tás, va la mint a fel sõ ok ta tás szint -
jén ha zánk – Cseh or szágot, Len gyel or szágot és Szlo vá kiát va la mi vel meg elõz ve – már kö zel
esik az OECD át la gá hoz (lásd függelék 4.6. táblázat).

Az ok ta tá si ki adá sok GDP-n be lü li ré sze se dé se szem pont já ból az ok ta tás ban való rész vé te li
arány ala ku lá sa az egyik vizs gá lan dó té nye zõ. Ha az ok ta tás ban való rész vé tel min den
OECD-országban azo nos – az OECD át la gá val meg egye zõ – mér té kû len ne, ak kor – az összes ok -
ta tá si szin tet együtt te kint ve – tíz or szág ban nõne, ti zen hét or szág ban pe dig – kü lön bö zõ mér ték -

81

A z  o k  t a  t á s  p é n z  ü g y i  e r õ f o r r á s a i



ben – csök ken ne az ok ta tá si ki adá sok ará nya a GDP-n be lül. Más szó val: nem zet kö zi össze ha son -
lí tás ban a be is ko lá zás mér té ke je len leg tíz or szág ban csök ken tõ leg, ti zen hét or szág ban növelõleg
hat az ok ta tá si ki adá sok ré sze se dé sé re a GDP-n be lül. Tö rök or szág ban 3,1 szá za lék pont tal (kb.
80%-kal), Me xi kó ban 2 szá za lék pont tal (kö zel 40%-kal) len ne ma ga sabb a ki adá sok GDP-n be lü li
há nya da az OECD át la gá nak meg fe le lõ ok ta tá si rész vé tel ese tén. Cseh or szág ban 0,5, Svájc ban és
Auszt ri á ban 0,4, Ma gyar or szá gon 0,3, Olasz or szág ban 0,2, Né met or szág ban és Ír or szág ban 0,1
szá za lék pont tal nõne ez az arány a vizs gált eset ben. Ez azt mu tat ja, hogy az eu ró pai or szá gok egy 
nagy részt te rü le ti leg is össze füg gõ cso port já ban a nem ze ti össz tel je sít mény bõl ok ta tá si in téz mé -
nyek re for dí tott rész mér té ké nek ér té ke lé se kor azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy ott az ok ta tás -
ban való rész vé tel né mi leg el ma rad az OECD át la gá tól. Az EAG meg fo gal ma zá sa sze rint az ala -
csony ki adá si ér té kek pél dá ul Cseh or szág ban, Ma gyar or szá gon, Me xi kó ban és Tö rök or szág ban
rész ben az át lag tól el ma ra dó be is ko lá zás sal ma gya ráz ha tók (EAG 2002 B2.3 ábra).

Azok ban az ese tek ben, ami kor át la gos be is ko lá zást fel té te lez ve csök ken ne a ki adá sok GDP-n be -
lü li ará nya, sok szor – pél dá ul a skan di náv or szá gok ban – az át la gos nál ma ga sabb ok ta tá si rész vé tel
ma ga sabb rá for dí tás sal jár együtt. Ér de kes azon ban Ja pán ese te, ahol a leg na gyobb mér ték ben
(8%-kal) csök ken ne a GDP-n be lü li arány az OECD át la ga sze rin ti be is ko lá zást fel té te lez ve: a ki adá sok 
ará nya a ma gas ok ta tá si rész vé tel el le né re is mér sé kelt (összes sé gé ben 4,7%) – erre rész ben a hatékony 
pénzfelhasználás jelenthet magyarázatot.

Az elem zést ok ta tá si szin tek sze rint el vé gez ve több or szág nál el len té tes ten den cia mu tat ko zik:
Dél-Ko re á ban, Ja pán ban, az USA-ban, Ka na dá ban és Gö rög or szág ban pél dá ul az alap- és kö zép fo kú
ok ta tás át lag alat ti, míg a fel sõ ok ta tás át lag fe let ti be is ko lá zá si szint je be fo lyá sol ja a ki adá sok ará nyá -
nak ala ku lá sát, ez zel szem ben Né met or szág ban és Svájc ban ép pen el len ke zõ elõ je lû ez az össze füg gés. 
Ma gyar or szá gon egy sé ges az irány zat, az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban 0,1 szá za lék pont tal, a fel sõ -
ok ta tás ban 0,2 szá za lék pont tal len ne ma ga sabb a ki adá si arány át la gos be is ko lá zás esetén. (Auszt ri á -
ban és Csehországban a mienkhez hasonló ez a tendencia.)
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4.6. ábra

Az ok ta tá si in téz mé nyek állami és magánki adá sai a GDP százalékában (1999)

For rás: EAG 2002 B2.1c. táb la



4.2.2. Az ok ta tá si ki adá sok GDP-n be lü li ará nyá nak és össze gé nek idõ be ni vál to zá sa

Ha az idõ be ni vál to zá si ten den ci á kat vizs gál juk, meg ál la pít ha tó, hogy az 1990-es évek má so dik fe lé ben,
1995 és 1999 kö zött az OECD-országok több sé gé ben mér sék lõ dött az ok ta tá si in téz mé nyi ki adá sok
ará nya a GDP-n be lül, még pe dig leg na gyobb mér ték ben Ír or szág ban (0,7 szá za lék pont tal), Cseh or -
szág ban és Nor vé gi á ban (0,6 szá za lék pont tal). Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok csök ke né -
sé nek oka ál ta lá ban a GDP ok ta tá si ki adá so kat meg ha la dó üte mû nö ve ke dé se. A GDP-hez vi szo nyí -
tott arány csak Tö rök or szág ban nõtt je len tõ sen (1,4 szá za lék pont tal); Svéd or szág ban, Auszt rá li á ban és
Por tu gá li á ban ki sebb mér ték ben (0,2-0,4 szá za lék pont tal) emel ke dett (lásd füg ge lék 4.4. táblázat).

Ma gyar or szá gon az összes ok ta tá si ki adás GDP-n be lü li ará nya kö ze pes mér ték ben (0,3 szá za -
lék pont tal) csök kent 1995 és 1999 kö zött, ami mö gött az alap- és kö zép fo kú ok ta tá si rá for dí tá -
sok ará nyá nak je len tõ sebb (0,5 szá za lék pon tos) csök ke né se, il let ve a fel sõ ok ta tás ér zé kel he tõ
(0,1 szá za lék pon tos) arány nö ve ke dé se áll. A ha zai sta tisz ti ka szá ma i val (fo lyó áron) ki fe jez ve
az 1995 és 1999 kö zöt ti irány za tot: a vizs gált idõ szak alatt a GDP több mint két sze re sé re nõtt,
míg az összes ok ta tá si ki adás et tõl el ma ra dó an ke ve sebb mint két sze re sé re, ezen be lül a köz -
ok ta tá si ki adá sok (az óvo dá tól a kö zép fo kig) kb. 178%-kal, míg a fel sõ ok ta tá si ki adá sok kb.
207%-kal emel ked tek.

1995 és 1999 kö zött az ok ta tá si ki adá sok össze gé nek vál to zá sa re ál ér té ken túl nyo mó részt po zi tív 
el moz du lást mu tat, az ok ta tá si ki adá sok csak Cseh or szág ban csök ken tek a vizs gált or szá gok kö zül
(összes sé gé ben 10%-kal). A má sik szél sõ ér té ket Tö rök or szág és Gö rög or szág mu tat ja, ahol ki ug ró
mér ték ben nõtt az ok ta tá si ki adá sok re ál ér té ke: Tö rök or szág ban (a ma gán ki adá sok nél kül) összes sé gé -
ben 86%-kal, az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban 94%-kal, Gö rög or szág ban összes sé gé ben 49%-kal, a fel -
sõ ok ta tás ban 73%-kal. A töb bi OECD-országban összes sé gé ben 2–26%-os ok ta tá si ki adás nö ve ke dés
kö vet ke zett be az 1990-es évek má so dik fe lé ben (lásd füg ge lék 4.7. táblázat).

Ma gyar or szá gon az összes ok ta tá si szint re ál ér té ken mért ki adá sa i nak nem zet kö zi össze ha -
son lí tás ban mér sé kelt, 9%-os nö ve ke dé se az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban je lent ke zõ 2%-os
csök ke nés és a fel sõ ok ta tás ban mu tat ko zó 23%-os nö ve ke dés ered mé nye.

4.3. Az állami oktatási kiadások aránya

Az ok ta tá si szol gál ta tá sok min den or szág ban ál la mi fenn tar tás ban mû köd nek, az ok ta tás fi nan szí ro -
zá sa dön tõ en ál la mi for rá sok ból va ló sul meg. Ezt az in do kol ja, hogy egy részt a ma gán hasz nok mel lett 
igen je len tõs az ok ta tás tár sa dal mi hasz nos sá ga, más részt az ok ta tás hoz való ál ta lá nos hoz zá fé rés le -
he tõ vé té te lé nek alap ve tõ tár sa dal mi és gaz da sá gi sze re pe van, ame lyet a piac ön ma gá ban nem biz to -
sí ta na. Az ál la mi ok ta tá si ki adá so kat elem zõ in di ká tor az ok ta tá si ki adá so kat rész ben a GDP-hez, részben 
az összes állami kiadáshoz viszonyítja (EAG 2002 B3).

4.3.1. Az ál la mi ok ta tá si ki adá sok ará nya a GDP-n be lül

Az ál la mi ok ta tá si ki adá so kat elem zõ in di ká tor sok te kin tet ben ha son ló a ko ráb ban elem zett B2 in di ká -
tor hoz, két vo nat ko zás ban azon ban el tér at tól. En nek az in di ká tor nak az a fõ sa já tos sá ga, hogy nem az
összes ok ta tá si ki adást, ha nem azon be lül az ál la mi ok ta tá si ki adá so kat méri hoz zá a GDP-hez. Emi att en -
nél a mu ta tó nál azon or szá gok ese té ben ta pasz tal ha tó át ren de zõ dés az elõ zõ (B2) mu ta tó nál ki ala kult
irány za tok hoz ké pest, ame lyek nél je len tõ sebb a ma gán jel le gû ok ta tá si ki adá sok ará nya az összes ki adá -
son be lül. Ezek ál ta lá ban az Eu ró pán kí vü li or szá gok (to váb bá Né met or szág a szak kép zés ma gán szek tor
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ál ta li tá mo ga tá sa mi att). Ezen or szá gok több sé ge a GDP-n be lü li arány sze rint a sor ban hát rább he lyez ke -
dik el az ál la mi ki adá sok ará nyá nál, mint az összes ki adá sok ará nyá nál. A leg szem be tû nõbb Dél-Ko rea
ese te, ahol az összes in téz mé nyi ki adás ará nya a leg ma ga sabb, míg az ál la mi ki adá sok ará nya az egyik
leg ala cso nyabb a GDP-hez vi szo nyít va. Ja pán – a szin tén je len tõs mér té kû ma gán ki adá sok fi gyel men kí -
vül ha gyá sa mi att – az ál la mi ok ta tá si ki adá sok GDP-n be lü li ará nya sze rint a leg ala cso nyabb ér té ket mu -
tat ja az OECD-országok kö zül. A má sik lé nye ges tar tal mi kü lönb ség a B3 in di ká tor és az elõ zõ leg tár -
gyalt in di ká tor kö zött az, hogy amíg a B2 in di ká tor csak az ok ta tá si in téz mé nyek ál tal meg va ló su ló
 kiadásokat tar tal maz za, ad dig a B3 in di ká tor azo kat az ál la mi tá mo ga tá so kat is tartalmazza, ame lye ket a
ház tar tá sok (a ta nu lók meg él he té si költ sé ge i re, tan díj fi ze té sé re) és a ma gán szfé ra egyéb sze rep lõi (pl.
szak kép zé si fel ada tok ra) kap nak. Az ok ta tá si in téz mé nye ken kí vül fel hasz nált di ák jó lé ti tá mo ga tá sok fi -
gye lem be vé te le to vább nö ve li az ok ta tás GDP-n be lü li ará nyát az egyéb ként is ma gas ér té ket mu ta tó
skan di náv or szá gok ban, Auszt ri á ban, Új-Zé lan don és Fran cia or szág ban.

Ma gyar or szá gon, míg az összes ok ta tá si in téz mé nyi ki adá sok GDP-n be lü li ará nya 0,3 szá za -
lék pont tal ma rad el az OECD-országok át la gá tól, ad dig az ál la mi ok ta tá si ki adá sok ará nyá nál
0,5 szá za lék pont nyi az el ma ra dás. En nek a cse kély el té rés nek az oka it a fen ti két té nye zõ, a
ma gán szfé rá nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ará nya (lásd B5.1. táb la) és az ok ta tá si in téz mé -
nyek re for dí tott ma gán ki adá sok ará nya (lásd B4.1. táb la) se gít sé gé vel le het ele mez ni. A kü -
lönb sé get na gyobb rész ben az ma gya ráz za, hogy a ma gán szfé rá nak (és azon be lül fõ ként a di -
á kok nak) nyúj tott ál la mi tá mo ga tás GDP-hez vi szo nyí tott ará nya Ma gyar or szá gon 0,12 szá za -
lék pont tal el ma rad az OECD-országok át la gá tól. To váb bi ma gya rá zó té nye zõ, hogy az ok ta tá si 
in téz mé nyek összes ki adá sai kö zött az ál la mi for rá sok kal szem ben a ma gán for rá sok (ér tel me -
zé sét lásd késõbb) aránya Magyarországon, ha minimális mértékben is, de meghaladja az
OECD-országok átlagát.

84

4 .  F E J E Z E T

Ír
or

sz
ág

S
zl

ov
ák

ia

C
se

ho
rs

zá
g

M
ex

ik
ó

S
pa

ny
ol

or
sz

ág

O
la

sz
or

sz
ág

N
ém

et
or

sz
ág

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

E
gy

es
ül

t
K

irá
ly

sá
g

H
ol

la
nd

ia

A
us

zt
rá

lia

Le
ng

ye
lo

rs
zá

g

O
rs

zá
go

k
át

la
ga

K
an

ad
a

P
or

tu
gá

lia

F
ra

nc
ia

or
sz

ág

F
in

no
rs

zá
g

A
us

zt
ria

N
or

vé
gi

a

S
vé

do
rs

zá
g

Összes oktatási szint együtt Alap- és középfokú oktatás Felsõoktatás

D
án

ia

K
or

ea

T
ör

ök
or

sz
ág

Ja
pá

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.7. ábra

Az ál la mi ok ta tá si ki adá sok ará nya a GDP százalékában (1999)

For rás: EAG 2002 B3.1



4.3.2. Az ál la mi ok ta tá si ki adá sok ará nya az összes ál la mi ki adá son be lül

Az OECD ab ban je lö li meg e mu ta tó je len tõ sé gét, hogy ez az ok ta tás ér té két, sú lyát mu tat ja az egyéb
ál la mi lag tá mo ga tott te rü le tek kö zött (egész ség ügy, tár sa da lom biz to sí tás, hon vé de lem, köz rend stb.).
Eh hez hoz zá kell ten ni, hogy az egyes or szá gok ál la mi költ ség ve té sei bi zo nyá ra nagy mér ték ben kü -
lön böz nek tar tal mu kat, bel sõ szer ke ze tü ket il le tõ en, emi att az egyes ága za tok, így az ok ta tás va ló di
sú lya csak rész le tes költségvetési elemzéssel lenne megállapítható.

Az OECD-országok kö ré ben az ál la mi ok ta tá si ki adá sok (az ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sai mel lett
fi gye lem be véve a ház tar tá sok és egyéb nem ál la mi sze rep lõk ok ta tá si célú tá mo ga tá sa it is) az összes ál la -
mi tá mo ga tás 7–23%-át, át la go san 12,8%-át kép vi se lik. Ala cso nyabb ér té ket Gö rög or szág (7%) mel lett Ja -
pán, Olasz or szág, Cseh or szág és Né met or szág (9,3–9,7%) mu tat. Ma gas a költ ség ve té si arány Auszt rá li á -
ban, Dá ni á ban, Svájc ban, Nor vé gi á ban (14,6–15,6%), Dél-Ko re á ban (17,4%) és Me xi kó ban (22,6%). Egyes
or szá gok ban mind a GDP-n be lü li arány, mind a költ ség ve té si arány ala csony (Gö rög or szág, Ja pán), má -
sutt mind két vi szony szám ma gas (Dá nia, Nor vé gia). Van nak olyan or szá gok, ame lyek ben az ala csony
GDP-n be lü li arány ma gas költ ség ve té si aránnyal jár együtt (pél dá ul Dél-Ko rea, Me xi kó), más hol nem -
zet kö zi össze ha son lí tás ban ma ga sabb GDP-hez vi szo nyí tott arány és ala cso nyabb költ ség ve té si ré sze se -
dés a jel lem zõ (Fran cia or szág, Bel gi um) (lásd füg ge lék 4.8. táblázat).

Ma gyar or szá gon az ál la mi ok ta tá si ki adá sok ará nya – az ok ta tá si szin te ket együtt te kint ve – az 
összes ál la mi ki adá son be lül (12,8%) mi ni má lis mér ték ben (0,1 szá za lék pont tal) ha lad ja meg az 
OECD-országok át la gát. Ezt az óvo dai és egyéb szin tek ma ga sabb ré sze se dé se ered mé nye zi,
hi szen 1999-ben az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban 0,7 szá za lék pont tal, a fel sõ ok ta tás ban 0,2
szá za lék pont tal el ma rad tunk az át lag tól. Az OECD ada tai alap ján te hát gya kor la ti lag nem zet -
kö zi össze ha son lí tás ban át la gos mér té kû nek te kint he tõ ná lunk az ok ta tá si tá mo ga tá sok költ -

85

A z  o k  t a  t á s  p é n z  ü g y i  e r õ f o r r á s a i

Összes oktatási szint együtt Alap- és középfokú oktatás Felsõoktatás

0

5

10

15

20

25

S
zl

ov
ák

ia

C
se

ho
rs

zá
g

H
ol

la
nd

ia

N
ém

et
or

sz
ág

S
pa

ny
ol

or
sz

ág

E
gy

es
ül

t
K

irá
ly

sá
g

F
ra

nc
ia

or
sz

ág

Le
ng

ye
lo

rs
zá

g

S
vé

do
rs

zá
g

A
us

zt
ria

O
rs

zá
go

k
át

la
ga

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

F
in

no
rs

zá
g

P
or

tu
gá

lia

Ír
or

sz
ág

D
án

ia

A
us

zt
rá

lia

N
or

vé
gi

a

M
ex

ik
ó

D
él

-K
or

ea

O
la

sz
or

sz
ág

4.8. ábra

Az ok ta tás ra for dí tott ál la mi ki adá sok aránya az összes ál la mi
ki adás százalékában (1999)

For rás: EAG 2002 B3.1



ség ve té sen be lü li sú lya. (En nél a mu ta tó nál azon ban kü lö nö sen in do kolt egy ha zai el len õr zõ
elem zés el vég zé se, amely ki ter jed arra, hogy az ál la mi és a ma gán jel le gû ok ta tá si ki adá sok fo -
gal má nak ér tel me zé se, illetve a költségvetés fõ összegének tartalma mennyiben befolyásolja e
mutató értékének alakulását.)

4.4. A magánszféra oktatási kiadásainak aránya

Az ok ta tás ügy ma gán for rá sai fon tos té ma kört je len te nek az OECD elem zé se i ben.7 Szá mos or szág ok -
ta tás fi nan szí ro zá si stra té gi á já ban sze re pet kap a ma gán ki adá sok nö ve lé se töb bek kö zött olyan cé lok
ér de ké ben, mint új pénz for rás ok be vo ná sa, új ta nu lá si le he tõ sé gek biz to sí tá sa, il let ve az ok ta tás ha té -
kony sá gá nak ja ví tá sa.

Az összes ok ta tá si szin tet együtt te kint ve az ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sa in be lül a ma gán ki adá -
sok ará nya 1%-tól 41%-ig ter jed, át la go san 12% az OECD-országok kö ré ben. A ma gán ki adá sok ará nya 
Tö rök or szág ban, Por tu gá li á ban, a négy skan di náv OECD-országban és Szlo vá ki á ban a leg ki sebb
(1–4%). A leg több eu ró pai or szág ban ez az ér ték az OECD át la ga alatt van, en nél je len tõ sen ma ga sabb
magánráfordítási arány csak az Egye sült Ki rály ság ban (16,3%), Spa nyol or szág ban (17,7%) és Né met -
or szág ban (22,1%) ta pasz tal ha tó. Né met or szág ese té ben a szak kép zés ben részt vevõ gaz dál ko dó szer -
ve ze tek je len tõs sze re pe okoz za a ma gán ki adá sok ma gas ará nyát. Va la mennyi Eu ró pán kí vü li
OECD-országban (Tö rök or szá got nem ide so rol va) je len tõs az ok ta tás ban a ma gán ki adá sok sú lya: Me -
xi kó ban, Ka na dá ban, Auszt rá li á ban, Japánban, az USA-ban (17–25%); a legmagasabb értéket
Dél-Korea mutatja (41,3%).

A té ma kört ok ta tá si szin tek sze rint vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy az ál la mi és a ma gán szfé ra
kö zöt ti költ ség meg osz tás sze re pe kü lö nö sen a tan kö te le zett sé get meg elõ zõ és kö ve tõ kép zé si for mák -
ban je len tõs. Ez a meg ál la pí tás át la gos ten den ci át tük röz, ugyan ak kor sok az el len pél da is. Az óvo da
szint jén Nor vé gi á ban és Svájc ban gya kor la ti lag té rí tés men tes az in téz mé nyi el lá tás, és Olasz or szág -
ban, Szlo vá ki á ban, Hol lan di á ban, Fran cia or szág ban, az Egye sült Ki rály ság ban és Bel gi um ban is ala -
csony a ma gán ki adá sok ará nya (1,3–4,8%). Ka na da (7,7%), az USA (9,7%) és Me xi kó (12,5%), il let ve
Cseh or szág (10,7%), Ma gyar or szág (10,9%), Auszt ria (13,5%) és Finn or szág (15,2%) is az OECD át la ga
(17,8%) alat ti ér té ket mu tat. Ma ga sabb a ma gán ki adá sok sze re pe Spa nyol or szág ban, Auszt rá li á ban és
Né met or szág ban (22–38%). A magánkiadások vannak viszont túlsúlyban Japánban (51%), Írországban 
(68%) és Dél-Koreában (77%).

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban – e nagy részt kö te le zõ en igény be ve en dõ szol gál ta tá si for mák ese -
té ben – a ma gán szfé ra pénz be li hoz zá já ru lá sá nak ará nya 0%-tól 24%-ig ter jed, át la go san 7,9% az
OECD-országok kö ré ben. Eu ró pá ban csak Gö rög or szág (9,8%), Cseh or szág (11,2%), az Egye sült Ki -
rály ság (11,8%), Spa nyol or szág (12,1%), Svájc (12,3%) és Né met or szág (24,4%) ada ta ma ga sabb az át -
lag nál. Ezen az ok ta tá si szin ten az Eu ró pán kí vü li or szá gok ban is mér sé kelt (bár összes sé gé ben az eu -
ró pa i nál ma ga sabb) a ma gán ki adá sok ará nya: Ka na da (7,7%), Ja pán (8,2%), USA (9,3%), Mexikó
(14,8%), Dél-Korea (19,8%) a sorrend.

A fel sõ ok ta tás ban mar kán san je le nik meg az eu ró pai és az Eu ró pán kí vü li or szá gok el té rõ jel le ge a 
ma gán for rá sok sze re pét il le tõ en. Hat eu ró pai or szág ban (és Tö rök or szág ban) 0 és 5% kö zött, to váb bi
hét eu ró pai or szág ban 5,6 és 15,3% kö zött mo zog a ma gán ki adá sok ará nya. Az OECD át la ga (20,8%)
kö rül ala kul ez az ér ték Len gyel or szág ban (17,2%), Olasz or szág ban (19,7%), Hol lan di á ban (22,4%) és
Ma gyar or szá gon (23,4%), ezt meg ha la dó arány csak Spa nyol or szág ban (25,8%), Ír or szág ban (26,6%)
és az Egye sült Ki rály ság ban (36,8%) jel lem zõ. Ez zel szem ben va la mennyi Eu ró pán kí vü li or szág fel sõ -
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7 Megjegyzendõ, hogy az EAG adataiban a magánkiadások tartalmazzák az oktatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokért
fizetendõ díjakat is (pl. étkezés, diákszállás).



ok ta tá sa az OECD át la gá nál jó val ma ga sabb arány ban von be ma gán for rá so kat: Me xi kó (28,2%), Ka -
na da (40,7%), Ausztrália (47,6%), az USA (53,1%), Japán (55,5%) és Dél-Korea (79,3%).

Az OECD-országok több sé gé ben az alap- és kö zép fo kú ok ta tás nál ma ga sabb ma gán ki adá si há -
nyad dal ren del ke zik a fel sõ ok ta tás, csak öt or szág ban for dí tott a hely zet (Né met or szág ban, Svájc ban,
Gö rög or szág ban, Bel gi um ban és Auszt ri á ban), bi zo nyá ra a kö zép fo kú szak kép zés fi nan szí ro zá sá nak
jel leg ze tes sé ge miatt.

Ma gyar or szág ese té ben az EAG alap já ul szol gá ló nem ze ti adat szol gál ta tás so rán az ál lam és a
ma gán szfé ra ok ta tá si ki adá sa i nak el kü lö ní té se a kö vet ke zõ kép pen tör té nik: az ok ta tá si költ -
ség ve té si in téz mé nyek pénz ügyi be szá mo ló i ból össze sí tett ada tok nál a (mû kö dé si és tõ ke jel le -
gû) be vé te le ket te kint jük ma gán ki adá sok nak (ezen be lül az alap te vé keny sé gek be vé te le it a
ház tar tá sok ál tal, a töb bi be vé telt az egyéb ma gán szfé ra ál tal fi nan szí ro zott ma gán ki adás nak),
míg az in téz mé nyi ki adá sok és be vé te lek kü lön bö ze tét te kint jük ál la mi ki adás nak. Az ezen ér -
tel me zés sze rint elõ ál lí tott ada tok ból ké szült mu ta tó szám ok sze rint Ma gyar or szá gon – az
összes ok ta tá si szin tet együtt te kint ve – a ma gán ki adá sok ará nya (12,1%) gya kor la ti lag meg -
egye zik az OECD-országok át la gá val, ami eu ró pai vi szony lat ban ma ga sabb ér té ket je lent. Az
ok ta tá si szol gál ta tá sok meg ha tá ro zó há nya dát nyúj tó alap- és kö zép fo kú ok ta tás szint jén
ugyan csak az OECD-országok át la gá val lé nye gé ben meg egye zõ a ma gán ki adá sok ará nya
(7,8%). A fel sõ ok ta tás szint jén a ma gyar or szá gi ma gán ki adá si arány (23,4%) né mi leg (2,6%
szá za lék pont tal) ma ga sabb az OECD-országok át la gá nál, ez Eu ró pá ban a ne gye dik leg na -
gyobb ér té ket jelenti. Óvodai intézményeinknél a magánkiadások aránya (10,9%) kisebb az
OECD-átlagnál, azon ban a hazai adatoknál kb. ugyanannyi OECD-országban nagyobb, és
ugyan annyi ban ki sebb ez az arány, mint nálunk.

A ma gán ki adá sok re ál ér té ke 1995 és 1999 kö zött az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban a 22%-os csök -
ke nés (Cseh or szág) és a 37%-os nö ve ke dés (Auszt rá lia) kö zöt ti sá von be lül moz gott. Cseh or szág mel -
lett csak Ma gyar or szá gon csök kent az is ko lai ok ta tás ma gán for rá sa i nak re ál ér té ke: 5%-kal, ami az
összes ki adá son be lü li arányt is mér sé kel te (8,3%-ról 7,8%-ra). A fel sõ ok ta tás ban na gyobb át ren de zõ -
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4 . 9 .  á b r a

A ma gán for rás ból szár ma zó ok ta tá si ki adá sok ará nya az összes
oktatási kiadásokon belül (1999)

For rás: EAG 2002 B3.1



dé sek tör tén tek eb ben az idõ szak ban, a leg több or szág ban nõtt a ma gán ki adá sok re ál ér té ke – leg na -
gyobb mér ték ben, négy sze re sé re (igaz, hogy ala cso nyabb in du ló ér ték hez ké pest) Dá ni á ban –, míg
Cseh or szág ban és Auszt ri á ban csök kent (kb. a fe lé re). A ma gyar fel sõ ok ta tás ma gán for rá sa i nak kb.
45%-os növekedése megnövelte az összes kiadáson belüli arányt is (19,7%-ról 23,4%-ra).

4.5. A ta nu lók ál la mi tá mo ga tá sa

Az ok ta tá si költ sé gek hez olyan ki adá sok is kap cso lód nak, me lyek a di á kok vagy csa lád ja ik tá mo ga tá -
sát szol gál ják. A di á kok, il let ve csa lád ja ik tá mo ga tá sá nak több cél ja le het: szol gál hat ja az esély egyen -
lõ ség elõ se gí té sét, az ok ta tás ban való rész vé tel ösz tön zé sét, a ta nul má nyok ban való ér de kelt ség nö ve -
lé sét, vagy je lent he ti az ok ta tá si in téz mé nyek köz ve tett fi nan szí ro zá sát is. A ta nu lók ál la mi tá mo ga tá -
sát elem zõ in di ká tor a tá mo ga tás mértékét és formáit ragadja meg az egyes országokban.

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás nagy részt kö te le zõ jel le gû és in gye nes szol gál ta tás, amely nek igény -
be ve või, a ta nu lók több nyi re szü le ik ház tar tá sá ban él nek – ezért is ki sebb itt a sze re pe a ta nu lók pénz be li
tá mo ga tá sá nak. A ta nu lói tá mo ga tá sok ará nya tíz OECD-országban nem ha lad ja meg az 1%-ot, míg az
OECD-országok át la gá ban 3,2% az ösz tön dí jak és di ák hi te lek együt tes ará nya az összes ál la mi ok ta tá si
ki adá son be lül. Az is ko lás ta nu lók pénz ügyi tá mo ga tá sa Dá ni á ban (14,7%), Svéd or szág ban (13,6%), Hol -
lan di á ban (7,4%) és Né met or szág ban (6,7%) a leg na gyobb mér té kû. Ezen a szin ten a di ák hi tel csak Svéd -
or szág ban és Nor vé gi á ban szá mot te võ (az összes ál la mi ok ta tá si ki adás 2,8, il let ve 2%-a).

A fel sõ ok ta tás ban a hall ga tók összes pénz be li tá mo ga tá sá nak ará nya az összes ál la mi ok ta tá si
ki adá son be lül 0,8%-tól (Svájc) 47,2%-ig (Egye sült Ki rály ság) ter jed, az OECD-országok át la gá ban
17,4%. Ma ga sabb ér té ket mu tat Dá nia, Auszt rá lia, Svéd or szág, Nor vé gia, Hol lan dia, Olasz or szág
(35–23%), míg az arány ala cso nyabb Len gyel or szág ban, Gö rög or szág ban, Szlo vá ki á ban, Me xi kó ban,
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Ösztöndíj DiákhitelFelsõoktatás összesen

4.10. ábra

A felsõoktatási hallgatók ál la mi tá mo ga tá sa*

*  Né hány or szág nál a „Fel sõ ok ta tás össze sen” osz lop tar tal maz még a két rész le te zõ ada ton kí vül a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben el köl ten dõ ösz tön dí jat is, 
   a töb bi or szág nál az ösz tön díj és a hi tel ada ta meg egye zik az „össze sen” osz lop ada tá val.

Forrrás: EAG 2002 B5.2



Por tu gá li á ban, Cseh or szág ban (3,2–7,6%). Ezek re az ér té kek re az is ha tás sal van, hogy az adott or -
szág ban van-e, és mekkora a tandíjfizetési kötelezettség.

Alap ve tõ ok ta tás po li ti kai kér dés, hogy az ösz tön dí jak vagy a hi te lek je len tik-e a tá mo ga tás cél -
sze rûbb for má ját. Az ada tok sze rint az összes fel sõ ok ta tá si ál la mi tá mo ga tá son be lül az ösz tön dí jak
ará nya Dá ni á ban (30%) és az Egye sült Ki rály ság ban (23%) a leg na gyobb, míg a hall ga tói hi te lek sú lya
Svéd or szág ban (20%), Auszt rá li á ban (18%), Nor vé gi á ban (17%), az Egye sült Ki rály ság ban (13%) és
Tö rök or szág ban (10%) a leg je len tõ sebb. Ti zen egy OECD-országban nem mû kö dött hall ga tói hi tel
1999-ben (lásd 4.10. ábra, ill. füg ge lék 4.11. táblázat).

Ma gyar or szá gon az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban a ta nu lók pénz be li tá mo ga tá sá nak ará nya
nem je len tõs (0,6%), szem ben az OECD 3,2% nagy sá gú át la gá val: ez a GDP ará nyá ban ki fe jez -
ve 0,02%-t je lent, szem ben az OECD 0,14%-os ará nyá val. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók pénz be li
 támogatásának ará nya ná lunk 12,6%, míg az OECD át la gá ban 15,4%, ami a GDP-hez vi szo -
nyít va ná lunk 0,12%-os, az OECD át la gá ban 0,23%-os nagy sá got je lent. Fel sõ ok ta tá si ada tunk,
14 OECD-országgal el len tét ben, 1999-ben – nem lé vén még di ák hi tel – csak az ösz tön dí ja kat
tar tal maz ta.

4.6. Az oktatási intézmények kiadásai a szolgáltatások
és a költségek jellege szerint

Az ok ta tá si ki adá sok bel sõ össze té tel ét az adott or szág ok ta tá si rend sze ré nek sa já tos sá gai ha tá roz zák
meg, ugyan ak kor a ki adá sok össze té te le is ha tás sal van az ok ta tás fel tét ele i re, mi nõ sé gé re. Az ok ta tás -
po li ti ka fon tos esz kö ze le het a ki adá si ará nyok meg fi gye lé se és ala kí tá sa.

4.6.1. A szol gál ta tá sok jel le ge sze rin ti ki adá sok

Az OECD INES prog ram já nak fo ga lom rend sze ré ben (lásd e fe je zet be ve ze tõ ré szét) a szol gál ta tá sok
jel le ge sze rint az in téz mé nyi ki adá sok kö vet ke zõ fõ cso port ja it kü lön böz tet jük meg: az ok ta tá si in téz -
mé nyek köz vet len ok ta tá si, alap te vé keny sé gi ki adá sa it, az in téz mé nyek kap cso ló dó szol gál ta tá sa i nak ki -
adá sa it és a fel sõ ok ta tás ban a K+F te vé keny ség ki adá sa it. Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban az ok ta tá si
alap te vé keny sé gek mel lett csak a kap cso ló dó szol gál ta tá so kat mu tat juk ki, mert ezen a szin ten az in -
téz mé nyek ku ta tá si te vé keny sé ge nem jel lem zõ. (A köz ok ta tás ra vo nat ko zó – pél dá ul ku ta tó in té ze tek
ál tal vég zett – ku ta tá sok ki adá sai nem az egyes ok ta tá si szin tek nél, ha nem a szin tek re fel nem osz tott
ka te gó ri á ban je len nek meg adat szol gál ta tá sunk ban.)

A kap cso ló dó szol gál ta tá sok nak két fõ faj tá juk van: a di ák jó lé ti szol gál ta tá sok és a kör nye zõ tár sa da -
lom szá má ra vég zett szol gál ta tá sok. A di ák jó lé ti szol gál ta tá sok az ét kez te tést, a di ák szál lá so kat, a szer ve -
zett utaz ta tást és az egész ség ügyi el lá tást tar tal maz zák. A kör nye zõ tár sa da lom szá má ra vég zett szol -
gál ta tá sok fõ ként a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nél je lent kez nek (mint kul tu rá lis, sport- és egyéb te vé -
keny sé gek). Az ok ta tá si alap te vé keny ség ki adá sa i nak ada tai a fen ti egyéb (kap cso ló dó és ku ta tá si)
szol gál ta tá sok ada ta i nak az in téz mé nyi összes ki adás ból való le vo ná sá val be csül he tõk meg.

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban az in téz mé nyek ki adá sa i nak át la go san 95%-át az ok ta tá si alap te -
vé keny ség re, kb. 5%-át kap cso ló dó szol gál ta tá sok ra for dít ják az OECD-országokban. Az át la gos nál
na gyobb a kap cso ló dó szol gál ta tá sok ará nya né hány eu ró pai or szág ban, ne ve ze te sen Finn or szág ban,
Szlo vá ki á ban, Ma gyar or szá gon, Fran cia or szág ban és Cseh or szág ban (10,5–15,3%). Len gyel or szág ban
ép pen át la gos ez az arány, míg Svéd or szág ban és a négy – adat tal ren del ke zõ – ten ge ren tú li or szág ban 
kis sé el ma rad az át lag tól. A töb bi eu ró pai or szág ban, ne ve ze te sen Né met or szág ban, Hol lan di á ban,

89

A z  o k  t a  t á s  p é n z  ü g y i  e r õ f o r r á s a i



Gö rög or szág ban, Spa nyol or szág ban, Ír or szág ban és Olasz or szág ban ki fe je zet ten ala csony a kap cso ló -
dó szol gál ta tá sok ada ta (0–2,8%).

A fel sõ ok ta tás ki adá sai kö zött na gyobb a szol gál ta tá sok jel le ge sze rin ti szó ró dás, mint a köz ok -
ta tás ban. Az összes ki adás hoz ké pest az ok ta tá si alap te vé keny ség ará nya Svéd or szág ban a fele rész -
nél alig na gyobb (52%), míg a má sik kö zel fele részt (48%) a ku ta tá si ki adá sok je len tik. Hol lan di á -
ban,  Németországban, Finn or szág ban, az Egye sült Ki rály ság ban, va la mint Auszt rá li á ban az ok ta tás
ará nya nem éri el a két har ma dot, míg a ku ta tás sú lya több mint egy har mad, és a kap cso ló dó szol gál -
ta tá sok ada ta el ha nya gol ha tó (ki vé ve Auszt rá li át). Az eu ró pai or szá gok több sé gé ben az ok ta tás ará -
nya há rom ne gyed kö rül ala kul, a fenn ma ra dó egy ne gyed pe dig az elõb bi nél ki egyen lí tet teb ben
 oszlik meg a ku ta tás és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok kö zött. A há rom ame ri kai OECD-országban és
Ír or szág ban az ok ta tás rész ará nya 82 és 89% kö zött van, a töb bi ku ta tá si ki adás, mert az egyéb szol -
gál ta tá sok ada ta el ha nya gol ha tó. Az ok ta tá si te vé keny ség ará nya Tö rök or szág ban a leg ma ga sabb
(97,2%). A ku ta tás ará nya Tö rök or szág ban (2,3%), Szlo vá ki á ban (8,8%) és az USA-ban (11,0%) a leg -
ala cso nyabb. A ku ta tá si ki adá sok ará nya a leg ki sebb ok ta tá si aránnyal és el ha nya gol ha tó egyéb
szol gál ta tá si adat tal  jellemzett eu ró pai or szá gok ban (Svéd or szág ban, Hol lan di á ban, Né met or szág -
ban, Finn or szág ban, az Egye sült Ki rály ság ban) a leg na gyobb. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek egyéb
(di ák jó lé ti és a tár sa da lom szá má ra nyúj tott) szol gál ta tá sa i nak ará nya a négy „vi seg rá di” or szág ban
a leg ma ga sabb (8–19%), ezen kí vül csak Fran cia or szág ban (6,5%), Auszt rá li á ban (7%), Olasz or szág -
ban (3,4%) és  Görög országban (2,2%) szá mot te võ, míg az OECD-országok több sé gé ben nem ha lad ja
meg az 1%-ot.

Ma gyar or szá gon mind az alap- és kö zép fo kú ok ta tás, mind a fel sõ ok ta tás ese té ben a kap cso ló -
dó szol gál ta tá sok ará nya az egyik leg ma ga sabb ér té ket mu tat ja nem zet kö zi össze ha son lí tás -
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Oktatási alaptevékenység Kapcsolódó  (diákjóléti) szolgáltatás
%

4.11. ábra

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tá si ki adá sok meg osz lá sa a szol gál ta tás
jel le ge sze rint* (1999)

* A meg osz lás ada ta it né mi leg be fo lyá sol ja, hogy egyes or szá gok el té rõ en so rol ták a kö zép fok utá ni, nem fel sõ fo kú kép zést a köz-, il let ve fel sõ ok ta tás hoz.

For rás: EAG 2002 B6.2



ban (mind két szin ten 12% fö löt ti). Ez ná lunk a köz ok ta tás ban a di ák ét kez te tés és di ák ott hon,8

il let ve a fel sõ ok ta tás ban a kol lé gi um és az egyéb szol gál ta tá sok ki adá sa i nak ma gas ará nyát je -
len ti fõ ként. Mind ezek vo nat ko zá sá ban fel me rül nek mód szer ta ni szem pont ok is: míg ugyan is
az OECD-országok több sé gé nél va ló szí nû leg e szol gál ta tá sok ki adá sai net tó mó don, a ház tar -
tá si be fi ze té sek kel csök kent ve je len nek meg, ad dig ná lunk brut tó mó don, a ház tar tá sok ál tal fi -
ze tett té rí té si dí jak kal együtt ke rül tek be ed dig az adat szol gál ta tás ba. Ha a ma gyar or szá gi ok -
ta tá si in téz mé nyek kap cso ló dó szol gál ta tá sa i nak ki adá sa it net tó mó don vesszük szá mí tás ba,
ak kor ugyan je len tõ sen ala cso nyabb, de így is az OECD-országok át la ga fe let ti ér té ket ka punk. 
Egy má sik, mód szer ta ni meg fon to lást igény lõ tény, hogy a ma gyar adat szol gál ta tás so rán a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek a kör nye zõ tár sa da lom szá má ra nyúj tott egyéb szol gál ta tá sa it
szé le sen ér tel mez tük (az OECD mód szer ta ni út mu ta tó ját kö vet ve): az ál la mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek va la mennyi ki adá sát fi gye lem be vet tük (az or vo si egye te mek gyó gyí tó és ku ta tá si
ki adá sa it ki vé ve), amely az ok ta tá si alap te vé keny sé gen, a di ák jó lé ti szol gál ta tá so kon és a ku ta -
tá son kí vül sok egyéb ki adást is tar tal maz (vál lal ko zói te vé keny ség, könyv tá ri szol gál ta tá sok,
me zõ gaz da sá gi te vé keny ség, sport stb.). Ez sze rin tünk meg fe lel az OECD adat szol gál ta tá si el -
ve i nek, de ar ról egy elõ re nincs tu do má sunk, hogy adat szol gál ta tá si gya kor la tá ban az or szá gok 
mek ko ra köre al kal maz za ezt a szé les ér tel me zést.

A ma gyar fel sõ ok ta tás te vé keny sé gek sze rin ti költ ségszerkezetében a kap cso ló dó szol gál ta tá sok
ma gas és az ok ta tás át la gos ará nya mel lett a ku ta tás ala csony arányt kép vi sel (12,6%), amely nél Eu ró -
pá ban csak Szlo vá kia, az OECD egé szé ben pe dig még Tö rök or szág és az USA ren del ke zik ki sebb ku -
ta tá si részaránnyal.
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Oktatási alaptevékenység Kapcsolódó (diákjóléti és egyéb) szolgáltatás Kutatás fejlesztés

%

4.12. ábra

A fel sõ ok ta tá si ki adá sok meg osz lá sa a szol gál ta tás jel le ge sze rint* (1999)

* A meg osz lás ada ta it né mi leg be fo lyá sol ja, hogy egyes or szá gok el té rõ en so rol ták a kö zép fok utá ni, nem fel sõ fo kú kép zést a köz-, il let ve fel sõ ok ta tás hoz.

For rás: EAG 2002 B6.2. táb la

8 A magyar adatszolgáltatásban eddig az iskola-egészségügyi kiadásokat nem számoltuk az oktatási kiadásokhoz, mert azok
nálunk nem az oktatási, hanem az egészségügyi intézményrendszer és költségvetés keretében valósulnak meg.



4.6.2. A költ sé gek jel le ge sze rin ti ki adá sok

A ki adá sok jel le ge sze rint az EAG B6 in di ká to ra meg kü lön böz te ti a fo lyó és tar tós ki adá so kat, a fo lyó
ki adá so kon be lül pe dig a bér jel le gû és az egyéb fo lyó rá for dí tá so kat. A fo lyó ki adá sok azo kat a rá for dí -
tá so kat je len tik, ame lyek min den év ben szük sé ge sek az ok ta tá si in téz mé nyek mû köd te té sé hez. A tar -
tós ki adá sok, va gyis be ru há zá sok olyan va gyon tár gyak ra irá nyu ló rá for dí tá sok, ame lyek to vább tar ta -
nak egy év nél (épít ke zé sek, felújítások, nagy javítások, tartós beszerzések).

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban az OECD-országok át la go san a ki adá sok 92,1%-át for dí tot ták
fo lyó ki adá sok ra, és 7,9%-át tar tós ki adá sok ra. Tö rök or szág ban a leg ki sebb a fo lyó ki adá sok (80,6%),
és a leg na gyobb a be ru há zá sok (19,4%) ará nya, míg Bel gi um fla mand köz ok ta tá si rend sze ré ben a fo -
lyó ki adá sok ará nya a leg na gyobb (97,2%), és a be ru há zá so ké a leg ki sebb (2,8%). Ma gyar or szá gon az
OECD-országok át la gá hoz kö ze li ér té ket mu tat a fo lyó ki adá sok (92,6%) és a tar tós rá for dí tá sok (7,4%) 
há nya da (lásd 4.13. ábra, ill. füg ge lék 4.14. táblázat).
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4.13. ábra

Az ok ta tás ki adá sa i nak meg osz lá sa fo lyó és tar tós kiadások sze rint (1999)

For rás: EAG 2002 B6.3



A fel sõ ok ta tás ban az OECD-országok át la go san 87%-ot fo lyó ki adá sok ra, 13%-ot pe dig tar tós ki -
adá sok ra köl te nek. Gö rög or szág ban és Dél-Ko re á ban ta pasz tal ha tó a fo lyó ki adá sok leg ala cso nyabb
(62,9 és 66,9%), és a be ru há zá sok leg ma ga sabb (37,1 és 33,1%) ará nya, míg Bel gi um fla mand fel sõ ok ta -
tá sá ban és az Egye sült Ki rály ság ban mu tat ko zik a fo lyó rá for dí tá sok leg na gyobb (97%-ot meg ha la dó), 
és a be ru há zá sok leg ki sebb (3% alat ti) ré sze se dé se. A leg több or szág ban a be ru há zá si há nyad na gyobb 
a fel sõ ok ta tás ban, mint az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban, ki vé tel az Egye sült Ki rály ság, az USA, Nor -
vé gia, Auszt ria és Len gyel or szág, ahol 3,3 és 1,7% kö zöt ti mér ték ben ha lad ja meg a köz ok ta tás be ru -
há zá si ará nya a fel sõ ok ta tás ha son ló ada tát. Ma gyar or szá gon a fel sõ ok ta tá si folyó és tartós kiadások
arányai (86,9 és 13,1%) az OECD-országok arányainak átlagos szintjén alakulnak.
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4.14. ábra

Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás, il let ve a fel sõ ok ta tás fo lyó ki adá sa i nak meg osz lá sa
bér- és egyéb fo lyó ki adá sok sze rint (1999)

For rás: EAG 2002 B6.3. 



A fo lyó ki adá so kon be lül az egyéb fo lyó ki adá sok kal szem ben a bé rek kép vi se lik a na gyobb há -
nya dot, amit az ok ta tá si tech no ló gia munkaintenzív jel le ge ma gya ráz. Az alap- és kö zép fo kú ok ta tás -
ban a bér költ sé gek ará nya a fo lyó ki adá so kon be lül át la go san kb. 80% az OECD-országokban. A bér há nyad
a leg ki sebb Svéd or szág ban és Cseh or szág ban (kb. 62%), a leg na gyobb Por tu gá li á ban, Me xi kó ban, Gö -
rög or szág ban és Tö rök or szág ban (kb. 94–97%). A fel sõ ok ta tá si bé rek a fo lyó ki adá sok kb. 70%-át te -
szik ki át la go san az OECD or szá gok ban. A bé rek kel szem ben az egyéb fo lyó ki adá sok nak te hát na -
gyobb a sze re pe a fel sõ ok ta tás ban, mint a köz ok ta tás ban. Csak Szlo vá ki á ban ha lad ja meg szá mot te võ -
en (11,9%-kal) a fel sõ ok ta tá si bér há nyad a köz ok ta tás ban ta pasz tal ha tó ér té ket. A fel sõ ok ta tá si bé rek
ará nya Cseh or szág ban és Bel gi um ban a leg ala cso nyabb (kb. 51%), míg Tö rök or szág ban, Mexikóban
(kb. 86%) és Szlovákiában (89,3%) a leg ma ga sabb (lásd 4.14. ábra, függelék 4.14 táblázat, EAG 2002
A6.3).

Ma gyar or szá gon a köz ok ta tá si bé rek a fo lyó ki adá sok há rom ne gyed ét tet ték ki 1999-ben, ami
5%-kal ma rad el az OECD-országok át la gá tól. A fel sõ ok ta tá si bér há nyad ná lunk 63,2%, ami
kb. 6%-kal alacsonyabb az OECD-országok át la gá nál (lásd EAG 2002 B6.3).
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 5. FE JE ZET 

Az ok ta tás hoz való hoz zá fé rés, rész vé tel és to vább ha la dás

A mun ka erõ pi ac nem zet kö zi vé vá lá sa ma már rá kény sze rí ti az egyes or szá gok kormányzatát, hogy
ver seny ké pes sé gük meg õr zé se ér de ké ben ki emelt fel ada tuk nak te kint sék a mun ka erõ ma gas szin tû
kép zé sét és fo lya ma tos to vább kép zé sét. A ma ga sabb kép zett ség meg szer zé se az egyén szá má ra ma gá -
ban hor doz za a hosszú távú fog lal koz ta tott ság és a jobb mun ka le he tõ sé gek ígé re tét, va gyis a vár ha tó
ked ve zõbb ke re se tek nek kö szön he tõ en esélyt je lent az élet mi nõ ség ja ví tá sá ra. Ezt lát szik iga zol ni az
ok ta tá si rész vé tel nek az el múlt év ti ze dek ben ta pasz talt di na mi kus nö ve ke dé se, amely min den va ló szí -
nû ség sze rint a jö võ ben is foly ta tód ni fog, és máris számottevõ változást jelez a népesség képzettségi
szintjének emelkedésében.

Az ok ta tás po li ti ka fó ku szá ba ke rült az ok ta tás ala po zó sza ka sza: azok nak az alap ve tõ kész sé -
gek nek az el sa já tí tá sa, ame lyek nél kül az em ber ké pez he tet len né vál hat; al kal mat lan ná a si ke res kö -
zép- és fel sõ fo kú ta nul má nyok ra, va la mint a gyor san vál to zó szak mai is me re tek to vább kép zé se ken
tör té nõ fo lya ma tos meg szer zé sé re. Az is ko lá zás irán ti nö vek võ tár sa dal mi igényt tá mo gat ják az esély -
egyen lõ ség biz to sí tá sá ra tett ok ta tás po li ti kai in téz ke dé sek is, ame lyek a ko ráb bi kép zé si rend sze rek bõl 
hát rá nyos hely ze tük mi att ko rán ki esõk benn tar tá sát cé loz zák: ilye nek az is ko lás kor elõt ti kép zés, a
fel zár kóz ta tó prog ra mok, a kötelezõ képzési idõ növelése vagy a munka melletti képzési lehetõségek
szélesítése.

A tu dás ala pú tár sa da lom ban töb bé már nem vi ta tott kér dés a hu mán tõ ke-be fek te tés meg té rü lé -
se, a mennyi sé gi fej lesz tés mel lett azon ban egy re fon to sab bá vá lik a mi nõ sé gi el vá rá sok tel je sí té se és
az erõ for rás ok ha té kony fel hasz ná lá sa. Az ok ta tás fej lesz té si cél ki tû zé sek és irá nyok meg ha tá ro zá sá -
hoz, az ed dig el ért ered mé nyek ér té ke lé sé hez nél kü löz he tet len a töb bi or szág gal való össze ve tés,
mind a rend sze rek egyes ele me i re, mind az ered mé nyek re vo nat ko zó an. E fo lya ma to kat se gít he ti az
aláb bi fe je zet is, amely az ok ta tás hoz való hoz zá fé rés, az ok ta tás ban való rész vé tel és a to vább ha la dás
in di ká to ra in keresztül hasonlítja össze a megváltozott oktatási igényekre adott nemzeti válaszokat.

A fe je zet az in di ká to rok se gít sé gé vel az is ko lá zott ság és az is ko lá zás OECD-országokbeli ten -
den ci á it te kin ti át. Be mu tat ja az ok ta tás de mog rá fi ai hát te rét (EAG 2001 A1), a né pes ség is ko lai vég zett sé gé -
nek vál to zá sát és a mun ka erõ kép zett sé gi szint jé nek emel ke dé sét (EAG 2002 A3),1 az ok ta tá si rend szer ben
töl tött idõ vál to zá sát (EAG 2002 C1, C2), a részt ve võk ará nyá nak nö ve ke dé sét (EAG 2002 C1, C2) és a vég -
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1 Ez a fejezet tárgyalja a népesség és az aktív foglalkoztatottak végzettségére, illetve az oktatási rendszerbõl kilépõk
végzettségére vonatkozó (A jelû) indikátorokat is, amelyek a korábbi EAG-kötetekben a Részvétel és továbbhaladás
fejezethez tartoztak, de a 2002-es kötetben átkerültek az Oktatási kimenet fejezetbe.



zé si ará nyo kat (EAG 2002 A1, A4) az ok ta tá si rend szer va la mennyi szint jén, az ok ta tá si kí ná lat szé le se -
dé sét, az élet hosszig tar tó ta nu lás ele me it az is ko lai rend sze rû ok ta tás ban, a tel jes és rész idõs kép zé si ará -
nyo kat (EAG 2002 C2), a kül föl di hall ga tók ará nyá nak vál to zá sát és a felsõoktatási képzési rendszerek
nemzetközi nyitását (EAG 2002 C3).

5.1. A népesség korcsoport és iskolázottság szerinti
összetétele

Az ok ta tá si rend szer hát te ré hez szo ro san hoz zá tar to zik az is ko lás ko rú né pes ség de mog rá fi ai jel lem zõ i nek
be mu ta tá sa (EAG 2001 A1), hi szen a né pes ség, amely bõl a rend szer a ta nu lói bá zi sát me rí ti, il let ve an -
nak vál to zá sa – fo gyá sa, nö ve ke dé se – alap ve tõ en meg ha tá roz za az adott or szág ok ta tá si rend sze ré -
nek mi lyen sé gét, a ren del ke zés re álló erõ for rás ok el osz tá sát, a kü lön bö zõ te rü le tek kö ve ten dõ ok ta tás -
po li ti ká ját. A né pes ség fi a ta labb kor össze té te le egy részt a mun ka erõ pi ac meg újí tá sát, más részt az
adott or szág ok ta tá si rend sze ré re for dí tan dó és for dít ha tó pénz ügyi és egyéb szer ve ze ti erõ for rá sa i nak 
mér té két be fo lyá sol ja. Ha a né pes ség kor össze té te lén kí vül más té nye zõt nem ve szünk fi gye lem be, azt
mond hat juk, hogy egy fi a ta labb kor össze té te lû or szág nak a nem ze ti jö ve de lem na gyobb ré szét kell a
köz ok ta tás ra és a fel sõ fo kú kép zés re for dí ta nia, szem ben azok kal az or szá gok kal, ahol a né pes ség kor -
össze té te le idõ sebb (lásd a fi nan szí ro zás sal fog lal ko zó fejezetet). Minél nagyobb egy országban a fiatal 
népesség aránya, annál nagyobb a kereslet a tanári munkaerõ iránt (lásd a tanár-diák arány
mutatójának ismertetését).

Az is ko lás ko rú, 5–14 és 15–19 éves fi a tal la kos ság szá ma és ará nya az el múlt évek alatt az összes
OECD-országban – még ha né hol sze rény mér ték ben is – csök kent (lásd 5.1. ábra). Az egyes or szá gok
kö zöt ti kü lönb sé gek 1996-tól mér sék lõd tek ugyan, né hány or szág még is na gyobb mér ték ben el tér az
OECD át la gá tól, amely az 5–14 éve sek ese tén 13%, a 15–19 éve sek nél pe dig 7%. Az 5–14 éve sek össz -
né pes sé gen be lü li ará nya Olasz or szág ban a leg ki sebb, 10%-os, és Me xi kó ban, va la mint Tö rök or szág -
ban a leg na gyobb, 24%-os (EAG 1998 A4.1, EAG 2000 A1.1, EAG 2001 A1.1). Az el múlt évek ben a leg -
több OECD-országban le las sult a fi a tal né pes ség fo gyá sa, bár a de mog rá fi ai elõ re jel zé sek2 alap ján
 további csök ke nés vár ha tó. Az 5–14 éves né pes ség 2010-ben vár ha tó an a 2000. évi né pes ség 91%-a kö -
rül ala kul, míg a 15–19 éve sek nél 2%-os csök ke nést prog nosz ti zál nak. A leg na gyobb ará nyú csök ke -
nés re Cseh or szág ban le het szá mí ta ni, ahol az 5–14 éves né pes ség 2010-ben a 2000. évi nek 73%-a lesz, a 
15–19 éves né pes ség pe dig 85%-a. Lu xem burg ban, Me xi kó ban, Új-Zé lan don és Iz lan don a 15–19 éve -
sek ará nya kö zel azo nos ará nyú ma rad, ese ten ként pe dig nö ve ke dést mu tat. Dá ni á ban és Svéd or szág -
ban a 15–19 éve sek nél ko mo lyabb – több mint 20%-os – gya ra po dás prog nosz ti zál ha tó. Az 20–29 éve -
sek össz né pes sé gen be lü li ará nya az OECD-országok át la gá ban 15% volt a vizs gált idõ szak ban. Az
 átlagnál ma ga sabb az arány szá muk Tö rök or szág ban, Me xi kó ban és Ko re á ban (18–19%), a leg a la cso -
nyabb pe dig Finn or szág ban és Né met or szág ban (12%). A de mog rá fi ai elõ re jel zé sek alap ján 2010-re
7%-kal fog csök ke ni e né pes ség cso port, egye dül az Egye sült Ál la mok ban vár ha tó je len tõs (több mint
10%-os) nö ve ke dés (lásd füg ge lék 5.1. táblázat, ill. EAG 1998 A4.1).

Ma gyar or szá gon az 1970-es évek óta az 5–29 éves né pes ség szá ma fo lya ma to san csök ken: a
kor osz tá lyon be lül az 5–14 éve sek lét szá má nak csök ke né se a leg je len tõ sebb. 1990-tõl az év ti -
zed vé gé re 15%-ról 12%-ra esett vissza e kor cso port né pes sé gen be lü li ará nya. A de mog rá fi ai
elõ re jel zé sek alap ján az 5–14 éve sek ará nya 2010-re to vább fog csök ke ni, vár ha tó an 20%-ot
meg ha la dó mér ték ben. A ha zai tar tós és nagy fo kú de mog rá fi ai csök ke nés rö vid és hosszú tá -
von egy aránt be fo lyá sol ja az ok ta tá si rend szert – el sõ sor ban a ta nu lói be-, il let ve ki me ne tet –, s 
an nak min den szeg men sé re ha tás sal van, így a hu mán (ta ná ri), il let ve in téz mé nyi (is ko lák,
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2 Demográfiai elõrejelzések az UN (ENSZ) Demográfiai Adatbázisa alapján.



osz tály ter mek, tech ni kai esz kö zök szá ma stb.) erõ for rás ok el osz tá sá ra is. A de mog rá fi ai hely -
zet alap ve tõ en meg ha tá roz za tehát a köz- és felsõoktatás továbbfejlõdésének, to vább fej lesz té -
sé nek irányát és módját. 

Ha az ok ta tá si rend szer ben lévõ ta nu lók3 szá mát az ak tív fog lal koz ta tot tak ará nyá ban vizs gál juk, azaz
ah hoz a né pes ség hez vi szo nyít juk, ame lyik „el tart ja” ezt a kor osz tályt – az ak tív fog lal koz ta tott 25–64
éve sek hez –, azt ta pasz tal juk, hogy 1999-ben az OECD-országokban 100 ak tív fog lal koz ta tott 64 ta nu -
lót tar tott el. A mu ta tó ér té két há rom té nye zõ be fo lyá sol hat ja: az ak tív fog lal koz ta tot tak né pes sé gen
be lü li szá ma és ará nya, az 5–29 éve sek né pes sé gen be lü li ará nya és a fi a tal né pes ség (5–29 éve sek) ok -
ta tá si rend szer ben való rész vé te li ará nya. Ha a fi a tal né pes ség össz né pes sé gen be lül ará nya vi szony -
lag ma gas – mint Tö rök or szág ban –, vagy az ok ta tás va la mennyi szint jén ma gas a rész vé te li arány
– pél dá ul Svéd or szág ban vagy Ma gyar or szá gon –, il let ve ma gas a mun ka erõ-pi a ci ak ti vi tá si ráta –
mint Iz lan don –, ak kor az arány szám ma ga sabb ér té ket mu tat: Tö rök or szág ban 88%, Ma gyar or szá gon
70%. Az el múlt évek ben nõtt az 100 ak tív fog lal koz ta tott ra esõ ta nu lók szá ma Svéd or szág ban (59-rõl
67%-ra), Tö rök or szág ban (81-rõl 88%-ra) és az Egye sült Ki rály ság ban (65-rõl 69%-ra), ami Svéd or szág -
ban és az Egye sült Ki rály ság ban a ta nu lók rész vé te li arány szá má nak nö ve ke dé sé vel ma gya ráz ha tó,
Tö rök or szág ban pe dig az ak tív ke re sõk ará nyá nak csök ke né sé vel. 1996–1999 kö zött csök kent a 100 ak -
tív fog lal koz ta tott ra jutó ta nu lók szá ma Ír or szág ban (96-ról 80%-ra) és Spa nyol or szág ban (90-rõl
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5.1. ábra

Az is ko lás ko rú né pes ség ará nya az össz né pes ség hez vi szo nyít va

For rás: EAG 1998 A4.1, EAG 2000 A1.1, EAG 2001 A1.1

3 A teljes és a részidejû képzésben részt vevõ tanulókat egyaránt figyelembe vették, bár egyes országokban a részidejû
képzésben részt vevõ tanulók saját „önellátásukhoz” jelentõs mértékben hozzájárulnak.



76%-ra): ez elsõsorban az aktivitási arány növekedésének, illetve a munkanélküliség arányának
csökkenésének kö vet kez mé nye (lásd függelék 5.1. táblázat, ill. EAG 1998 A4.1).

A né pes ség is ko lai vég zett sé ge az a mu ta tó, ame lyet a leg gyak rab ban hasz nál nak a tár sa da lom em -
be ri tõ ké jé nek a mé ré sé re. Ez az in di ká tor a né pes ség is ko lai vég zett sé gé nek meg osz lá sát mu tat ja be
az is ko lai vég zett ség szint jei sze rint, va la mint az adott vég zett sé gû né pes ség kor cso por ton kén ti ará -
nyát. A né pes ség is ko lá zott sá gá ból kö vet kez tet he tünk a gaz da ság és a tár sa da lom szá má ra ren del ke -
zés re álló tu dás és szak ér te lem mér té ké re. A jól kép zett mun ka erõ egy aránt fon tos az or szá gok
 társadalmi, gaz da sá gi jó lé te és az egyé nek élet szín vo na la szem pont já ból. Az is ko lai vég zett ség szint je
je len tõs sze re pet ját szik ab ban, hogy az egyé nek – meg fe le lõ tu dás és szak ér te lem bir to ká ban – ha té ko -
nyan ve hes se nek részt a tár sa da lom ban és a gaz da ság ban. A mun ka nél kü li ség és az is ko lai vég zett ség 
kö zöt ti össze füg gés vizs gá la tá ból az de rül ki, hogy a dip lo má sok kö ré ben ál ta lá ban jó val ki sebb a
mun ka nél kü li ség (3,5%), mint az ala cso nyabb vég zett sé gû ek nél: a kö zép is ko lai vég zett sé gû ek kö zött
6,6%, az ala cso nyabb vég zett sé gû ek nél 11,3% (OECD 1997b). A ke re se tek és az is ko lai vég zett ség ada -
ta i nak össze ve té se is az mu tat ja, hogy a ma ga sabb vég zett sé gû ek ma ga sabb ke re set tel ren del kez nek.
A kö zép is ko lai vég zett sé gû nõk ke re se té hez vi szo nyít va a dip lo más nõk 61%-kal töb bet, míg a kö zép -
fo kú nál ala cso nyabb vég zett sé gû ek 23%-kal ke ve seb bet ke res nek (OECD 1997b).
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5.2. ábra

A gaz da sá gi lag ak tív (25–64 éves) né pes ség is ko lai vég zett sé ge (2001)

* Kö zép fok utá ni nem fel sõ fo kú és B tí pu sú fel sõ fo kú

For rás: EAG 1998 A1.1., EAG 2002 A3.1a., A3.1b.



A 25–64 éves tel jes és gaz da sá gi lag ak tív né pes ség leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sát be -
mu ta tó táb lá zat ból lát ha tó, hogy az OECD át la gá ban és a ki emelt or szá gok ban a kö zép fo kú vég zett sé -
gû ek sze re pel tek a leg na gyobb arány ban (Ír or szág ki vé te lé vel) a vizs gált évek ben, Spa nyol or szág ban
és Por tu gá li á ban ugyan ak kor a kö zép fo kú nál ala cso nyabb vég zett sé gû ek kép vi se lik a leg na gyobb
arányt. A fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya 1996–2001 kö zött nö ve ke dett. A kö zép fo kú, il let ve fel sõ fo kú 
vég zett sé gû ek ará nya mind a fel so rolt or szá gok ban, mind az OECD át la gá ban na gyobb a gaz da sá gi -
lag ak tív né pes ség ben, mint a tel jes la kos ság ban (lásd füg ge lék 5.2. táblázat, ill. EAG 1998 A1.1).

2001-ben a ma gyar ada tok sze rint a kö zép fo kú vég zett sé gû né pes ség és ak tív né pes ség ará nya
meg ha lad ta az OECD-átlagot, a fel sõ fo kú vég zett sé gû né pes ség ará nya meg kö ze lí tet te, az ak -
tív né pes sé gé pe dig meg ha lad ta azt. A kö zép fok utá ni nem fel sõ fo kú és fel sõ fo kú B tí pu sú
kép zett sé gû ek ará nya el ma rad az OECD-átlagtól. En nek oka az, hogy az akk re di tált fel sõ fo kú
szak kép zés ná lunk vi szony lag új for ma, és az eb ben részt ve võk (õket so rol juk a fel sõ fo kú B
típusba) száma most kezd felfutni.

Ma gyar or szág ra vo nat ko zó an a fen ti ada tok azt mu tat ják, hogy a né pes ség és az ak tí vak is ko -
lá zott sá gi szint je kö zöt ti kü lönb ség ma ga sabb az át la gos nál. 2001-ben mind a kö zép fo kú, mind 
a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nyá ban a vizs gált or szá gok kö zül ná lunk volt a leg na gyobb kü -
lönb ség a tel jes né pes ség és az ak tív né pes ség kö zött: 6, ill. 4 szá za lék pont az ak tív né pes ség ja -
vá ra. A je len ség okai kö zött sze re pet játsz hat, hogy a né pes ség gaz da sá gi ak ti vi tá sá nak nem -
zet kö zi leg ala csony szint je mel lett a gaz da sá gi lag ak tí vak kö zött az 55–64 éve sek ará nya kü lö -
nö sen ala csony (2001-ben 8%), így a leg ala cso nyabb vég zett sé gû kor cso port ará nya ki sebb a
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5.3. ábra

A leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû né pes ség ará nya kor cso por ton ként (2001)

For rás: EAG 1998 A1.2a, EAG 2002 A1.2



töb bi nél. A gaz da sá gi lag nem ak tí vak kö zött ez a kor osz tály ugyan ak kor 46%-ot kép vi sel.4 To -
váb bi ok, hogy a rend szer vál tást követõen a munkaerõpiacról elsõsorban az alacsony isko lá -
zott ságúak szorultak ki (Laky 2002).

A leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû5 né pes ség ará nya az OECD át la gá ban 64%, ami 1996 és 2001 kö zött 
4%-kal nö ve ke dett. Szin tén nö ve ke dés volt ta pasz tal ha tó a táb lá zat ki emelt or szá ga i nak több sé gé ben,
még Né met or szág ban és Svéd or szág ban is, ahol a leg ma ga sabb volt az arány. Ez is mu tat ja, hogy a
kö zép fo kú vég zett ség – amely meg ala poz za a to vább ta nu lást – egy re in kább fel té tel évé vá lik a mun -
ka erõ pi a con tör té nõ si ke res el he lyez ke dés nek. Spa nyol or szág és Por tu gá lia mu ta tó ja igen ala csony,
Spa nyol or szág ada ta vi szont a vizs gált idõ szak ban 10%-kal nö ve ke dett (2001-ben 40%), míg  Portugá -
liáé (20%) vál to zat lan ma radt (lásd füg ge lék 5.3. táblázat, ill. EAG 1998 A1.2a).

Ma gyar or szá gon je len tõs a ja vu lás az idõ be li össze ha son lí tás ban: a 25–64 éve sek kö ré ben az
1996-os 63%-ról in dul va 2001-re 70%-ot ért el a leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû né pes ség ará nya,
amely meg ha lad ja az OECD-átlagot. A nö ve ke dés rend kí vül di na mi kus volt a vizs gált idõ szak ban, az
arány 7%-kal nõtt, szem ben az OECD át la gá nak 4%-os nö ve ke dé sé vel (EAG 1998 A1.2a, EAG 2002
A1.2).

A fi a ta labb kor cso port kö ré ben min den vizs gált or szág ban na gyobb a kö zép fo kú vég zett sé gû ek
ará nya, mint az idõ seb bek nél. A két be mu ta tott kor osz tály kö zöt ti kü lönb ség nagy sá gá ból a kö zép fo -
kú kép zés fel fu tá sá nak in ten zi tá sá ra kö vet kez tet he tünk az adott or szág ban. A leg na gyobb kü lönb ség
Ko rea ada ta i nál fi gyel he tõ meg. Míg az 55–64 éve sek 30%-a ren del ke zett kö zép fo kú vég zett ség gel, ad -
dig a 25–34 éve sek kö ré ben ez az arány már 95%. A leg ki sebb el té rést Né met or szág ban ta pasz tal juk (9
szá za lék pont). Meg fi gyel he tõ, hogy a vég zett sé gi arány kü lönb sé ge a vizs gált idõ szak ban ál ta lá ban
na gyobb az idõ seb bek nél (át la go san 7%), és ki sebb mér té kû a fi a ta lab bak nál (át la go san 2%), azaz az
or szá gok kö zöt ti különbségek a fiatalabb korcsoportok esetében a lassú kiegyenlítõdés irányába
mutatnak. 

A ma gyar né pes ség ben 2001-ben a leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû ek ará nya a 25–64 éve sek
te kin te té ben 70%, ami meg ha lad ja az OECD-átlagot. En nek okai kö zött em lít he tõ a kö te le zõ
ok ta tás meg hosszab bo dá sa, a tan kö te le zett sé gen túli ok ta tás ban való ma gas rész vé te li arány
(lásd 5.2.) és ez ál tal a vár ha tó is ko lá zá si idõ növekedése.

Az 5.4. ábra fel sõ fo kú vég zett sé gû ek össz né pes sé gen be lü li ará nyát mu tat ja kor cso port ok sze rint.6 A
fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya a 25–64 éve sek kö zött az OECD át la gá ban és a vizs gált or szá gok több -
sé gé ben nö ve ke dett 1996 és 2001 kö zött. Né met or szág mu ta tó ja a két vizs gált év ben azo nos, itt is je -
len tõs az 5B tí pu sú fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya (2001-ben 10%). Por tu gá lia 1996-ban és 2001-ben is 
7%-kal a leg ala cso nyabb fel sõ fo kú vég zett sé gi aránnyal ren del ke zõk kö zött ta lál ha tó. A fi a ta lab bak –
25–34 éve sek – cso port já ban min den hol na gyobb a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya, mint a vizs gált
leg idõ sebb – 55–64 éves – kor cso port ban. A fel sõ fo kú kép zett ség gel ren del ke zõ né pes ség ará nyá ban a
két kor cso port kö zött azok ban az or szá gok ban – Ko re á ban és Ír or szág ban – volt a leg na gyobb kü lönb -
ség, ahol az 55–64 éve sek vég zett sé gi aránya elmaradt az OECD-országok átlagától (lásd függelék 5.4.
táb lá zat, ill. EAG 1998 A1.2a).
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4 Magyar Statisztikai Évkönyv 2001, KSH 2002.

5 Középfokú végzettségûnek azt tekintjük, aki elvégezte a középfokú oktatás utolsó évét. Egyes országokban a sikeres
záróvizsga (érettségi vizsga) is követelmény.

6 Az 1996-ra és a 2001-re vonatkozó EAG-táblázat eltérõ kategóriákat tartalmaz az ISCED-osztályozás változása miatt, amit az
összehasonlításnál figyelembe kell venni. A 3.1.5. táblázat 1996-ra vonatkozóan a teljes felsõfokú végzettségi adatokat,
2001-re pedig a felsõfokú 5A típusú és a PhD-programokat tartalmazó végzettségi adatokat tartalmazza.



A ma gyar or szá gi ada tok min den kor cso port ban az OECD-átlag kö ze lé ben mo zog tak. A fel sõ -
ok ta tá si lét szám je len tõs nö ve lé se el le né re vi szony lag kis mér té kû 1996 és 2001 kö zöt ti nö ve ke -
dés oka az, hogy a fel sõ fok ra be is ko lá zot tak lét szám nö ve ke dé sé nek a né pes ség vég zett sé gé re
gya ko rolt ha tá sa ezután fog jelentkezni.

A né pes ség is ko lá zott sá gá nak má sik fon tos mu ta tó ja a vár ha tó is ko lá zá si idõ. Ez a mu ta tó az
 aktuá lis be is ko lá zá si ará nyok alap ján azt méri, hogy egy öt éves gyer mek vár ha tó an mennyi ide ig fog
részt ven ni az ok ta tás ban éle te so rán. Azok nak az évek nek a szá mát be csül jük így meg, amed dig az
egyén a tel jes, il let ve rész ide jû ok ta tás ban vár ha tó an részt fog ven ni. A mu ta tó ér té két nagy mér ték ben
be fo lyá sol ja a tel jes és rész idõs prog ra mok kö zöt ti meg osz lás. Azok ban az or szá gok ban, ame lyek ben
lé nye ge sen na gyobb ará nyú a rész idõs ok ta tá si lét szám, ma ga sabb a vár ha tó is ko lá zá si idõ szint je is.
Mi vel ez a mu ta tó az ak tu á lis be is ko lá zá si ará nyo kon ala pul, azok nak az or szá gok nak az ese té ben,
ahol nö vek szik a be is ko lá zá si ará nya, a vár ha tó is ko lá zá si idõ mér té ke alul be csült lesz. To váb bi mér le -
ge lést igé nyel az is, hogy az egyes or szá gok ban el tér het a tan év hossza, va la mint az ok ta tás szín vo na -
la. A né pes ség is ko lai vég zett sé ge, va la mint a vár ha tó is ko lá zá si idõ az iskolázottság tekintetében
néhány kivételtõl eltekintve hasonló országrangsort ad (Human Capital Investment 1998, 2.1. ábra).

Az OECD át la gá ban 1996 és 2000 kö zött 16,4 év rõl 16,8 évre emel ke dett a vár ha tó is ko lá zá si idõ
(lásd 5.5. ábra). 2000-ben a vizs gált or szá gok ér té kei meg kö ze lí tik, né hány or szág, pél dá ul az Egye sült
Ki rály ság, Né met or szág és Svéd or szág ese té ben meg is ha lad ják az OECD-átlagot. Spa nyol or szág
(17,5 év) és Por tu gá lia (17 év) ada tai is az át lag fö lött van nak, ami jel zi tö rek vé sü ket a vég zett ség be li
le ma ra dás fel szá mo lá sá ra (lásd füg ge lék 5.5. táblázat, ill. EAG 1998 C1.1).

Ma gyar or szág ada ta 1996-ban 14,8 év, 2000-ben 16,4 év, ami igen je len tõs nö ve ke dés, és az
OECD-átlagot is meg kö ze lí ti. Az EAG 1998-as kö te té ben sze re pel 1990-re vo nat ko zó adat is:
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5.4. ábra

A fel sõ fo kú vég zett sé gû né pes ség ará nya kor cso por ton ként (2001)

For rás: EAG 1998 A1.2a., EAG 2002 A2.3. 



13,8 év. En nek alap ján 10 év alatt 2,6 év vel nõtt a vár ha tó is ko lá zá si idõ. A nö ve ke dés okai kö -
zött sze re pel a kö zép fo kú ok ta tás át ala ku lá sa: 1996-ban a nap pa li ta go za tos szak is ko lai, szak -
kö zép is ko lai és gim ná zi u mi ta nu lók 70%-a, 2001-ben 77%-a járt a hosszabb kép zé si ide jû gim -
ná zi um ba és szak kö zép is ko lá ba (OM Sta tisz ti ka); az új szak kép zé si rend szer ben a szak kép zés
ké sõbb re, a 10., il let ve 12. év fo lyam után ra to ló dá sa; to váb bá a fel sõ ok ta tá si lét szám je len tõs,
62%-os meg nö ve ke dé se: 215 115-rõl (1996) 349 301-re (2001) az összes ta go zat fi gye lem be vé te -
lé vel (OM Sta tisz ti ka 2001).

Az OECD át la gá ban a fér fi ak kö zött mind a kö zép fo kú, mind a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya
ma ga sabb, mint a nõk kö zött, de a kü lönb ség csök kent 1996 és 2001 kö zött. Or szá gon ként vi szont
meg osz lik a kép; a 2001-es ada tok alap ján a leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû nõk ará nya Ír or szág ban,
Len gyel or szág ban és Svéd or szág ban volt na gyobb a fér fi a ké nál (lásd füg ge lék 5.6. táb lá zat, ill. EAG
1998 A1.2b).

A fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ará nya te kin te té ben Ma gyar or szág is a ma ga sabb nõi aránnyal
ren del ke zõ or szá gok hoz csat la ko zott. Ma gyar or szá gon a kö zép fo kú vég zett sé gi mu ta tók
1996-ban és 2001-ben is meg ha lad ják az OECD-átlagot. A fel sõ fo kú vég zett ség ese tén ér de -
kes ered mé nye ket ka punk. Míg 1996-ban a fér fi a ké el ér te, és a nõké meg ha lad ta az OECD
 átlagát, ad dig 2001-ben elég gé el ma rad at tól. En nek oka nagy va ló szí nû ség gel az 5B tí pu sú
fel sõ ok ta tás fi gye lem be vé te le a 2001-es ada tok nál. Míg Ír or szág, Ko rea, Né met or szág, Svéd -
or szág és több más OECD-ország je len tõs arány ban je len tett ilyen vég zett sé get, Ma gyar or -
szá gon ez a faj ta kép zés még igen kis ará nyú, az utób bi évek ben kezd na gyobb ütem ben nö -
ve ked ni.
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5.5. ábra

Vár ha tó is ko lá zá si idõtartam években

For rás: EAG 1998 C1.1, EAG 2002 C1.1. 



5.2. Beiskolázási és részvételi adatok az alap- és középfokú
oktatásban

A jól kép zett tár sa da lom meg te rem té se ér de ké ben az egyes nem ze tek nek fon tos az in téz mé nyes ta nu -
lá si le he tõ sé gek szé les kö rû meg te rem té se. Az or szá gok kü lön bö zõ ok ta tá si rend sze rei el té rõ mó don
szer ve zik meg az in téz mé nye sí tett ne ve lé si, ok ta tá si te vé keny sé ge ket a kü lön bö zõ élet ko rú gyer me -
kek, ta nu lók ré szé re, alap ve tõ jel lem zõ ik ben azon ban meg egyez nek a prog ra mok. A kora gyer mek ko -
ri prog ra mok fel ké szí tik a kis gyer me ke ket a ké sõb bi is ko lai ta nu lás ra, se gít sé get nyúj ta nak a szo ci á lis
és nyel vi hát rá nyok le küz dé sé ben, le he tõ sé get biz to sí ta nak a csa lád ne ve lé si-ok ta tá si ered mé nye i nek
ki egé szí té sé re és to vább fej lesz té sé re. Az alap- és kö zép fo kú prog ra mok az alap ve tõ is me re te ket és a
kü lön bö zõ kom pe ten ci á kat ala poz zák meg, fel ké szí tik a ta nu ló kat, hogy a tár sa da lom pro duk tív  tag -
jaivá vál ja nak, és ké pe sek le gye nek az egész éle ten át tar tó ta nu lás ra. A fel sõ ok ta tás a tu dás nak és
kész sé gek nek egy struk tu rál tabb for má ját biz to sít ja köz vet le nül a kö zép fo kú ok ta tás után, vagy akár
az egyén egy ké sõb bi élet sza ká ban. Az ok ta tás kü lön bö zõ szint je i nek be is ko lá zá si, rész vé te li ará nyai
ré vén be pil lan tást nyer he tünk az egyes nem ze ti ok ta tá si rend sze rek szer ke ze té be is, s ele mez het jük az
ok ta tá si erõ for rás ok ke res le té nek és kí ná la tá nak egy más hoz való vi szo nyát. A be is ko lá zá si, rész vé te li
ada to kat a kö vet ke zõ mu ta tók kal kí sé rel jük meg be mu tat ni: a kor éves, il let ve kor cso por tos rész vé te li ará -
nyok mu ta tó i val (EAG 2002 C1), a rész vé te li mó dok tel jes, il let ve rész ide jû mé ré sé vel, az in téz mény
fenn tar tó ja szerinti indikátorokkal, a programok kimenete (EAG 2002 A1), illetve a képzés általános vagy
szakképzési jellegének mutatója (EAG 2002 C2) segítségével.

A rész vé te li ará nyok kor éven kén ti (vagy kor cso por ton ként) vizs gá la tá val7 azt mér jük, hogy egy meg -
ha tá ro zott korú (vagy egy adott kor cso port hoz tar to zó) fi a tal nak mennyi az esé lye az ok ta tás ban való
rész vé tel re, és ez az esély ho gyan vál to zott az évek so rán. Az ok ta tá si rend szer ben tör té nõ rész vé te lek
elem zé se kor az adott korú fi a tal nak az ok ta tá si rend szer ben való tény le ges rész vé te li ará nya it az ok ta -
tás po li ti ka ter ve zett rész vé te li arány szá ma i val össze vet ve fel mér het jük, hogy az ok ta tás mennyi re volt 
ké pes benn tar ta ni a ta nu ló kat az ok ta tá si rend szer ben a kö te le zõ ok ta tás vé gé ig, il let ve azon túl. Az
ok ta tás ban való rész vé te li arányt egy fe lõl a tan kö te le zett ség mér té ke, más fe lõl a tár sa dal mi és gaz da -
sá gi, azaz mun ka erõ-pi a ci igé nyek be fo lyá sol ják. A net tó rész vé te li arány szám mal azt is vizs gál hat juk, 
hogy az egyes ok ta tá si szin tek, is ko la fo ko za tok kö zött mi lyen az „át já rás”, me lyik ok ta tá si szin ten van 
na gyobb esé lyük és le he tõ sé gük ta nul ni pél dá ul a 15–20 éve sek nek.

A kö te le zõ ok ta tás idõ sza ka a leg több OECD-országban a 15-16 éves ko rig tart. A kö te le zõ ok ta -
tás Né met or szág ban, Bel gi um ban és Hol lan di á ban a leg hosszabb: 18 éves kor, és Olasz or szág ban, Ko -
re á ban, Por tu gá li á ban, va la mint Tö rök or szág ban a leg rö vi debb: 14 éves kor. Az 1996-os év tõl kez dõ -
dõ en Len gyel or szág ki vé te lé vel – ahol egy év vel csök kent – nõtt, il let ve Svéd or szág ese tén vál to zat lan
ma radt az az idõ, amely alatt a né pes ség több mint 90%-a ta nul má nyo kat foly tat. Az
OECD-országokban a meg fe le lõ korú né pes ség több mint 90%-a át la go san 12 is ko lai évet tölt az ok ta -
tá si rend szer ben. 1996–2000 kö zött – Né met or szág ki vé te lé vel – egy év vel to ló dott ki az az idõ szak,
amely ben a ta nu lók több mint 90%-a ta nul má nyo kat foly tat. Né met or szág ban a ta nu lók na gyobb ré -
sze ko ráb ban lép be az ok ta tá si rend szer be.8 Svéd or szág ban 1996–2000 kö zött nem vál to zott a hely zet,
a 6–18 éve sek több mint 90%-a jár óvo dá ba, is ko lá ba. Bel gi um és Fran cia or szág ese té ben a 3–17 éves
né pes ség több mint 90%-a jár ne ve lé si, ok ta tá si in téz mény be, te hát itt már egészen fiatal kortól a
lakosság nagyobb része intézményi keretekben részesül oktatási, nevelési ellátásban.

103

A z  o k  ta  t á s  ho z  v a l ó  h o z  z á  f é  r é s ,  r é s z  vé  t e l  é s  t o  vá b b  h a  l a  d á s

7 Ez az ún. nettó részvételi arányszám. Korábban az OECD a bruttó részvételi arányszámot alkalmazta, ennél a módszernél
azonban elõfordultak duplikálódások (lásd EAG 1998 C2.2a). 

8 Németországban a 15–16 évesek részvétele az oktatási rendszerben a 97–98% körüli, de a 17 éveseknek is 93%-a vesz részt
iskolarendszerû oktatásban (lásd EAG 2002 C1.2, C1.3).



Az OECD-országok több sé gé ben dön tõ en a kö te le zõ ok ta tás idõ sza ka az, ami kor a né pes ség be -
is ko lá zott sá ga meg ha lad ja a 90%-ot. Né hány or szág ban azon ban a né pes ség több mint 90%-a a kö te le -
zõ ok ta tá son túl is részt vesz az is ko lai rend sze rû ok ta tás ban leg alább még egy évig. A ta nu lók több
mint 90%-a a kö te le zõ ok ta tás vé gét kö ve tõ en Gö rög or szág ban to váb bi 4,5 évet, Ko re á ban 3 évet, Ja -
pán ban és Svéd or szág ban 2 évet jár is ko lai rend sze rû ok ta tá si in téz mény be. Azok ban az or szá gok ban, 
ahol hosszabb ide jû a kö te le zõ ok ta tás idõ sza ka – mint Né met or szág ban, Hol lan di á ban, Bel gi um ban
és rész ben az Egye sült Ál la mok ban –, vagy az or szág gaz da sá gi hely ze te rosszabb – Me xi kó ban, Tö -
rök or szág ban –, a kö te le zõ ok ta tás utol só évé ben a ta nu lók je len tõs ré sze, több mint 10%-a9 nem foly -
tat ja ta nul má nya it a kö te le zõ ok ta tás vé gé ig (lásd füg ge lék 5.7. táblázat, ill. EAG 1998 C1.2).

Ma gyar or szá gon a 1999/2000 tan év ben az 5–16 éves ko rig tar tó kö te le zõ ok ta tás idõ sza ka alatt
a ta nu lók kö zel 100%-a (99,2%-a) vett részt is ko lai rend sze rû – óvo dai vagy is ko lai – ok ta tás -
ban, ne ve lés ben. Ez az arány a 2001/2002-es tan év ben ha son ló an ala kult (99,1%). 1999-ben a
4 évesek kor cso port já ban kö zel 90%-os volt a gyer me kek nek az óvo dai ne ve lés ben való rész vé -
te le (89,2%), 2001-ben pe dig ará nyuk már meg ha lad ta a 90%-ot (90,2%). A 17 éve sek nek kö zel
85, il let ve 86%-a volt va la mi lyen is ko la tí pus ba be írat va (1999-ben 84,6%, 2001-ben 85,7%)10.
A tankötelezettség 18 éves ko rig tör té nõ ki ter jesz té se vár ha tó an to vább eme li a be is ko lá zot tak
ará nyát a 17-18 éves korcsoportokban is (OM Statisztika 1999–2002).

A kor cso por ton kén ti ta nu lói rész vé tel te kin te té ben a vizs gált öt év so rán az OECD át la gá ban lé -
nye ges vál to zás nem tör tént. Az 5–14, il let ve 15–19 éve sek kö ré ben alig ész re ve he tõ nö ve ke dés ta pasz -
tal ha tó: az elõb bi kor osz tály ese tén 97,6%-ról 97,9%-ra, az utób bi kor osz tály nál pe dig 77,2%-ról
77,3%-ra nö ve ke dett a rész vé te li szám arány. A jel lem zõ en kö zép fok utá ni (nem fel sõ fo kú, il let ve fel sõ -
fo kú) kép zés ben részt vevõ 20–29 éves kor osz tály nál lát vá nyo sabb a nö ve ke dés mér té ke, az ok ta tá si
rend szer ben való rész vé tel ük 19,3%-ról 21,4%-ra nõtt; az 5 éves nél fi a ta labb, il let ve 29 éves nél idõ seb -
bek rész vé tel ét nem tud juk egy ér tel mû en össze ha son lí ta ni, ugyan is az EAG egyes kö te te i ben el té rõ ek
a mu ta tó szá mí tá si mó dok.11 

Az 5–14 éves ta nu lók is ko lai rész vé te le Finn or szág ban, Ko re á ban és Len gyel or szág ban a leg ala -
cso nyabb, bár ezek ben az or szá gok ra jel lem zõ a leg na gyobb emel ke dés is. Finn or szág ban 2,1%-os,
Len gyel or szág ban pe dig 2,8%-os emel ke dés volt ta pasz tal ha tó a rész vé te li ará nyok ban. Ko re á ban az
em lí tett idõ szak alatt nem vál to zott a vi szony lag ala csony rész vé te li arány (92,3%). Svéd or szág ban is
van nak 5–14 éves fi a ta lok, akik nem vesz nek részt az ok ta tá si rend szer ben: a kor osz tály ok ta tá si rend -
szer ben való rész vé te li ará nya 97,8%.12 Az or szá gok dön tõ több sé gé ben 2000-re nõtt a kor cso port ok ta -
tá si rész vé te li ará nya, bár Por tu gá lia, Ma gyar or szág, Cseh or szág, Spa nyol or szág és Me xi kó ki vé te lé -
vel a növekedés 3% alatt maradt (lásd függelék 5.7. táblázat, ill. EAG 1998 C1.2).
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9 Németországban a kötelezõ oktatás utolsó évében a tanulóknak csupán 82%-a vesz részt a középfokú iskolarendszerû
oktatásban. A 18 éves tanulók további 3%-a a felsõoktatásban tanul.

10 A korábbi években is 99%-os volt a kötelezõ oktatás idõszakában a 6–13 évesek oktatási részvétele. 

11 A mutató értelmezésekor fontos ugyanis annak a viszonyítási halmaznak a kiválasztása, amelyhez az adott korcsoporthoz
tartozó, nevelésben, oktatásban részt vevõ gyermekeket, tanulókat viszonyítjuk. Ennek elsõsorban a kezdõ és végzõ
korcsoportok tekintetében van nagy jelentõsége: ha például a kétéves népesség körében nem jellemzõ a nevelési
rendszerben, szervezett formában történõ részvétel az egyes országokban, akkor a mutató torzíthat. Az 1996-os
EAG-kötetben még a kétéves népességet kezelte viszonyítási halmazként az OECD. Ez jogosnak tûnhet ugyan például
Belgium, Franciaország és Izland esetében, ahol a kétévesek viszonylag nagy része vesz részt az ún. formális nevelési
rendszerben, a többi országban azonban ez nem jellemzõ. Ebbõl ered például az, hogy a 2002-es EAG-kötetben az említett
országok esetében a 3-4 éves népességhez viszonyított részvételi mutatóarány meghaladja a 100%-ot (lásd EAG 2002 C1.2).

12 De Svédországban még a 18 éves fiatalok oktatási rendszerben való részvétele is 97% körül alakul.



Ma gyar or szá gon az 5–14 éve sek ok ta tá si rend szer ben való rész vé te le gya kor la ti lag 100%-os. A 
15–19 éve sek kö ré ben Por tu gá lia után (12,8%-os nö ve ke dés) Ma gyar or szá gon volt a leg na -
gyobb mér té kû a vál to zás: az 1996-os 68,5%-os rész vé tel 2000-re 81,1%-ra nö ve ke dett.

A 20–29 éve sek az OECD át la gá ban 2%-kal töb ben vet tek részt a for má lis ok ta tás ban 2000-ben,
mint 1996-ban. A vizs gált or szá gok ban – Ír or szá got és Ma gyar or szá got ki vé ve – ez a kor osz tály az
OECD-átlagot meg ha la dó mér ték ben vett részt az in téz mé nye sült ok ta tás ban (lásd 5.6. ábra). Ezek ben
az or szá gok ban a 20–29 éve sek több mint 23%-a (Svéd or szág ban 33%-a) vesz részt az ok ta tá si rend -
szer ben. A 30–39 éve sek az OECD át la gá ban kö zel 5%-ban vesz nek részt az ok ta tá si rend szer ben. Itt
min den kép pen ki kell emel ni Auszt rá lia, az Egye sült Ki rály ság és Svéd or szág ta nu ló i nak ma ga sabb
rész vé te li ará nya it, il let ve Gö rög or szág és Tö rök or szág ala cso nyabb rész vé te li mu ta tó it. Ma gyar or szá -
gon e kor osz tály rész vé te le13 az ok ta tá si rend szer ben az OECD-átlaghoz kö ze lít, 4,2%-os (lásd füg ge -
lék 5.7. táblázat, ill. EAG 1998 C1.2).

A 15–20 éve sek kor osz tá lyán be lül az ok ta tás ban való rész vé tel ará nya 17-18 éves kor ban, a kö zép -
fo kú ok ta tás vé gén kezd na gyobb mér ték ben csök ken ni. Ki vé telt je lent Ír or szág és Svéd or szág, ahol az
ilyen korú né pes ség nagy ará nya, 96-97%-a részt vesz a for má lis ok ta tás ban. Ma gyar or szá gon a 17 éve sek 
rész vé te li ará nya 85%-körül ala kult az el múlt évek ben. Az OECD or szá ga i ban a 18 éve sek ok ta tá si rend -
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For rás: EAG 2002 C1.2, EAG 1998 C1.2

13 A 30 évnél idõsebbek részvételére vonatkozóan nem tudunk pontos összehasonlító elemzést nyújtani a vizsgált két évben,
hiszen a 30–39 évesekre vonatkozóan 1996-ban, illetve a 40 évnél idõsebbekre vonatkozóan még 2000-ben sem pontos az
adatszolgáltatás az egyes OECD-országok esetében. 



szer ben való rész vé te le lé nye gé ben nem vál to zott, ki vé ve Ma gyar or szá got és Ka na dát. Ma gyar or szá gon
a 18 éve sek rész vé te li ará nya 18%-kal nõtt 1999-re, majd to váb bi 3%-kal 2001-re. Ka na dá ban vi szont
13%-kal csök kent az ará nyuk 1999-re. 1996 óta na gyobb ará nyú vál to zás a 19 éve sek rész vé te li ará nya i -
ban fi gyel he tõ meg: az OECD át la gá ban 3%-os nö ve ke dés tör tént, Ko re á ban, Len gyel or szág ban és Svéd -
or szág ban 10% kö rü li, Ma gyar or szá gon pe dig 16%-os volt a rész vé te li arány nö ve ke dé se. A 20 éve sek kö -
ré ben Ko re á ban, Ma gyar or szá gon és Svéd or szág ban 1996 óta 10–14%-os nö ve ke dés tör tént. Len gyel or -
szág ban és Ko re á ban a 20 éve sek ok ta tá si rend szer ben (el sõ sor ban a fel sõ ok ta tás ban) való rész vé te le
meg ha lad ja az 50%-ot. A kö zép fo kú ok ta tás ból a fel sõ fo kú ok ta tás ba való át me ne tet vizs gál va azt lát juk,
hogy a 18 éve sek több sé ge – pél dá ul Ír or szág ban vagy Ma gyar or szá gon – még a kö zép fo kú ok ta tás ban
vesz részt, vagy az azt köz vet le nül kö ve tõ nem fel sõ fo kú kép zés be irat ko zik be. Né met or szág ban és
Svéd or szág ban még a 19-20 éve sek is a kö zép fo kú ok ta tás ban vagy a posztszekunder kép zés ben vesz nek
részt (lásd füg ge lék 5.8. táblázat, ill. EAG1998 C1.3).

Ma gyar or szág ra vo nat ko zó an az ada tok azt mu tat ják, hogy a 18 éve sek na gyobb ré sze – egy re
nö vek võ mér ték ben – a kö zép fo kú ok ta tás ban vesz részt (1999-ben 46%-a, 2001-ben 51%-a). A
posztszekunder kép zés erõ sö dé sét jel zi, hogy a 19-20 éve sek ok ta tá si rend szer ben való rész vé -
te le az el múlt évek ben el sõ sor ban az ISCED 4 szin ten nõtt: 1999-ben a 19 éve sek 14%-a, a 20
éve sek 9%-a; 2001-ben a 19 éve sek 17%-a, a 20 éve sek nek pe dig 11%-a járt a kö zép fok utá ni
nem fel sõ fo kú kép zés re. 

A ta nu lók rész vé te li mód ját il le tõ en – tel jes vagy rész ide jû kép zés re irat koz nak-e be a ta nu lók –, il let -
ve az in téz mény fenn tar tó já nak tí pu sa sze rint – ál la mi vagy ma gán in téz mény nek szá mít-e az adott in téz -
mény – az egyes or szá gok kö zött el sõ sor ban a fel sõ kö zép fo kú és a kö zép fok utá ni – nem fel sõ fo kú és fel sõ -
fo kú – ok ta tás ese tén ta pasz tal ha tunk el té ré se ket. Az OECD-országokban ma gas az ál la mi in téz mé nyek ben 
ta nu lók ará nya, ez az ok ta tás szint jé nek emel ke dé sé vel a ma gán in téz mé nyek ja vá ra vál to zik. Míg az alap -
fo kú ok ta tás ban, az OECD át la gá ban, a ta nu lók kö zel 90%-a jár ál la mi in téz mény be, a fel sõ kö zép fo kú ok -
ta tás ban ez az arány 81%-ra vál to zik. Az or szá gok több sé gé ben azon ban a leg több ma gán in téz mény is a
kor mány zat tól függ, el sõ sor ban pénz ügyi leg (lásd a fi nan szí ro zás sal kap cso la tos in di ká to rok kö zül
EAG 2001 B3.1.), il let ve a ta ná rok szak mai kva li fi ká ci ós kép zett sé gé nek és a tan ter vek nek a te kin te té ben.
Csu pán Ja pán ban, Me xi kó ban, Por tu gá li á ban és az Egye sült Ál la mok ban jel lem zõ az ál lam tól füg get len –
pénz ügyi leg köz vet le nül a „ház tar tá sok” ál tal tá mo ga tott – ma gán in téz mé nyek be be íra tott ta nu lók na -
gyobb je len lé te, el sõ sor ban azon ban itt is a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás szint jén (lásd füg ge lék 5.9. táblázat).

A tel jes és a rész ide jû kép zés ará nya az egyes or szá gok esély te rem té si stra té gi á it tük rö zik. Ko re á -
ban, Me xi kó ban és Tö rök or szág ban nincs rész ide jû kép zés az alsó és a kö zép fo kú ok ta tás
szint jén. A rész idõs kép zés ben részt vevõ ta nu lók ará nya az OECD át la gá ban 2000-ben 4%. A
rész ide jû kép zés ará nya Auszt rá li á ban (26%), az Egye sült Ki rály ság ban (23%) és Svéd or szág -
ban (15,2%) a leg je len tõ sebb (lásd füg ge lék 5.9. táblázat, EAG 2002 C2.4).

Ma gyar or szá gon a fen ti ada tok sze rint 2000-ben al só- és kö zép fo kon a ta nu lók 3%-a foly ta tott
rész ide jû ta nul má nyo kat. Alap fo kon az el múlt évek so rán je len tõ sebb mér ték ben le épült
a rész ide jû kép zés. Míg 1970-ben még az ál ta lá nos is ko lá sok kö zel 2%-a vett részt alap is me re ti, 
esti vagy le ve le zõs kép zés ben, az 1990-es évek ele jé re ará nyuk 1%-ra, az év ti zed vé gé re pe dig
0,3%-ra csök kent. Kö zép fo kon a rész ide jû kép zés ben ta nu lók szá ma fo ko za to san bõ vült, kü lö -
nö sen 1996 után szem be tû nõ ará nyuk fo lya ma tos emel ke dé se, el sõ sor ban az ál ta lá nos kép zést
foly ta tó és a fel sõ ok ta tás ban való to vább ha la dást le he tõ vé tevõ gim ná zi u mok ban. A szak kö -
zép is ko lák ban 1996 után kö zel azo nos arány ban foly tat tak a ta nu lók rész ide jû ta nul má nyo kat, 
nagyobb arányban itt is a szakmunkások számára érettségit adó képzés formájában. 

A kö zép fo kú, il let ve a kö zép fok utá ni nem fel sõ fo kú kép zé si szin ten a kü lön bö zõ kö zép fo kú
prog ra mok ra be irat ko zott ta nu lók szám ará nyá ban, a prog ra mok ki me net ében, il let ve a kép zés ál ta lá -
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nos vagy szak kép zé si jel le gé ben szin tén ta lá lunk el té ré se ket az egyes or szá gok kö zött. A prog ram ki -
me ne te szem pont já ból fon tos kü lönb ség, hogy az adott kö zép fo kú prog ram in kább a fel sõ ok ta tás ba
való be lé pés re ké szít-e fel, vagy a mun ka erõ-pi a ci fog lal koz ta tás ra. A kü lönb sé gek az egyes or szá gok
el té rõ ok ta tás po li ti kai, fog lal koz ta tás po li ti kai stra té gi á it tük rö zik, il let ve jel zik a vég zett sé gek
különbözõ típusai iránti munkaerõ-piaci – és társadalmi, azaz tanulói – igényeket.

Az egyes OECD-országokban egy re na gyobb mér ték ben dif fe ren ci á ló dik a si ke res fel sõ kö zép fo -
kú vég zett ség meg szer zé sé hez ve ze tõ út. A fel sõ kö zép fo kú prog ra mok ra be is ko lá zott ta nu lók prog ra mok sze -
rin ti meg osz lá sát vizs gál va az or szá gok egyik ré szé ben azt ta pasz tal juk, hogy a prog ra mok ori en tá ci ó ja
sze rint vizs gál va a fel sõ kö zép fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó ta nu lók több sé ge (50%-nál na gyobb arány -
ban) szak kép zé si vagy szak kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok ban vesz részt. Ez az arány a „du á lis rend -
sze rû”14 Auszt ri á ban és Né met or szág ban, va la mint Len gyel or szág ban és Ma gyar or szá gon a 60%-ot is
meg ha lad ja. Ha a ta nu lók meg osz lá sát a fel sõ kö zép fo kú prog ra mok kö zött a prog ra mok cél ja fe lõl
vizs gál juk, azt ta lál juk, hogy az or szá gok na gyobb ré szé ben a fel sõ kö zép fo kon ta nu lók több sé ge fel -
sõ fo kú ta nul má nyok ra fel ké szí tõ prog ram ban vesz részt (ISCED 3A). En nél azon ban jó val ke ve seb ben 
lép nek be tény le ge sen a fel sõ ok ta tás ba: az ada tok azt mu tat ják, hogy az OECD-országok több sé gé ben
a ta nu lók több mint fele a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás vé gén be fe je zi ta nul má nya it, és ki lép a mun ka erõ pi -
ac ra (lásd füg ge lék 5.10. táblázat, ill. EAG 1998 C2.1).

A fel sõ kö zép fo kú prog ra mok ori en tá ci ó ját te kint ve Ma gyar or szá gon a ta nu lók je len tõs ré sze
– ha son ló an az OECD-országokhoz – szak kép zést foly ta tó prog ra mok ra: szak kö zép is ko lá ba
vagy szak is ko lá ba jár. A kö zép fo kú be is ko lá zás szer ke ze te azon ban ez zel egyi de jû leg a to -
vább ta nu lás ra fel ké szí tõ (érett sé git adó) prog ra mok irá nyá ba to ló dik el, egy részt a szak kép zés
szer ke ze té nek vál to zá sa (a szak kö zép is ko lák ban a 9–12. év fo lya mon a szak kép zés tar tal mán
be lül az ál ta lá nos és elõ ké szí tõ jel le gû tár gyak ará nya nö ve ke dett meg, ma már csak szak mai
elõ ké szí tést, ala po zást le het foly tat ni eze ken az év fo lyam okon), másrészt a szakiskolákba
belépõ tanulók arányának csökkenése miatt. 

A leg több or szág ban a szak kép zõ prog ra mok is ko lá ban foly nak, bár Auszt ri á ban és Iz lan don a
szak kép zõ prog ra mok nak kö rül be lül a fele, Né met or szág ban és Ma gyar or szá gon pedig a szak kép zõ
prog ra mok több sé ge egy aránt tar tal maz is ko lai és mun ka he lyi ele me ket (lásd füg ge lék 5.10. táblázat,
ill. EAG 1998 C2.1)

Ma gyar or szá gon az is ko lai és mun ka he lyi ele me ket tar tal ma zó prog ra mok szám ba vé tel ét je -
len tõs mér ték ben be fo lyá sol ta a szak kép zés ke re te i nek át ala ku lá sa. Az OECD ka te gó ri á ja ként
ko ráb ban e prog ra mok közé ke rül tek a szak is ko lák (szak mun kás kép zõ in té ze tek) ta nu lói. Az
utób bi évek ben a kép zés ke re te i nek – és a szám ba vé tel – mó do su lá sá nak kö szön he tõ en
2001-ben a ta nu lók 19%-a, 2002-ben pe dig 18%-a vett részt is ko lai ala pú és du á lis szak kép zé -
sen, így a mutató az OECD átlaga (2000-ben 17,1%) körül alakult.

A kö zép fok és a kö zép fok utá ni nem fel sõ fo kú szint15 vég zé si ará nya it mérõ mu ta tók cél ja azon ta nu lók
szá má nak a meg becs lé se, akik – füg get le nül a ko ruk tól – elõ ször vé gez nek kö zép is ko lai vagy kö zép -
fok utá ni nem fel sõ fo kú prog ram ban,16 100 olyan korú fõre ve tít ve, ami lyen kor ban ti pi ku san el vég zik
ezt a prog ra mot. A mu ta tó – bár nem tar tal maz a tu dás mi nõ sé gé re vo nat ko zó in for má ci ót – jel zi,
hogy egy or szág ok ta tá si rend sze re mennyi re fe lel meg azok nak a nö vek võ kép zett sé gi igé nyek nek,
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14 A kettõs (duális) rendszerû szakképzésben a programok iskolai és munkahelyi (üzemi stb.) elemeket is tartalmaznak.

15 A középfok utáni nem felsõfokú szinten végzettekre vonatkozó tábla az 1998-as EAG-ban nem szerepel, mert az akkor
alkalmazott ISCED-76 besorolásban nem volt ilyen kategória.

16 Korábban nem rendelkeztek középfokú (ISCED 3), illetve középfok utáni nem felsõfokú (ISCED 4) végzettséggel.



ame lyek az OECD-országokban mi ni má lis kö ve tel ménnyé tet ték a kö zép is ko lai vég zett sé get a mun ka -
erõ pi ac ra tör té nõ si ke res be lé pés hez. A kö zép is ko lai ok ta tás egy részt alap ja a ma ga sabb szin tû, kö zép -
fok utá ni ta nu lá si, kép zé si le he tõ sé gek igény be vé tel ének, más részt fel ké szít a mun ka erõ pi ac ra való
köz vet len be lé pés re. Bár sok or szág ban meg en ge dett, hogy a ta nu lók az alsó kö zép fo kú szint vé gén
ki lép je nek az ok ta tá si rend szer bõl, azok a fi a ta lok, akik középfokú végzettség nélkül akarnak a
munkaerõpiacra lépni, az OECD-országokban sok nehézséggel találják szembe magukat.

A 2001-es kö zép fo kú vég zé si ará nyok azt mu tat ják, hogy a vizs gált or szá gok ban a mu ta tó meg -
ha lad ta a 77%-os OECD-átlagot (EAG 1998 C2.3, EAG 2002 A1.1). 

Ma gyar or szág mu ta tó ja 2001-ben 97%: ez a vizs gál tak kö zül a leg ma ga sabb. Mód szer ta ni
okok17 mi att ez a mu ta tó kis sé ma ga sabb ér té ket mu tat a tény le ges nél. A leg újabb adat gyûj té -
sek ki küsz öbö lik ezt a prob lé mát, így a mu ta tó a re á lis ér ték re – elõ ze tes szá mí tá sok sze rint
2002-ben 83%-ra – csök ken. 
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5.7. ábra

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás rész vé te li ará nyai a prog ra mok ori en tá ci ó ja sze rint
(1996, 2000)

* Az 1996-os adat Tö rök or szág ese té ben hi ány zik.

For rás: EAG 2002 C2.5, EAG 1998 C2.1

17 Az itt szereplõ – és a korábbi – OECD-adatszolgáltatások alapjául szolgáló adatgyûjtések a végzettek koréves bontását nem
tartalmazták. Az OECD-adatgyûjtések ugyanakkor a végzetteket korévenként kérdezték, ezért az utolsó évesek számának
megadásával becsülték meg a végzettek számát, ahol rendelkezésre állt a koréves adat. (Ez természetesen megjegyzésben
szerepelt az adatszolgáltatás mellett, és megtalálható az EAG mellékletében is.)



5.3. Belépés és részvétel a felsõoktatásban
A tu dás ala pú gaz da ság és tár sa da lom, a fenn tart ha tó fej lõ dés cél ki tû zé se az ok ta tás po li ti ku sok szá -
má ra is új stra té gi ák ki ala kí tá sát tet te szük sé ges sé. Elõ tér be ke rült a min den ki szá má ra el ér he tõ, élet -
hosszig tar tó ta nu lás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa, amely a fel sõ ok ta tás szá má ra is új ki hí vá so kat fo gal -
ma zott meg. A ko ráb bi, hosszabb ide jû „elit kép zést” az egy re nö vek võ hall ga tó lét szá mú, sok fé le kép -
zé si ide jû és tar tal mú prog ram mal, va la mint egy re gaz da go dó ok ta tá si for mák kal mû kö dõ,
fo lya ma to san szé le se dõ, át jár ha tó fel sõ ok ta tás vál tot ta, il let ve vált ja fel. A mun ka erõ pi ac és a hall ga -
tók el vá rá sai ál tal köz ve tí tett mennyi sé gi és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek mellett a költséghatékonyság
növelésének kényszerével is szembe kell nézniük a felsõoktatási intézményeknek. 

Az al fe je zet in di ká to rai a hall ga tó lét szám emel ke dé sét, a fel sõ ok ta tás ba való be ju tás esé lyé nek
nö ve ke dé sét, a kép zés ben el töl tött idõ vál to zá sát és – a kül föl di kép zé se ken ke resz tül – a fel sõ ok ta tás
nem zet kö zi vé vá lá si fo lya ma tát mu tat ják be. Az el múlt év ti zed ben a fel sõ ok ta tá si kép zés ben részt vevõ
hall ga tók szá ma18 az OECD-országokban je len tõ sen nö ve ke dett, át la go san kö zel 50%-kal, 1995 és 2000
kö zött 24%-kal, de az egyes or szá gok kö zött lé nye ges el té ré sek kel (lásd 5.8. ábra). Jel lem zõ en az ala -
csony vagy az át lag nál ala cso nyabb vár ha tó kép zé si idõ vel ren del ke zõ or szá gok ban kö vet ke zett be a
hall ga tó lét szám ug rás sze rû emel ke dé se. A fel sõ ok ta tá si ex pan zió két fõ össze te võ re bont ha tó: az adott 
kor osz tály vál to zá sá ra és a rész vé te li arány nö ve ke dé sé re. 1990–1996 kö zött a fel sõ ok ta tá si hall ga tó lét -
szám ki ug ró nö ve ke dé sé ben ki sebb sze re pet ját szot tak a de mog rá fi ai okok, sõt az or szá gok je len tõs ré -
szé ben a kép zés ben részt ve võk szá ma csök ke nõ kor osz tá lyi né pes ség mel lett emel ke dett. Az év ti zed
má so dik fe lé ben a fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hall ga tók szá má nak nö ve ke dé si üte me Ko re át ki vé ve
csök kent. Né hány or szág ban, pél dá ul Né met or szág ban, a hall ga tók szá ma is vissza esett. Ez a vissza -
esés – Tö rök or szág ki vé te lé vel – alap ve tõ en de mog rá fi ai okok ból kö vet ke zett be (lásd füg ge lék 5.11.
táblázat, ill. EAG 1998C3.5).

A fel sõ ok ta tás tö me ge se dé se a 1990–2001 kö zöt ti idõ szak vé gé re je len tõs ké sés sel ugyan, de
Ma gyar or szá gon is be kö vet ke zett: tíz év alatt a hall ga tó lét szám meg há rom szo ro zó dott, míg az 
adott kor osz tály csak 12%-kal nö ve ke dett, va gyis a hall ga tó lét szám dön tõ en az ad dig ala csony 
rész vé te li ará nyok di na mi kus nö ve ke dé sé nek kö szön he tõ. A 90-es évek ele jén az érett sé gi zõk
szá má nak emel ke dé se le he tõ vé tet te a hall ga tó lét szám je len tõs nö ve lé sét, s a rend szer vál to zást 
kö ve tõ ked ve zõt len mun ka erõ-pi a ci hely zet is to vább ta nu lás ra ösz tö nöz te a fi a ta lo kat
(Polónyi–Tí már 2001). A 2002/2003. tan év ben a 18–22 éves népesség 26%-a vett részt felsõfokú
kép zés ben (OM Statisztika 2003). 

A net tó be lé pé si arány mu ta tó szá ma a be lé põ új hall ga tók kor éven kén ti lét szá má nak a meg fe le lõ
kor éves de mog rá fi ai ada tok hoz vi szo nyí tott ará nya i nak az össze ge. A mu ta tó a fel sõ ok ta tás ba való
összes be lé pés mé ré sé re, il let ve an nak becs lé sé re szol gál, hogy a fi a ta lok mi lyen arány ban fog nak be -
lép ni a fel sõ ok ta tás ba éle tük so rán.19 A tu dás ala pú tár sa da lom ban a ma gas be lé pé si ará nyok kal biz to -
sít ha tó a mun ka erõ pi ac ál tal po zi tí van ér té kelt fel sõ fo kú szak kép zett ség gel vagy dip lo má val ren del -
ke zõ mun ka erõ. A fi a ta lok gaz da sá gi és tár sa dal mi elõ nyök re mé nyé ben, a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ
könnyebb be ju tás ra és ma ga sabb fi ze tés el éré sé re tö re ked ve nö vek võ szám ban lép nek be a fel sõ ok ta -
tás ba. 1996-ban a meg fe le lõ korú né pes ség 19%-a lé pett be az ISCED 5B kép zé si szint re, és 34%-a az
ISCED 5A szint re. 2000-ben ezek az ará nyok 15% és 45%. Az or szá gok több sé gé ben ke ve seb ben vá -
laszt ják az 5B szin tû kép zést, mint az 5A szin tût, bár ez erõ sen függ az adott or szág – li ne á ris vagy
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18 Az OECD a képzõ intézménytõl függetlenül a képzés szintje szerinti besorolást alkalmaz. Idetartoznak azok a tanulók is,
akik közoktatási intézményekben vesznek részt akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben (ISCED 5B).

19 A mutató a jelenlegi állapot alapján a jövõbeni lehetõség becslésére vállalkozik, feltételezve, hogy a korosztályok jelenlegi
részvételi arányai a jövõben nem változnak.



 duális – kép zé si rend sze ré tõl is. Azok ban az or szá gok ban, ahol az át lag nál ala cso nyabb az 5B szin tû
kép zés re be lé põk ará nya, ál ta lá ban ma ga sabb az 5A szint re be lé põk ará nya.20 (lásd függelék 5.12.
táblázat, ill. EAG 1998 C3.1, EAG 2002 C 3.1).

A fel sõ ok ta tás ba be lé põk ará nya Ma gyar or szá gon összes sé gé ben el ér te az OECD-országok át -
la gos szint jét. Az akk re di tált fel sõ fo kú szak kép zés ben (ISCED 5B) részt ve võk ará nya még
min dig rend kí vül ala csony: 2001-ben 3%; az egye te mi, fõ is ko lai kép zés vi szont ma ga sabb az
OECD-átlagnál: 2001-ben 56%. A fej lesz té si el kép ze lé sek el sõ sor ban a rö vi debb kép zé si ide jû
prog ra mok ra való be lé pés je len tõs nö ve ke dé sé vel szá mol tak, de sem a mun ka erõ pi ac fo ga dó -
kész sé ge, sem a kép zé sek to váb bi ta nul má nyok ba való be szá mí tá sá nak mód ja nem bi zo nyult
elég ösz tön zõ nek a to vább ta nul ni szán dé ko zó fi a ta lok szá má ra (Polónyi–Tí már 2001). A nõk
belépési aránya nálunk is magasabb, mint a férfiaké.

A fel sõ ok ta tás 5A szint jé re be lé põk élet ko ra ki sebb mér ték ben emel ke dett a vizs gált idõ szak ban.
A hall ga tók be lép het nek a fel sõ ok ta tás ba köz vet le nül a kö zép is ko la el vég zé se, a kö zép fok utá -
ni nem fel sõ fo kú szak kép zés meg szer zé se után, az 5B szin tû kép zést foly tat va, vagy ké sõbb a
mun ka erõ pi a con gya kor la tot sze rez ve. Ír or szág ban pél dá ul a hall ga tók 80%-a 20 éves nél fi a ta -
labb, míg Svéd or szág ban 20%-uk 32 éves vagy idõ sebb. Ma gyar or szá gon is meg fi gyel he tõ a
belépõk életkorának kismértékû emelkedése.
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5.8. ábra

A fel sõ ok ta tá si hall ga tó lét szám vál to zá sa 1995–2000 kö zött
(1995 = 100%)

For rás: EAG 2002 C2.2. 

20 Az 5B szintû képzésben részt vevõk az 5A képzésben folytathatják tanulmányaikat, így mindkét szinten beszámításra
kerülhetnek, ezért viszont a két adat összege csak fenntartásokkal kezelhetõ.



A fel sõ ok ta tá si kép zés ben részt ve võk ará nyát a be lé pé si arány mel lett a kép zés ben töl tött idõ is
be fo lyá sol ja. Több té nye zõ ha tá sá nak – a már em lí tet te ken kí vül pél dá ul a kreditrendszer el ter je dé sé -
nek – kö szön he tõ en a vizs gált idõ szak ban fo lya ma to san emel ke dett a fi a ta lok vár ha tó an a fel sõ fo kú
kép zés ben töl tött ide je. Az OECD-országok át la ga sze rint 1996-ban egy (ak kor) 17 éves az éle te fo lya -
mán vár ha tó an 2,3 évet töl tött a fel sõ ok ta tá si kép zés ben, a tel jes és a rész idõs kép zést is szá mí tás ba
véve. 2000-re ez az idõ 2,5 évre emel ke dett. Csak a tel jes ide jû kép zést fi gye lem be véve, a vár ha tó kép -
zés ben töl tött idõ 1,8-ról 2 évre nõtt. Ko re á ban, ahol a be lé pé si arány is ki emel ke dõ en ma gas, a vár ha -
tó kép zé si idõ meg kö ze lí ti az OECD-átlag kétszeresét (lásd függelék 5.11. táblázat, EAG 1998 C3.2,
EAG 2002 C2.2).

Míg Ma gyar or szá gon a fel sõ ok ta tá si kép zés ben töl tött vár ha tó idõ 1996-ban ke ve sebb mint
60%-a volt az OECD-országok át la gá nak, ad dig 2001-re meg kö ze lí ti a 85%-t. Az össze ha son lí -
tás nál fi gye lem be kell ven ni, hogy a hall ga tók kép zés ben töl tött ide je ná lunk még kö ze lebb
van a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ höz, mint az OECD-országok
több sé gé ben, ahol a képzési idõ elhúzódik.

Az ok ta tá si rend sze rek sa já tos sá ga i nak meg is me ré sé hez nyújt ki egé szí tõ in for má ci ót a hall ga tók
ará nya az ál la mi és ma gán in téz mé nyek ben, va la mint a tel jes és rész idõs kép zé sek ben. Az OECD- or szá -
gokban a fel sõ fo kú kép zés mind két szint jén ma gas (70%, il let ve 80%) az ál la mi in téz mé nyek ará nya,
és ala csony (10%) az ál lam tól füg get len ma gán in téz mé nyek ará nya. A be mu ta tott or szá gok kö zül
egye dül Ko re á ban for dí tott az arány, ahol az in téz mé nyek 90%, il let ve 80%-a ma gán fenn tar tá sú. A
töb bi or szág ban az OECD-átlagot meg ha la dó mér té kû az ál la mi in téz mé nyek kép zé se i ben részt vevõ
hall ga tók ará nya. Ér de kes ki vé tel az Egye sült Ki rály ság, ahol az in téz mé nyek 100%-a az ál lam tól
függõ magánintézmény (lásd függelék 5.13. táblázat, ill. EAG 1998 C3.4).

Ma gyar or szá gon az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek hall ga tó ará nya ma ga sabb Len gyel or szá -
gé nál és az OECD-átlagnál, de pél dá ul ala cso nyabb, mint Né met or szág ban vagy Svéd or szág -
ban. A 90-es évek ele jén a hall ga tók nak alig 2%-a, 2002-ben vi szont már 14%-a járt nem ál la mi
fenn tar tá sú in téz mé nyek be: 9%-uk ala pít vá nyi, 5%-uk pe dig egy há zi fenn tar tá sú ba (OM
Statisztika 2003).

A rész idõs kép zés21 le he tõ sé ge nö ve li az ok ta tá si rend szer ru gal mas sá gát, és ezen ke resz tül biz -
to sít hat ja a hall ga tók esély egyen lõ sé gét és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez való szé le sebb hoz zá fé ré sét.
1996–2000 kö zött a rész idõs kép zés ben részt vevõ hall ga tók ará nya nö ve ke dett ugyan ki sebb mér ték -
ben, de még min dig csak 20%, il let ve 15% az OECD-országok át la gá ban. A fen ti ál lí tás nak el lent mon -
da ni lát szik, hogy Ko re á ban, ahol csak tel jes idõs kép zés van, a be lé pé si arány, va la mint a vár ha tó an
képzésben töltött idõ is magas. 

Ma gyar or szá gon, Svéd or szág hoz és Len gyel or szág hoz ha son ló an, je len tõs – az OECD-átlagot
messze meg ha la dó – és nö vek võ a rész kép zést vá lasz tók ará nya. Az 5A szin ten 2001-ben
44,1% volt a rész kép zést vá lasz tók ará nya.

A hall ga tók or szá gok kö zöt ti mo bi li tá sá nak vizs gá la tát az élet szin te va la mennyi te rü le tét érin tõ
nem zet kö zi nyi tás, így pél dá ul a mun ka erõ sza bad áram lá sá nak fel gyor su lá sa tet te idõ sze rû vé. Az
egyé nek mel lett a kor má nyok is úgy lát ják, hogy a kül föl di kép zé sek ben való rész vé tel lel a meg sze rez -
he tõ is me re tek to vább mé lyít he tõ ek, ezért tá mo ga tás ra ér de mes nek tart ják a kül föl di ta nul má nyo kat.
A gaz da sá gi szer ve ze tek ben és a szer ve ze tek kö zött nö ve li a mun ka ha té kony sá gát a part ne rek anya -
nyelv ének, tár sa dal mi-kul tu rá lis hát te ré nek vagy kép zé sé nek is me re te. A jö võ be ni si ke res tu do má -
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21 A részidõs képzés értelmezésbeli eltérései nem teszik lehetõvé az egyes országok adatainak pontos összehasonlíthatóságát.



nyos együtt mû kö dést ala poz hat ja meg a dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tók cse ré je. Ki sebb or szá -
gok ese té ben a kép zé si költ sé gek is csök kent he tõk, ha nem szük sé ges a prog ra mok tel jes ská lá ját nyúj -
ta ni uk a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek. Más or szá gok ban a drá ga ha zai kép zés he lyett vá laszt hat ják a
di á kok az ol csóbb kül föl di kép zést, ha az egyéb fel té te lek meg fe le lõ ek. 2000-ben az OECD-
 országokban a kül föl di hall ga tók ará nya 4,9% volt, azaz kis mér ték ben nö ve ke dett. (Ab szo lút szá muk
14%-kal ma ga sabb, mint 1998-ban volt.) A vizs gált arány Svájc ban a leg ma ga sabb: 17%, és Ko re á ban a
leg ala cso nyabb: 0,1%. A ki vá lasz tott or szá gok kö zül 9,1%-kal Né met or szág so rol ha tó a nagy fo ga dó
or szá gok közé. Az összes kül föld ön ta nu ló hall ga tó leg na gyobb ré sze az Egye sült Ál la mok ban ta nul,
je len tõs még az ará nyuk az Egye sült Ki rály ság ban és Né met or szág ban22 (EAG 2002 C3.1, C3.2., C3.3).
A tendenciákban a fogadó országok fejlettsége mellett a képzés nyelve látszik meghatározónak.

Ma gyar or szág is „fo ga dó” or szág nak szá mít, hi szen a hall ga tók 3,2%-a kül föl di ál lam pol gár
volt 2000-ben, és a ma gyar di á kok nak csak 2,2%-a ta nult kül föld ön. Spe ci á lis hely ze tünk bõl
adó dó an a kül föl di hall ga tók több mint 60%-a a kör nye zõ or szá gok ból ér ke zik, és ma gyar
nyel vû kép zés ben vesz részt.

5.4. Kilépés a felsõoktatásból

A net tó vég zett sé gi arány mu ta tó szá ma az elsõ fel sõ fo kú vég zett sé get szer zõ né pes ség ará nyá nak becs -
lé sé re szol gál, amellyel az egyes or szá gok ok ta tá si rend sze re i nek ma gas szin tû „tu dás ter me lé sét” mé -
rik. Eb ben a te kin tet ben azok az or szá gok bi zo nyul nak ered mé nyes nek a mun ka erõ pi ac ál tal meg kö -
ve telt ma gas kép zett sé gû mun ka erõ kép zé sé ben, ahol a ráta ma gas, fel té ve, hogy va ló ban a mun ka -
erõ-pi a ci igé nyek nek meg fe le lõ a kép zés szer ke ze te és szín vo na la. A mu ta tó az el té rõ kép zé si
szer ke ze tek össze ha son lít ha tó sá ga mi att meg kü lön böz te ti a kép zés szint jét (5B, 5A, 6) és az 5A a szin -
tet to vább bont ja a kép zé si idõ sze rint kö ze pes (3-5 év), hosszú (5-6 év) és na gyon hosszú (több mint
6 év) prog ra mok ra. Az or szá gok je len tõs ré sze az elsõ és to váb bi kép zett ség sze rin ti bon tást, va la mint
a prog ra mok hossza sze rin ti be so ro lást sem tud ja biz to sí ta ni, ezért az ada tok össze ha son lí tá sa csak
kor lá to zot tan le het sé ges. Az 5B szin tû vég zett ség meg szer zé se után a hall ga tók foly tat hat ják a kép zést 
az 5A szin ten, ezért a két szint nem vonható össze, ha a végzettségi arányokat mérjük. Ez a közepes és
hosszú 5A képzésben végzettséget szerzettekre is igaz. 

Azok ban az or szá gok ban, ahol az át lag nál ala cso nyabb az 5B szin tû vég zett sé get szer zõk
 aránya, ál ta lá ban ma ga sabb az 5A szin ten vég zet te ké (lásd füg ge lék 5.15. táblázat, EAG 1998 C4.2b,
EAG 2002 A2.1). Az 5A szin ten a kö ze pes hosszú sá gú kép zés ben szer zett vég zett sé gek szá ma ki sebb
mér ték ben nõtt, mint a hosszú kép zé se ké. Az OECD-országok át la gát te kint ve meg ál la pít hat juk, hogy
az 5B szin tû kép zett sé get szer zet tek ará nya csök kent 1996 és 2000 kö zött: 15%-rõl 11,2%-ra, míg az 5A
szin ten nö vek szik: ki sebb mér ték ben a ma ga sabb arányt kép vi se lõ kö ze pes, és na gyobb mér ték ben a
hosszú prog ra mok ese té ben. Je len tõ sen emel ke dett a má so dik vég zett sé get szer zõk ará nya is. 

A fel sõ ok ta tás ban vég zett sé get szer zõk ará nya Ma gyar or szá gon az 5A szin ten meg ha lad ja az
OECD-átlagot, az 5B szin ten vi szont, ahol 2000-ben még csak 671 fõ szer zett vég zett sé get, a
0,5% kö rü li arány csak tö re dé ke az OECD át la gá nak.23 A dok to ri vég zett sé get szer zõk ará nya
az idõ szak ele jén je len tõ sen el ma radt az OECD-átlagtól, de a kép zés fel fu tá sá nak kö szön he tõ -
en fo lya ma to san növekszik.
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22 Németországban jelentõs, 25% körüli a vendégmunkások gyermekeinek száma, akik külföldiek, de nem vagy nem kizárólag
tanulási célból tartózkodnak az országban. Az állandó lakos külföldiek száma szerepel az OECD-kérdõívben, de az adat a
fogalom pontos értelmezése és az intézményi nyilvántartások hiányosságai miatt pontatlan.

23 A EAG-táblázatban 2000-ben nem szerepeltek magyar adatok.



A vég zett sé gek ta nul má nyi te rü let sze rin ti össze ha son lí tá sa az egyes ok ta tá si rend sze rek vég zett sé gi
struk tú rá ját mu tat ja be. Fel té te lez ve, hogy a hall ga tók szak vá lasz tá sa dön tõ en a mun ka erõ pi ac igé nye i -
nek meg fe le lõ en, az ál lás le he tõ sé gek és a vár ha tó ma gas ke re se tek is me re té ben tör té nik, a te rü le tek kö -
zöt ti ará nyok meg vál to zá sa a mun ka erõ-pi a ci igé nyek vál to zá sát jel zi. Az OECD-kötetek az egyes évek -
ben el té rõ szer ke zet ben je len tet ték meg az ada to kat, ezért az össze ha son lí tás hoz csak az 1998. és 2000. évi 
ada to kat emel tük ki az 5A szin ten. E rö vid idõ szak alatt is meg fi gyel he tõ, hogy az OECD-országok át la -
gá ban to vább nõtt az in for ma ti kai, a tár sa da lom-, üz le ti és jog tu do má nyi te rü le tek hez tar to zó vég zett sé -
gek ará nya, és csök kent a hu mán, mû sza ki és ter mé szet tu do má nyi vég zett sé gek ará nya az ISCED 5A
szin ten. Az or szá gok 2000. évi ada tai sze rint a mû sza ki vég zett sé gek ará nya jó val ala cso nyabb az át lag nál 
a volt szo ci a lis ta or szá gok ban, és ki emel ke dõ en ma gas Ko re á ban és Svéd or szág ban. Az egész ség tu do má -
nyi vég zett sé gû ek ará nya Svéd or szág ban a leg ma ga sabb: csak nem két sze re se az OECD-átlagnak. A tár -
sa da lom-, üz le ti és jog tu do má nyi te rü le tek hez tar to zó vég zett sé gek az OECD-országok át la gá ban az
összes vég zett ség egy har ma dát te szik ki; Len gyel or szág ban pe dig kö zel 50%-os e te rü let ará nya. Az ok -
ta tás, a hu mán és mû vé sze ti te rü le tek együt tes ará nya át la go san 26% – Ma gyar or szág az ok ta tás ki emel -
ke dõ en ma gas ará nya mi att ki emel ke dik a 32%-os mu ta tó val –, és kü lö nö sen ma gas azok ban az or szá -
gok ban, ahol a dip lo mát szer zõk ará nya is ma gas ezen a szin ten. A ma gas vég zett sé gi arány eköz ben az
át lag nál ala cso nyabb mû sza ki, ag rár-, élet-, fi zi kai, ma te ma ti kai és szá mí tás tech ni kai tu do mány te rü let hez 
tar to zó vég zett sé gi aránnyal jár együtt (lásd füg ge lék 5.14. táblázat, ill. EAG 2000 C4.3b).

A ma gyar ará nyok össze ve té se az OECD-országok át la gá val je len tõs el té ré se ket mu tat. A sza -
kok be so ro lá sa az ún. me ne dzser sza kok és a több te rü le tet érin tõ sza kok ese té ben, ami lye nek
a vé del mi sza kok, okoz hat nak össze ha son lít ha tó sá gi prob lé mát. Ez be fo lyá sol hat ja a mû sza ki
vég zett sé gek ala cso nyabb, va la mint az üz le ti és a szol gál ta tás hoz so rolt vég zett sé gek ma ga -
sabb ará nyát. Ki emel ke dõ en ma gas az ok ta tás-, ala cso nyabb a hu mán-, ma gas a tár sa da lom-,
üz le ti- és jog tu do mány ok ará nya, ma gas a szol gál ta tás, ala csony az egész ség, és rend kí vül ala -
csony a töb bi (mû sza ki, ag rár-, élet-, fi zi kai, ma te ma ti kai, szá mí tás tech ni kai) tu do mány te rü let -
hez so rol ha tó vég zett sé gek ará nya: 16% az OECD 26%-ával szem ben, ez zel az utol só elõt ti he -
lyet fog lal juk el az OECD-országok kö zött. Eb ben a cso port ban csak az ag rár tu do má nyi sza ko -
kon szer zett vég zett sé gek ará nya ma ga sabb az OECD át la gá nál. A 2001. évi ada ta ink sze rint
csökkent ugyan az oktatás aránya, de tovább romlott a mûszaki, és nem javult a
számítástechnikai végzettségek aránya sem.

Azok ban az or szá gok ban, ahol az 5B szin tû kép zés ben részt ve võk ará nya ma ga sabb az
OECD-átlagnál – pél dá ul Ko re á ban és Ír or szág ban –, a ta nul má nyi te rü le tek ará nya ha son ló az 5A
kép zé sé hez. Az ala csony 5B szin tû aránnyal jel le mez he tõ or szá gok ban csak egy-két te rü le ten fo lyik a
kép zés, így az ará nyok tel je sen el tér nek az 5A szintétõl. 

Az 5B szin ten Ma gyar or szág nak csak 2000-tõl van nak ada tai, a vég zett sé gek kis szá ma mi att
az ará nyok OECD-átlagtól való el té ré se je len tõs.

A nõk ál tal szer zett vég zett sé gek ará nya a fel sõ ok ta tás ban az 5A szin ten to vább nõtt az elsõ vég zett -
sé gek ese té ben. 1998-ban az OECD-átlag 53%, 2000-ben 54% volt; Né met or szág ban és Ko re á ban a nö -
ve ke dés el le né re sem érte el az 50%-t. Ezt két té nye zõ együt tes ha tá sa okoz hat ja: ezek ben az or szá gok -
ban a mû sza ki és ter mé szet tu do má nyos vég zett sé gek ará nya ma gas, az e te rü le te ken vég zett sé get
szer zett nõk ará nya pe dig ala csony (lásd füg ge lék 5.16. táblázat, ill. EAG 2000 C4.4).

Ma gyar or szá gon a fel sõ fo kú vég zett sé get szer zõ nõk ará nya Svéd or szág hoz ha son ló an ki -
emel ke dõ en ma gas, 1998-ban 59%, 2000-ben 60% volt. A ma te ma ti ka, a sta tisz ti ka és a szá mí -
tás tech ni ka te rü le ten vég zett sé get szer zõ nõk ará nya a vizs gált or szá gok kö zül ná lunk a leg -
ala cso nyabb (2000-ben 17%), mi köz ben a vég zett sé gek ará nya is rend kí vül ala csony ezen a
 területen (0,1% és 1%, szem ben az OECD-átlag 1,1 és 3,1%-ával).
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El té rõ en az is ko lai vég zett ség mé ré sé tõl, amely a né pes ség tu dás mennyi sé gé re, az em be ri tõke
nagy sá gá ra vo nat ko zik, a fel sõ fo kú vég zé si arány a fel sõ fo kú is me re tek ak tu á lis ki bo csá tá si ará nyá nak
in di ká to ra.24 Azok ban az or szá gok ban a leg va ló szí nûbb, hogy ma ga san kép zett mun ka erõ vel ren del -
kez nek, ame lyek ben a fel sõ fo kú vég zé si ará nyok ma ga sak.25

A le mor zso ló dá si ará nyok a benn ma ra dá si ará nyok kal össze füg gés ben vizs gá lan dó, egy mást ki -
egé szí tõ mu ta tók, a fel sõ fo kú ok ta tás bel sõ ha té kony sá gá nak jel zé sé re. A benn ma ra dá si arány azok -
nak az új be lé põk nek az ará nya, akik nek si ke rül meg sze rez ni ük elsõ fel sõ fo kú vég zett sé gü ket. Elsõ
fel sõ fo kú vég zett ség nek szá mít a prog ram hosszá tól füg get le nül bár mi lyen fel sõ fo kú vég zett ség,
amely nek nem elõ fel té te le egy má sik vég zett ség ugyan azon a szin ten. A benn ma ra dá si arány egy
adott év ben a fel sõ fo kú vég zett sé get szer zet tek ará nya az n év vel az elõt ti új be lé põk höz vi szo nyít va,
ahol n a dip lo ma meg szer zé sé hez szük sé ges idõ a nap pa li ta go za ton. A le mor zso ló dá si arány azok nak 
az ará nya, akik az elsõ fel sõ fo kú vég zett ség meg szer zé se nél kül hagy ják el az ok ta tá si rend szert.
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A vég zett ség meg osz lá sa a fel sõ ok ta tás ban a kép zé si te rü le tek sze rint az 5B szin ten
(2000)

For rás: EAG 2002 A4.1

24 Magyarország adatainak összehasonlíthatóságát korlátozza, hogy a táblák bizonyos rovatokat összevonva tartalmaznak.

25 Az EAG 1998 kiadvány közöl nettó és bruttó végzési arányokat is: az OECD átlagában a rövid elsõ felsõoktatási programok
esetében a nettó arány 15%, a bruttó 13%, míg a hosszú elsõ felsõoktatási programok esetében a nettó és a bruttó arány
egyaránt 9% volt.



A magas le mor zso ló dá si arány utal hat arra, hogy az ok ta tá si rend szer nem fe lel meg a hall ga tók, il let -
ve – raj tuk ke resz tül – a mun ka erõ pi ac kö ve tel mé nye i nek.26 A le mor zso ló dá si ará nyok az OECD-
 országokban a kö vet ke zõ ha tá rok kö zött mo zog tak: az EAG 1998-ban 9% (Ma gyar or szág) és 66%
(Olasz or szág) kö zött, az EAG 2000-ben 11% (Ja pán) és 65% (Olasz or szág) kö zött (lásd füg ge lék 5.14.
táblázat). Az A tí pu sú fel sõ fo kú ok ta tás ban a szél sõ ér té ke ket 6%-kal Ja pán és 68%-kal Olasz or szág
kép vi sel te, a vizs gált or szá gok kö zül pe dig Ír or szág ban 15%, Ko re á ban 21%, Len gyel or szág ban27 19%,
az Egyesült Királyságban 17%, Németországban 30% és Svédországban 52% volt 2000-ben a
lemorzsolódás (lásd függelék 5.17. táblázat).

A ma gyar or szá gi le mor zso ló dá si ará nyok 1996-ban 9%-osak, 1997-ben pe dig 23%-osak vol tak,
el té rõ mód szer tan nal szá mol va. Az ada tok ból is lát szik, hogy az egyes mód sze rek
jelentõsen el térõ ered mé nye ket szol gál tat hat nak. A nem zet kö zi leg ala csony ér té kek össze füg -
gés ben van nak a 5.3. fe je zet ben le írt meg ál la pí tás sal, mely sze rint ná lunk a kép zés ben töl tött
idõ kö ze lebb van a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott idõ höz, mint az OECD-
 országok többségében.
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5.10. ábra

A nõk ál tal szer zett vég zett sé gek ará nya a fel sõ ok ta tás ban az 5A szin ten,
elsõ vég zett sé gek ese té ben (2000)

For rás: EAG 2000 C4.4, EAG 2002 A4.2.

26 A számításhoz nincs egységes módszertan, az EAG 1998 kötetben három számítási módszer került ismertetésre. Az országok 
többféle módszertan szerint, sajátosságaiknak megfelelõen számítják ezeket a mutatókat, erre az adatok összehasonlításánál
figyelemmel kell lenni.

27 Háromtól öt évig tartó programokban.





 6. FE JE ZET 

A ta nu lá si kör nye zet és az is ko la szer ve ze te

Je len fe je zet az ok ta tás ügy azon in di ká to ra it mu tat ja be, ame lyek az ok ta tás fo lya ma tá ra köz vet le nül
ható té nye zõk fõbb jel lem zõ it ír ják le, s ar ról ad nak in for má ci ót, hogy az egyes or szá gok ban mi jel lem -
zi a ta ná ro kat, mun ka ter he lé sü ket és jö ve del mü ket; a ta ní tás ra és a ta nu lás ra for dí tott idõ mennyi sé -
gét és össze té tel ét; va la mint az is ko la szá mí tó gép pel való el lá tott sá gát. Ezek a fõ té nye zõk ját sza nak
ma gá ban az ok ta tá si fo lya mat ban sze re pet, s je len tõs mér ték ben be fo lyá sol ják az ok ta tá si kiadások
oktatási teljesítményekké való konvertálásának módját.

Az ok ta tás ered mé nyes sé ge, a ta nu lók is me re tei és kész sé gei erõ sen függ nek a ta ná rok tól, a tan -
ter vek tõl és azok tól a ta nu lá si le he tõ sé gek tõl, ame lyet a szá mí tó gép és az internet kí nál.1 A ta ná rok fel -
ké szült sé ge, a fel ké szült ta ná rok pá lyá ra von zá sa és pá lyán való meg tar tá sa az ered mé nyes ség szem -
pont já ból ki emelt je len tõ sé gû. A ta ná ri pá lya hely ze te és von ze re je je len tõs ha tást gya ko rol a ta ná rok
de mog rá fi ai jel lem zõ i re: nem és kor sze rin ti össze té te lé re, a ta ná ri mun ka erõ meg úju lá si le he tõ sé ge i re
és az ok ta tá si ki adá sok ra egy aránt. A leg több OECD-országnak öre ge dõ ta ná ri ál lo mánnyal kell a
21. szá zad kü szö bén szem be néz nie, mi köz ben a ta ná ri pá lyá val szem ben ta pasz tal ha tó ki hí vá sok egy -
re sok ré tûb bek.

A fe je zet azo kat az in di ká to ro kat mu tat ja be, ame lyek a ta nár el lá tott sá got és a ta ná ri tár sa da lom fõbb 
de mog rá fi ai jel lem zõ it te szik meg ra gad ha tó vá és össze ha son lít ha tó vá, s ez zel a ta ná ri pá lya egyes
országokbeli hely ze té rõl ad nak ké pet ( EAG 2002 D2 és EAG 2001 D2). A vo nat ko zó in di ká to rok be -
mu ta tá sá val vizs gál juk azo kat a té nye zõ ket is, ame lyek be fo lyá sol hat ják a ta ná ri pá lya von ze re jét, s
ez zel a ta ná rok kal kap cso la tos ok ta tás po li ti ka egyes le het sé ges te rü le te it. Mi vel a ta ná ri fi ze té sek
nagy ban hoz zá já rul nak ah hoz, hogy a pá lya von zó ma rad jon a te het sé ges fi a ta lok szá má ra, a fe je zet -
ben je len tõs hang súlyt kap a ta ná ri fi ze té sek elem zé se (EAG 2002 D6), de az in di ká to rok a ta ná ri mun ka -
ter he lés, a kö te le zõ ta ní tá si és mun ka idõ ala ku lá sát is igye kez nek meg ra gad ha tó vá ten ni az egyes
 országokban (EAG 2002 D7). Kü lön in di ká tor vizs gál ja a ta nu lók szem pont já ból a ta nu lá si idõ mennyi -
sé gét és en nek tan tár gyak sze rin ti fel osz tá sát, arra ke res ve vá laszt, hogy az egyes or szá gok ban a tanulók
mennyi idõt töltenek egy-egy oktatási szinten iskolai tanulással, s ebbõl – a 12 és 14 évesek – mennyi
idõt fordítanak az egyes tantárgyakra (EAG 2002 D1).
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1 Külön indikátor foglalkozik az iskolák számítógéppel való ellátottságával és az egyes országokban való használatával, ezt a
témát a kötetben szereplõ, felsõ középfokú oktatással foglalkozó tanulmány keretében tárgyaljuk.



6.1. Fog lal koz ta tot tak az ok ta tás ban, 
az egy ta nár ra jutó di á kok ará nya

A pe da gó gu sok lét szá ma és össze té te le a köz ok ta tá si rend sze rek egyik leg fon to sabb sa já tos sá ga, mi vel 
egy részt je len tõs mér ték ben ki hat az ok ta tás mi nõ sé gé re, más részt pe dig meg ha tá roz za a rend szer
költ ség ve té si for rás igé nyét. A vi lág fej lett ál la ma i nak több sé gé ben az utób bi idõk egyik leg je len tõ sebb
ne héz sé ge ab ból fa kad, hogy a pá lya von ze re jé nek csök ke né se kö vet kez té ben na gyobb a ta ná rok irán ti 
ke res let, mint a kí ná lat. En nek a hely zet nek a szük ség sze rû kö vet kez mé nye a ta nár hi ány je len sé ge,
mely nap ja ink ban egy re sür ge tõbb ke ze lést kí ván, mi vel a ta nár hi ány, il let ve a ta ná ri össze té tel ala ku -
lá sa, a pe da gó gu sok nem meg fe le lõ kép zett sé ge vagy ked ve zõt len kor össze té te le ki hat hat a szak mai
mun ka ered mé nyes sé gé re is. A ta ná ri mun ka erõ-ál lo mány re la tív nagy sá gát az is ko lás ko rú né pes ség
nagy sá ga mel lett olyan té nye zõk is be fo lyá sol ják, mint az át la gos osz tály lét szám, a tan órák szá ma, a
ta ná rok át la gos mun ka ter he lé se, va la mint a ta ní tá si idõ és a mun ka idõ egy más hoz vi szo nyí tott ará -
nya. A ta ná ri pá lya von ze re je rész ben a mun ka ter hek és mun ka kö rül mé nyek be fo lyá so lá sa ré vén nö -
vel he tõ – a bé rek eme lé se mel lett.

Az ok ta tá si rend sze rek nek mé re tük nél, em be ri erõ for rás igé nyük nél fog va min den or szág ban je -
len tõs sze re pük van a fog lal koz ta tás ban, kü lö nö sen a köz szol gá la ti szfé rán be lül. Az ok ta tás ban fog -
lal koz ta tot tak ab szo lút ér te lem ben vett nagy sá gát ér zé kel te tik a tel jes fog lal koz ta tot tak hoz vi szo nyí tó
mu ta tók. Az OECD tag or szá ga i nak ok ta tá si szek to rá ban fog lal koz ta tott mun ka erõ a tel jes mun ka erõ nek
1999-ben át la go san 5,4%-át kép vi se li. A ta ná ro kon kí vül ide tar toz nak a pe da gó gi ai mun kát se gí tõk, az 
is ko la ve ze tés és az ad mi niszt ra tív sze mély zet, va la mint az is ko la mû köd te té sét el lá tó, fenn tar tó dol -
go zók. A ma gyar ok ta tá si szfé ra fog lal koz ta tott ja i nak 7,1%-os aránya igen magas érték, hazánkon
kívül egyedül Csehország mutat hasonló értéket.

A ki zá ró lag ta ní tás sal fog lal ko zó mun ka erõ 1999-ben az OECD-tagállamokban át la go san 3,5%-át kép vi -
sel te a tel jes fog lal koz ta tott mun ka erõ nek, en nek túl nyo mó több sé gét (2,6%) a köz ok ta tás ban, ki sebb ré szét 
(0,6%) a fel sõ ok ta tás ban fog lal koz tat ták. A ta ná ri mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak ará nya az eu ró pai ál la -
mok több sé gé ben az OECD át la ga kö rül ala kul. A leg ki sebb ará nyú ta ná ri mun ka erõt a tá vol-ke le ti or szá -
gok, Dél-Ko rea és Ja pán fog lal koz tat ta (2,2, ill. 2,4%). Eu ró pá ban a leg na gyobb ará nyú pe da gó gus ál lo -
mány a ma gas egy fõre jutó GDP-vel ren del ke zõ Nor vé gi á ban ta lál ha tó (4,3%), ez a ki emel ke dõ arány
a többi skan di náv ál lam ra nem jel lem zõ. Finn or szág, Svéd or szág – ha son ló an a nyu gat-eu ró pai ál la mok
több sé gé hez – az OECD át la gá hoz kö ze lí tõ ará nyú ta ná ri mun ka erõt fog lal koz tat.

Ma gyar or szá gon nem zet kö zi össze ha son lí tás ban ki ug ró an ma gas a fog lal koz ta tot ta kon be lül a 
pe da gó gus mun ka erõ ará nya (4,9%), s je len tõs a köz ok ta tás ban fog lal koz ta tot tak ará nya is
(3,6%).2 A fel sõ ok ta tás ban dol go zók ará nya azon ban cse kély (0,6%), ez az OECD át la ga alatt
ma rad (EAG 2001 D2.4). A 90-es évek fo lya mán je len tõs mér ték ben csök kent a gye rek lét szám,
a pe da gó gus lét szám azon ban nem kö vet te ezt ha son ló mér ték ben, sõt a rend szer ben az el múlt
év ti zed ben meg fi gyel he tõ ex pan zi ós je len sé gek – pél dá ul az in téz mé nyek szá má nak emel ke -
dé se – a kö zép is ko lák ban még nö vel ték is a pe da gó gu sok lét szám szük ség le tét. Az utób bi
évek ben azon ban ez az igény in kább csök ke nõ ten den ci át mu tat, ami még sem ered mé nye zett
az is ko lák ban mun ka erõ-csök ke nést. A köz al kal ma zot ti mun ka kör bõl adó dó fog lal koz ta tá si
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2 A közoktatási törvény (Kt.) értelmében Magyarországon a pedagógusok munkakörébe tartoznak olyan feladatok is, amelyek 
nem feltétlenül jelentenek közvetlen oktatási tevékenységet (ilyenek a könyvtári feladatok ellátása, a gyermekek, tanulók
felügyelete, a kulturális nevelõtanári feladatok, a nevelési program, pedagógiai program elkészítése, a szakosztályvezetõi
feladatok, a szakmai munkaközösségi vezetõi feladatok stb.). Emellett a Kt.-nak megfelelõen a pedagógus kategóriába
tartoznak azok a szakemberek is, akik az OECD-terminológia szerint a pedagógiai munkát közvetlenül segítõk közé
tartoznának (pl. napközis nevelõ, iskolapszichológus stb.). Ez a tágabb terminológiabeli értelmezés tükrözõdik az OECD-nek 
jelentett magyarországi pedagógusszámban is.



biz ton ság je len sé gét tá maszt ja alá egy – a dip lo más pá lya kez dõk mun ka erõ-pi a ci hely ze tét
vizs gá ló – ku ta tás, mely sze rint ki sebb eséllyel lesz nek mun ka nél kü li ek azok, akik pe da gó gus
dip lo má val ren del kez nek. A munkaviszony stabilitása mellett azonban a relatív kereseti
lemaradás gyengíti a tanári pálya szelekciós és ösztönzési fel té tel rend sze rét.

A nem pe da gó gus mun ka kör ben dol go zók ará nya az OECD-tagállamokban 1999-ben meg kö ze lí tõ -
leg a fog lal koz ta tot tak 2%-át tet te ki: ez az arány kü lön bö zõ fog lal ko zá si cso por tok kö zött osz lik meg.
A leg na gyobb arányt az is ko lá kat kar ban tar tó, mû köd te tõ (0,6%) és az ad mi niszt ra tív sze mély zet kép -
vi se li (0,5%), a ki seb bik há nya dot az is ko la ve ze tõk, a ta ná rok mun ká ját se gí tõ és a ta nu ló kat se gí tõ
sze mély zet (0,3–0,3%) teszi ki (EAG 2001 D2.5).

Ma gyar or szá gon a nem pe da gó gus mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak együtt a tel jes mun ka erõ
2,2%-át tet ték ki 1999-ben, eb bõl 1,4%-os – az OECD-átlagot meg ha la dó arányt kép vi sel tek az
is ko lá kat kar ban tar tó, mû köd te tõ dol go zók. Az ad mi niszt ra tív mun ka kör ben dol go zók (0,8%)
ará nya is a ma ga sabb ér té kek kö zött sze re pel, ez még sem te kint he tõ ki ug ró adat nak. A ha zai
adat szol gál ta tás – a be so ro lá si ne héz sé gek bõl adó dó an – az 1999. év rõl nem tu dott ada tot
nyúj ta ni töb bek kö zött a pe da gó gi ai mun kát se gí tõk, az in téz mény ve ze tõk és a ta nu ló kat se gí -
tõ egyéb szak em be rek ese té ben, így az ide tar to zó fog lal koz ta tot tak a pe da gó gus ka te gó ri án
be lül ta lál ha tók (EAG 2001 D2.5). Ezt a prob lé mát már át hi dal ják a 2001-es ma gyar ok ta tá si
sta tisz ti ka ada tai, mely sze rint a pe da gó gi ai mun kát se gí tõ al kal ma zot tak a köz ok ta tás ban fog -
lal koz ta tot tak 8,4%-át tet ték ki, ará nyuk pe dig az óvo dák ban volt a leg ma ga sabb (OM  Statisz -
tika 2001).3

A ta ná ri fog lal koz ta tás ru gal mas le he tõ sé gét je len ti a rész mun ka idõs fog lal koz ta tás. A nem tel -
jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok ará nya a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben nö ve ke dést
je lez, leg alább is az 1995-ös és 1999-es ada tok össze ha son lí tá sa sze rint. Míg 1995-ben a rész mun ka idõ ben
fog lal koz ta tott ta ná rok ará nya át la go san 17,5% volt a fej lett tag ál lam ok ban, ad dig ez az arány 1999-ben
már 22,8%-ra ug rott. Az egész ok ta tá si rend szer ben a nem tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ta ná rok
ará nya 1999-ben Svájc ban volt a leg ma ga sabb, itt a pe da gó gu sok több mint fele (54,1%) rész mun ka -
idõ ben dol go zott; ami nek na gyob bik há nya dát el sõ sor ban a fel sõ ok ta tá si szfé ra fog lal koz ta tott jai te -
szik ki. Sváj con kí vül Né met or szág és Belgium alkalmaz jelentõs arányban nem teljes munkaidõben
tanárokat (EAG 2001 D2.4).

Ezt a faj ta ru gal ma sabb nak te kint he tõ fog lal koz ta tá si mó dot ke vés bé al kal maz zák ha zánk -
ban. Ma gyar or szá gon meg kö ze lí tõ leg az OECD át la gá nak fele, 11%-nyi ta ná ri (ok ta tói) mun -
ka erõ dol go zik rész mun ka idõs ként (EAG 2001 D2.4).4 Az ok ta tás ügyi sta tisz ti kai ada tok az
el té rõ for rás ered mé nye ként né mi leg más ké pet mu tat nak. E sze rint a köz ok ta tás ban fog lal -
koz ta tott pe da gó gu sok 15,8%-a dol go zik va la mi lyen for má ban rész mun ka idõ ben, 7,1%-uk
rész mun ka idõs mun ka kört tölt be, 8,7%-uk pe dig óra adó ként te vé keny ke dik. Mind két fog -
lal koz ta tá si tí pus ra jel lem zõ, hogy ará nyuk a fõ vá ro si is ko lák ese té ben a leg ma ga sabb (OM
Sta tisz ti ka 2001).

A ta ná ri mun ka erõ re la tív nagy sá ga a ta nu ló lét szám hoz vi szo nyít va mu tat ko zik meg. Az egy ta -
nár ra jutó ta nu lók ará nya a ta nu ló fe lõl ve szi szá mí tás ba a ta nu lás hoz való hoz zá fé rés le he tõ sé gét. Az
egy ta nár ra jutó ta nu lók ala csony szá ma ked ve zõ nek mond ha tó ab ból a szem pont ból, hogy fel té te lez -
he tõ en na gyobb fi gyel met jut a ta nu ló nak. Ugyan ak kor az ala csony ta nár-di ák arány nem fel tét le nül
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3 Az OM statisztikai adatbázisában – a Kt.-nek megfelelõen – ebbe a kategóriába tartoznak a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõsök, a dajkák, a gyógypedagógiai asszisztensek, a szabadidõszervezõk, a pedagógiai asszisztensek, az úszómesterek stb.

4 Az adatok a munkaerõ-piaci felvételbõl származnak, s ebbõl ered a jelzett eltérés a szolgáltatott adatok között.



ked ve zõ az ok ta tá si rend szer ha té kony sá ga szem pont já ból, sõt a költ ség nö ve ke dés kö vet kez té ben
stag ná ló vagy csök ke nõ ta nár bé rek mi att a ta ná rok pá lya el ha gyá sá nak esé lye is nõ. Ha az el múlt né -
hány év ta nár-di ák ará nyá nak ér té ke it az OECD át la gá ban vizs gál juk, ak kor meg ál la pít ha tó, hogy fo -
ko za to san csök ken az egy ta nár ra jutó ta nu lók szá ma. Ez ked ve zõ mun ka fel té te le ket te remt het ugyan
a köz ok ta tás ban dol go zó pe da gó gu sok nak, mö götte azon ban egy ke vés bé ör ven de tes ten den cia – az
is ko lás ko rú né pes ség apa dá sa – hú zó dik meg. A ta nár-di ák arány csök ke né se kü lö nö sen je len tõs az is -
ko la elõt ti ok ta tás ban és az alapfokú oktatásban, ahol 1996-ban még 17,6, illetve 18,3 volt ez az arány,
míg négy évvel késõbb már csak 15,5 és 17,7 (EAG 1998 B7.1, EAG 2002 D2.2).

Az el sõ sor ban eu ró pai ten den ci á kat ér zé kel te tõ OECD át la gá nak fo lya ma tos csök ke né se mel lett
fi gye lem re mél tó, hogy a leg ma ga sabb ta nár-di ák arány Dél-Ko re á ban ta lál ha tó, ahol az alap fo kú ok -
ta tás ban egy ta nár ra több mint 20 ta nu ló jut, a leg ala cso nyabb pe dig Dá ni á ban fi gyel he tõ meg, ahol
– szin tén az alap fo kú ok ta tás ban – 10,4 ugyan ez a szám. Az eu ró pai or szá gok kö zül Tö rök or szág ban a 
leg ma ga sabb a ta nár-di ák arány, alap fo kon kö zel har minc ta nu ló, ami a nagy ará nyú ta nu ló né pes ség -
nek is be tud ha tó. Eu ró pa meg ha tá ro zó or szá ga i ban – Ang li á ban, Fran cia or szág ban, Né met or szág -
ban – az óvo dai ne ve lés ben és az alap fo kú ok ta tás ban az egy ta nár ra jutó ta nu lók szá ma az OECD át -
la ga fe lett ta lál ha tó, míg a ma ga sabb ok ta tá si szin ten az át lag kö ze lé ben van. Ala cso nyabb a ta nár-di -
ák arány a me di ter rán or szá gok ban – Tö rök or szág ki vé te lé vel –, va la mint a leg több kép zé si szin ten a
skan di náv or szá gok ban és a volt szo ci a lis ta or szá gok ban, kü lö nö sen Ma gyar or szá gon (lásd 6.1. ábra
és füg ge lék 6.1. táblázat).
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6.1. ábra

Az egy tanárra jutó tanulók száma

For rás: EAG 2002 D2.2.



Az ez red for du lón a ha zai alap fo kú ok ta tás ban egy ta nár ra át la go san 11 ta nu ló ju tott, a kö zép -
fo kon ez a szám szin tén nem érte el a ti zen ket tõt (EAG 2002 D2.2.). Ez a fej lett ál la mok vi -
szony la tá ban is ala csony nak szá mí tó ta nár-di ák arány el sõ sor ban a re la tí ve ala csony ta nu ló lét -
szám nak és a ma ga sabb ta nár szám nak tud ha tó be. Ha zánk ban az ala csony ta nár-di ák arány a
tel jes fog lal koz ta tott ság, ala csony bé re zés és ala csony pénz ügyi ha té kony ság – ko ráb bi év ti ze -
dek gya kor la tá ból örök lött – hár ma sá val is össze függ. A struk tu rá lis okok mel lett azon ban
meg kell em lí te ni azo kat a fo gal mi és mód szer ta ni el té ré se ket is, me lyek a szé le sebb pe da gó -
gus fo ga lom használatából adódnak, s szintén hozzájárulnak a magas tanárlétszámhoz.

Az in di ká to rok kö zül az utób bi évek ben na gyobb fi gyel met ka pott az át la gos osz tály lét szám, mely
azt mu tat ja, hogy a pe da gó gu sok nak át la go san hány fõs osz tá lyok kal kell fog lal koz ni uk. Az elõbb tár -
gyalt ta nár-di ák arány mu ta tó ja lát szó lag szo ros össze füg gés ben áll ez zel az in di ká tor ral, a kap cso lat
még sem szük ség sze rû, mi vel na gyon ala csony ta nár-di ák aránnyal ren del ke zõ or szá gok ban is lé tez het -
nek ma gas át la gos osz tály lét szám ok. Az OECD osz tály ra vo nat ko zó de fi ní ci ó ja nem tel je sen egy ér tel mû, s 
ez fõ ként a fel sõbb év fo lyam okon ne he zí ti az össze ha son lít ha tó sá got. A mu ta tó szám ér té ke it je len tõ sen
be fo lyá sol ják a gyógy pe da gó gi ai ok ta tás és a szak is ko lai kép zés osz tály mé re tei, a tan tár gyak sze rin ti cso -
port bon tá sok stb. Az OECD-országokban az alap fo kú ok ta tás szint jén át la go san két fõ vel ala cso nyabb az
osz tá lyok lét szá ma, mint az alsó kö zép fo kon, ahol át la go san kö zel 24 fõ al kot egy osz tályt. Mind két is ko -
la szin ten ki emel ked nek a tá vol-ke le ti or szá gok és alap fo kon Tö rök or szág, ahol 30 fõ kö rü li vagy a fe let ti
lét szá mú osz tá lyok ban fo lyik a ta ní tás: Ko re á ban és Ja pán ban 38,5, il let ve 34,7 az osz tály lét szám az alsó
kö zép fo kon. A me di ter rán or szá gok kö zül Görög- és Olasz or szág ban, va la mint a skan di náv or szá gok ban 
az OECD át la gá nál ala cso nyab bak az osz tály lét szám ok. Fran cia or szág és Né met or szág az OECD át la gá -
hoz kö zel esõ ér té ke ket mu tat, Ma gyar or szág hoz ha son ló an (EAG 2002 D2.1.).

Ha zánk ban az alap- és az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban ta ní tó ta ná rok át la go san 20-21 fõs osz tá -
lyok kal fog lal koz nak, mely ter mé sze te sen fi no mabb – te rü le ti, is ko la tí pus sze rin ti – bon tás ban
nagy kü lönb sé ge ket ta kar. Az át la gos osz tály lét szám kis mér té kû kü lönb sége meg fi gyel he tõ a
fenn tar tók sze rin ti bon tás ban is: az ál la mi lag tá mo ga tott ma gán in téz mé nyek ben – az OECD-
 országok át la gá hoz ha son ló an – át la go san egy-két ta nu ló val ke ve sebb lét szá mú osz tá lyok ban
fo lyik a ta ní tás az alap fo kú ok ta tás ban (EAG 2002 D2.1).

6.2. A pe da gó gu sok kor és nem sze rin ti meg osz lá sa

A ta ná ri mun ka erõ nagy sá ga mel lett nagy je len tõ sé ge van a ta ná rok kor és ne mek sze rin ti  összetéte -
lének. A vi lág fej lett ál la ma i ban egy re nö vek võ prob lé mát je lent a ta ná ri mun ka erõ kor össze té te le. A fo -
lya ma to san idõ sö dõ ta ná ri ál lo mány – ami a pá lya von ze re jé nek csök ke né sét mu tat ja – több prob lé mát 
is fel vet. Egy részt a ma ga sabb élet ko rú pe da gó gu sok ne he zeb ben al kal maz kod nak az új év ez red ki hí -
vá sa i hoz, bár két ség te le nül sok hasz nos ta pasz ta lat tal ren del kez nek a ta nu lók fog lal koz ta tá sa te rén.
Más részt a na gyobb ará nyú 50 éven fe lü li ta ná ri mun ka erõ na gyobb költ ség ve té si ki adást is je lent, mi -
vel a pá lyán el töl tött idõ mi att õk ma ga sabb fi ze té si ka te gó ri á ba es nek, és to vább kép zé sük is na gyobb
költ sé ge ket emészt fel. Vé gül pe dig az egy re idõ sö dõ ta ná ri mun ka erõ hosszú tá von szük ség sze rû en
ta nár hi ányt okoz, mely az ok ta tás mi nõ sé gét ve szé lyez te ti, s arra kény sze rít he ti az is ko lá kat, hogy
nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná ro kat al kal maz za nak. Ne he zí ti a hely ze tet, hogy a ta ná rok
te kin té lyes ré sze vár ha tó an ak kor fog ja el ér ni a nyug díj kor ha tárt, ami kor – elõ re jel zé sek sze rint – a ta -
nu lók szá ma va la me lyest emel ked ni fog (EAG 2001 D2.1). A pe da gó gu sok kor össze té tel ének el to ló dá -
sát a ta ná ri szak ma vi szony lag ala csony presz tí zsén túl olyan té nye zõk is be fo lyá sol ják, mint a nyug -
dí ja zá si szo ká sok, a ta ná ri dip lo mát el fo ga dó más szek to rok ke re se ti le he tõ sé gei vagy a pályára való
visszatérés lehetõségei. A pedagógusok nemek szerinti összetétele mindenekelõtt a pálya vonzereje és a
kereseti lehetõségek szempontjából jelzésértékû.
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Az OECD tag ál la ma i ban mind há rom vizs gált ok ta tá si szin ten – alap fo kon, alsó és fel sõ kö zép fo -
kon – át la go san 40–49 év kö zöt ti pe da gó gu sok ta ní ta nak a leg na gyobb arány ban. A kö zép is ko lák ban
ok ta tó ta ná rok kö zel har ma da tar to zik ebbe a kor osz tály ba, és ke ve sebb mint 10% a 30 éves nél fi a ta -
lab bak ará nya. A leg ked ve zõt le nebb kor össze té tel Né met or szág ban és Svéd or szág ban fi gyel he tõ meg, 
ahol 1999-ben az alap fo kon ta ní tó pe da gó gu sok kö zel 40%-a öt ven év fe let ti volt, míg a 40 éves nél fi a -
ta lab bak csak 21%-ot kép vi sel tek. Az alap fo kú ok ta tás ban Szlo vá ki á ban és Dél-Ko re á ban ked ve zõ a
kor össze té tel: itt a tanárok közel több mint ötöde har minc éves nél fiatalabb (EAG 2001 D2.1).

Bár nem tud juk pon to san, hogy Ma gyar or szág ho gyan il leszt he tõ be ebbe a sor ba, mi vel en nél
az in di ká tor nál nin cse nek ma gyar ada tok, a ha zai ok ta tás ügyi sta tisz ti kai ada tok arra utal nak,
hogy a köz ok ta tás ban fog lal koz ta tott pe da gó gu sok kor meg osz lá sa az OECD át la gá hoz kö ze lít, 
il let ve an nál va la mi vel ked ve zõbb ké pet mu tat, ami nek együt tes oka le het a nõk nem zet kö zi
vi szony lat ban ala csony nyug díj kor ha tá ra és a köz ok ta tás ban való fog lal koz ta tottságuk ma gas
ará nya. En nek el le né re az el múlt évek ben ha zánk ban is ked ve zõt len irány ban vál to zott a fõ -
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok kor össze té te le. 1992 és 1999 kö zött a 30 éves nél fi a -
ta labb pe da gó gu sok ará nya 17-rõl 11%-ra esett vissza, míg a 40 fe let ti ek ará nya emel ke dett
(Var ga 2002). 2001-ben a köz ok ta tás ban fog lal koz ta tott pe da gó gu sok leg na gyobb ará nya (33%) 
a 40–49 éves kor osz tály ba tar to zott, 18%-uk 50–60 év kö zöt ti volt (OM Sta tisz ti ka 2001). A köz -
ok ta tás ban dol go zó szak kép zett pe da gó gu sok át la gos élet ko ra 1989 és 2001 kö zött 38,1-rõl 41,5 
évre, az alap fo kú ok ta tás ban dol go zó ké 37,2-rõl 41-re, a kö zép fo kon dol go zó ké pe dig 40,5-rõl
43,1-re emel ke dett (Var ga 2003).
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6.2. ábra

A nõk aránya a tanítással foglalkozó személyzeten belül oktatási
szintenként

For rás: EAG 2001 D9.2.



A pe da gó gus pá lya el sõ sor ban a nõk szá má ra von zó fog lal ko zás, s a je lek sze rint egy re in kább ez 
a jel lem zõ. Az OECD tag ál la ma i ban fog lal koz ta tott pe da gó gu sok nemi össze té tel ét te kint ve min den ok ta -
tá si szin ten na gyobb a nõk ará nya. Ál ta lá nos az a ten den cia, hogy az is ko la szin tek emel ke dé sé vel
együtt csök ken a nõk, és ez zel pár hu za mo san nö vek szik a fér fi ak ará nya. Míg át la go san 77%-os a nõk
ará nya az alap fo kú ok ta tás ban, ad dig a kö zép fo kú is ko lák ban dol go zó ta ná rok kö zel fele a fér fi nem -
hez tar to zik (1999). A me di ter rán és a volt szo ci a lis ta or szá gok ban – Cseh or szág ban, Szlo vá ki á ban –
azon ban az alap- és kö zép fok min den ok ta tá si szin ten nõi túl súly ta pasz tal ha tó. A skan di náv or szá -
gok ban az OECD-átlag kö rü li a ta ná rok nemi össze té te le, itt Dá nia a ki vé tel, ahol az alap fo kú is ko lák -
ban meg kö ze lí tõ leg 40%-os, a középiskolákban pedig 70%-os a férfi tanárok ará nya (lásd 6.2. ábra és
füg ge lék 6.3. táblázat).

Ma gyar or szá gon a pe da gó gus mun ka erõ élet ko ra ked ve zõbb sok fej lett or szá gé nál, nemi
össze té te le azon ban ked ve zõt le nebb ké pet mu tat. Ha zánk ban – a volt szo ci a lis ta or szá gok hoz
ha son ló an – egy ér tel mû en a nõk túl sú lya jel lem zõ min den ok ta tá si szin ten. Ezek kö zül ter mé -
sze te sen ki emel ke dik az is ko la elõt ti ne ve lés, ahol az óvo da pe da gó gu sok kö zel 100%-a a nõi
nem hez tar to zik. Az alap- és kö zép fo kon is ma ga sabb a nõk ará nya az OECD át la gá nál.5 Ma -
gyar or szá gon a ta ná ri pá lya el nõ i e se dé se nem új ke le tû, az 1990-es évek ben még is a nõk ará -
nyá nak erõ tel jes nö ve ke dé sét fi gyel het jük meg a köz ok ta tá si szek tor ban. 1992-ben a pe da gó -
gus mun ka erõ nek 75%-a volt nõ, ez a szám az ez red for du ló ra már 82%-ra emel ke dett: az
alapfokú oktatásban 85,4%-ról 88%-ra, a középfokú oktatásban 46,9%-ról 61,1%-ra (Varga
2003).

6.3. A ta ná rok ke re se te az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban
A ta ná ri szak ma meg fe le lõ után pót lá sá nak kér dé se szo ro san össze függ a ta ná ri ke re se tek és mun ka -
kö rül mé nyek kér dé sé vel, mi vel mind ket tõ je len tõs mér ték ben be fo lyá sol ja a ta ná ri pá lya mel let ti dön -
té se ket, ez ál tal pe dig a ta ná ri pá lyá ra ke rü lõk szá mát és össze té tel ét. Más fe lõl a ta nár bé rek kér dé se
na gyon fon tos az ok ta tá si rend szer ha té kony sá ga szem pont já ból is, mi vel az ok ta tás ra for dí tott ki adá -
so kon be lül a ta nár bé rek jelentik a költségvetés legnagyobb tételét.

A ta ná ri ke re se tet több né zõ pont ból vizs gál juk. Az egyik in di ká tor ab szo lút ér ték ben, USA dol -
lár ra és vá sár ló erõ-pa ri tás ra (PPP) át szá mít va je le ní ti meg a ta nár bé re ket. Egy má sik mu ta tó a ta ná ri
ke re se te ket az egy fõre esõ GDP ará nyá ban adja meg, mely az adott or szág anya gi erõ for rá sa i hoz vi -
szo nyít va méri a hu mán erõ for rás ba tör té nõ be fek te tés mér té két. Ezen kí vül mind két in di ká tor nál meg -
je le nik az ok ta tás ban el töl tött idõ hossza (ta ní tá si ta pasz ta lat) és a kép zett ség szint je mint a ta ná ri ke -
re set nagy sá gát be fo lyá so ló té nye zõk. Az elõb bi nél a kez dõ, a 15 éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ és a
ma xi má lis fi ze tést kapó ta ná rok bé rei je len nek meg. Az utób bi nál a há rom vizs gált ok ta tá si szint az
alap fok, az alsó és a fel sõ kö zép fok szint je. To váb bi elem zé si szem pont ok az egy ta ní tá si órá ra jutó ta -
nár bé rek össze ge, a kü lön bö zõ pót lé kok kereseten belüli rendszere, valamint a tanári keresetek és más 
foglalkozási ágazatok munkabéreinek összehasonlítása.

Az OECD-országokban a 15 éves mun ka ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ta ná rok 2000. évi át lag ke re se te
10 000 és 55 000 dol lár kö zött mo zog, a leg ke ve seb bet Ma gyar or szá gon, a leg töb bet pe dig Svájc ban ke -
re sik a pe da gó gu sok. Az ok ta tá si szin te ken fel fe lé ha lad va a ta ná ri fi ze té sek jel lem zõ en emel ked nek.
2000-ben az alap fo kú ok ta tás ban 29 407, az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban 31 221, a fel sõ kö zép fo kú ok ta -
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5 Idõsoros elemzést a nemzetközi adatok nem tesznek esetünkben lehetõvé, mivel a középiskola és a középfok utáni nem
felsõfokú képzések általános és szakképzõ programjainál a tanárok számítása módszertanilag más a 2001-es évben, mint a
korábbi években. Ennek következtében a fõállású pedagógusok létszámának bontása jobban igazodik ugyan a jelenlegi
képzési rendszerhez, az újabb adatok viszont nem vethetõek közvetlenül össze a korábbi évek adataival.



tás ban pe dig 33 582 dol lár volt az át lag ke re set.6 A nö ve ke dés mér té ke azon ban az egyes ok ta tá si szin -
tek kö zött or szá gon ként kü lön bö zõ: míg Ang li á ban, Nor vé gi á ban, Por tu gá li á ban a ta ná rok ke re se te a
fel sõ kö zép fo kon nem tér el je len tõ sen az alap fo kon ta ní tó ta ná rok ke re se té tõl, ez a kü lönb ség Hol lan -
di á ban és Svájc ban más fél sze res. Egy má sik je len tõs mér ték ben dif fe ren ci á ló té nye zõ a mun ka ta pasz -
ta lat: a kez dõ fi ze té sek és a 15 éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ta ná ri fi ze té sek kö zöt ti kü lönb ség egyes
or szá gok ban – Angliában , Dániában, Törökországban – nem jelentõs, másutt viszont – Portugáliában,
Koreában – igen számottevõ mértékû (EAG 2002 D6.1).

Ha zánk ban a 15 éves ta ní tá si ta pasz ta lat tal ren del ke zõ pe da gó gus fi ze té se – vá sár ló erõ-pa ri tá -
son (PPP) szá mol va – 8659 USD az alap- és az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban, és 10 896 USD a kö -
zép fo kú ok ta tás ban (2000).7 A ta ná ri ke re se tek ma gyar ada tai a tény le ges bér nagy sá got je le ní -
tik meg, mely nek kö vet kez té ben ezek – a jog sza bá lyi elõ írá sok hoz ké pest – va la mi vel ma ga -
sabb ér té ket mu tat nak. A köz al kal ma zot ta kat, s ezen be lül a pe da gó gu so kat érin tõ 2002. õszi
je len tõ sebb bér eme lés ha tá sai a ké sõb bi OECD-kiadványok ada ta i ban lesz nek ér zé kel he tõk.

A pe da gó gus bé rek nagy sá ga ön ma gá ban ne he zen ele mez he tõ, cél sze rûbb össze vet ni olyan egyéb
in di ká to rok kal, mint a kö te le zõ ta ní tá si órák szá ma, a ta ní tá son kí vü li egyéb mun ka ter hek, osz tály lét -
szám ok stb. Ezek együt te sen ha tá roz zák meg a ta ná ri mun ka mi nõ sé gét, va la mint a ta ná ri pá lya presz tí -
zsét, a pe da gó gu sok köz ér zet ét. A ta ná ri ke re se tek ta ní tá si idõ függ vé nyé ben tör té nõ össze ha son lí tó elem zé sé -
re az egy órá ra ve tí tett ke re set ad le he tõ sé get. Ez a mu ta tó nem ve szi ugyan fi gye lem be a ta ní tás sal
 összefüggõ te vé keny sé gek mind egyi két, még is le he tõ vé tesz egy faj ta becs lést az egy ta ní tá si órá ra esõ
költ sé gek rõl az egyes or szá gok ban. A 15 éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ta nár az alap fo kú ok ta tás ban át la -
go san 37 dol lárt ke res egy ta ní tá si órá val, 44 dol lárt az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban, és 53 dol lárt a fel sõ kö -
zép fo kon (2000). Az egy órá ra jutó ke re set – Ma gyar or szá gon kí vül – jel lem zõ en Cseh or szág ban és Tö rök -
or szág ban a leg ala cso nyabb: 14, il let ve 22 dol lár az alap fo kú ok ta tás ban, s 18, il let ve 26 dol lár a fel sõ
 középfokú ok ta tás ban. A leg ma ga sabb ér té ke ket Dá ni á ban, Né met or szág ban, Svájc ban és Dél-Ko re á ban
ta lál juk, ahol a ta ná rok 50 és 60 dol lár kö rül ke res nek órán ként. A szél sõ ér té kek kö zött je len tõs, gyak ran
négy sze res kü lönb sé gek fi gyel he tõ ek meg: egy kö zép is ko lai ta nár Svájc ban pél dá ul kö zel 100 USD-t ke res
tan órán ként, míg ha zánk ban en nek ötöd ré szé ért, húsz dol lá rért dol go zik (EAG 2002 D6.1 folyt.).

Ma gyar or szá gon a 15 éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ pe da gó gus egy ta ní tá si órá ra (60 perc re)
jutó mun ka bé re az alap fo kú ok ta tás ban ti zen egy dol lárt, az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban 16 dol -
lárt tesz ki (2000). Ez az OECD-tagállamok kö zött a leg ala cso nyabb ér té ke ket je len ti, ami azon
kí vül, hogy vi szony lag ala cso nyak a ha zai pe da gó gus bé rek, arra is utal, hogy egy tan órá ra ve -
tí tet ten ala csony a pá lya anya gi meg be csült sé ge. Szá mí tás ba véve, hogy a ha zai kö te le zõ ta ní -
tá si órák szá ma is ala csony nem zet kö zi vi szony lat ban, a ta ná ri jö ve del mek éves szintje
szükségképpen kedvezõtlenül alakul.

Az egyes or szá gok fi nan szí ro zó ké pes sé gé vel való össze ve tés le he tõ sé gét az egy fõre jutó GDP
mu ta tó ja te rem ti meg. A ta ná ri át lag fi ze tés az egy fõre jutó GDP ará nyá ban azt mu tat ja, hogy az adott or -
szág a gaz da ság tel je sí tõ ké pes ség éhez vi szo nyít va mennyit for dít a pe da gó gu sok ke re se té re. A 15 éves 
gya kor lat tal ren del ke zõ ta ná ri fi ze té sek – az OECD-országok át la gá ban – a GDP-hez vi szo nyít va
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6 Ez a mutató az országok többségénél a törvényben elõírt és nem a tényleges kereseteket veszi figyelembe, nem tartalmazza
továbbá az alapilletményen felül kapott egyéb anyagi juttatásokat. Néhány ország – így Magyarország – esetében elõfordul
ettõl eltérõ, például a tényleges kereseti arányokon alapuló adatszolgáltatás. 

7 Magyarországon az OECD-adatszolgáltatás az Országos Munkaügyi (Módszertani) Központ által gyûjtött „Az egyéni bérek
(illetmények) és keresetek” adatszolgáltatás (bértarifa-felvétel) adatainak felhasználásával készül. Az adatfelvétel minden év 
májusában történik, s a helyi költségvetési intézményekben teljes körû, a központi költségvetési intézményekrõl pedig 9%-os 
reprezentatív minta készül a költségvetési intézményekben foglalkoztatottakról. Az adatfelvétel nem tartalmazza a nem
állami iskolákban dolgozók béradatait.



1999-ben ala cso nyab bak vol tak, mint 1994-ben, ami azt mu tat ja, hogy a köz szfé rá ban a fi ze té sek jel -
lem zõ en las sab ban nõt tek, mint a maga a GDP. A ta ná ri fi ze té sek GDP-hez vi szo nyí tott ará nya az
alap fo kú ok ta tás ban Cseh or szág ban, Nor vé gi á ban és Ma gyar or szá gon a leg ala cso nyabb, s Ko re á ban
és Tö rök or szág ban a leg ma ga sabb. Egyes or szá gok ban – Ko re á ban, Tö rök or szág ban, Por tu gá li á ban –
a GDP vi szony lag ala csony, a pe da gó gus bé rek re itt arány lag még is több anya gi erõ for rás jut, va gyis
az egyes ok ta tá si rend sze rek a gaz da ság ere jé hez ké pest na gyobb pénz ügyi for rást biz to sí ta nak a pe -
da gó gu sok jö ve del mi hely ze té nek ala kí tá sá ra. Más or szá gok ban – Iz lan don, Nor vé gi á ban – ép pen el -
len ke zõ leg, a vi szony lag ma gas GDP mel lett ala cso nyabb ta ná ri fi ze té sek fi gyel he tõk meg. Vé gül
vannak országok, amelyekre mindkét szempontból alacsony – Magyarország, Cseh Köztársaság –,
illetve magas értékek – USA, Svájc – jellemzõk (EAG 2002 D6.1).

Ha zánk ban a vi szony lag ala csony ér té kû egy fõre jutó GDP mel lett az ok ta tá si szfé rá ban dol -
go zók, s ezen be lül a pe da gó gu sok bé ré re szánt össze gek is ala cso nyak. A 15 éves gya kor lat tal
bíró ta ná rok át lag fi ze té se az egy fõre jutó GDP ará nyá ban 2000-ben 71% volt az alap- és az alsó 
kö zép fo kú ok ta tás ban, és 89% a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban. A ha son ló gaz da sá gi fel té te lek kel
ren del ke zõ Cseh or szág ra még en nél is ala cso nyabb ér té kek jel lem zõk, ami azt je len ti, hogy a
ta nár bé rek re a gaz da ság tel je sí tõ ké pes ség éhez ké pest töb bet for dí ta nak ha zánk ban, mint Cseh -
or szág ban. 

A köz szfé rá ban dol go zó más fog lal ko zá si cso por tok kal való össze ve tés a ta ná ri pá lya ver seny ké pes sé -
gét mu tat hat ja meg a vizs gá lat ba be vont egyéb fog lal ko zá si ka te gó ri ák hoz mér ten. Az alap fo kú ok ta -
tás ban dol go zó pe da gó gu sok fi ze té se a ki vá lasz tott fog lal ko zá si ka te gó ri ák hoz (köz tiszt vi se lõ, mér -
nök, or vos) vi szo nyít va min de nütt ala csony nak mond ha tó. Az ápo ló nõk és az óvó nõk ugyan ak kor en -
nél ked ve zõt le nebb hely zet ben van nak. Kü lö nö sen ala csony az alap fo kon ta ní tó ta ná rok fi ze té se
eb ben az össze füg gés ben Ka na dá ban, Fran cia or szág ban és Olasz or szág ban, a Me xi kó ban, Spa nyol or -
szág ban és Gö rög or szág ban dol go zó pe da gó gu sok el len ben vi szony lag jobb po zí ci ó ban van nak a
vizs gált egyéb fog lal ko zá sok több sé gé hez ké pest (lásd 6.3. ábra és füg ge lék 6.4. táblázat).

Ma gyar or szá gon az ál ta lá nos is ko lák ban dol go zó ta ná rok fi ze té sé nél kö zel 10–30%-kal ke res -
nek ke ve seb bet az ápo ló nõk és az óvo da pe da gó gu sok, míg a köz tiszt vi se lõk ugyan ennyi vel
töb bet (1996). Az OECD 2003. évi elõ ze tes ada tai sze rint 2001-ben a kö zép is ko lai ta ná rok nál
több mint 30%-kal ke ve sebb fi ze tést kap nak az óvo da pe da gó gu sok, a szo ci á lis mun ká sok és a
ápo ló nõk, a fel sõ ok ta tás ban ta ní tók és a köz tiszt vi se lõk pe dig ennyi vel töb bet ke res nek (EAG
2003 D6.3).

Fon tos össze ha son lí tá si szem pont a ta ná ri fi ze té sek emel ke dé se a ta ní tá si ta pasz ta lat – a mun ka vi szony 
hossza – függ vé nyé ben is. Az OECD tag ál la ma i ban az alap fo kú ok ta tás ban ta ní tó ta ná rok 15 éves ta ní tá -
si ta pasz ta lat utá ni fi ze té se át la go san 37%-kal, egyes or szá gok ban 11%-kal, má sutt 94%-kal ha lad ta
meg a kez dõ fi ze tés mér té két (2000). Az alsó kö zép fo kú ok ta tá si szin ten a leg több or szág ban ha son ló a 
nö ve ke dés, a fel sõ kö zép fo kon pe dig va la mi vel ma ga sabb: az OECD-országok át la gá ban 39%. Az
alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban át la go san 25 év szük sé ges ah hoz, hogy a ta ná rok a kez dõ fi ze tés tõl el -
jus sa nak a leg ma ga sabb fi ze té si ka te gó ri á ig. Van, ahol ez az idõ jó val rö vi debb: ke ve sebb mint 10 évet
vesz igény be Ang li á ban, Dá ni á ban, Auszt rá li á ban és Új-Zé lan don; és van, ahol sok kal hosszabb: akár
37-42 év is szük sé ges hoz zá Ma gyar or szá gon, Spa nyol or szág ban és Ko re á ban (EAG 2002 D6.1 folyt.)

Ma gyar or szá gon a 15 éves ta ní tá si ta pasz ta lat tal ren del ke zõ pe da gó gu sok és a pá lya kez dõ ta -
ná rok fi ze té se kö zött az OECD át la gá nál na gyobb el té rést ta lá lunk. Az alap fo kon és az alsó kö -
zép fo kon ta ní tók ese té ben át la go san 42%-kal töb bet ke res nek a 15 éves mun ka vi szonnyal ren -
del ke zõ ta ná rok a pá lya kez dõk höz ké pest. Ez az arány szám a kö zép is ko lai ta ná rok nál még
 nagyobb, pon to san 48%-kal ma ga sabb fi ze tést je lent. Nem zet kö zi össze ha son lí tás ban ha zánk
eb ben a te kin tet ben nem áll ked ve zõt len po zí ci ó ban, ez az ér ték azon ban csak egy faj ta vi szo -

125

A  t a  n u  l á  s i  k ö r  n y e  z e t  é s  a z  i s  k o  l a  s z e r  v e  z e  t e



nyí tást fe jez ki, a tény le ges át lag ke re se tet nem mu tat ja meg. Emel lett köz tu dott, hogy ha zánk -
ban a pe da gó gus pá lya meg le he tõ sen „la pos”: pon to san negy ven évet kell ta nár ként dol goz ni
ah hoz, hogy va la ki el ér je a fi ze té si ma xi mu mot, és ez sem ki emel ke dõ en ma gas a kez dõ ta ná ri
fi ze té sek hez vi szo nyít va. A negy ven év nem zet kö zi össze ha so ní tás ban ki ug ró adat, egye dül
Spa nyol or szág ban kell en nél is hosszabb mun ka vi szony ah hoz, hogy a fog lal koz ta tott pe da gó -
gus el ér je bér ská lá já nak csú csát.

A fi ze té sek emel ke dé se a leg több or szág ban bér ská lá hoz kö tött, bár van olyan or szág – Svéd or -
szág –, ahol nincs ilyen, s a ta ná rok egyé ni leg kap ják a fi ze té sü ket, amely a vég zett ség, a fej lesz té si te -
vé keny sé gek ben való rész vé tel, va la mint a mi nõ sé gi mun ka függ vé nyé ben emel ke dik. A bér ská lán
való elõ re lé pés a leg több or szág ban a mun ka ta pasz ta lat és a vég zett ség függ vé nye, a va ló ság ban
azon ban szá mos más té nye zõ be fo lyá sol ja, mint pél dá ul a 13. havi fizetés vagy a regionális pótlékok.

A bér ská la mel lett szá mos ok ta tá si rend szer al kal maz egyéb ösz tön zõ ele me ket is a ta nár ke re se te -
ken be lül, ame lyek a kez dõ fi ze té sek mel lett szin tén mo ti vál hat ják a fi a ta lo kat a pá lya vá lasz tá sá ra.
A legtöbb or szág ban az adott – több nyi re hát rá nyos hely ze tû – tér ség ben való mun ka, az elõ írt nál ma -
ga sabb vég zett ség, a több tárgy ból szer zett ké pe sí tés, a kü lön bö zõ csa lá di pót lé kok vagy a sa já tos ok -
ta tá si igé nyek kel ren del ke zõ ta nu lók kal való fog lal ko zás ra jo go sí tó ké pe sí tés mind emel he tik a kez dõ
fi ze tés mér té két. A gya kor lat ban a már ok ta tó ta ná rok ese té ben a ta ná rok mun ká ját ér té ke lik; ily mó -
don a spe ci á lis te vé keny sé gek ben való rész vé telt, az is ko la ve ze tõi te vé keny sé get, ma ga sabb is ko lá -
zott ság meg szer zé sét, szak mai to vább kép zés ben való rész vé telt, illetve a kiemelkedõ tanítási
gyakorlatot jutalmazzák és ösztönzik pótlékok segítségével (EAG 2002 D6.2).
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A kategória legmagasabb fizetése 

6 . 3 .  á b r a

 Éves tanári fi ze té sek az alsó középfokú oktatásban a minimális végzettséggel
 rendelkezõk esetében (2000) (USA dollárban vásárlóerõ-paritáson)

For rás: EAG 2002 D6.1



Ma gyar or szá gon – ha son ló an a töb bi OECD-tagországhoz – az alap il let mé nyen felül a bér pót -
lé kok és egyéb jö ve de lem for rás ok együt te sen te szik ki a ta ná rok tény le ges ke re se tét. Ide ér ten -
dõ a fent em lí tett for rá so kon kí vül a kö zel 10%-ot ki te võ túl óra díj és he lyet te sí té si díj, va la mint 
a to váb bi 10%-ot je len tõ havi és nem havi rend sze res ség gel ki fi ze tett pré mi u mok (Var ga 2002). 
A pót lé kok je len tõs ré szé rõl jog sza bály ok ha tá roz nak, de oda íté lé sük – el sõ sor ban pénz ügyi
szem pont ból – az is ko la igaz ga tók ha tás kö ré be tar to zik. Pót lék jár pél dá ul a fel zár kóz ta tó, te -
het ség gon do zó fog lal ko zá sért, a kü lön bö zõ szak kö rök ve ze té sé ért, a spe ci á lis te vé keny sé gek
– pá lya vá lasz tá si ta nács adás, men tor ta nár – vál la lá sá ért stb.

6.4. A pe da gó gu sok ta ní tá si ide je és mun ka ide je
A ta ní tá si órák szá ma je len tõs mér ték ben be fo lyá sol ja az ok ta tás ra for dí tott ki adá sok ala ku lá sát, szo -
ro san össze függ a ta ná ri mun ka kö rül mé nyek kel és a ta ná ri pá lya von ze re jé vel is. A ta ná rok ta ní tá si
ide je és mun ka ide je az egyes or szá gok ban igen el té rõ en van de fi ni ál va és sza bá lyoz va. A ta ní tá si idõ
mennyi sé gén kí vül el sõ sor ban a ta ní tott di á kok és tár gyak szá ma ha tá roz za meg a ta ná rok mun ka ter -
he lé sét, de ál ta lá no san jel lem zõ e mel lett, hogy a mun ka idõn be lül szá mos, nem ta ní tá si te vé keny sé get 
is el vár nak tõ lük, bár ezek mér té ke és jel lem zõi or szá gon ként je len tõs kü lönb sé get mu tat nak.

A ta ní tá si órák szá ma az OECD-n be lül na gyon kü lön bö zõ kép pen ala kul az egyes ok ta tá si szin -
te ken és or szá gok ban.8 Az alap fo kú ok ta tás ban a ta ní tá si órák szá ma 2000-ben évi 635 és 1139 kö zöt ti
– át la go san 792 – volt: a leg ma ga sabb az USA-ban, a leg ala cso nyabb pe dig Ma gyar or szá gon. Az alsó
kö zép fo kon az át la gos óra szám va la mi vel ke ve sebb: át la go san 720, a fel sõ kö zép fo kon az át la gos óra -
szám ok még ala cso nyab bak: át lag 648. A ta ní tá si órák éves szá ma jel lem zõ en ma gas az an gol szász or -
szá gok ban – USA, Új-Zé land, Auszt rá lia –, Hol lan di á ban és Bel gi um ban, és az át lag alatt ma rad a
skan di náv or szá gok ban, va la mint a volt szo ci a lis ta or szá gok ban. Az ok ta tá si szin ten ként ta pasz tal ha -
tó óra szám be li kü lönb ség vál to zó az egyes or szá gok ban: az alap-, az alsó és fel sõ kö zép fok kö zöt ti el -
té rés pél dá ul Né met or szág ban, Dá ni á ban, Nor vé gi á ban és a Cseh Köz tár sa ság ban je len tõs, más hol
– az USA-ban, Hol lan di á ban, Finn or szág ban, Auszt ri á ban – je len ték te len vagy nincs is. Az or szá gok
át la gá ban 1996 és 2000 kö zött sze rény csök ke nés ta pasz tal ha tó az összes óra szám te kin te té ben, e mö -
gött azon ban el len té tes ten den ci ák fi gyel he tõk meg: egyes or szá gok – pél dá ul Bel gi um, Spa nyol or szág 
– csök ken tet ték, más or szá gok – pél dá ul az USA, Svájc, Ma gyar or szág, Né met or szág – ugyan ak kor
nö vel ték a kö te le zõ ta ní tá si óra szá mo kat az egyes ok ta tá si szinteken. Olyan ország is van – Portugália, 
Franciaország –, amely az alapfokon növelte, a magasabb oktatási szinteken ezzel szemben
csökkentette a tanítási órák kötelezõ számát (EAG 2002 D7.2).

Nem zet kö zi össze ha son lí tás ban igen ked ve zõ nek tûn nek a ma gyar mu ta tók, a ma gyar ta ná rok 
ta ní tá si órá i nak szá ma a leg ala cso nyab bak közé tar to zik min den ok ta tá si szin ten: az alsó és a
fel sõ kö zép fo kon ta ní tó ta ná rok éves ta ní tá si ide je 555 óra, az ál ta lá no san el várt túl órák, dél -
utá ni fog lal ko zá sok azon ban eb ben az ér ték ben nin cse nek ben ne.9 Az ada tok így a leg ala cso -
nyab bak közé tar toz nak az OECD-tagállamok kö zött. Ez össze függ a sok év ti ze des szo ci a lis ta
ha gyo mánnyal, amely a tel jes fog lal koz ta tás, ala csony bé re zés és ala csony hatékonyság
hármasára épült.
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8 A táblázatban a 60 perces órákra átszámított nettó tanítási idõ szerepel.

9 Számításból adódó különbséget jelent a 2000. évi adatok esetében, hogy az alapfokú oktatásban foglalkoztatott tanítók
tanítási idejébe az országok többsége az óraközi szüneteket is beleszámította, a magyarok viszont nem. A 2001. évi adatokba
az OECD-elõírásoknak megfelelõen ezek már minden ország adataiba, így a magyar adatokba is egységesen be lettek
számítva.



A ta ní tá si órák éves szá má nak ala ku lá sa össze függ a ta ní tá si év or szá gon kén ti szer ve zõ dé sé vel. A
tan év hosszá nak ala ku lá sa 34 és 42 hét kö zött vál to zik, a ta ní tá si na pok éves szá ma 175 és 200 kö zött van. 
A tan év hossza jel lem zõ en azo nos az alap fo kú és az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban, Gö rög or szág és Ír or szág
ki vé te lé vel, ahol az elõb bi ket tõ, il let ve négy hét tel hosszabb. A ta ní tá si év he tek ben mér ve Dá ni á ban és
Me xi kó ban tart a leg to vább, na pok ban szá mol va még is Ko re á ban a leg hosszabb, ahol he ten te 6 na pot jár -
nak a ta nu lók is ko lá ba. A leg rö vi debb ta ní tá si évet Por tu gá li á ban és Olasz or szág ban ta lál juk, de vi szony -
lag rö vid a tan év Ja pán ban és Fran cia or szág ban is (lásd 6.4. ábra és füg ge lék 6.6. táblázat).

Ma gyar or szág Ko re á hoz, Spa nyol or szág hoz és Bel gi um hoz ha son ló an a rö vi debb tan évû or szá -
gok kö zött he lyez ke dik el. A tan év hossza Ma gyar or szá gon a 1990-es évek ben két al ka lom mal
vál to zott: 1998-ban két hét tel meg hosszab bo dott: 175 nap ról 185-re, majd 2002 õszé tõl még is 180
nap ra csök kent. Ha zánk ban a ta ní tá si órák ala csony szá ma rész ben a vi szony lag rö vid tan év vel,
rész ben pe dig a ta ná rok vi szony lag ala csony kö te le zõ ta ní tá si óra szá má val függ össze.

A ta ná rok éves ta ní tá si és mun ka ide jé nek a má sik össze te võ je a ta ní tá si, il let ve mun ka órák kö te le zõ
szá ma. A ta ná rok mun ka ide je és ta ní tá si ide je a leg több or szág ban köz pon ti lag van sza bá lyoz va. A ta -
ná ri mun ká nak a ta ní tás csak egy ré sze, je len tõs ezen kí vül az órá ra való ké szü lés sel, a dol go zat ja ví -
tás sal és az ad mi niszt rá ci ó val töl tött idõ ará nya is. A ta ní tá si idõ mel lett az or szá gok egy ré szé ben a
mun ka idõ is meg van ha tá roz va. A sza bá lyo zás alap ján pél dá ul Ang li á ban, Né met or szág ban, Por tu -
gá li á ban, Spa nyol or szág ban, Svéd or szág ban, Ma gyar or szá gon vagy Nor vé gi á ban a ta ná rok nak meg -
ha tá ro zott idõt kell dol goz ni uk, ami mind a ta ní tást, mind a ta ní tá son kí vü li te vé keny sé get ma gá ban
fog lal ja. Ezen be lül or szá gon ként vál to zó a ta ní tá si idõ és a mun ka idõ egy más hoz való vi szo nya. Ti pi -
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6.4. ábra

A net tó ta ní tá si órák szá ma a tan év egé szé ben (2000)

For rás: EAG 2002 D7.1



ku san a ta ní tá si idõ van meg szab va, de egyes or szá gok ban – Ang li á ban, Spa nyol or szág ban – azt is
sza bá lyoz zák, hogy mennyi idõt kell a ta ná rok nak az is ko lá ban töl te ni ük. Ang li á ban nincs sza bá lyoz -
va a mi ni má lis ta ní tá si idõ, a ta ná rok nak 195 na pon át heti át lag ban 32,5 órá ban kell el ér he tõ nek len ni -
ük – az is ko lá ban tar tóz kod ni uk –; ez az idõ ma gá ban fog lal ja a ta ní tást, a to vább kép zést és más te vé -
keny sé ge ket egy aránt. Más or szá gok ban – Bel gi um ban, Finn or szág ban, Fran cia or szág ban – a ta ná rok -
nak for má li san csak a ta ní tás ide je alatt kell az is ko lá ban len ni ük. Né hány or szág ban a ta ní tá si idõ
mel lett a mun ka idõ is kü lön meg van ha tá roz va: Dá ni á ban az al sóbb ok ta tá si szin te ken egy ta ní tá si
órá ra egy órá nyi ké szü lé si idõt és fél órá nyi nem tanítási tevékenységet számolnak; a felsõ középfokon
a felkészülési idõ egy részét a hatóságok és a szakszervezetek közti kollektív megállapodás rögzíti,
másik része pedig az iskola szintjén van definiálva (lásd füg ge lék 6.6 táblázat).

A ta ná ri mun ka idõ a ma gyar sza bá lyo zás ban és gya kor lat ban nem osz lik ré szek re. A ta ná rok
mun ka ide jét a köz al kal ma zot ti tör vény sza bá lyoz za, ha son ló an Auszt ri á hoz, Ja pán hoz és Ko -
re á hoz.10 A köz al kal ma zot ti sza bá lyo zá son túl meg van szab va a ta ná rok heti kö te le zõ ta ní tá si
ide je. Az ok ta tá si tár ca a 2001/2002. tan év tõl át la go san 1,6 órá val emel te meg az egyes pe da gó -
gus mun ka kö rök ben ta ní tók heti kö te le zõ ta ní tá si óra szá mát: az ál ta lá nos is ko lá ban szak ta ní -
tást vég zõ ta ní tó, ta nár ese té ben pél dá ul 20-ról 22 órá ra, kö zép is ko lai és szak is ko lai ta nár ese -
té ben szin tén 20-ról 22 órá ra nõtt a kö te le zõ ta ní tá si óra szám. Az új kor mány za ti cik lus elsõ – a 
köz ok ta tá si tör vényt mó do sí tó – in téz ke dé se i nek egyi ke a meg emelt óra szám ok csök ken té se,
il let ve a ko ráb bi ál la pot vissza ál lí tá sa volt, mely már a 2002/2003-as tan év ben ér vény be lé pett.
Mind azo nál tal a ta ná rok Ma gyar or szá gon jel lem zõ en töb bet ta ní ta nak a tör vény ben meg sza -
bott nál, elsõsorban túlóra for má já ban.

6.5. A ta ní tá si idõ és az egyes mû velt ség te rü le tek,
tan tár gyak óra ter vi ará nya

A tar tal mat sza bá lyo zó kü lön fé le do ku men tu mok ban – jel lem zõ en a tan ter vek ben, rit káb ban tör vé nyek -
ben, ren de le tek ben, út mu ta tók ban – meg ha tá ro zott ta ní tá si idõ, az éves összes óra szám je len ti az ok ta tá si
fo lya mat ba be fek te tett leg fõbb erõ for rást, a di á kok nak a leg fon to sabb, min den ki szá má ra egy for mán el ér -
he tõ ta nu lá si le he tõ sé get. Kü lön in di ká tor vizs gál ja a ta nu lók szem pont já ból az összes ta ní tá si idõt,11 me -
lyen a di á kok kö te le zõ vagy vá laszt ha tó jel leg gel vesz nek részt.

A di á kok egész élet pá lyá ját, tár sa dal mi és anya gi hely ze tét be fo lyá sol ja an nak a ta ní tá si idõ -
nek a mennyi sé ge és mi nõ sé ge, me lyet a di á kok az is ko lá ba lé pés tõl a mun ká ba ál lá sig osz tály ter -
mi ta nu lás sal töl te nek. A mennyi sé gi és mi nõ sé gi té nye zõk ha tá sa szét vá laszt ha tat lan, ám csak az
elõb bi rõl áll nak ren del ke zés re nem zet kö zi össze ha son lí tás ra al kal mas ada tok. Bár arra vo nat ko zó -
lag nin cse nek eg zakt bi zo nyí té kok, hogy a ta ní tá si idõ mér té ke meg ha tá roz ná a nem ze ti ok ta tá si
rend sze rek tel je sít mé nyét, az ok ta tás po li ti ku sok és az is ko la hasz ná lók egy aránt fel té te le zik, hogy
az éves óra szám ok nagy sá ga je len tõ sen be fo lyá sol ja a ta nu lói tel je sít mé nye ket. Ami kor az ok ta tás -
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10 2002. évi CXXXIII. törvény.

11 Az óratervekben, órarendekben szereplõ heti vagy éves tanítási idõ mennyisége nem feltétlenül azonos a tanárok és a
tanulók szempontjából vizsgálva. A diákok oldaláról nézve a tanítási idõ azoknak a tanóráknak az összességét jelenti,
amikor õket „tanítják”. Ha egy 8. évfolyamos osztály órarendjében heti 30 óra szerepel, minden tanuló 30 tanórán vesz részt,
azaz a tanulók szempontjából értelmezett tanítási idõ heti 30 óra. Az órák nem elhanyagolható részét azonban az országok
többségében – elsõsorban a felsõbb évfolyamokon – csoportbontásban szervezik. Magyarországon egy átlagos 8. évfolyamos 
osztály bontott csoportos óráinak – jellemzõen az idegennyelv-, testnevelés-, technika- és informatikaóráknak – az aránya
megközelíti a 30%-ot. A fenti példában szereplõ osztály oktatási igényeinek kielégítéséhez emiatt átlagosan 9-10 órával több
tanítási idõre, azaz heti 39-40 órára van szükség. A tanárszükséglet szempontjából értelmezett tanítási idõ tehát nagyobb
vagy egyenlõ, mint a tanulók szempontjából értelmezett.



po li ti ku sok a köz ok ta tás ered mé nyes sé gé nek nö ve lé sét tû zik ki cé lul, rend sze rint a ta ní tá si idõ nö -
ve lé sét és ha té ko nyabb ki hasz ná lá sát szor gal maz zák. Az új nem ze ti-tar to má nyi – azaz köz pon ti –
tan ter vek ki dol go zá sá nak ide jén je len tõ sen meg élén kül a pe da gó gus-szak szer ve ze tek ak ti vi tá sa a
tel jes ta ní tá si idõ alap nö ve lé sé ért – ami új pe da gó gus mun ka he lye ket te remt het –, il let ve a kü lön -
bö zõ sza kos ta ná ro kat tö mö rí tõ ta nár szer ve ze tek lob bi zá sa az ál ta luk ta ní tott tan tár gyak óra szá -
má nak eme lé sé ért, de leg alább is meg õr zé sé ért. Ha a meg lé võ tan tár gyak óra szá mát nem si ke rül
csök ken te ni, az ok ta tás tar tal mi mo der ni zá ci ó já hoz el en ged he tet len új rész mû velt sé gi te rü le tek és
tan tár gyi mo du lok – pél dá ul in for ma ti ka, mé dia is me ret, kör nye zet- vagy egész ség vé de lem – tan -
terv be ke rü lé se több nyi re csak a ta nu lá si idõ bõ ví té se ré vén va ló sít ha tó meg. Olyan idõ szak ok ban, 
ami kor a mun ka erõ pi a con egy-egy kom pe ten cia lát vá nyo san fel ér té ke lõ dik, a szü lõk is kez de mé -
nye zik az adott tan tárgy vagy tan tár gyak – lásd Ma gyar or szá gon a 90-es évek ben az ide gen nyelv
és az in for ma ti ka – óra szá má nak je len tõs eme lé sét. Az ok ta tás irá nyí tók ra több ol dal ról ne he ze dõ
nyo más sal szem ben csak a költ ség ve té si kor lá tok je len te nek el len súlyt, mert a ta ná ri mun ka erõ
költ sé ge min de nütt meg ha tá ro zó ré szét te szi ki az ok ta tá si ki adá sok nak. A költ ség ve tés szû kös sé -
ge aka dá lyoz za a ta ní tá si idõ nö ve lé sén túl azok nak az egyéb mu ta tók nak – az osz tály lét szám nak,
a ta ná rok kö te le zõ óra szá má nak, az egy ta nár ra jutó ta nu lók szá má nak – a ja ví tá sát is, me lyek nek
szin tén je len tõ sé get tu laj do ní ta nak az egyes ta nu lók ra jutó ef fek tív ta ní tá si idõ mennyi sé ge és mi -
nõ sé ge szem pont já ból.

A ta ní tá si idõ nö ve lé sét el len zõk idõ rõl idõ re a di á kok túl ter he lé sé vel, a ta nu lók szo ma ti kus és
pszi chés egész sé ge kö rü li ag go da lom mal ér vel nek. Az ok ta tás ügy sze rep lõ i nek több sé ge tart ugyan a
ne ga tív ha tá sok tól, en nek el le né re a ta nu lói mun ka ter hek csök ken té se csak rit kán vá lik ok ta tás po li ti -
kai pri o ri tás sá. A ta ní tá si idõ csök ken té sé re – de akár csak a tan anyag ok ér de mi szû kí té sé re – szór vá -
nyo san ke rül sor, és né hány éven be lül szin te min de nütt meg tör té nik a vissza ren de zõ dés. Or szá gon -
ként a ta nu lók ki sebb-na gyobb ré sze fel te he tõ en – he lyen ként ku ta tá sok kal iga zol tan – túl ter helt, de
ezért nyil ván va ló an nem – vagy nem csak – a ta ní tá si idõ a fe le lõs. Bár a di á kok ta nu lás ra for dí tott
ide jé nek leg na gyobb ré szét a kö te le zõ ta ní tá si idõ te szi ki, ezt – or szá gon ként és ta nu lón ként el té rõ
mér ték ben – egyéb ta nu lá si te vé keny sé gek,12 szabadon választható iskolai és iskolán kívüli különórák, 
egyéni és csoportos korrepetálások, házi feladatok egészítik ki.

A ta nu lók szem pont já ból ér tel me zett ta nu lá si idõ in di ká tort úgy kép zik, hogy a tan terv ben ter ve -
zett, a di á kok szá má ra év fo lya mon ként elõ írt egy tan év re esõ tel jes tan óra mennyi sé get egy sé ge sen 60
per ces órák ra szá mít ják át. Az összes ta nu lá si idõt ezért je len tõ sen be fo lyá sol ja a tan év – or szá gon ként 
szá mot te võ kü lönb sé ge ket mu ta tó – hossza13 csak úgy, mint a tan órák jel lem zõ en 40 és 60 perc közé
esõ hosszú sá ga. A nem ze ti ok ta tá si rend sze rek ben az összes ta ní tá si idõ pe da gó gi ai cik lu son ként –
gyak ran év fo lya mon ként –, to váb bá kép zé si tí pu son ként vál to zik. Az OECD-országok 1996 óta szol -
gál tat nak ada to kat az alsó kö zép fo kú (ISCED 2) ok ta tás át la gos ta nu lói óra szá ma i ról, azaz ar ról a há -
rom év fo lyam ról, aho vá a 12, 13 és 14 éves korú gye re kek jár nak.14

Az OECD-tagállamokban 2000-ben a 12–14 éves di á kok éven te át la go san 936 ta ní tá si órán vet tek 
részt. Az alsó kö zép fo kú ok ta tás éves át la gos óra szá mai az or szá gok mint egy fe lé ben – ilye nek el sõ -
sor ban a skan di náv or szá gok kö zül Dá nia, Nor vé gia, Svéd or szág, to váb bá Olasz or szág, Spa nyol or -
szág, Hol lan dia, Ja pán, Ko rea és Me xi kó – hosszabb idõ sza kon át azo no sak; az or szá gok egyik ne gye -
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12 Ezekrõl a tevékenységekrõl évenkénti adatgyûjtés nem történik, de egy-egy vizsgálat keretében születnek nemzetközi
összehasonlítást is lehetõvé tevõ adatbázisok. Legutóbb a PISA 2000 vizsgálatban kérdeztek rá a tanulók iskolai és iskolán
kívüli tanulási jellegû elfoglaltságaira (EAG 2002 D1.3. tábla). 

13 Az európai országok vonatkozásában a tanév hosszáról, az iskolaév kezdõ- és zárónapjáról, az állami és egyházi ünnepek
miatti iskolai szünnapokról részletes információkkal szolgál a Eurydice. (School Year 2001/2002 – Primary and Secondary
Education. Organisation of School Time in Europe. Eurydice European Unit. Brussels.)

14 A 2000/2001-es tanévtõl rendelkezésre állnak információk a 9–11 és a 15 éves tanulók éves összes tanítási idejérõl is (lásd
EAG 2002 D1.1).



dé ben éven te kis mér ték ben in ga doz nak, míg a má sik ne gye dé ben 100 órá nál na gyobb vál to zá sok is
elõ for dul tak 5 év alatt. Be lát ha tó, hogy az utób bi kör be tar to zó or szá gok ese té ben – ide tar to zik Ma -
gyar or szág mel lett Cseh or szág, Finn or szág, Iz land, Tö rök or szág, Fran cia or szág, Új-Zé land – a ta ní tá -
si-ta nu lá si te vé keny ség ter ve zé se és a pe da gó gus-mun ka erõ vel való gaz dál ko dás is meg ne he zül. Ezek 
a tag ál lam ok vagy új tan ter vek be ve ze té sé vel, vagy a tan év hosszá nak je len tõs mó do sí tá sá val – Új-Zé -
land ki vé tel lel – egy ér tel mû en nö vel ték a ta ní tá si át la gos éves órák szá mát, újabb erõ for rá so kat von tak 
be a köz ok ta tá si rend szer be, és bõ ví tet ték a di á kok is ko lai ta nu lá si le he tõ sé ge it. Mi köz ben a tag ál lam -
ok több sé gé ben az éves összes ta ní tá si idõ az OECD-átlag kö rül ala kul, a leg ki sebb óra szá mú Svéd or -
szág és Tö rök or szág di ák ja i nak tan rend ben meg ha tá ro zott is ko lai el fog lalt sá gát 50%-kal ha lad ja meg
az oszt rák és me xi kói gye re kek tan órá i nak szá ma. A kü lönb sé gek ará nya – akár csak az or szá gok óra -
szám sze rin ti sor rend je – ke vés sé vál to zik az évek fo lya mán (lásd 6.5. ábra).

Ma gyar or szá gon a ta nu lók kö te le zõ és sza ba don vá laszt ha tó tan órá i nak szá mát a köz ok ta tá si
tör vény ha tá roz za meg az al kal ma zott köz pon ti tan ter vek – a régi, ok ta tá si mi nisz ter ál tal ki -
adott 1978-as tan terv, a Nem ze ti alap tan terv és a ke ret tan ter vek – függ vé nyé ben. Mi vel az
újabb tar tal mi sza bá lyo zók al kal ma zá sa – a fel me nõ rend sze rû be ve ze tés mi att – nem tör tént
meg mind a 12 év fo lya mon, a köz ok ta tá si rend szer kü lön bö zõ év fo lya ma in vagy a kü lön bö zõ
is ko lák azo nos év fo lya ma in el té rõ óra szá mot elõ író tan ter vek sze rint ta ní ta nak. Az éven kén ti
hek ti kus vál to zá so kat el sõ sor ban az szab ja meg, hogy a ke ve sebb óra szá mot elõ író NAT el ér -
te-e az alsó kö zép fo kú ok ta tás egyik vagy má sik év fo lya mát.
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6.5. ábra

Az éves át la gos ta nu lói óra szám ok ala ku lá sa az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban (1996, 2000)

For rás: EAG 1998 E4.1a, EAG 2002 D1.1



A ma gyar or szá gi ta ní tá si idõ OECD-átlagtól való el ma ra dá sá nak okai kö zött meg kell em lí te ni 
a 11 he tes hosszú nyá ri szü net és az át la got szin tén meg ha la dó szá mú nem ze ti és egy há zi ün -
nep – nyolc ta ní tá si szün nap – mi att rö vid nek szá mí tó tan évet – szor gal mi idõ sza kot –, va la -
mint az át lag nál (50 perc) rö vi debb tan órá kat. Bár a ta nu lók éves összes óra szá ma nem zet kö zi
össze ha son lí tás ban in kább ala csony nak mond ha tó, a rö vi debb tan év ben egy-egy nap ra meg le -
he tõ sen sok ta ní tá si óra jut,15 fõ képp azért, mert a ku ta tá si ered mé nyek sze rint az is ko lák több -
sé ge – az is ko la fenn tar tók tud tá val és fi nan szí ro zá sá val – év fo lya mon ként heti egy-két órá val
túllépi a törvényben rögzített óraszámot (Jelentés a ma gyar köz ok ta tás ról 2000).

A tel jes ta ní tá si idõ a tag ál lam ok több sé gé ben meg osz lik a kö te le zõ és a nem kö te le zõ16 tan ter vi
ele mek ta ní tá sa, ta nu lá sa kö zött. A kö te le zõ tan ter vi tar tal ma kat a köz pon ti tan ter vek, vizs ga kö ve tel -
mé nyek, út mu ta tók ha tá roz zák meg, és a tan köny vek, ta ní tá si-ta nu lá si prog ra mok köz ve tí tik. A sza -
ba don fel hasz nál ha tó óra ke ret a ma ga sabb is ko la fo ko kon, év fo lyam okon rend sze rint nõ, de né hány
or szág ban – Ang li á ban, Auszt ri á ban, Finn or szág ban, Gö rög or szág ban, Ja pán ban, Ko re á ban, Olasz or -
szág ban, Me xi kó ban, Nor vé gi á ban és Por tu gá li á ban) az alsó kö zép fo kú ok ta tás ban egy ál ta lán nincs
ilyen le he tõ ség. A nem kö te le zõ tan ter vi tar tal mak ra for dít ha tó ta ní tá si idõ át la gos ará nya éve ken ke -
resz tül 8-9% volt az OECD-országokban. Ma gyar or szá gon, Hol lan di á ban, Bel gi um fla mand kö zös sé -
ge i ben, Skó ci á ban és Auszt rá li á ban meg ha lad ta a 20%-ot, ami vi szony lag nagy moz gás te ret biz to sí tott 
ezen or szá gok ok ta tá si in téz mé nye i nek sa já tos ok ta tá si tar tal ma ik ki ala kí tá sá hoz (lásd EAG 2001 D4.1. 
ábra és D4.2. táb lá zat).

A hu szon öt adat szol gál ta tó or szág ból hu szon há rom ban a nem ze ti-tar to má nyi tan terv va la mi -
lyen for má ban meg ha tá roz za az egyes mû velt sé gi te rü le tek, il let ve tan tár gyak ará nyát a tel jes óra szá -
mon be lül, vagy leg alább is aján lá so kat fo gal maz meg erre vo nat ko zó lag. Az óra ter vi ará nyo kat tar tal -
ma zó in di ká tor an nak vizs gá la tá ra al kal mas, hogy az egyes or szá gok mit te kin te nek kulcs fon tos sá gú
– vagy el len ke zõ leg, pe ri fé ri ku sabb – mû velt ség te rü le tek nek. Az óra ter vi ará nyok ada tai tan ter vek bõl
vagy egyéb sza bá lyo zó do ku men tu mok ból szár maz nak a tag or szág ok ban, ki vé ve Ang li át, ahol a tan -
ter vi imp le men tá ci ót nyo mon kö ve tõ kutatás már nem a tervezett vagy elõírt, hanem a gyakorlatban
létezõ arányokat mutatja be.

Az OECD-tagállamok az anya nyelv, az ide gen nyelv, a ma te ma ti ka és a ter mé szet tu do mány ok
ok ta tá sá ra át la go san az összes ren del ke zés re álló ta ní tá si idõ kö zel 40%-át hasz nál ják fel: a tár sa da -
lom tu do mány ok ra 12, az ide gen nyel vek re 11%-ot, a test ne ve lés re és a mû vé sze ti tár gyak ra egy aránt
8–8%-ot. A mû velt ség te rü le tek óra ter vi ará nya rend kí vül sta bil (lásd 6.6. ábra és 6.8. táb lá zat), egye dül 
az in for ma ti káé vál to zó, mely nek ré sze se dé se az összes ta ní tá si idõ bõl az ez red vé gig nõtt, tan tárgy -
ként való ok ta tá sá nak vissza szo ru lá sá val azon ban fo ko za to san csök ken: 2002-ben már át la go san csu -
pán 3 szá za lék.

A ma gyar or szá gi ada tok ne he zen ha son lít ha tók az OECD-országok át la gos tan ter vi ará nyá hoz 
(lásd 6.6. ábra), mert ha zánk ban igen ma gas (22%) a nem kö te le zõ ta ní tá si idõ. Ám a köz ok ta -
tá si tör vény ér tel mé ben a nem kö te le zõ tan óra ke ret nem csak újabb tan ter vi tar tal mak beeme -
lé sé re vagy egy-egy mû velt ség te rü let óra szá má nak eme lé sé re hasz nál ha tó, ha nem pél dá ul
cso port bon tás óra ke re te ként is. Az is ko lák rend re fel hasz nál ják a nem kö te le zõ óra szá mot is,
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15 A korábbi konzervatív oktatási kormányzat az egy tanulóra jutó napi terhelés maximálásával (lásd kerettantervi rendelet), a
2002-tõl hivatalba lépõ liberális miniszter pedig az évfolyamok többségében az éves összes óraszám (lásd költségvetési
törvény) és a tananyag 10%-os csökkentésével, továbbá az alsó tagozaton a házi feladat korlátozásával (lásd a közoktatási
törvény módosítása) kívánta mérsékelni a tanulói munkaterheket.  

16 2002-tõl az EAG-kötetek a teljes tanítási idõn belül egy harmadik típusú, rugalmasan tervezhetõ tantervi-óratervi sávról is
közzétesznek adatokat: ennek magyarországi megfelelõje talán a kerettantervbõl ismert „szabadon tervezhetõ” fogalom
lehet. Az új terminológia körül egyenlõre sok a bizonytalanság és félreértés, ezért az utolsó olyan év adatait mutatjuk be
(1999), amikor még hagyományos adatgyûjtés folyt.



hogy min den egyes gye rek kel fog lal koz has sa nak, te hát szin te kö te le zõ vé te szik eze ket a plusz
tan órá kat. A ke ret tan ter vi ren de let a di á kok jo ga i nak vé del mé ben ki zá ró lag azok szá má ra te -
szi kö te le zõ vé az eb bõl a ke ret bõl fi nan szí ro zott fog lal ko zá so kon való rész vé telt, akik ezt
önként vállalják; kiskorú tanulók esetében a szülõk írásbeli nyilatkozata is szükséges.
A ma gyar óra ter vi ará nyok in terp re tá lá sa te hát igen nagy kö rül te kin tést igé nyel. Annyi még is
meg ál la pít ha tó, hogy a há rom leg na gyobb óra szá mú mû velt ség te rü let óra ter vi ará nya alig ha
ma rad el az OECD-átlagtól, s máig meg ma radt a ma gyar tan ter vek nek az a sa já tos sá ga, hogy – 
szem ben a fej lett or szá gok több sé gé vel – a ter mé szet tu do mány ok ra for dí tott ta ní tá si idõ meg -
ha lad ja a tár sa da lom tu do mány ok ará nyát.
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 7. FE JE ZET 

A felsô kö zép fo kú ok ta tás in téz mé nyi jel lem zôi

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tást kí ná ló in téz mé nye ket ko moly s komp lex ki hí vá sok ér ték a kö zel múlt -
ban. Az is ko lá zott ság te rén je len tõs mér té kû fej lõ dés volt meg fi gyel he tõ az el múlt év ti ze dek ben,
ami nek kö vet kez té ben a 25–34 éves fi a ta lok kö ré ben át la go san 14%-kal ma ga sabb lett a fel sõ kö zép -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk ará nya, mint az idõ sebb (45–54 éves) né pes ség kö ré ben (lásd
EAG 2002 A1.2). A kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk ma gas ará nya egyes or szá gok ban az
 elmúlt évek ben meg fi gyel he tõ ex pan zió ered mé nye (pél dá ul Bel gi um, Ír or szág, Fran cia or szág, Ma -
gyar or szág), má sutt a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban való rész vé tel ha gyo má nyo san ki ter jedt mo dell -
jé hez kap cso ló dik (pél dá ul az USA, Nor vé gia, Dá nia, Svájc). Ezen túl me nõ en a fel sõ kö zép fo kú
 iskolákra ha tás sal van a fel sõ fo kú ok ta tás ex pan zi ó ja, a mun ka erõ pi a con vég be ment vál to zá sok és
en nek kö vet kez té ben az er rõl az is ko la fo ko zat ról ki lé põk ese té ben a ta nu lás és a mun ka kö zöt ti át -
me net meg hosszab bo dá sa, bo nyo lul tab bá vá lá sa is. A PISA 2000 vizs gá lat ered mé nyei szin tén rá -
irá nyí tot ták a fi gyel met erre az ok ta tá si szint re.

Az itt be mu ta tás ra ke rü lõ, a fel sõ kö zép fo kú in téz mé nyek re irá nyu ló vizs gá lat cél ja egy fe lõl az
volt, hogy le he tõ vé vál jon az ok ta tá si mi nõ ség gel össze füg gõ in téz mé nyi mû kö dés egyes te rü le te i nek
és az egyes or szá gok kö zöt ti kü lönb sé gek mé lyebb meg is me ré se. A vizs gá lat cél ja más fe lõl olyan in -
téz mé nyi szin tû in di ká to rok ki dol go zá sa az OECD INES prog ram ke re té ben, me lyek elõ se gí tik a nem -
zet kö zi össze ha son lí tást, és se gí tik az ok ta tás po li ti kai tájékozódást és értékelési gyakorlatot.

Az in téz mé nyi fo lya ma tok egyes te rü le te it rend szer szin ten meg ra ga dó in di ká to rok ki ala kí tá sa
az OECD INES egyik há ló za tá nak mun ká ja ré vén már rég óta lé te zõ gya kor lat nak szá mít az INES
prog ram ke re tei kö zött. Az INES prog ram egyik mun ka cso port ja (C há ló zat) ál tal gon do zott in di ká to -
rok cél ja az ok ta tás „fe ke te do bo zá nak” a fel nyi tá sa, azaz az ok ta tá si fo lya mat ra a be me ne ti és a ki me -
ne ti té nye zõk kö zött – jel lem zõ en in téz mé nyi szin ten – ható egyes té nye zõk fel tá rá sa. A rend sze res
adat gyûj tés ke re té ben ren del ke zés re álló, az Education at a Glance-ban köz zé tett in di ká to rok e té nye -
zõk nek csak a rend szer szin tû ala ku lá sát tud ják nyo mon kö vet ni (lásd 6. fe je zet). Az OECD INES prog -
ram ja ezért 1995-ben vizs gá la to kat kez de mé nye zett az in téz mé nyi szin tû fo lya ma tok meg is me ré se ér -
de ké ben, ame lyek az in téz mé nyek szint jén igye kez nek a ta nu lá si kör nye zet és az is ko lai szer ve zet fõ
jel lem zõ it meg ra gad ha tó vá ten ni. A fel sõ kö zép fo kú vizs gá lat cél ja a ko ráb ban az alap fo kú ok ta tás kö -
ré ben meg kez dett mun ka kö zép fo kon való foly ta tá sa a vizs gált or szá gok ban, azaz a kö zép fo kú in téz -
mé nyek né hány jel lem zõ jé nek és mû kö dé sé nek meg ra gad ha tó vá té te le in téz mé nyi szin tû in di ká to rok
se gít sé gé vel. A fel sõ kö zép fo kú in téz mé nyek kö ze leb bi vizs gá la ta ilyenformán az intézményi
mûködést jellemzõ indikátorok vonatkozásában érdekes módszertani tanulságokat is ígért az
intézményi és rendszerszinten kialakított indikátorok egymással való összevetése révén.
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A fel sõ kö zép fo kú vizs gá lat elõ ké szí té se több éves mun kát igé nyelt. A vizs gá lat kon cep ci ó já nak
ki ala kí tá sá ban fon tos sze re pet ját szot tak a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás szem pont já ból re le váns ok ta tás po -
li ti kai kér dé sek, pél dá ul a fel sõ kö zép fo kú és a fel sõ fo kú ok ta tás kö zöt ti kap cso lat, az is ko lai au to nó -
mia sze re pe az in téz mé nyi mû kö dés ben, va la mint az is ko la mé re te, a szak kép zés „du á lis” vagy in teg -
rált szer ke ze te, az alap kom pe ten ci ák és kulcs kép zett sé gek re la tív sú lya a szak kép zés ben, a tan ter vi
modularizáció mér té ke a szak kép zés ben, az in téz mé nye ken be lü li mi nõ ség biz to sí tás al kal ma zá sa és
az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia (IKT) al kal ma zá sa az ok ta tás ban. Szakértõi anyagok
sorának áttekintése után a C hálózat négy témát jelölt ki a vizsgálat számára:

n a hu mán erõ for rás- és in téz mé nyi szin tû hu mán erõ for rás-po li ti ka,
n az in téz mé nyi mû kö dés és az in téz mé nyi fel té te lek jel lem zõi,
n az is ko lá nak a mun ka erõ pi ac ra és a fel sõ ok ta tás ba való át me ne tet se gí tõ po li ti ká ja,
n az IKT el ér he tõ sé ge, hasz ná la ta és az ez zel kap cso la tos in téz mé nyi szin tû po li ti ka.

A vizs gá lat ered mé nyei egy aránt al kal ma sak le het nek új in di ká to rok ki ala kí tá sá ra az Education
at a Glance szá má ra és to váb bi elem zés el vég zé sé re a fen ti el mé le ti vagy ok ta tás po li ti kai  tárgy -
körökben. Az aláb bi elem zés az OECD Integration Cooperation Support (Integration… 2003) címû je -
len tés elsõ vál to za tá nak fel hasz ná lá sá val ké szült.

7.1. A felsõ középfokú oktatás szervezõdése

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás na gyon össze tett a nem zet kö zi össze ha son lí tó elem zés szem pont já ból.
A komp le xi tás több té nye zõ kö vet kez mé nye: en nek az ok ta tá si szint nek kü lön bö zõ a kez de te, a ki me -
ne te és a szer ke ze te is. Kü lön bö zõ a fel sõ kö zép fok kap cso la ta a meg elõ zõ és a kö ve tõ ok ta tá si szint tel
az egyes or szá gok ban, en nek kö vet kez té ben az alsó kö zép fo kú prog ra mok ból a fel sõ kö zép fo kú prog -
ra mok ba való be lé pés élet ko ra is erõ sen vál to zik, több nyi re 14 és 16 éves kor kö zött. A prog ram ból ki -
lé põk élet ko ra is nagy vál to za tos sá got mu tat: 15 és 20–21 éves kor kö zött hú zó dik. Az ok ta tá si prog ra -
mok fel sõ kö zép fo kon a ta nu lók jel lem zõ en há rom cso port já nak igé nye it igye kez nek ki elé gí te ni: az
egyik cso port tag jai a fel sõ fo kú to vább ta nu lás irá nyá ba tö re ked nek, má sok ma ga sabb szin tû szak mai
kép zés be sze ret né nek be kap cso lód ni, megint má sok kö zép fo kú szak mai vég zett ség gel sze ret né nek a
mun ka erõ pi a con mi e lõbb el he lyez ked ni. Nagy a vál to za tos ság ezért a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás jel lem -
zõ i ben rend szer szin ten és a prog ram szer ke zet te kin te té ben is, a ha gyo má nyok, a tár sa dal mi igé nyek s
az ok ta tás po li ti kai tö rek vé sek el té ré se i nek kö vet kez té ben.

A vizs gált or szá gok ban je len tõs kü lönb ség van az egyes ok ta tá si rend sze rek kö zött a fel sõ kö -
zép fo kú prog ra mok szá má ban és szer ke ze té ben: azaz ab ban, hogy hány ok ta tá si prog ram lé te zik a fel sõ
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Az International Survey of Upper Secondary Schools (ISSUS) c. vizs gá lat ban 16 or szág vett részt: Bel gi um (Fl.), Dá nia, Finn or szág,
Fran cia or szág, Ma gyar or szág, Ír or szág, Olasz or szág, Ko rea, Me xi kó, Hol lan dia, Nor vé gia, Por tu gá lia, Spa nyol or szág, Svéd or szág,
Svájc és az Egye sült Ki rály ság. Az elem zés re ke rü lõ ada tok 14 or szág ra ter jed nek ki, mi vel két or szág, az Egye sült Ki rály ság és Hol -
lan dia ese té ben nem si ke rült a 85%-os vá lasz adá si kü szö böt el ér ni.

A vizs gá lat cél cso port ja min den ISCED 3 szin ten ok ta tó in téz ményt és ezek ben ta nu ló di á kot ma gá ban fog lal. A kap cso ló dó
ta nu lói cél cso port 14/16 éve sek tõl a 18/19 éve se kig ter jed, a vizs gált év fo lyam oké 10–14. kö zöt ti.

A min ta nagy sá ga a pon tos sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en or szá gon ként kb. 400 is ko la lett. A min ta vá lasz tás az egyes
or szá gok ban az e cél ra ki dol go zott min ta vá lasz tá si ké zi könyv alap ján tör tént, a mun kát lé pé sen ként szak em ber el len õriz te, fel ügyel -
ve a ter vek meg va ló sí tá sát mind nem zet kö zi szin ten, mind az egyes or szá gok szint jén. A min tá ba több mint 4400 is ko la ke rült (mint -
egy 4 mil lió ta nu lót át fo gó an), a le kér de zett és vé gül a nem zet kö zi adat bá zis ba ke rült is ko lák együt tes szá ma 4315 lett. 

Ma gyar or szá gon 2001 õszén az ok ta tá si rend szer mé re té bõl ki in dul va és a min ta vá lasz tás sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé -
vel mint egy 310 is ko la ke rült be a rep re zen ta tív min tá ba. A ki vá lasz tott 310 is ko lá ból 302-ben (97%) si ke rült le foly tat ni a vizs gá la tot,
s összes sé gé ben 299 in téz mény ada tai ke rül het nek fel dol go zás ra.

A vizs gá lat in téz mé nyi, ill. prog ram szin tû kér dõ ív al kal ma zá sá val, az igaz ga tók meg ke re sé sé vel tör tént. 

Az adat gyûj tés 2001 õszén in dult, s 2002 nya rán fe je zõ dött be; Ma gyar or szá gon 2002 no vem be re és de cem be re kö zött zaj lott.
Az ada tok az adat fel vé telt meg elõ zõ, 2000/2001-es tan év re vo nat koz nak.



kö zép fo kon, il let ve mi lyen arány ban van nak a ta nu lók ezek be be is ko láz va. A prog ra mok szá ma a
vizs gált or szá gok ban a fel sõ kö zép fo kon 2 és 8 kö zött ala kult (lásd 7.1. táblázat). Az or szá gok több sé -
gé ben két szé les ok ta tá si irány kü lö nül el egy más tól: a to vább ta nu lás ra fel ké szí tõ el mé let ori en tált ál ta -
lá nos és a mun ka erõ-pi a ci ori en tá ci ó jú szak mai prog ra mok. Egyes or szá gok ban, így Finn or szág ban és
Svéd or szág ban, tu laj don kép pen nincs is több, mint két szé les fel sõ kö zép fo kú prog ram: egy ál ta lá nos
és egy szak mai ori en tá ci ó jú, mind ket tõ bõl le het sé ges ugyan ak kor a to vább ta nu lás. Dá ni á ban, Ko re á -
ban, Me xi kó ban és Spa nyol or szág ban szin tén két fel sõ kö zép fo kú prog ram tí pus van, de ezek jobban
különböznek egymástól irányultság és orientáció tekintetében, továbbtanulni csak az egyikbõl lehet.

El mé let ori en tált, ál ta lá nos, to vább ta nu lás ra fel ké szí tõ prog ram (ISCED 3A) az or szá gok több sé gé -
ben csak egy ta lál ha tó (Auszt ria, Bel gi um, Cseh Köz tár sa ság, Finn or szág, Ma gyar or szág, Ír or szág, Ko -
rea, Nor vé gia, Por tu gá lia, Skó cia, Ang lia, Spa nyol or szág, Svájc, Svéd or szág ese té ben), né hány or szág -
ban ket tõ (Fran cia or szág, Me xi kó, Hol lan dia), két or szág ban még több (Dá nia, Svájc). Az ál ta lá nos, to -
vább ta nu lás ra fel ké szí tõ prog ram mel lett két szak mai ori en tált sá gú prog ram lé te zik Bel gi um ban,
Ma gyar or szá gon, Ír or szág ban és Nor vé gi á ban: egyik fel sõ fo kú ki me ne tet biz to sít (3AP, ill. 3AV), a
má sik mun ka erõ-pi a ci irá nyult sá gú (3CV). Por tu gá li á ban és Svájc ban ál ta lá nos prog ram ból van ket tõ:
egyik a fel sõ ok ta tás ban való to vább ta nu lás ra ké szí ti fel a ta nu ló kat, a má sik pe dig a mun ka erõ pi ac ra
és szak mai prog ra mok ra való be lé pés re. A har ma dik prog ram e két or szág ban szak mai ori en tá ci ó jú és 
mun ka erõ-pi a ci irá nyult sá gú. Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban két ál ta lá nos prog ram lé te zik fel sõ -
fo kú ki me net tel és négy, il let ve két szak mai prog ram. Szá mos or szág ban úgy van nak a prog ra mok ki -
ala kít va, hogy elõ se gít sék az ál ta lá nos és a szak kép zés tár sí tá sát. Svájcban például kettõs – szakmai és
általános – végzettséget lehet szerezni egy év általános programban való részvétel révén, négy évnyi
szakképzési tanulmányokat követõen.

 7.1. táblázat  

A felsõ kö zép fo kú ok ta tás szervezõdése (2001)1

Felsõ középfokú fõ programtípusok
száma országonként

ISCED 3A programok száma
országonként

ISCED 3B/C programok száma
országonként

OECD-országok

Belgium (Fl.) 3 3AG (1); 3AV (1) 3CV (1)

Dánia 8 3AG (4) 3CV (4)

Finnország 2 3AG (1); 3AV (1) -

Franciaország 6 3AG (2) 3BV (2); 3CV (2)

Magyarország 4 3AG (1); 3AP (1) 3CG (1); 3CV (1)

Írország 4 3AG (1); 3AP (1) 3CG (1); 3CP (1)

Olaszország M m m

Korea 2 3AG (1) 3CV (1)

Mexikó 3 3AG (2) 3CV (1)

Norvégia 5 3AG (1); 3AV (1) 3CV (3)

Portugália 4 3AG (1) 3BG (1); 3CV (2)

Spanyolország 2 3AG (1) 3CV (1)

Svédország 2 3AG (1); 3AV (1) -

Svájc 8 3AG (3) 3BG (1); 3BV (1) 3CG (1); 3CV (2)

Az alsó kö zép fo kú ok ta tás ból a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ba való be lé pés a leg több or szág ban meg -
ha tá ro zott év fo lya mon vá lik le he tõ vé. Ki vé telt Dá nia és Ír or szág je lent, ahol a ta nu lók dönt het nek úgy 
is, hogy egy év vel to vább ta nul nak az alsó kö zép fo kú prog ra mot biz to sí tó in téz mény ben, mi e lõtt to -
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1 Az ISCED programok leírását lásd a függelékben.



vább lép né nek a fel sõ kö zép fok ra. A leg több or szág ban a ta nu lók több sé gét az ál ta lá nos prog ra mok
(ISCED 3A) vonz zák, a vizs gált or szá gok kö zött csak négy or szág van – Dá nia, Dél-Ko rea, Hol lan dia,
Svájc –, ahol a szak mai prog ra mok ra járó ta nu lók szá ma jó val meg ha lad ja az át la got. Ez arra en ged
kö vet kez tet ni, hogy a ta nu lók több sé ge a to vább ta nu lás felé ve ze tõ prog ra mo kat ré sze sí ti elõny ben;
né hány or szág ban, pél dá ul Svájc ban és Hol lan di á ban mind azo nál tal egyes szakmai programba járók
számára is lehetségesek a felsõfokú továbbtanulás egyes formái.

A fel sõ kö zép fok ra tör té nõ be lé pés fel té te le kü lön bö zõ az egyes or szá gok ban. Az or szá gok több sé gé -
ben (Auszt ria, Cseh Köz tár sa ság, Dá nia, Ír or szág, Me xi kó, Hol lan dia, Por tu gá lia, Spa nyol or szág, Ang lia
és Skó cia) alsó kö zép fo kú bi zo nyít vány szük sé ges hoz zá. Egyes prog ra mok ese té ben né hány or szág ban
egy má sik ISCED 3 szin tû prog ram el vég zé se je len ti a be lé pé si fel té telt, ami leg gyak rab ban köz pon ti lag
szer ve zett vizsga, né hol pe dig (Hol lan dia, Por tu gá lia) köz pon ti vizs gák és in téz mé nyi ér té ke lés
kombinációja. Bel gi um ban, Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban a ta nu lói tel je sít mé nyek in téz mé nyi ér té -
ke lé sé hez kö tött a fel sõ kö zép fo kú in téz mé nyek be tör té nõ be ju tás. Bár köz pon ti lag nincs sza bá lyoz va, né -
hány or szág ban (Ma gyar or szá gon, a Cseh Köz tár sa ság ban, Me xi kó ban, cse ké lyebb mér ték ben Olasz or -
szág ban, Ko re á ban és Svájc ban) fel vé te lit szer vez nek az ál ta lá nos prog ra mot kí ná ló in téz mé nyek. Ál ta lá -
ban úgy tû nik, hogy a be is ko lá zá si po li ti kák szi go rúb bak az ál ta lá nos prog ra mok ese té ben (ISCED 3A),
és meg en ge dõb bek a szak kép zõ prog ra mok ban. A ta nu lók alsó kö zép fo kú bi zo nyít vá nya és fel vé te li
vizs gá ja mel lett né hol to váb bi be is ko lá zá si fel té te lek is elõ for dul nak, ilye nek a „kül dõ” al só kö zép fo kú is -
ko la aján lá sa (Hol lan dia, Bel gi um, Dá nia, Fran cia or szág), il let ve a meg ha tá ro zott kör ze ten be lü li la kó hely 
(Fran cia or szág, Ko rea, Nor vé gia, Por tu gá lia, Spa nyol or szág). A leg több or szág ban ezek mel lett fi gye lem -
be vesz nek más té nye zõ ket is, pél dá ul a ta nu lók prog ra mok irán ti igé nyét és ér dek lõ dé sét vagy – rit káb -
ban – a szü lõk ké ré sét is (lásd még 7.3. fe je zet).

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ból ki lé põk szá má ra na gyon fon tos a fel sõ fo kú to vább ta nu lás és az el -
he lyez ke dés le he tõ sé ge. Az or szá gok több sé gé ben a to vább ta nu lás felé ve ze tõ fel sõ kö zép fo kú prog ra -
mok vé gén zá ró vizs gát kell a ta nu lók nak ten ni ük. A zá ró vizs gák több nyi re köz pon ti lag sza bá lyo zot -
tak, vagy leg alább is köz pon ti lag de fi ni ált stan dar dok nak és cé lok nak fe lel nek meg, né hány eset ben –
pél dá ul Hol lan di á ban és Por tu gá li á ban – köz pon ti és in téz mé nyi szin tû vizs ga kom bi ná ci ó já ból áll a
zá ró vizs ga. A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás si ke res el vég zé se – és a fel sõ fo kú to vább ta nu lás – egyes or szá -
gok ban, pél dá ul Bel gi um ban, Spa nyol or szág ban és Svédországban, önmagában a tanulmányi
követelmények teljesítése révén is lehetséges.

A fel sõ fo kú ok ta tás ba való be lé pés meg ha tá ro zott bi zo nyít vány, zá ró vizs ga meg lét ét fel té te le zi, ami
azon ban ön ma gá ban nem min dig ga ran tál ja a fel sõ fo kú ok ta tás ba való be ju tást, szá mos or szág ban to -
váb bi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni. Fel vé te li vizs gát szer vez nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
Cseh or szág ban, Finn or szág ban, Olasz or szág ban, Me xi kó ban, Por tu gá li á ban, Spa nyol or szág ban és
Dél- Ko re á ban. Má sutt, pél dá ul Ír or szág ban vagy Ang li á ban, a fel sõ fo kú in téz mé nyek meg ha tá roz hat -
ják a ta nu lói tel je sít ménnyel kap cso la tos be lé pé si kö ve tel mé nye ket. Azok ban az or szá gok ban, ahol
nincs fel vé te li vizs ga, mint pél dá ul a skan di náv or szá gok ban, a fé rõ he lyek kor lá to zott szá ma te szi le -
he tõ vé a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra a sze lek ci ót, így a ta nu lók nak szin tén ver se nyez ni ük kell
a  bejutásért.

Úgy tû nik, a fel sõ fo kú to vább ta nu lás egy re von zóbb al ter na tí va a ta nu lók szá má ra: a vizs gált or -
szá gok több sé gé ben az ál ta lá nos prog ra mok ra be is ko lá zott ta nu lók ará nya 35% (Svájc) és 100% közé esik
(Finn or szág és Svéd or szág). A skan di náv or szá gok ban, Fran cia or szág ban, Ír or szág ban, Ko re á ban,
Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág ban a ta nu lók több sé ge (leg alább két har ma da) ál ta lá nos prog ra mok ra
van be is ko láz va, amely le he tõ vé te szi a fel sõ fo kú to vább ta nu lást. Szak mai ori en tá ci ó jú ál ta lá nos prog -
ra mok ra be is ko lá zott ta nu lók je len tõs arány ban ta lál ha tó ak Bel gi um ban, Finn or szág ban, Ma gyar or -
szá gon, Nor vé gi á ban és Svéd or szág ban. Mun ka erõ-pi a ci irá nyult sá gú szak kép zõ prog ra mok ban a részt
vevõ or szá gok kö zül Dá ni á ban, Hol lan di á ban és Svájc ban tanultak a tanulók jelentõs (egyharmadot
meghaladó) arányban a felsõ középfokú iskolákban (lásd füg ge lék 7.1. táblázat).
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Ma gyar or szá gon a fel sõ kö zép fo kon ta nu lók leg na gyobb arány ban szak kö zép is ko lai prog ra -
mok ra van nak be is ko láz va, azaz szak mai ori en tá ci ó jú, de érett sé git adó prog ram tí pu sok ban
ta nul nak. Ide jár a ta nu lók leg na gyobb há nya da, 38,7%-a. Je len tõs a gim ná zi u mi prog ram kí ná -
la tot biz to sí tó in téz mé nyek ará nya is, a ta nu lók 36,6%-a jár ezek be. A to vább ta nu lást le he tõ vé
tevõ prog ram tí pu sok ban együtt vé ve a ta nu lók 75,3%-a ta nul. Az érett sé git nem adó szak mai
kép zés ben két prog ram tí pus kü lö nül el a vizs gá lat ban, a 9–10. osz tály és a szak kép zõ év fo -
lyam ok. Ezek ben az egy más ra épü lõ prog ra mok ban a tanulók közel negyede tanul (lásd füg -
ge lék 7.1. táblázat).

In téz mé nyi szin ten az ok ta tás igen sok fé le szer ke zet ben szer ve zõ dik a fel sõ kö zép fo kon, mind
ver ti ká lis (a kö zép fo kú prog ra mok más szin tû prog ra mok kal való elõ for du lá sa), mind ho ri zon tá lis ér -
te lem ben (több kü lön bö zõ prog ram egy in téz mé nyen be lü li elõ for du lá si gya ko ri sá ga). A fel sõ kö zép -
fo kú in téz mé nyek ver ti ká lis szer ve zõ dé sé re alap ve tõ en há rom fé le mo dell jel lem zõ: az in téz mé nyek kí -
nál hat nak csak fel sõ kö zép fo kú prog ra mot, fel sõ és alsó kö zép fo kú prog ra mot, vagy fel sõ kö zép fo kú
és posztszekunder prog ra mo kat együtt. Dá ni á ban, Finn or szág ban, Olasz or szág ban, Ko re á ban, Me xi -
kó ban, Nor vé gi á ban és Svéd or szág ban a ta nu lók leg alább 50%-a olyan is ko lá ban ta nul, amely csak fel -
sõ kö zép fo kú prog ra mot kí nál. Bel gi um ban, Ír or szág ban, Hol lan di á ban és Spa nyol or szág ban ez zel
szem ben a ta nu lók fele olyan is ko lák ba jár, me lyek alsó kö zép fo kú és fel sõ kö zép fo kú prog ra mo kat
egy aránt biz to sí ta nak. Dá ni á ban, Fran cia or szág ban, Ma gyar or szá gon és Svájc ban a ta nu lók leg alább
50%-a olyan is ko lá ban ta nul, amely fel sõ kö zép fo kú és posztszekunder prog ra mo kat kínál: ezek
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7.1. ábra

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tást biz to sí tó in téz mé nyek prog ram jai ok ta tá si szin tek sze rint

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.



többsége komprehenzív szakképzõ iskola. Koreában az oktatás minden szintje külön intézményben
szervezõdik (lásd 7.1. ábra és függelék 7.2. táblázat).

Ma gyar or szá gon a fel sõ kö zép fo kú in téz mé nyek több sé ge nem csak a fel sõ kö zép fo kú
ISCED 3 szint re be so rol ha tó ok ta tá si prog ra mot kí nál. A prog ra mok ver ti ká lis meg osz lá sát te kint -
ve a vizs gált in téz mé nyek csak alig több mint egy ne gye de nyújt ki zá ró lag fel sõ kö zép fo kú
prog ra mot, egy ötö de ala cso nyabb, ISCED 1 és 2 szint hez tar to zó prog ra mot is kí nál (a 12 év fo -
lya mos in téz mé nyek mel lett a szer ke zet vál tó is ko lák el ter je dé sé nek kö vet kez té ben), de ezen
kí vül az in téz mé nyek több sé ge (53%) ISCED 4-hez tar to zó vég zett sé get is nyújt (az érett sé gi re
épü lõ szak kép zõ év fo lyam ok ki épü lé se kö vet kez té ben), sõt 10%-ukban fel sõ fo kú (ISCED 5)
vég zett ség is sze rez he tõ akk re di tált szak kép zõ prog ram ban. A ta nu lók meg osz lá sa a fel sõ kö -
zép fo kú ok ta tás túl sú lyát mu tat ja; a 4-es szint re be is ko lá zott ta nu lók ará nya jelentõs, bár alatta 
marad az intézményi kínálatnak; az akkreditált képzésekbe beiskolázottak száma pedig igen
csekély.

Ho ri zon tá lis ér te lem ben is több in téz mé nyi szin tû meg ol dás lé te zik a fel sõ kö zép fo kú is ko lák ban.
Tisz ta pro fi lú is ko lák a vizs gált or szá gok ban rit káb ban for dul nak elõ, ilye nek Ko re á ban és Me xi kó ban
van nak el sõ sor ban. Jó né hány or szág ra jel lem zõ, hogy a ta nu lók több mint há rom ne gye de ta nul kü -
lön fé le prog ra mo kat egyi de jû leg kí ná ló is ko lák ban. Szak kép zõ is ko lák gyak ran kü lön bö zõ szin tû
prog ra mo kat kí nál nak. A ve gyes pro fi lú, több prog ra mot kí ná ló komprehenzív is ko lák Dá ni á ban, Ma -
gyar or szá gon, Ír or szág ban, Nor vé gi á ban, Spa nyol or szág ban és Svájc ban gya ko ri ak. Komprehenzív is -
ko lák leg in kább Svéd or szág ban for dul nak elõ, ahol a ta nu lók kö zel 80%-a ilyen is ko lák ba jár.
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7.2. ábra

A fel sõ  kö zép fo kú ok ta tás irá nyí tá si és fi nan szí ro zá si szer ke ze te

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.



A ha zai fel sõ kö zép fo kú ok ta tás kü lö nö sen bo nyo lult ké pet mu tat az in téz mé nyek ho ri zon tá lis
szer ke ze té nek szint jén. A ve gyes pro fi lú in téz mé nyek el ter je dé sé nek kö vet kez mé nye kép pen a
tisz ta pro fi lú in téz mé nyek ará nya a 90-es évek fo lya mán je len tõs mér ték ben csök kent, min -
tánk ban egy har mad kö rü li az ará nyuk: több sé gük gim ná zi um, ki sebb ré szük szak is ko la, s el -
vét ve elõ for dul nak köz tük csak szak kép zõ év fo lyam ok kal ren del ke zõ in téz mé nyek is.

A fi nan szí ro zás, il let ve a fenn tar tói szer ke zet szem pont já ból a vizs gált or szá gok ban a ta nu lók több
mint há rom ne gye de (78%) ál la mi is ko lá ba jár, egy ne gye dük pe dig ma gán is ko lá ba. A ma gán is ko lá ba
járó ta nu lók több sé ge olyan in téz mé nyek ben ta nul, ame lyek ben a for rá sok na gyobb ré sze ál la mi tá mo -
ga tás ból szár ma zik, s csak egy ti zed ük jár olyan is ko lák ba, ahol a költ ség ve tés fe lét is meg ha lad ják a
ma gán for rá sok. Az ál la mi lag erõ seb ben tá mo ga tott ma gán is ko lák ban ta nu ló di á kok ará nya kü lö nö sen 
ki ug ró Hol lan di á ban és Bel gi um ban, de je len tõs az ará nyuk Ír or szág ban is. Az in kább ma gán for rá sok -
ra tá masz ko dó in téz mé nye ket Ko re á ban és Me xi kó ban lá to gat ják a ta nu lók az át lag nál ma ga sabb
arány ban (lásd 7.2. ábra és füg ge lék 7.3. táblázat).

A fi nan szí ro zás és a fenn tar tói szer ke zet szem pont já ból a ha zai ok ta tás szer ke ze te a fel sõ kö -
zép fo kon az elõb bi ek nél egy sze rûbb ké pet mu tat. Az in téz mé nyek túl nyo mó több sé ge ál la mi
fenn tar tá sú, a ma gán is ko lák ará nya csu pán 9%-ot tesz ki. A ha zai ok ta tás fi nan szí ro zás kö vet -
kez mé nye, hogy a nem ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek költ ség ve té se is dön tõ mér ték ben ál la -
mi for rá sok ból szár ma zik, az összes egyéb for rás együt te sen nem te szi ki a költ ség ve tés
20%-át. Ki vé telt csak az ala pít vá nyi is ko lák je len te nek, ahol az ál la mi tá mo ga tás ará nya 50%
alatt ma rad ugyan, a tan díj és az ado má nyok azon ban a költ ség ve tés több mint egy har ma dát
(35,4%) teszik ki.

7.2. Humán erõforrások a középfokú iskolákban
A ta ná rok az osz tály ter mi fo lya ma tok kulcs té nye zõi, a ta nu lá si fo lya mat leg fõbb be fo lyá so ló sze rep -
lõi, a fel nõtt kö zös ség tag jai, sze mé lyük te hát meg ha tá ro zó le het az is ko lai klí ma szem pont já ból.
A meg fe le lõ ta nár el lá tott ság, a ta ná rok meg fe le lõ ké pe sí té se és to vább kép zé se nem csak or szá gos szin -
tû kér dés, ha nem az egyes is ko lák szá má ra is meg ol dan dó fel adat. Ez a te rü let ma ugyan ak kor több
or szág ban ko moly prob lé mák kal ter helt: min de nek elõtt a ta ná ri el lá tott ság okoz gon dot. Ma ugyan is
az is ko la és a ta ná ri pá lya nem bi zo nyul ver seny ké pes nek a „di va to sabb” fog lal ko zá sok hoz ké pest,
me lyek nem je len te nek napi fe le lõs sé get és erõ fe szí tést a mo ti vá lat lan ta nu lók kal való fog lal ko zás te -
rü le tén. Kü lö nö sen a ta nár el lá tott ság gond já val küz dõ or szá gok ban je lent nagy ki hí vást a ta ná ri mun -
ka mi nõ sé gé nek, a ta nár kép zés nek és to vább kép zés nek a ma gas szín vo na lú biz to sí tá sa.

Az em be ri erõ for rás ok egyik leg egy sze rûbb mu ta tó ja az egy ta nár ra jutó di á kok szá ma. Bár er rõl 
rend szer szin tû adat évek óta el ér he tõ az Education at a Glance-ban, in téz mé nyi szin ten pon to sabb mé -
rés re van le he tõ ség, és fel tár ha tó vá vál nak az in téz mé nyek kö zöt ti kü lönb sé gek is.2 A ta nu ló-ta nár
arány a vizs gált or szá gok ban át la go san 14 fõ, a szél sõ ér té ke ket is te kint ve 7 (Por tu gá lia) és 30 fõ (Me -
xi kó) kö zött ala kul. A ta nár-di ák arány ala csony Por tu gá li á ban, Nor vé gi á ban, Olasz or szág ban, az át -
la got meg ha la dó Ko re á ban, Svájc ban és Me xi kó ban. Az át lag kö rül ala kul az egy ta nár ra jutó ta nu lók
ará nya Ma gyar or szá gon, Ír or szág ban, Finn or szág ban és Spa nyol or szág ban. Nagy kü lönb sé gek adód -
hat nak azon ban az egyes or szá go kon be lül is: na gyok (né hol há rom szo ro sak) a kü lönb sé gek Me xi kó -
ban és Svájc ban, ez zel szem ben ki csi (leg fel jebb más fél sze res) az is ko lák kö zöt ti kü lönb ség Ír or szág -
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2 A vizsgálat a humán erõforrás területén az alábbi kategóriákat különböztette meg: iskolavezetõk, tanárok, tanárok szakmai
segítõi, egyéb szakmai segítõk, egyéb segítõ személyzet. Foglalkoztatottság szerint: teljes munkaidõben és részmunkaidõben 
foglalkoztatottak (az utóbbiak 0,5 teljes idejû foglalkoztatottnak számítva).



ban és Ko re á ban (lásd 7.3. ábra és füg ge lék 7.4. táblázat). A nem ál la mi kö zép fo kú is ko lák ese té ben a
ta nár-di ák arány nem tér el je len tõ sen az át lag tól, csak né hány or szág – Ma gyar or szág, Svájc és Me xi -
kó – ese té ben ked ve zõbb a ta nár-di ák arány ezek ben az in téz mé nyek ben (Integration… 2003).

A ma gyar ada tok át lag kö rü li ala ku lá sa arra utal, hogy in téz mé nyi szin ten – leg alább is a kö zép -
fo kú ok ta tás ban – a csak ok ta tás sal fog lal ko zó ta ná ri ál lo mányt fi gye lem be véve nem mond ha tó
el, hogy ha zánk ban ki ug ró an ma gas vol na a rend szer ben fog lal koz ta tott ta ná rok ará nya – amit a
rend szer szin tû ada tok su gall nak. Át lag kö rül ala kul a ta nu lók nak a szak mai se gí tõ sze mély zet re
és az összes is ko lai dol go zó ra ve tí tett ará nya is. Ma gyar or szág – Finn or szág gal, Spa nyol or szág -
gal, Svájc cal és Me xi kó val együtt – azok közé az or szá gok közé tar to zik, ame lyek is ko lái az egy
ta nár ra jutó ta nu lók te kin te té ben vi szony lag je len tõs kü lönb sé get mu tat nak.

A ta ná rok je len tõs arányt kép vi sel nek az összes is ko lai dol go zók ará nyá ban. Az is ko lai dol go zók nak
az is ko lán be lül át la go san kö zel há rom ne gyed ét (73%) te szik ki a ta ná rok, 5%-ot a ve ze tõk; 2% a ta ná ri 
szak mai se gí tõk, és 3,8% a szak mai se gí tõk ará nya. Az egyéb se gí tõ sze mély zet ará nya 17%. A ta ná rok 
ará nya Bel gi um ban, Ko re á ban, Ír or szág ban és Svájc ban a leg ma ga sabb (80% fe let ti), és Me xi kó ban a
leg ala cso nyabb (54,2%). A szak mai se gí tõk ará nya Fran cia or szág ban és Bel gi um ban ha lad ja meg je len -
tõs mér ték ben az át la got (9, ill. 8%), az egyéb se gí tõ sze mély zet ará nya Me xi kó ban és Ma gyar or szá gon 
(29,3 és 28,7%) a leg ma ga sabb (lásd füg ge lék 7.5. táb lá zat).

Ma gyar or szá gon ki ug ró an ala csony (két har mad alat ti) a ta ná rok ará nya az is ko lai dol go zók
kö zött. A nem ta ná ri mun ka erõ je len tõs ré sze azon ban nem szak mai se gít sé get je lent – ezek
ará nya az át lag alatt ma rad –, ha nem az ún. egyéb se gí tõ sze mé lyek ka te gó ri á já ba tar to zik.

A vizs gá lat a ta ná ri fog lal koz ta tott ság jel lem zõ i nek kér dé sé ben kü lönb sé get tett a ta ná rok stá tu sa sze rint 
is, hogy ki ne ve zett vagy át me ne ti idõ re al kal ma zott stá tus ban dol goz nak-e. Az át me ne ti (szer zõ dé ses) al -
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7.3. ábra

Az egy ta nár ra, egy szak mai se gí tõ sze mély re és egy is ko lai
dol go zó ra jutó ta nu lók száma

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.



kal ma zás jel lem zõ en pá lya kez dõk ese té ben for dul elõ, de ilyen al kal ma zás sal jár hat az is, ha egy nem
meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta nárt al kal maz szük ség hely zet ben – át me ne ti idõ re – az is ko la. Át la -
go san a tel jes mun ka idõ ben dol go zó ta ná rok 12,4%-a van át me ne ti, szer zõ dé ses al kal ma zás ban. Eb ben
azon ban nagy kü lönb sé gek mu tat koz nak az egyes or szá gok kö zött: Dá ni á ban és Ko re á ban ke ve sebb mint 
4%, míg Bel gi um ban és Por tu gá li á ban 20% az ilyen fog lal koz ta tá sok ará nya (lásd füg ge lék 7.6. táblázat).

Szá mos ta nár rész mun ka idõ ben dol go zik az OECD-országokban. A ta ná rok rész mun ka idõ ben tör -
té nõ fog lal koz ta tá sá nak sok szor van nak szer ve ze ti okai: kis lét szá mú is ko lák ban pél dá ul gyak ran nincs
ele gen dõ osz tály ah hoz, hogy egy adott sza kos ta nár tel jes mun ka idõ ben ta nít has son. Fel te he tõ en az is 
hoz zá já rul a ta ná rok rész mun ka idõ ben való fog lal koz ta tá sá hoz, hogy a ta ná rok je len tõs ré sze nõ, aki a 
gye rek vál la lást kö ve tõ en sok szor szí ve seb ben dol go zik rész mun ka idõ ben, mint tel jes mun ka idõ ben,
így elõ for dul hat, hogy egy adott tárgy ok ta tá sá ra az is ko lák nem ta lál nak olyan ké pe sí tett ta nárt, aki
fõ mun ka idõ ben vál lal ná a ta ní tást. A rész mun ka idõs ta ná rok al kal ma zá sá nak azon ban pénz ügyi okai
is le het nek ott, ahol a tel jes mun ka idõ ben való fog lal koz ta tás és az ez zel járó köz al kal ma zot ti stá tus jó -
val na gyobb jö ve de lem mel jár – s ezért jó val na gyobb ki adást je lent –, mint a rész mun ka idõ ben való
fog lal koz ta tás. A rész mun ka idõ ben dol go zó ta ná rok ará nya át la go san 25%, 1%-tól 63%-ig ter jed. Ará -
nyuk kü lö nö sen Svájc ban és Me xi kó ban je len tõs, na gyon cse kély Olasz or szág ban, s gya kor la ti lag nem 
for dul elõ Ko re á ban (lásd füg ge lék 7.6. táblázat).

Ma gyar or szá gon a rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak ará nya át lag alat ti, az összes pe da gó -
gus nak csak 10,2%-a dol go zik eb ben a for má ban. Ará nyuk a nem ál la mi, az egy há zi és az ala -
pít vá nyi is ko lák ban ma ga sabb (15, ill. 20%).

Az in téz mé nyek szá má ra az em be ri erõ for rás ok te rü le tén na gyon fon tos kér dés a meg fe le lõ ké -
pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok kal való el lá tott ság. Rend szer szin ten a ta nár po li ti ka (ta nár el lá tott ság) leg -
fon to sabb ele mei a ta nár kép zés, a be is ko lá zá si po li ti kák, a bér po li ti ka és a pót lé kok, va la mint a
mun ka kö rül mé nyek alakítása. Az is ko lák ban ma guk ban azon ban a ta nár el lá tott ság több más do -
log gal is össze függ het. In téz mé nyi szin ten a he lyi mun ka erõ pi ac be fo lyá sol hat ja erõ sen a ta ná rok
kar ri er rel kap cso la tos dön té se it: he lyi cé gek al ter na tív le he tõ sé ge ket biz to sít hat nak a ta ná rok el he -
lyez ke dé se szá má ra, el szí va a kon ver tál ha tó szak tár gyi ké pe sí tés sel ren del ke zõ ket, és meg for dít va, 
a he lyi mun ka erõ pi ac hi á nyai is be fo lyá sol hat ják a ta ná ri pá lya vá lasz tá sát. Egy-egy is ko lá ban a ta -
ná ri fluk tu á ci ót a tan tes tü let kor össze té te le, sõt a ta nu lók össze té te le is be fo lyá sol hat ja, nem be szél -
ve az is ko la mun ka he lyi lég kö ré rõl.

A ma ga san kva li fi kált, ha té kony ta ná rok pá lyá ra von zá sa és pá lyán való meg tar tá sa az egyik
leg fon to sabb ok ta tás po li ti kai kér dés a vizs gált or szá gok ban. A ta ná rok al kal ma zá sa – vagy eset le ges
el bo csá tá sa – az in téz mé nyi szin tû fe le lõs sé gek kö ré be tar to zik az is ko lák több sé gé ben Bel gi um ban,
Dá ni á ban, Ma gyar or szá gon, Hol lan di á ban, Spa nyol or szág ban és Svájc ban: ezek ben az or szá gok ban a
ta nu lók 90%-a ta nul olyan is ko lá ban, ahol a ta ná rok al kal ma zá sa in téz mé nyi szin ten dõl el. Finn or -
szág ban, Ír or szág ban, Me xi kó ban és Svéd or szág ban a ta nu lók két har ma da, Olasz or szág ban, Ko re á -
ban, Nor vé gi á ban és Por tu gá li á ban a ta nu lók fele ta nul ilyen is ko lá ban. A ta ná ri ál lá sok be töl té sé nek
gond jai je lez he tik a ta ná ri fluk tu á ció mér té két, va la mint a ta ná ri pá lya von ze re jé vel kap cso la tos prob -
lé má kat. A be töl tet len ál lá sok ará nya a vizs gált or szá gok ban in téz mé nyi szin ten át la go san 12,3%; a ta ná -
ri ál lo mány cse ré lõ dé sé nek ál lan dó mér té két fel té te lez ve ez a tan tes tü let hét éven kén ti tel jes ki cse ré lõ -
dé sét fel té te le zi. Az or szá gos szin ten aggregált ada tok kö zött azon ban je len tõs mér té kû a kü lönb ség:
Dél-Ko re á ban gya kor la ti lag nincs üres ál lás, Dá ni á ban csak 4%, Olasz or szág ban vi szont 30% kö ze li,
ami azt mu tat ja, hogy eb ben az or szág ban na gyon je len tõs a ta ná ri fluk tu á ció. A be töl tet len ál lá sok
ará nya je len tõs még Por tu gá li á ban, Me xi kó ban, Svájc ban és Spa nyol or szág ban (lásd füg ge lék
7.7.  táblázat).

A ku ta tás ban az igaz ga tó kat ar ról is kér dez tük, hogy ho gyan tud ják be töl tet ni az üres ál lá so kat az
is ko lá ban. A vissza jel zé sek azt mu tat ják, hogy na gyon nagy kü lönb sé gek van nak ta nár el lá tott ság kér -
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dé sé ben az egyes rend sze rek kö zött, de az egyes te rü le te ken meg fi gyel he tõ hi á nyok ban mu tat ko zó
ha son ló sá gon túl jel lem zõ en prob lé mák le het nek a ta ná ri szak ér te lem egyes te rü le te in is. Az is ko lák
ugyan is néha arra kény sze rül nek, hogy nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná ro kat ne vez ze nek ki. Ez
for dul elõ olyan te rü le te ken, ahol kró ni kus hi ány van meg ha tá ro zott ta ná ri szak ér te lem ben, de
hosszabb sza bad ság (pl. szü lé si vagy be teg sza bad ság, ta nul má nyi sza bad ság) ese tén is rá kény sze rül -
het nek az igaz ga tók, hogy egyes órá kat más kép zett ség gel ren del ke zõ ta ná rok se gít sé gé vel old ja nak
meg. A meg fe le lõ ké pe sí tés hi á nya ter mé sze te sen nem je len ti a min den faj ta ké pe sí tés hi á nyát. Je lent -
he ti azt is, hogy egy sze mély ren del ke zik ugyan pe da gó gi ai ké pe sí tés sel, de nem az adott ok ta tá si
szin ten, vagy ren del ke zik ké pe sí tés sel az adott szak tárgy ban, de nincs ta ná ri ké pe sí té se. A vizs gá lat
ada tai több or szág ban azt mu tat ják, hogy a tan tes tü let je len tõs ré sze nem ren del ke zik meg fe le lõ ké pe -
sí tés sel. Ko rea ki vé te lé vel, ahol csak meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok ta nít hat nak, a nem
meg fe le lõ ké pe sí tés sel dol go zó ta ná rok ará nya 0,5%-tól (Ír or szág) 20%-ig (Me xi kó, Nor vé gia, Por tu gá -
lia, Svéd or szág) ter jed (lásd füg ge lék 7.7. és 7.6. táblázat).

Az ál lá sok be töl té sé re, il let ve a ki esõ ta ní tá si órák meg tar tá sá ra a leg ké zen fek võbb meg ol dás a
meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok al kal ma zá sa, ami át la go san a vizs gá lat ba ke rült is ko lák
90%-ában jel lem zõ. Nincs azon ban erre min dig le he tõ ség, ezért az is ko lák nak más mó do kat is kell ta -
lál ni uk a meg üre se dett ál lá sok be töl té sé re és a ta ní tá si órák meg tar tá sá ra. Ilyen meg ol dá sok le het nek a 
nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta nár al kal ma zá sa, a töb bi ta nár mun ka ter he lé sé nek vagy az
osz tá lyok lét szá má nak nö ve lé se, eset leg a ter ve zett órák egy ré szé nek tör lé se. Az is ko lák leg gyak rab -
ban az elõb bi két meg ol dás kö zül vá lasz ta nak, az utób bi ak vi szony lag rit kán for dul nak elõ: a ta nu lók
egy har ma da ta nul olyan is ko lá ban, ahol az is ko lák igaz ga tó ja al kal ma zott már nem meg fe le lõ ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ ta nárt, és 37%-uk olyan ban, ahol az igaz ga tó a dol go zó ta ná rok mun ka ter he lé sé nek
nö ve lé sé re volt kény te len. Az osz tá lyok lét szá má nak meg nö ve lé sét jó val rit káb ban al kal maz zák, az
órák el ma ra dá sa pe dig nem jel lem zõ egyik or szág ban sem. A nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ
ta ná rok tel jes mun ka idõ ben tör té nõ al kal ma zá sa Nor vé gi á ban, Por tu gá li á ban, Me xi kó ban és Svéd or -
szág ban gya ko ri (a tel jes mun ka idõ ben dol go zó ta ná rok több mint 20%-a), rész mun ka idõ ben tör té nõ
al kal ma zá suk még gyak rab ban for dul elõ (Por tu gá li á ban és Olasz or szág ban a rész mun ka idõs pe da gó -
gu sok több mint 50%-át te szik ki). A gya kor lat nyil ván va ló el ter jedt sé ge azon ban egyes az or szá gok -
ban (pél dá ul Nor vé gia, Svéd or szág) óva tos ság ra int: el kép zel he tõ, hogy tu da tos, a ta ná ri pá lya „nyi tá -
sá ra” irá nyu ló ok ta tás po li ti kai tö rek vés is sze re pet ját szik a ten den cia ala ku lá sá ban. Más le he tõ sé get
je lent a ta ná ri mun ka ter hek meg eme lé se, ami Dá ni á ban, Ma gyar or szá gon, Olasz or szág ban, Nor vé gi á -
ban és Svájc ban for dul el sõ sor ban elõ, ezek ben az or szá gok ban az is ko lák több mint egy har ma dá ban
volt már rá pél da. A tan órák el ma ra dá sa át la go san csu pán az is ko lák 4%-ában for dult elõ, ez a gya kor -
lat csak Nor vé gi á ban és Hol lan di á ban szá mot te võ, ahol az igaz ga tók 16%-a tett róla em lí tést (lásd 7.4.
ábra és füg ge lék 7.7. táblázat).

Ma gyar or szág azok közé az or szá gok közé tar to zik, ahol a be töl tet len ál lá sok ará nya az át la -
gos alatt ma rad, a tel jes mun ka idõ ben dol go zó pe da gó gu sok szá má nak csak 8%-át te szi ki.
A hiányzó ta ná rok pót lá sá nak ha zánk ban kü lö nö sen gya ko ri mód sze re – a meg fe le lõ ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ ta ná rok al kal ma zá sa mel lett – a töb bi ta nár óra szá má nak meg eme lé se, azaz a 
túl óra. A ta ná rok hi á nya ki sebb gon dot okoz, mint más or szá gok ban. A ma gyar is ko lák ban a
hi ány zó ta ná ri óra szám ok he lyet te sí tés sel tör té nõ, a nem zet kö zi gya kor lat ban ki ug ró mér té kû
meg ol dá sa a jel lem zõ, óra nem maradt el a tanárhiány következtében.

A ta nár hi ány leg jel lem zõbb te rü le tei az or szá gok át la gá ban a szá mí tás tech ni kai tu do má nyok, a ma -
te ma ti ka, az ide gen nyel vek, va la mint a ter mé szet tu do mány és a tech no ló gia. A vizs gált or szá gok ban
min den má so dik ta nu ló is ko lá já ban van nak gon dok a szá mí tás tech ni ka- és in for ma ti ka ta ná rok al kal -
ma zá sa te rü le tén, min den har ma di ké ban pe dig a ta nár el lá tott ság prob lé má ja a ma te ma ti ka, az ide gen
nyel vek, a ter mé szet tu do mány és a tech no ló gia te rü le tén jel lem zõ. A meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke -
zõ ta ná rok hi á nya a leg több tárgy ban Bel gi um ban okoz gon dot, ahol tíz tárgy ból öt, il let ve hat te rü le -
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ten je lez tek gon dot az igaz ga tók. Olasz or szág ban ez zel szem ben csak az is ko lák 20%-ában van hi ány a 
fel so rolt tan tár gyi te rü le te ken (lásd 7.5. ábra és füg ge lék 7.8. táblázat).

Ma gyar or szá gon a vizs gá lat ada tai sze rint a 2000/2001-es tan év ben a meg fe le lõ ké pe sí tés sel
ren del ke zõ ta ná rok hi á nya a leg na gyobb gon dot az ide gen nyelv ok ta tá sá ban je len tet te; ezt kö -
vet te az in for ma ti ka. A töb bi tárgy ban is elõ for dult ugyan ta nár hi ány (pél dá ul ma te ma ti ka,
ter mé szet tu do mány ok), ezek jel lem zõ ará nya azon ban je len tõs mér ték ben alat ta ma radt a fen ti 
két tan tárgy te rén ta pasz tal tak nak, s nem ha lad ják meg – az üz le ti tu do má nyok ki vé te lé vel – a
vizs gált or szá gok átlagát sem.

A gyors vál to zá sok kö zött, amit az is me re tek bõ vü lé se, a tu dás tech no ló gia ha tá sa és az új tár sa -
dal mi és ta nu lás sal kap cso la tos prob lé mák je len te nek, a szak mai tu dás és a ta ní tá si ké pes sé gek meg -
újí tá sa fon to sabb, mint va la ha. A vizs gá lat ezért a ta ná rok szak mai fej lõ dé sé nek, to vább kép zé sé nek a te rü le -
tét is igye ke zett né hány szem pont ból fel tár ni, a ta ná ri to vább kép zés in téz mé nyi tá mo ga tá si for mái, a
to vább kép zés ben részt vevõ ta ná rok ará nya és a leg gya ko ribb te vé keny ség tí pu sok meg is me ré se ré -
vén. A kér de zett is ko lák 61%-a ren del ke zik ta nár to vább kép zés cél ja i ra el kü lö ní tett költ ség ve tés sel. Jel lem zõ
kü lönb sé gek van nak azon ban az egyes or szá gok kö zött: Fran cia or szág ban, Por tu gá li á ban és Spa nyol -
or szág ban a ta nár to vább kép zés fi nan szí ro zá sa és szer ve zé se azok nak a szak mai ha tó sá gok nak a ke zé -
ben van, me lyek a ta ná rok al kal ma zá sá ért és ki he lye zé sé ért is fe le lõ sek. Ez zel szem ben Bel gi um ban,
Dá ni á ban, Ma gyar or szá gon, Hol lan di á ban és Svéd or szág ban, va la mint az olasz, a nor vég és a sváj ci
is ko lák ese té ben az a jel lem zõ, hogy ma guk az is ko lák ren del kez nek a ta ná ri to vább kép zés költ ség ve -
té se fe lett. Por tu gá lia és Spa nyol or szág ki vé te lé vel a leg több is ko la óra ked vez ménnyel se gí ti a ta nár to -
vább kép zést, de ál ta lá nos nak mond ha tó a tan tes tü le ti to vább kép zés szer ve zé se és a to vább kép zés rõl
való in for má ci ók gyûj té se és ter jesz té se is (lásd füg ge lék 7.9. táblázat).
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7.4. ábra

A hi ány zó ta ná ri ka pa ci tá sok meg ol dá si mód ja

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003. 



Ma gyar or szá gon az elem zett ada tok sze rint a ta nár to vább kép zés in téz mé nyi tá mo ga tá sa ked -
ve zõ nek tû nik a vizs gált or szá gok vi szony la tá ban: kü lön költ ség ve tés biz to sí tá sa mel lett az in -
for má ció és a ta nul má nyi idõ biz to sí tá sa is át la gon felül jel lem zõ, sõt gya ko ri nak mond ha tó a
más, bel sõ to vább kép zé si le he tõ sé gek meg lé te is.

A ta nár to vább kép zés nek több fé le for má ja lé te zik: több nyi re olyan, rö vid kép zé si ide jû kur zu sok ad -
ják a ke re tet, ame lye ket szak mai tes tü le tek szer vez nek szak tár gyi, mód szer ta ni vagy más, ok ta tást
érin tõ te rü le ten, de elõ for dul nak ta nár szer ve ze tek, szak szer ve ze tek vagy ma gán ta nács adó cé gek ál tal
szer ve zett to vább kép zé sek is. A vizs gá lat ban 15 or szág kö zül 11-ben az igaz ga tók nak több mint 90%-a 
szá molt be ar ról, hogy is ko lá juk ban a ta ná rok szak mai to vább kép zés ben vesz nek részt. A ta ná rok né -
zõ pont já ból a ma ga sabb vég zett sé get adó prog ram is to vább kép zés nek te kint he tõ. A ma ga sabb vagy spe -
ci á lis ké pe sí tés meg szer zé se több nyi re ön kén tes ala pon, a ta nár sa ját el ha tá ro zá sá ból, kar ri er szem -
pont ok fi gye lem be vé te lé vel tör té nik. Elõ for dul hat azon ban az is, hogy ja va sol ják vagy elõ ír ják az
ilyen kép zé sen való rész vé telt, pél dá ul meg fe le lõ ké pe sí tés nél kül ta ní tó ta ná rok szá má ra az elõ írá sok -
nak meg fe le lõ vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben. A ta ná rok szak mai fej lõ dé sé nek ré sze le het a más
is ko lák ban tett meg fi gye lõ lá to ga tá son, kon fe ren ci á kon vagy kü lön bö zõ mun ka cso port ok ban való
rész vé tel is. Ilyen jel le gû lá to ga tá sok gya ko ri ak a skan di náv or szá gok ban, Por tu gá li á ban, va la mint
Dél-Ko re á ban, és ke vés bé jel lem zõ ek Bel gi um ban, Fran cia or szág ban és Ír or szág ban. A ta ná rok
 konferen ciákon való rész vé te le a skan di náv or szá gok ban – Nor vé gi á ban, Svéd or szág ban és Dá ni á ban
–, va la mint Dél-Ko re á ban ma gas. Gya ko ri a ta ná rok kö zöt ti együtt mû kö dés: az is ko la igaz ga tók két -
har ma da em lí tet te, hogy a tes tü let bõl leg alább egy ta nár részt vesz in no vá ci ós, együtt mû kö dést fel té -
te le zõ te vé keny sé gek ben. Az is ko lán kí vü li együtt mû kö dés jó val ke vés bé el ter jedt a vizs gált or szá gok -
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A tantárgyankénti átlagos arányok az OECD-országok átlagában.
1.  Az ország nem teljesítette a mintaválasztás nemzetközi követelményét. A közölt adatok súlyozatlanok.

7.5. ábra

Meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok al kal ma zá si gond jai az egyes tan tár gyi
te rü le te ken

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.



ban, még is vi szony lag ma gas ará nyú né hány or szág ban, pél dá ul a skan di náv or szá gok ban és Ko re á -
ban, ahol a ta nu lók 60%-a jár olyan is ko lá ba, amely ben gya ko ri nak mond ták a ta ná rok kö zöt ti
együtt mû kö dést (lásd 7.6. ábra és függelék 7.10. táblázat).

Ked velt te rü le te a ta ná ri to vább kép zés nek az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia, me lyen át -
la go san a ta ná rok har ma da vett részt a 2000/2001-es tan év ben. Más te rü le tek hez kap cso ló dó kép zés -
ben a ta ná rok fele vett részt. A rész vé te li arány a skan di náv or szá gok ban a leg ma ga sabb, ahol a ta ná -
rok jel lem zõ en több mint 40%-a vett részt IKT vo nat ko zá sú to vább kép zés ben, és 60–80%-uk szak mai
to vább kép zés ben (szem ben az át la gos 32 és 48%-os rész vé te li aránnyal). Ala cso nyabb a rész vé tel ez zel 
szem ben Fran cia or szág ban, Ma gyar or szá gon, Olasz or szág ban és Por tu gá li á ban, ahol az IKT vo nat ko -
zá sú kép zés ben való ta ná ri rész vé tel a ta nu lók 20–30%-át, a más szak mai to vább kép zés ben való rész -
vé tel pe dig 30–40%-ukat érin ti (lásd füg ge lék 7.10. táblázat).3

Ma gyar or szág ra vo nat ko zó an az ada tok azt mu tat ják, ha son ló an az or szá gok több sé gé hez,
hogy a to vább kép zé sek kö zött a szak tár gyi, mód szer ta ni to vább kép zés a leg gya ko ribb. Ha -
zánk ban a ta ná rok az át lag nál ki sebb arány ban vesz nek részt IKT vo nat ko zá sú to vább kép zés -
ben, de a más jel le gû szak mai té má jú to vább kép zés ben való rész vé tel is el ma rad az or szá gok
át la gá tól. A nem zet kö zi át la got erõ sen meg ha lad ja vi szont a ké pe sí tést adó to vább kép zé sek -
ben részt ve võk ará nya is.
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7.6. ábra

A ta ná rok to vább kép zés ben való rész vé te le a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.

3 A tanárok továbbképzésérõl kevesebbet tudnak az igazgatók Franciaországban és Spanyolországban, ahol nem az iskola
játszik jelentõs szerepet ezekben, hanem a szakmai hatóságok.



7.3. Az iskolák mûködésének egyes aspektusai

A vizs gá lat az is ko lák mû kö dé sé nek egyes as pek tu sa it is ele mez te, ezen be lül el sõ sor ban az in téz mé -
nyek be is ko lá zá si és osz tály ba so ro lá si po li ti ká ját, a ta ná ri hi ány zá sok kér dé sét, a ta nu lói ered mé nyek
nyil ván tar tá sát, az is ko lák nak a mun ka erõ pi ac ra és a fel sõ ok ta tás ba való át me ne tet se gí tõ po li ti ká ját
és a vissza csa to lá sok és az IKT te rü le tén meg va ló su ló együtt mû kö dé sek gya kor la tát. A fel sõ kö zép fo -
kú in téz mé nyek eze ken a te rü le te ken az al sóbb is ko la fo ko za tok in téz mé nye i nél jel lem zõ en na gyobb
au to nó mi á val ren del kez nek, sza ba dab ban dönt het nek a be is ko lá zás ról, sa ját prog ram ja ik ki ala kí tá sá -
ról, és köz vet le neb bül ér zé ke lik a mun ka erõ pi ac és a fel sõ fo kú ok ta tás ki hí vá sa it.

Az is ko lák be is ko lá zá si po li ti ká já nak nagy je len tõ sé ge van ab ból a szem pont ból, hogy a ta nu lók
mi lyen mér ték ben sze lek tá lód nak egy-egy in téz mény ben tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis hát tér
sze rint. Azok ban az or szá gok ban, ahol a szü lõk nek dön tõ sze re pük van a be is ko lá zás ban, na gyobb tér 
jut a pi a ci me cha niz mu sok ér vé nye sü lé sé nek, mint azok ban az or szá gok ban, ame lyek ben más, ki -
egyen sú lyo zó el vek is ér vé nye sül nek a be is ko lá zás so rán. Az is ko lák be is ko lá zá si po li ti ká já ban át la go -
san a ta nu lók ta nul má nyi tel je sít mé nye szá mít leg in kább, de a ta nu ló ér dek lõ dé se ez zel meg egye zõ
súllyal esik a lat ba, s a be is ko lá zá si kör zet nek is je len tõs még a sze re pe. A la kó hely, a be is ko lá zá si kör -
zet a kö zép fo kú ok ta tás ban ke vés bé ját szik fon tos sze re pet, mint az alap fo kú ok ta tás ban, a sze re pe in -
kább ott je len tõs, ahol a he lyi ha tó sá gok nak van fe le lõs sé gük az is ko lá zás te rü le tén, és a fel sõ kö zép fo -
kú is ko lák az adott is ko la kör zet la kos sá gi igé nye it elé gí tik ki. A la kó hely nek leg in kább Por tu gá li á ban, 
Ko re á ban, Spa nyol or szág ban és Fran cia or szág ban van sze re pe, ahol a ta nu lók több mint 50%-a olyan
is ko lá ba jár, ahol a la kó hely ét a be is ko lá zás so rán fi gye lem be ve szik (lásd 7.7. ábra és füg ge lék 7.11.
táblázat). A ta nu lói tel je sít mény je len tõ sé ge en nél na gyobb, a ta nu lók 51%-a jár olyan is ko lá ba, ahol a
sze lek ci ós kri té ri u mok al kal ma zá sa ré sze a be is ko lá zás nak. A ta nul má nyi tel je sít mény sze re pe kü lö -
nö sen je len tõs Ma gyar or szá gon, Nor vé gi á ban, Finn or szág ban, Ko re á ban és Svéd or szág ban, ezek ben a 
ta nu lók leg alább há rom ne gye de ta nul má nyi kri té ri u mok alap ján ke rül be a kö zép fo kú in téz mény be.
A ta nul má nyi tel je sít mény fi gye lem be vé tel ének Ír or szág ban, Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág ban van
a leg ki sebb sze re pe, ez el sõ sor ban az zal függ össze, hogy ezek ben az or szá gok ban az al só és fel sõ kö -
zép fo kú prog ra mok jel lem zõ en ugyan azon in téz mé nyek ben szer ve zõdnek, ilyen for mán a sze lek ci ó ra
csak az alsó kö zép fok ra tör té nõ be is ko lá zás pont ján adód hat le he tõ ség. Bár a ta nul má nyi tel je sít mény
min den or szág ban nagy súllyal sze re pel a be is ko lá zá si szem pont ok kö zött, fel vé te li vizs ga elõ for du lá -
sa még is vi szony lag rit ka. A fel vé te li gya kor la ta a me xi kói ada tok ese té ben ki ug ró (itt a ta nu lók 81%-a 
tesz fel vé te li vizs gát), de igen je len tõs (40% fe let ti) Ma gyar or szá gon, Olasz or szág ban és Dél-Ko re á ban
is. A ta nu lók prog ram vá lasz tá sá nak azok ban az is ko lák ban van je len tõ sé ge, ahol már a be lé pés
 pontján le he tõ ség nyí lik el kü lö nü lõ ta nul má nyi ágak vagy szak mák kö zöt ti vá lasz tás ra. A szü lõk val -
lá si vagy pe da gó gi ai meg gyõ zõ dé sé nek a je len tõ sé ge kisebb, ennek elsõsorban a magániskolákban
van szerepe.

A ma gyar ta nu lók be is ko lá zá sá nál a leg gya ko ribb szem pon tot a ta nu lók ta nul má nyi ered mé -
nye és ér dek lõ dé se, igé nyei je len tik. En nél a két szem pont nál jó val ki sebb sú lyú, de nem zet kö -
zi vi szony lat ban még is hang sú lyo san je le nik meg a fel vé te li vizs ga. A 90-es évek ben a fel vé te li 
kri té ri u mok meg ál la pí tá sá ban és a vizs gák szer ve zé sé ben az in téz mé nyek nek volt dön tõ sze -
re pük, 2001-tõl ezek szer ve zé sé ben meg ha tá ro zó sze repük van a köz pon ti in téz ke dé sek nek.
A magyar is ko lák har ma dá nál szá mí tás ba ve szik a szü lõk ne ve lé si el ve it és val lá si meg gyõ zõ -
dé sét, kö zel egy ne gye dük nél pe dig a ta nu lók la kó hely ét is (lásd füg ge lék 7.11. táblázat).

Az in téz mény szint jén a ta nu lók osz tály ba so ro lá sa a má sik fon tos sze lek ci ós le he tõ ség. A ta nu lók
leg na gyobb ré sze olyan is ko lá ba jár, ahol a cso port ba so ro lá sá nál a vá lasz tott prog ram a dön tõ szem -
pont, ezt kö ve ti az élet kor és a ké pes ség fi gye lem be vé te le. Né hány or szág ban a ta nu lók nem ál lan dó
osz tá lyok ban ta nul nak, ha nem pél dá ul egyes tan tár gyak ta nu lá sa ese tén más-más cso por tok ban. Má -
sutt a ta nul má nyi szint je len ti a cso por to sí tás alap ját, ilyen kor a ta nu lók kü lön bö zõ élet ko rú tár sak kal
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ta nul nak együtt. Is mét má sutt ad mi niszt ra tív osz tá lyo kat, sta bil ta nu lói cso por to kat ala kí ta nak ki. Az
osz tály ba so ro lás so rán a leg gya ko ribb szem pont a ta nu lók prog ram- vagy tan tárgy vá lasz tá sa: a ta nu -
lók 73%-a jár olyan is ko lá ba, ahol ezt fi gye lem be vet ték a ta nu ló cso por tok ki ala kí tá sá nál. Ezt kö ve tõ en 
a ké pes ség szint ke ve ré se és az élet kor szem pont ja ját szik je len tõs sze re pet eb ben a te kin tet ben, ezek a
szem pont ok át la go san a ta nu lók 42 és 40%-ának osz tály ba so ro lá sát be fo lyá sol ták (lásd füg ge lék 7.12.
táblázat). A ta nu ló cso por tok töb bé-ke vés bé vé let len sze rû en ala kul nak a skan di náv or szá gok ban, jel -
lem zõ en az élet kor te kin te té ben ho mo gén cso por tok ki ala kí tá sá ra tö re ked nek az is ko lák Ma gyar or szá -
gon, Svéd or szág ban, Nor vé gi á ban és Olasz or szág ban. Hol lan di á ban ez zel szem ben a ta nu lók prog -
ram vá lasz tá sa alap ján ala kul nak ki az élet kor szem pont já ból gyak ran ve gyes cso por tok. A ké pes sé gek 
fi gye lem be vé te le je len tõs – a ta nu lók leg alább 50, ill. 40%-át érin ti – Ma gyar or szá gon, il let ve Ír or szág -
ban; a skan di náv or szá gok ban, Fran cia or szág ban, Hol lan di á ban és Spa nyol or szág ban vi szont nem ját -
sza nak sze re pet. Ki fe je zet ten a ta nu lók ké pes ség sze rin ti ke ve re dé sét elõ se gí tõ ak tív po li ti ká ról a
skan di náv or szá gok ban, Ko re á ban, Hol lan di á ban, Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág ban szá mol tak be
(lásd 7.8. ábra). Az osz tály ba so ro lás nál a sze lek ció má sik mód ját a szü lõi ké rés fi gye lem be vé te le je -
lent he ti. Ez ugyan az or szá gok át la gá ban rit ka, egyes or szá gok ese té ben azon ban igen gya ko ri nak lát -
szik. A be is ko lá zá si és osz tály ba so ro lá si szem pont ok egy ide jû elem zé se azt mu tat ja, hogy Ma gyar or -
szág, Bel gi um és Olasz or szág azok az or szá gok, ahol a leg in kább sze lek tál nak a fel sõ kö zép fo kú is ko -
lák, és Svéd or szág és Norvégia az a két ország, ahol a legkevésbé.

Az osz tály ba so ro lás Ma gyar or szá gon el sõ sor ban élet ko ri ala pon, má sod sor ban a vá lasz tott
prog ram alap ján tör té nik. Gya ko ri a fen ti ek mel lett az is, hogy ha son ló ké pes sé gû gye re ke ket
vá lo gat nak egy cso port ba: ha zánk ban a ta nu lók kö zel fele jár olyan is ko lá ba, ahol a ké pes sé -
gek sze rin ti sze lek ció el vét mû köd te tik az is ko lák. A ma gyar kö zép fo kú is ko lák ban sû rûn fi -
gye lem be ve szik a szü lõ ké ré sét is a be osz tás nál: a ta nu lók 42%-a olyan is ko lá ba jár, ahol a
szü lõi ké rés nek helyt ad nak (lásd füg ge lék 7.12. táblázat).
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7.7. ábra

Be is ko lá zá si po li ti kák a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.



A ta nu lók fej lõ dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré se az is ko lai mun ka és a ta ná ri mun ka át lát ha tó sá gá -
nak fon tos ele me. Az egyes or szá gok nagy mér ték ben kü lön böz nek ab ban, hogy mi lyen ta nu lók ra vo -
nat ko zó nyil ván tar tá so kat ve zet nek, ezek kö zül az át lát ha tó ság szem pont já ból az aláb bi ak bi zo nyul tak
alap ve tõ nek: a ta nu lók tan tárgy- és ta nul má nyi mo dul vá lasz tá sa, a ta nu lói tel je sít mé nyek, vi sel ke dé si
prob lé mák, ta nu lói hi ány zá sok és a zá ró vizs gák ered mé nyei. Nincs lé nye ges kü lönb ség az egyes or -
szá gok kö zött há rom te rü le ten: min den or szág ban fon tos a ta nu lók tan tár gyi (mo dul) vá lasz tá sa, a hi -
ány zá sok nyil ván tar tá sa és a zá ró vizs gák ered mé nyei. A nyil ván tar tás ok jel lem zõ en köz pon ti szin ten
tör tén nek az is ko lák ban, a leg na gyobb kü lönb ség eb ben a te kin tet ben a ta nu lói vi sel ke dé si prob lé mák
ese té ben ta pasz tal ha tó, ami né hány or szág ese té ben egy sé ges gya kor lat ként köz pon ti lag van nyil ván -
tart va (Bel gi um, Fran cia or szág, Ír or szág, Ko rea és Me xi kó), má sutt úgy tû nik, az is ko la dön té sé nek
függ vé nye, mi vel csak a ta nu lók fe lé nek az is ko lá ját érin ti (Dá nia, Finn or szág, Olasz or szág, Nor vé gia
és Svéd or szág).

A fel sõ kö zép fo kú prog ra mok ból ki lé põk szá má ra na gyon fon tos kér dés a to vább lé pés, akár a
mun ka erõ pi ac, akár a fel sõ ok ta tás irá nyá ba. Az in téz mé nyek ezt az át me ne tet in for má ci ós szol gál ta tá -
sok kal, ta nács adás sal, pá lya vá lasz tá si is me re tek ok ta tá sá val tud ják elõ se gí te ni. Át la go san a ta nu lók
két har ma da jár olyan is ko lá ba, ahol tan órák vagy elõ adá sok ke re té ben in for má lód hat nak a le he tõ sé -
gek rõl. Az egyé ni ta nács adás is gya ko ri nak lát szik, kü lö nö sen Finn or szág ban, Dá ni á ban, Ír or szág ban,
Hol lan di á ban, Ko re á ban, Fran cia or szág ban, Ma gyar or szá gon és Spa nyol or szág ban. A ta nács adás
mind az ál ta lá nos, mind a szak kép zést elõ ké szí tõ prog ram tí pu sok ban gya ko ri, jel lem zõ en gyak rab ban 
for dul elõ az ál ta lá nos prog ra mok hoz kap cso ló dó an (lásd 7.9. ábra).

Az is ko la igaz ga tók a kér dõ ív ben ar ról is nyi lat koz tak, hogy kap nak-e vissza jel zést az is ko la mû -
kö dé sé rõl a fon to sabb ér de kelt szer vek és sze rep lõk ré szé rõl (or szá gos, re gi o ná lis, ill. he lyi ha tó -
sá gok, mun ka adók, szü lõk, ta ná rok és di á kok cso port jai, kül sõ vizs ga bi zott ság ok). Az or szá -
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7.8. ábra

Az osztályba sorolásnál alkalmazott szelekciós po li ti kák stan dar di zált in de xe

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003



gos és re gi o ná lis ha tó sá gok tól ér ke zõ vissza jel zés azok ban az or szá gok ban (Bel gi um, Ko rea,
Me xi kó, Por tu gá lia, Spa nyol or szág) gya ko ri, ahol tan fel ügye let lé te zik. A he lyi ha tó sá gok tól
ér ke zõ vissza jel zés Finn or szág ban, Ma gyar or szá gon, Nor vé gi á ban és Svéd or szág ban do mi -
náns. A mun ka adók Ír or szág ban és Svéd or szág ban je lez nek vissza gyak ran az is ko lák nak, a
szü lõk cso port ja i tól Bel gi um ban, Ma gyar or szá gon, Ko re á ban, Por tu gá li á ban és Svéd or szág ban 
ér ke zik gyak ran vissza csa to lás (lásd füg ge lék 7.14. táblázat).

7.4. Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia
 el ér he tõ sé ge és al kal ma zá sa a kö zép fo kú is ko lák ban

A szá mí tó gé pek is ko lai je len lé te le he tõ vé te szi a szá mí tó gé pek is ko lai ok ta tás ban való hasz ná la tát, s
azt, hogy a szá mí tó gép az ok ta tás egyik leg fon to sabb mé di u má vá vál jon. Az is ko lá nak fon tos sze re pe
van az IKT hasz ná la tá ra tör té nõ fel ké szí tés ben. Az IKT ki hí vá sa i hoz való si ke res is ko lai al kal maz ko -
dás nem csak azt je len ti, hogy az is ko lák nak egy re na gyobb szük sé gük van szá mí tó gé pek re és szá mí -
tó gé pes prog ra mok ra. Az is ko lák nak ezen túl men tõ en fel kell ké szí te ni ük ta ná ra i kat ezek hasz ná la tá -
ra, s a ta ní tás szer ve zé sé ben is elég ru gal mas nak kell len ni ük, hogy az IKT osz tály ter mi hasz ná la ta is
le he tõ vé vál jon. Az IKT si ke res hasz ná la ta tech ni kai se gít sé get is fel té te lez, és sok he lyen az együtt mû -
kö dést is ösz tön zi az is ko lák kö zött. Az ISUSS-vizsgálat igye ke zett ezért fel tár ni az IKT hasz ná la tá nak
egyes as pek tu sa it: a ren del ke zés re álló kom pu te rek szá mát, el ter je dé sü ket, a tanárok körében és az
osztálytermi oktatásban való használatukat, valamint az iskolák közötti, az IKT-használatot érintõ
kooperációt.
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7.9. ábra

Egyé ni pá lya ta nács adás ban ré sze sü lõ ta nu lók ará nya

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003



Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia el ér he tõ sé ge az is ko lai for rá sok, is ko lai tár gyi fel -
té te lek egyik fon tos in di ká to ra. A szá mí tó gé pek kel való is ko lai el lá tott ság leg jobb mu ta tó ja az egy szá -
mí tó gép re jutó ta nu lók szá ma. Át lag ban ez a szám 9 fõ, azaz a ta nu lók több sé ge a fel sõ kö zép fo kon jel -
lem zõ en olyan is ko lá ba jár, ahol ki lenc tár sá val osz to zik egy szá mí tó gé pen. Ez az arány az egyes or -
szá gok ese té ben 3–4 (Nor vé gia, Svéd or szág) és 14–16 fõ (Me xi kó, Por tu gá lia és Spa nyol or szág) kö zött
szó ró dik. Az or szá gok ra jel lem zõ át la gok ter mé sze te sen to vább szó ród nak az egyes iskolák szerint
(lásd 7.10. ábra és függelék 7.15. táblázat).

Ha zánk ban a vizs gá lat ada tai sze rint át la go san 10,2 ta nu ló ra jut egy szá mí tó gép, eb ben a vo -
nat ko zás ban az ala pít vá nyi fenn tar tá sú is ko lák van nak a leg ked ve zõbb hely zet ben. A szá mí tó -
gép hoz zá fér he tõ sé ge a ta ná rok szá má ra 5,5 fõ/szá mí tó gép; e te rü le ten is az ala pít vá nyi is ko -
lák hely ze te a legkedvezõbb.

Ha nor má nak 10 egy szá mí tó gép re jutó ta nu lót te kin tünk, ak kor azt ta lál juk, hogy Nor vé gi á ban
és Svéd or szág ban min den ta nu ló olyan is ko lá ba jár, ahol a fel sõ kö zép fo kon leg alább egy szá mí tó gép
jut 10 ta nu ló ra. Dá ni á ban a ta nu lók 90%-a, Fran cia or szág ban 70%-uk, Finn or szág ban 60%-uk, Bel gi -
um ban 50%-uk, Svájc ban 40%-uk, Ír or szág ban és Por tu gá li á ban 20%-uk, Spa nyol or szág ban pe dig
10%-uk ese té ben igaz ugyan ez. Szi go rúbb mér cé vel mér ve, egy szá mí tó gép re 4 ta nu lót szá mol va a ta -
nu lók több mint 90%-a szá mos or szág ban kí vül esik en nek el ér he tõ sé gén (Ma gyar or szág, Ír or szág,
Olaszország, Mexikó, Portugália, Spanyolország, Svájc).

Mind a ta ná rok, mind az is ko lai ad mi niszt rá to rok szá má ra a fel ké szü lés ben és az  adminisztrá -
cióban egy aránt fon tos, ma már gyak ran nél kü löz he tet len esz köz a szá mí tó gép. A szá mí tó gép ta ná rok
szá má ra való hoz zá fér he tõ sé ge je len tõs mér ték ben nö vel he ti a ta ná ri mun ka ered mé nyes sé gét. En nek ér -
de ké ben az is ko lák nak je len tõs mér té kû be ru há zá sok ra van szük sé gük a gé pek, a prog ra mok, va la -
mint a szá mí tó gép napi hasz ná la tá ra fel ké szí tõ to vább kép zé sek te rü le tén. Az is ko lai be ru há zá sok,
erõ fe szí té sek el le né re is elõ for dul hat azon ban, hogy a ta ná rok je len tõs része nehezen alkalmazkodik
az új technológia által jelentett kihívásokhoz.
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7.10. ábra

Az egy szá mí tó gép re jutó ta nu lók és ta ná rok szá ma a fel sõ kö zép fo kú is ko lák ban

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003. 



Az IKT szem pont já ból úgy tû nik, Dél-Ko rea ki tün te tett hely zet ben van: itt az egy szá mí tó gép re
jutó ta ná rok szá ma ki sebb egy nél, azaz min den ta nár ra jut leg alább egy szá mí tó gép. Ez azt fel té te le zi,
hogy a szá mí tó gép min den ko re ai is ko lá ban az alap ve tõ ta ná ri mun ka fel té te lek ré sze. A ko re ai stan -
dard nak az is ko lák csak egy igen szûk cso port ja fe lel meg Bel gi um ban, Fran cia or szág ban, Ma gyar or -
szá gon, Ír or szág ban, Olasz or szág ban, Me xi kó ban, Por tu gá li á ban, Spa nyol or szág ban és Svájc ban, de
még a skan di náv or szá gok ban is csak a kö zép fo kon ta nu lók leg fel jebb 20%-a. Az or szá gok két har ma -
dá ban jel lem zõ en a ta ná rok nak jobb a szá mí tó gép pel való el lá tott sá guk a ta nu ló ké nál, ki vé telt Fran -
cia or szág és Olasz or szág je lent, ahol ará nyo san ke ve sebb szá mí tó gép ér he tõ el a ta ná rok, mint a ta nu -
lók szá má ra. A skan di náv or szá gok ban és Ko re á ban leg alább két ta nár ra jut egy szá mí tó gép, de a ta -
nu lók el lá tott sá ga sem je len tõ sen rosszabb en nél (lásd füg ge lék 7.15. táblázat). Ugyan ezek ben az
or szá gok ban a ta ná rok több mint fele hasz nál szá mí tó gé pes al kal ma zá so kat és az internetet ok ta tá si
cé lok ra. Ezek hez az or szá gok hoz ké pest a töb bi vizs gált or szág ban jó val sze ré nyeb bek a ta ná rok szá -
má ra adó dó szá mí tó gé pes le he tõ sé gek. Bel gi um ban, Por tu gá li á ban, Ír or szág ban és Olasz or szág ban át -
la go san 10 vagy több ta nár osz to zik egy szá mí tó gé pen, Fran cia or szág ban, Ma gyar or szá gon, Me xi kó -
ban és Spa nyol or szág ban pe dig 5 és 8 közé esik ez a szám. A szá mí tó gép ok ta tás ban való hasz ná la ta is 
ke vés bé jel lem zõ ezek ben az or szá gok ban: Ír or szág ban és Me xi kó ban ke ve sebb mint a ta nu lók egy -
har ma dá nál hasz nál nak a ta ná rok szá mí tó gé pes al kal ma zá so kat; egy ötö dük nél se gí ti a mun kát az
internet is, és ke ve sebb mint 10%-uknál al kal maz nak e-mailt is ok ta tá si cé lok ra, ha von ta leg alább egy
al ka lom mal. Dél-Ko re án kí vül a skan di náv or szá gok ban, Svéd or szág ban, Skóciában, Dá ni á ban, Finn -
or szág ban és Norvégiában alkalmazzák tanári körben az átlagot jelentõs mértékben meghaladó
arányban a számítógépet (lásd függelék 7.18. táblázat). A leg ke ve seb ben Portugália, Írország, Olasz or -
szág, Mexikó, Spanyolország iskoláiban használnak számítógépet a ta ná rok közül.

Ma gyar or szág a fen ti ada tok alap ján a ked ve zõt le nebb hely ze tû or szá gok kö zött van a ta ná ri
szá mí tó gép-hasz ná lat te kin te té ben: Olasz or szág hoz és Spa nyol or szág hoz esik kö zel a szá mí tó -
gé pet hasz ná ló ta ná rok is ko lá i ban ta nu lók ará nya. En nek el le né re ha zánk ban cse kély (át lag
alat ti) azok nak a ta nu lók nak az ará nya, akik nek az is ko lá já ban egy ál ta lán nincs számítógépet
alkalmazó tanár.

A szá mí tó gé pek mai elõ for du lá si ará nya vi szony lag hosszú fo lya mat ered mé nye, a szá mí tó gé pes
tech no ló gia el ter je dé sé ben az el múlt 20 év volt meg ha tá ro zó je len tõ sé gû. A fo lya mat még nem zá rult le,
je len leg az or szá gok több sé ge még a be ru há zás fá zi sá ban van, és csak ke vés or szág nak si ke rült a szá -
mí tó gép szé les kö rû pe da gó gi ai al kal ma zá sa. A vizs gá lat ban meg kér dez tük az igaz ga tó kat, hogy az
IKT há rom fõ ele mét – a stan dard fel hasz ná lá so kat, a he lyi há ló zat ki épí té sét és a vi lág há ló hoz való
hoz zá fé rést – me lyik év ben ve zet ték be az is ko lá juk ban. Az igaz ga tók be szá mo lói alap ján arra kö vet kez -
tet he tünk, hogy szór vá nyos szá mí tó gép-hasz ná lat már a 70-es évek ben elõ for dult. 1980-ra a fel sõ kö -
zép fo kú is ko lák ban ta nu lók 2–7%-a ta lál koz ha tott az is ko lá ban szá mí tó gé pes stan dard fel hasz ná lá -
sok kal Bel gi um ban, Dá ni á ban, Finn or szág ban, Fran cia or szág ban, Ír or szág ban, Olasz or szág ban,
 Norvégiában, Svéd or szág ban és Svájc ban, 1990-re át la go san min den má so dik ta nu ló is ko lá ja ren del -
ke zett számítógéppel Bel gi um ban, Dá ni á ban, Finn or szág ban, Fran cia or szág ban és Svájc ban. 1995-re a
ta nu lók 80%-áról, 2001-re pe dig kö zel 100%-áról mond ha tó el ugyan ez (lásd füg ge lék 7.17. táblázat).
Az internet az el múlt 10 év ben, 1994 és 2001 kö zött vált el ér he tõ vé az is ko lák szá má ra, ez idõ alatt a
kö zép fo kon ta nu lók több mint 90%-a szá má ra lett hoz zá fér he tõ, Me xi kó ki vé te lé vel va la mennyi or -
szág ban. Az e-mail ugyan ezen idõ alatt szin tén a ta ná rok és ta nu lók több mint 90%-a szá má ra lett el ér -
he tõ át la go san; ez zel szem ben Bel gi um ban, Me xi kó ban és Spa nyol or szág ban azon ban csak a ta nu lók
két har ma da szá má ra. Bár 2001-re az is ko lák túl nyo mó több sé gé ben az em lí tett le he tõ sé gek ál ta lá nos sá 
vál tak, az is ko lák egy ki sebb ré szé ben – min de nek elõtt ott, ahol egy ál ta lán nem fordult elõ
számítógépes alkalmazás használata – ez továbbra sem volt így. A tanulók közül 10% tanul ilyen
iskolában Svédországban, 6,4% Portugáliában és 7% Spa nyol or szág ban – ezek az iskolák feltehetõen
gyakran pedagógiai alapokon utasítják el az IKT használatát.
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A ha zai hely zet re vo nat ko zó an ada tok azt mu tat ják, hogy ha zánk ban ké sõbb, a 80-as évek má -
so dik fe lé tõl in dult meg a szá mí tó gé pek is ko lai ter je dé se, és így rend kí vül gyor san zaj lott. A
nagy át tö rés a 90-es évek elsõ fe lé ben (1990–1995 kö zött) kö vet ke zik be, ami vel Ma gyar or szág
utol is érte a vizs gá lat ba ke rült or szá gok át la gát, 2000-re pe dig több or szág nál ked ve zõbb hely -
zet be ke rült. Az internet el ér he tõ sé ge és hasz ná la ta a 90-es évek má so dik fe lé ben a ma gyar is -
ko lák teljes körében jellemzõnek mondható.

A szá mí tó gé pes tech no ló gia mi nõ sé gét és ki hasz nált sá gát mu tat ja a bel sõ vagy kül sõ há ló za tok
hasz ná la ta. Az ada tok ta nú sá ga sze rint Svéd or szág, Dá nia és Ko rea ren del ke zik a leg fej let tebb szá mí tó -
gé pes tech no ló gi á val: ezek ben az or szá gok ban az is ko lai szá mí tó gé pek 80%-a volt he lyi há ló zat ba köt -
ve, és több mint 90%-uk ren del ke zett internetelérhetõséggel 2001-ben. Ez zel szem ben Ma gyar or szá -
gon, Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág ban az is ko lai szá mí tó gé pek 40–49%-a volt he lyi há ló zat hoz
 csatlakoztatva, Fran cia or szág ban, Ír or szág ban, Olasz or szág ban és Me xi kó ban pe dig 40%-uknál is ke -
ve sebb. Internetelérhetõsége 2001-ben az is ko lák ke ve sebb mint fe lé nek volt Fran cia or szág ban, Olasz -
or szág ban és Me xi kó ban. Az elem zés eköz ben azt mu tat ja, hogy az or szá go kon be lü li kü lönb sé gek na -
gyob bak, mint az or szá gok kö zöt ti ek. Ha a he lyi szá mí tó gé pes há ló zat lé tét te kint jük a szá mí tó gé pes
le he tõ sé gek tel jes ki hasz ná lá sá hoz szük sé ges mi ni má lis fel té tel nek, ak kor csak há rom or szág, Ko rea,
Dá nia és Svédország tekinthetõ kedvezõ helyzetben lévõ, megfelelõ feltételek mellett mûködõ
országoknak (lásd 7.11. ábra és függelék 7.16. táblázat).

Az IKT az osz tály te rem szint jén is szé les ská lán se gít he ti a ta ní tá si és ta nu lá si le he tõ sé ge ket. Meg -
könnyít he ti az egyé ni és a cso por tos ta nu lást, le he tõ vé te he ti a ta nu lók sa ját rit mus ban való ha la dá sát,
fej leszt he ti a ta nu lók ku ta tá si és elem zé si ké pes sé ge it, vé gül pe dig to váb bi ta nu lá si le he tõ sé ge ket kí nál 
fel a szi mu lá ció ré vén. A szá mí tó gép-hasz ná lat cél ját il le tõ en azt mu tat ják az ada tok, hogy az ok ta tás ban
a szá mí tó gé pet el sõ sor ban in for má ció gyûj tés re hasz nál ják: át la go san a ta nu lók két har ma da jár olyan
is ko lá ba, ahol az igaz ga tók az internet ilyen al kal ma zá sá ról nyi lat koz tak. Dá ni á ban, Nor vé gi á ban és
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7.11. ábra

Internetre vagy he lyi há ló zat ba kap csolt szá mí tó gé pek

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.



Svéd or szág ban en nél több rétû az internet al kal ma zá sa: ezek ben az or szá gok ban a ta nu lók leg alább
40%-a olyan is ko lá ba jár, ahol az internetet az egyéni tanulás eszközeként használják (lásd függelék
7.19. táblázat).

A szá mí tó gép egyes fel hasz ná lá si te rü le tei nem egy for ma gya ko ri ság gal for dul nak elõ. Ál ta lá no san
el ter jedt a szá mí tó gé pes ope rá ci ók és a szö veg szer kesz tõ is me re te, na gyon gya ko ri az in for má ció ke re -
sés és -küldés, rend sze res az ok ta tá si és táb lá zat ke ze lõ prog ra mok hasz ná la ta a gya kor la ti is ko lai al -
kal ma zás ban. Át la go san a ta nu lók 90% fe let ti ará nya jár csak olyan is ko lá ba, ahol a szá mí tó gé pes ope -
rá ci ós rend sze rek és a szö veg szer kesz tõ hasz ná la ta ré sze a mun ká nak. Át la go san a ta nu lók több mint
há rom ne gye de jár olyan is ko lá ba, ahol a táb lá zat ke ze lõ prog ra mok és elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós
for mák rend sze res hasz ná la ta jel lem zõ. A leg rit káb ban prog ra mok írá sa fordul elõ, bár egyes
országokban (Olaszország, Magyarország) ez sem ritka (lásd függelék 7.19. táblázat).

A vizs gá lat ada tai sze rint a ma gyar is ko lák ban is in for má ció ke re sé sé re, gyûj té sé re hasz nál ják
túl nyo mó arány ban a szá mí tó gé pet, e mel lett a szi mu lá ci ós ta nu lás és a kü lön bö zõ tár gyak in -
teg rá lá sa for dul elõ még az át lag nál na gyobb arány ban. A szá mí tó gép-hasz ná lat egyes te rü le -
te i nek elõ for du lá sa min den te rü le ten meg ha lad ja az át la got, a prog ram írás és az ok ta tá si prog -
ra mok hasz ná la ta területén különösen jelentõs mértékben.

Az is ko la igaz ga tó kat a vizs gá lat so rán ar ról is meg kér dez tük, hogy meg íté lé sük sze rint is ko lá -
juk ban 22 le het sé ges té nye zõ kö zül mi a leg ko mo lyabb aka dá lya az IKT hasz ná la tá nak. A fel so rol tak kö zül
a leg több ta nu lót érin tõ té nye zõk a ta ná ri kész sé gek hi á nya, a ta ná ri fel ké szü lé si idõ hi á nya, ill. a szá -
mí tó gép osz tály ter mi ok ta tás ba való in teg rá lá sá nak ne héz sé gei vol tak (lásd 7.12. ábra és füg ge lék 7.20. 
táblázat). Je len tõs aka dályt je lent még emel lett át la go san a szá mí tó gé pek nem meg fe le lõ szá ma vagy
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Az országok a számítógépes applikációkat alkalmazó tanárok arányának sorrendjében vannak feltüntetve.
1. Az ország nem teljesítette a mintaválasztás nemzetközi követelményét. A közölt adatok súlyozatlanok.

A tanárok felkészültségének hiánya a számítógépek oktatásban való alkalmazására

Számítógépes applikációkat alkalmazó tanárok százaléka Nehéz a számítógépek osztálytermi oktatásba való integrálása

A tanárok érdeklõdésének / hajlandóságának hiánya
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7.12. ábra

Az is ko la IKT vonatkozású cél ja i nak ta ná rok kal kap cso la tos aka dá lyai

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.



szín vo na la és nem rit kán a sofware-ek elég te len szá ma és szín vo na la. A leg több aka dály Ír or szág ban
és Me xi kó ban aka dá lyoz za az IKT al kal ma zá sát, ezek ben az or szá gok ban a hardver, a szük sé ges inf -
rast ruk tú ra, va la mint a szoft ver egy aránt prob lé mát je lent. A ta ná rok kal kap cso la tos aka dá lyok el sõ -
sor ban Ír or szág ban és Olasz or szág ban, Spa nyol or szág ban és Nor vé gi á ban fo gal ma zód tak meg, szer -
ve ze ti aka dá lyok leginkább Írországban. Az irányító szervek támogatásának hiánya Mexikó mellett
Magyarországon és Finnországban került említésre.

Ha zánk ban a leg több ta nu lót érin tõ gon dok kö zött elsõ he lyen sze re pel a szá mí tó gé pek nek az
ok ta tás ki ala kult gya kor la tá ba tör té nõ be épí té sé nek ne héz sé ge, ezt kö ve tõ en a ta ná rok idõ hi á -
nya és a szoftverekkel kap cso la tos gon dok (nincs elég pél dány vagy tí pus), va la mint a gé pek
el avult sága. A prob lé mák kö zött nem sze re pelt a szoft ve rek mi nõ sé ge, a hely hi ány és a to -
vább kép zés hi á nya, va la mint a biz ton ság kér dé se: ezek kel kap cso lat ban te hát vél he tõ en nincs
prob lé má juk az is ko lák nak. Sõt, a ha zánk ra vo nat ko zó ada tok ezen túl me nõ en arra en ged nek
kö vet kez tet ni, hogy ami a ta ná ri ér dek lõ dést, a to vább kép zé si le he tõ sé ge ket és a ta ná rok
IKT-vel kap cso la tos kész sé ge it il le ti, hely ze tünk ki ug ró an ked ve zõ nek mond ha tó.
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Füg ge lék





A magyar oktatási programok az ISCED besorolás szerint
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A prog ram le írá sa ma gya rul

ISCED 0

1. 0 G 01 Óvo dai ne ve lés, iskolaelõkészítés az 5. élet év be töl té sé tõl

2. 0 G 02 Óvo dai ne ve lés, kom pen zá ló gyógy pe da gó gi ai kép zés a fo gya té kos ság ter mé sze té nek meg fe le lõ en

ISCED 1

3. 1A G 03 Alsó ta go za tos ok ta tás, rend sze rint egy ta ní tós ke ret ben az alap ve tõ kultúrtechnikák el sa já tít ta tá sa

4. 1A G 04 Alsó ta go za tos ok ta tás, rend sze rint egy ta ní tós ke ret ben az alap ve tõ kultúrtechnikák el sa já tít ta tá sa,
ki egé szí tõ, ill. kom pen zá ló kép zés a fo gya té kos ság ter mé sze té nek meg fe le lõ en

5. 1A G 05 Fel nõtt alfabetizációs tan fo lyam ok

ISCED 2

6. 2A G 06 Alsó kö zép fo kú ok ta tás (Ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go zat)

7. 2A G 07 Gyógy pe da gó gi ai ál ta lá nos kép zés fel sõ ta go zat

8. 2A P 08 Ze nei ál ta lá nos is ko la, tánc mû vé sze ti, ar tis ta és sport is ko la ál ta lá nos is ko lai sza ka sza

9. 2A G 09 Fel nõtt ál ta lá nos is ko la, fel sõ ta go zat (esti, le ve le zõ)

10. 2B G 10 Fel zár kóz ta tó ok ta tás az ál ta lá nos is ko lai hi á nyok pót lá sá ra, to vább ta nu lá si le he tõ ség cél já ból 
(If jú sá gi osz tá lyok, 9–10. osz tá lyok, ha a prog ram cél ja, hogy a ta nu ló szak kö zép is ko lá ba lép hes sen)

11. 2C P 11 Szak kép zés az OKJ sze rint alap fo kú is ko lai vég zett sé get nem igény lõ szak mák ra 

12. 2C P 12 Spe ci á lis kész ség fej lesz tõ szak is ko la kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té ko sok ré szé re

ISCED 3

13. 3A G 13 Gim ná zi um 9–12. év fo lyam (nap pa li)

14. 3A G 14 Kéttannyelvû gim ná zi um, szak kö zép is ko la 9–13. (kö zép is ko lai) év fo lyam (nap pa li)

15. 3A P 15 Szak kö zép is ko la érett sé gi re fel ké szí tõ kö zép is ko lai évolyamai 

16. 3B P 16 Mû vé sze ti szak kö zép is ko la 9–13. év fo lya mai 

17. 3A G 17 Fel nõt tek gim ná zi u ma

18. 3B P 18 Fel nõt tek szak kö zép is ko lá ja (kö zép is ko lai sza kasz), érett sé gi re fel ké szí tõ kép zés szak mai elõ kép zés sel

19. 3C G 19 Szak is ko la ál ta lá no san kép zõ 9–10. év fo lya mai

20. 3C P, V 20 Szak mun kás kép zõ is ko la és szak is ko la az 1985. évi ok ta tá si tör vény sze rint

21. 3C V 21 Szak is ko la szak kép zõ (OKJ) év fo lya ma(i), ha az OKJ szak ma elõ írá sa sze rint leg alább 10 év fo lyam
elõ ze tes el vég zé se vagy alap fo kú is ko lai vég zett ség szük sé ges a szak ma el sa já tí tá sá hoz

22. 3C V 22 Szak is ko la szak kép zõ (OKJ) év fo lya ma(i) (esti, le ve le zõ), ha az OKJ szak ma elõ írá sa sze rint leg alább
10 év fo lyam elõ ze tes el vég zé se vagy alap fo kú is ko lai vég zett ség szük sé ges a szak ma el sa já tí tá sá hoz

ISCED 4

23. 4B V 23 Szaközépiskola szak kép zõ év fo lya mai és prog ra mok érett sé gi re épü lõ OKJ-szakmákban

24. 4B V 24 Szaközépiskola szak kép zõ év fo lya mai és prog ra mok érett sé gi re épü lõ OKJ-szakmákban (esti, le ve le zõ)

25. 4B G 25 Szak mun kás ok érett sé gi re fel ké szí tõ kö zép is ko lá ja, amely ben a be lé pés fel té te le a szak mun kás 
bi zo nyít vány elõ ze tes meg lé te

ISCED 5

26. 5B 26 A MAB ál tal akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés, ame lyet a fel sõ ok ta tá si 
ta nul má nyok ba be szá mí ta nak

27. 5B  27 Szak kép zés fel sõ fo kú vég zett sé get igény lõ OKJ-szakmákra (pl. hi tes könyv vizs gá ló) 

27. 5A  28 6 és 7 fél éves fõ is ko lai szin tû elsõ alap kép zés

28. 5A  29 8  fél éves fõ is ko lai szin tû elsõ alap kép zés 

29. 5A  30 8 és 9 fél éves egye te mi szin tû elsõ alap kép zés 

30. 5A  31 10 fél éves egye te mi szin tû elsõ alap kép zés 

31. 5A  32 11 és 12 fél éves egye te mi szin tû elsõ alap kép zés 

32. 5A  33 Fõ is ko lai szak irá nyú to vább kép zés

33. 5A  34 Ki egé szí tõ egye te mi kép zés fõ is ko lát vég zet tek szá má ra (mér nök, köz gaz dász, ag rár mér nök, nyelv ta nár)

34. 5A  35 Mû sza ki ta nár kép zés mû sza ki fõ is ko lát vég zet tek nek

35. 5A  36 Egye te mi szak irá nyú to vább kép zés

ISCED 6

36. 6  37 DLA (mû vész kép zés ben meg fe lel a PhD-nek)

37. 6  38 PhD dok to ri prog ram
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A táb lá zat ban kö zölt ISCED szám je lek és be tû jel zé sek je len té se:

0 Is ko lás kort meg elõ zõ ok ta tás
1 Alap fo kú ok ta tás elsõ sza ka sza
2 Alap fo kú ok ta tás má so dik sza ka sza vagy a kö zép fo kú ok ta tás alsó szint je
3 Kö zép fo kú ok ta tás fel sõ szint je
4 Kö zép fo kú ok ta tást kö ve tõ nem fel sõ fo kú ok ta tás
A-B To vább ta nu lá si le he tõ ség (A – ál ta lá nos, B – el sõ sor ban szak irá nyú)
C El sõ sor ban mun ka erõ-pi a ci kép zés
G Ál ta lá nos kép zés
V Szak mai kép zés
P Szak mai elõ kép zés
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Fo gal mak, de fi ní ci ók, szá mí tá si mó dok

A kép zés egyé ni meg té rü lé sé nek mér té ke (Private internal rate of return): A kép zés so rán fel me rült
tény le ges ki adá sok és a kép zett ség ré vén el ért nye re sé gek vi szony szá ma. A költ sé gek hez so rol ha tó a
tan díj, a ta nu lás sal töl tött idõ alat ti ke re set ki esés, az adó, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy nõ a fog lal -
koz ta tott ság va ló szí nû sé ge és a vár ha tó ke re set szint je. A költ sé ge ket csök ken ti a kép zés so rán ka pott
ösz tön díj és az igény be vett kép zé si köl csö nök össze ge.

A kép zés tár sa dal mi meg té rü lé sé nek mér té ke (Social internal rate of return): A kép zés be tör té nõ
tár sa dal mi szin tû be fek te té si költ sé gek és a ha szon vi szo nyá ra utal, ma gá ban fog lal ja azo kat a költ sé -
ge ket, ame lyek ab ból adód nak, hogy az egyén a ta nu lás ide jé re ki esik a tár sa dal mi ter me lés bõl, va la -
mint az ok ta tás meg szer ve zé sé vel járó összes ki adást (az egyén ál tal vi selt kép zé si költ sé ge ken felül).
A tár sa dal mi ha szon úgy je le nik meg, mint az ok ta tá si be fek te tés sel össze füg gés be hoz ha tó ma ga sabb
szin tû ter me lé keny ség, ide ért ve a nem köz vet le nül gaz da sá gi jel le gû hasz not is, mint pl. a bû nö zés
ala cso nyabb szint je, a jobb egész sé gi ál la pot, a tár sa dal mi kohézió erõsödése és a magasabban
képzettek aktív állampolgári részvétele. 

Alap fo kot meg elõ zõ ok ta tás (ISCED 0) (Pre-primary education [ISCED 0]): Az alap fo kot meg elõ -
zõ, is ko lá ra elõ ké szí tõ ok ta tás az in téz mé nyes ok ta tás kez de ti for má ja; úgy van föl épít ve, hogy a na -
gyon fi a tal gyer me ke ket föl ké szít se az is ko lai kör nye zet re, át hi dal ja az ott ho ni és az is ko lai lég kör
köz ti kü lönb sé ge ket. Az ISCED 0 be so ro lá sú prog ra mok kü lön köz pon tok ban vagy is ko lák ban zaj la -
nak, és úgy ala kít ják ki õket, hogy meg fe lel je nek a há rom éves vagy idõ sebb gyer me kek ne ve lé si és fej -
lõ dé si igé nye i nek; a prog ra mo kat be ta ní tott, il let ve a meg fe le lõ képesítéssel rendelkezõ személyzet
irányítja és tartja.

Alap fo kú ok ta tás (ISCED 1) (Primary education [ISCED 1]): Az alap fo kú ok ta tás rend sze rint öt-,
hat- vagy hét éves kor ban kez dõ dik, és négy tõl hat évig tart (az OECD tag or szá ga i ban hat évig). Az
alap fo kú ok ta tás prog ram jai ál ta lá ban véve nem igé nyel nek meg elõ zõ for má lis ok ta tást, jól le het egy re
el ter jed tebb az a gya kor lat, hogy a gye re kek is ko lá ra föl ké szí tõ ok ta tás ban vesz nek részt. Az is ko lá ra
fel ké szí tõ és az alap fo kú ok ta tás köz ti kü lönb ség ab ban van, hogy az utób bi ban el kez dõ dik a rend sze -
res ta nu lás: írás, ol va sás, szá mo lás, noha a gye re kek gyak ran már a felkészítõ stádiumban elsajátítják
ezek alapjait.

A ta nu lók nak tá mo ga tást nyúj tó szak mai sze mély zet (Professional support for students): Olyan
szak em be rek, akik a ta nu lók mun ká ját se gí tik, ta nu lá si ne héz sé ge ik hez nyúj ta nak tá mo ga tást (pl. a
pá lya vá lasz tá si ta nács adók, a könyv tá ros ok, ok ta tá si mé dia spe ci a lis ták), va la mint az egész ség ügyi és
szo ci á lis se gí tõk (is ko la pszi cho ló gu sok, szo ci á lis mun ká sok, or vo sok stb.) tar toz nak ide.
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Az alap fi ze tést ki egé szí tõ pót lé kok (Additional bonuses to base salary): Az alap fi ze tést ki egé szí tõ
pót lé kok azo kat a pót lé ko kat je len tik, ame lye ket a ta ná rok ké pe sí té sük és ta pasz ta la tuk alap ján meg -
ha tá ro zott fi ze té sük fe lett kap nak. Ezek jár hat nak pél dá ul tá vo li tér sé gek ben való ok ta tá sért, fej lesz tõ
te vé keny ség ben való rész vé tel ért, vagy ki ma gas ló minõségû munkáért. 

Az egy szá mí tó gép re jutó ta nu lók ará nya (Ratio students to computers): Az egy szá mí tó gép re jutó 
ta nu lók ará nyát úgy szá mít ják ki, hogy az is ko lá ban lévõ összes szá mí tó gép szá mát el oszt ják az is ko -
lá ba be irat ko zott összes ta nu ló szá má val.

Az is ko lai mun ka idõ (Working-time in school): Az is ko lai mun ka idõ az az idõ, amit a ta ná rok nak
az is ko lá ban kell töl te ni ük, ta ní tás sal vagy más sal fog lal koz va.

Bel sõ szá mí tó gé pes há ló zat (Local area network: LAN): A bel sõ szá mí tó gé pes há ló zat a sze mé lyi
szá mí tó gé pek ká bel lel tör té nõ össze kap cso lá sa egy ki sebb te rü le ten (pl. egy mun ka he lyen), mely há ló -
zat ré vén a há ló zat ba be kap csol tak köz vet len kap cso lat ban áll nak egy más sal, s osz toz hat nak az
infromációforrásokon. 

Benn ma ra dá si arány (Survival rates): A benn ma ra dá si arányt a fel sõ fo kú ok ta tás szint jén azok
szám ará nyá val ha tá roz zák meg, akik az elsõ éve sek kö zül el jut nak az elsõ si ke res mi nõ sí té sü kig.
Azon ta nu lók ará nyá val szá mít ják ki, akik el ér nek egy szin tet az n év vel ko ráb bi szint hez ké pest, ahol
is az n a si ke res ké pe sí tés hez szük sé ges évek száma.

Brut tó vég zé si arány (Graduates): A brut tó vég zé si arány an nak becs lé se, hogy há nyan vé gez nek 
elsõ al ka lom mal fel sõ fo kú prog ra mok ban, olyan ese tek ben, ami kor a vég zet tek ada tai kor éven ként
nem áll nak ren del ke zés re. A szá mí tás eb ben az eset ben úgy tör té nik, hogy a vég zet te ket a ti pi kus vég -
zé si kor év né pes sé gé hez vi szo nyít ják. Egyes ese tek ben a hal mo zó dás men tes lét szám ada tok ra épü lõ
brut tó vég zé si arány pon to sabb ered ményt ad, mint a nettó végzési arány.

Di á kok pénz ügyi tá mo ga tá sa (Fi nan ci al aid to students): A di á kok pénz ügyi tá mo ga tá sa a kö vet -
ke zõ té te le ket fog lal ja ma gá ba: a) Ál la mi ösz tön dí jak, ame lye ket a ta nu lók vagy a ház tar tá sok kap nak. 
Ezek közé tar toz nak az ösz tön dí jak és az egyéb ha son ló tá mo ga tá so kon (tan díj tá mo ga tá sok, dí jak,
stb.) kí vül a kö vet ke zõ té te lek: a ta nu lók szá má ra biz to sí tott kü lön le ges tá mo ga tá sok ér té ke, pénz ben
vagy ter mé szet ben, mint pél dá ul az in gye nes vagy ked vez mé nyes uta zás a tö meg köz le ke dé si esz kö -
zö kön; olyan csa lá di- vagy gyer mek tá mo ga tá sok, ame lyek mér té ke függ a hall ga tói jog vi szony fenn ál -
lá sá tól. Az olyan ked vez mé nyek, ame lye ket a ta nu lók vagy a ház tar tá sok adó csök ken tés, adó ked vez -
mény, vagy más kü lön le ges adó zá si elõ írás ke re té ben kap nak, nem tartoznak ide; b) a di ák hi te lek
bruttó összege, vagyis az adósok (tanulók vagy háztartások) törlesztéseinek és kamatfizetésének
levonása nélkül. 

Egyéb fo lyó transz fe rek (Other current transfers): Az egyéb fo lyó transz fe rek kö ré be tar toz nak a
net tó bal ese ti biz to sí tá si ki fi ze té sek, a tár sa da lom biz to sí tá si jut ta tá sok, tár sa dal mi se gé lyek, a nem tá -
mo ga tott mun ka vál la lói nyug díj és jut ta tá sok (me lye ket a ko ráb bi vagy je len le gi mun ka vál la ló nak
köz vet le nül fi zet nek ki anél kül, hogy erre a cél ra spe ci á lis ala pít vány, meg ta ka rí tás vagy biz to sí tás áll -
na ren del ke zés re), a ház tar tást se gí tõ ma gán jel le gû, nem pro fit ori en tált szer ve ze tek nek tör té nõ át uta -
lá sok és min den egyéb transz fer.

Egy ta nár ra jutó ta nu ló lét szám szá mí tá sa (Ratio of students to teaching staff): Ta nu ló lét szám
(FTE) / Pe da gó gus lét szám (FTE): azaz a nap pa li val egyen ér té kû vé át szá mí tott ta nu ló lét szám és a tel jes 
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott lét szám ra át szá mí tott pe da gó gus lét szám hányadosa.

El mé le ti élet kor (Theoretical age): Az el mé le ti élet kor az egyes ok ta tá si cik lu sok tör vé nyek és ren -
de le tek ál tal meg ha tá ro zott kez dõ és vég zõs élet kor ra vo nat ko zik. Az el mé le ti élet kor ok je len tõs mér -
ték ben el tér het nek a ti pi kus élet kor ok tól. 

Em be ri tõke (Human capital): Az em be ri tõke az új ér ték lét re ho zá sá ra ké pes mun ka erõ ben,
szak ér te lem ben és tu dás ban meg tes te sü lõ va gyon.
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Fel sõ fo kú A tí pu sú ok ta tás (ISCED 5A) (Tertiary-type A education): A fel sõ fo kú A tí pu sú ok ta tás 
(ISCED 5A) 4 vagy 5 éves, túl nyo mó részt el mé le ti jel le gû ok ta tás, s úgy van ki ala kít va, hogy meg fe le -
lõ ké pe sí tést biz to sít son a ma ga sabb szin tû ku ta tá si prog ra mok ba való be lé pés hez és az olyan ma ga -
sabb igé nye ket tá masz tó fog lal ko zá sok ba való be lé pés hez, mint pél dá ul a gyó gyí tás, a fo gá szat vagy
az épí té szet. A fel sõ fo kú A tí pu sú ok ta tás nak van egy mi ni má lis összeg zõ dõ el mé le ti idõ tar ta ma (a
fel sõ fo kon), ami há rom év tel jes idõs kép zés nek fe lel meg, jól le het rend sze rint há rom- vagy négy éves
a kép zés. Eze ket a prog ra mokat nem ki zá ró lag az egye te mek kí nál ják, más fe lõl azon ban az egy-egy
or szág ban egye te mi kép zés nek mi nõ sü lõ prog ra mok kö zül nem mind egyik fe lel meg az A tí pu sú ok -
ta tás kri té ri u ma i nak. Fel sõ fo kú A tí pu sú ok ta tás nak mi nõ sül pél dá ul az ame ri kai Master fokozat.
Hazánkban a fõiskolai és egyetemi szintû képzéseket soroljuk ebbe a kategóriába.

Fel sõ fo kú B tí pu sú ok ta tás (ISCED 5B) (Tertiary-type B education): A fel sõ fo kú B tí pu sú ok ta tás
rend sze rint rö vi debb (2–4 éves) és gyakorlatoriententáltabb, mint a fel sõ fo kú A tí pu sú ok ta tás, és a
mun ka erõ pi ac ra való köz vet len be lé pést te szi le he tõ vé. Az ide tar to zó prog ra mok nak mi ni mum két -
éves az idõ tar ta muk. A ha zai kép zé sek kö zül az akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés
tar to zik ebbe a ka te gó ri á ba, füg get le nül a képzõ intézmény szintjétõl.

Fel sõ kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 3) (Upper secondary education): A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás (ISCED 3)
a leg több OECD-országban a kö zép fo kú ok ta tás utol só szint jé nek fe lel meg. A tan terv rend sze rint az
ISCED 2 szint hez ké pest jel lem zõ en in kább té ma kö rök köré épül, s a ta ná rok tól is ma ga sabb vég zett sé get
vagy szak mai jár tas sá got kö ve tel meg. Ti pi ku san a 15 vagy 16 éves kor osz tály lép be erre a szint re. Az
ISCED 3 prog ra mok ok ta tá si idõ tar ta ma egyes or szá go kon be lül és or szá gon ként is nagy szó rást mu tat, a
két éves ok ta tás tól az öt éve sig. Az ISCED 3 le het „be fe je zett” kép zést adó ok ta tá si for ma (amely a ta nu ló kat
köz vet le nül a mun ka vál la lás ra ké szí ti fel) vagy „fel ké szí tõ” jel le gû, nem be fe je zett kép zést adó prog ram,
amely a ta nu ló kat a kö vet ke zõ ok ta tá si szin ten való to vább ta nu lás ra ké szí ti föl. Az ISCED 3 szin ten fo lyó
prog ra mo kat há rom to váb bi ka te gó ri á ba so rol hat juk asze rint, hogy a kép zés mi lyen mér ték ben irá nyul
meg ha tá ro zott fog lal ko zá sok cso port ja i ra, s ve zet a mun ka erõ pi a con re le váns ké pe sí tés hez: en nek alap ján
ál ta lá nos, szak kép zést elõ ké szí tõ és szak kép zé si prog ra mot kü lön böz te tünk meg.

Fi ze tés (Earnings): A fi ze tés a mun ka bér ként ki fi ze tett brut tó évi jö ve de lem. Nem tar toz nak bele
az olyan egyéb jö ve del mek, mint az ál la mi szo ci á lis jut ta tás, a be fek te té si nye re ség, a sa ját tu laj do nú
üz le ti ha szon és bár mi más be vé tel, ami nem köz vet le nül kö tõ dik az el vég zett ok ta tá si munkához. 

Fi ze té sen kí vü li jut ta tá sok (Non-salary compensation): A fi ze té sen kí vü li jut ta tá sok felölelik a
mun kál ta tók vagy köz in téz mé nyek nyug díj ra, tár sa da lom- vagy egész ség biz to sí tás ra, mun ka nél kü li
se gély re, rok kant sá gi biz to sí tás ra, nem kész pén zes se gély re (pl. in gye nes vagy tá mo ga tott la kás hoz ju -
tás), anya sá gi és gyer mek ne ve lé si se gély re és min den más egyéb tá mo ga tás ra nyúj tott össze ge ket,
ame lye ket az egyes or szá gok biz to sí ta nak. Nem tar tal mazzák sem azo kat az össze ge ket, ame lye ket
köz vet le nül a mun ka vál la ló fizet, sem azo kat, amit a fizetésébõl vonnak le ilyen célra.

Fog lal koz ta tott (Employed): A Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet (ILO) irány el ve i nek meg fe le lõ -
en foglakoztatottnak te kint he tõ, aki a kér de zés re fe ren cia idõ sza ká ban (egy meg ha tá ro zott hé ten) leg -
alább egy órá nyi, jö ve del met biz to sí tó mun kát vég zett al kal ma zott ként, ön fog lal koz ta tó ként vagy csa -
lá di vál lal ko zás ban te vé keny sé get vég zõ ként, il let ve ren del ke zett olyan mun ka hellyel, ahon nan át me -
ne ti leg (be teg ség, sza bad ság, gyermekgondozás stb. miatt) távol volt.

Fo lya ma tos kép zés (Continuing education and training): A fel nõt tek kép zé sé nek az ér tel me zé se ma -
gá ban fog lal min den ál ta lá nos célú és a mun ka vég zés hez kap cso ló dó ok ta tá si és kép zé si te vé keny sé get,
amely nek szer ve zõ je, fi nan szí ro zó ja, il let ve tá mo ga tó ja le het az ál lam, de ide so rol ha tó a mun ka adó ál tal 
nyúj tott kép zés is, vagy a részt ve võk sa ját fi nan szí ro zá sú szer ve zett ta nu lá sa.

Fo lyó ki adás (Current expenditure): A fo lyó ki adás az adott év ben olyan ter mé kek re és szol gál ta -
tá sok ra el köl tött összeg, ame lyek re év rõl évre szük ség van az ok ta tá si szol gál ta tá sok elõ ál lí tá sá hoz.
A berendezésre köl tött ki sebb össze ge ket egy bi zo nyos költ ség kü szöb alatt szin tén fo lyó ki adás ként
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szá mol ják el. A fo lyó ki adá sok közé tar to zik a vég sõ fo gyasz tás ra köl tött összeg, a ki fi ze tett tu laj do no -
si jö ve del mek, tá mo ga tá sok és egyéb fo lyó transz fe rek (pl. tár sa da lom biz to sí tás, szo ci á lis se gé lyek,
nyug dí jak és egyéb jó lé ti transz fe rek).

Har ma dik nem zet kö zi ma te ma ti kai és tu do má nyos ku ta tás (TIMSS) (Third International
Mathematics and Sciences Study): A har ma dik nem zet kö zi ma te ma ti kai és tu do má nyos ku ta tás, me lyet
az IEA vég zett, a ne gye di kes és nyol ca di kos ta nu lók ma te ma ti kai és tu do má nyos tu dás szint jét mér te
föl 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban.

Il let mény (Salaries): Az il let mény az ok ta tás ban dol go zók évi brut tó fi ze té se, az adók, a nyug díj- és
egész ség biz to sí tá si rész let, il let ve bár mi lyen más biz to sí tá si vagy egyéb célú be fi ze tés le vo ná sa nél kül.

ISCED (International Stan dard Classification of Education): Nem zet kö zi osz tá lyo zá si rend szer a
nem ze ti ok ta tá si prog ra mok szin tek és te rü le tek sze rin ti össze ha son lít ha tó be so ro lá sá ra.

Is ko lai ala pú prog ra mok (School-based programmes): Az is ko lai ala pú prog ra mok ban az elõ írá so -
kat (rész ben vagy ki zá ró lag) ok ta tá si in téz mé nyek ha tá roz zák meg. Ide ér ten dõk a köz- vagy ma gán -
szer vek ál tal mû köd te tett spe ci á lis szü ni dei ok ta tá si köz pon tok és a vál la la ti to vább kép zõ köz pon tok,
amennyi ben ok ta tá si in téz mény nek mi nõ sül nek. Ezek a prog ra mok ma guk ban fog lal hat nak konk rét, a 
mun ka he lyen hasznosítható gyakorlati ismereteket is. 

Is ko lai kar ban tar tó és mû köd te tõ sze mély zet (Maintenance and operations personnel): Olyan
szak em be rek, akik biz to sít ják az is ko la mû kö dé sét (pl. kar ban tar tó, gond nok, busz so fõr, biz ton sá gi- és 
kony hai sze mély zet, kol lé gi u mi fel ügye lõ, ker tész stb.).

Is ko lai vég zett ség (Educational attainment): Az is ko lai vég zett ség a leg ma ga sabb be fe je zett
ISCED-rendszerben meg ha tá ro zott ok ta tá si szint.

Is ko la ve ze tõk / mi nõ ség el len õr zõk / ad mi niszt ra tív sze mély zet (Management / quality control / ad -
mi nistration): ide tar toz nak azok a szak em be rek, akik az is ko la ve ze té sé ért, ad mi niszt rá ci ó já ért, mi nõ -
ség biz to sí tá sért fe le lõ sek (pl. igaz ga tók, igaz ga tó he lyet te sek), ill. akik az is ko lai vagy ma ga sabb szin tû 
ad mi niszt rá ci ót vég zik (pl. tit kár nõ, mun ka ügyi elõ adó, ügy vi te li dol go zó, gép író nõ, rend szer gaz da,
ill. pe da gó gi ai asszisz tens, sza bad idõ-szer ve zõ).

Já ru lé kos ne ve lé si költ sé gek az ok ta tá son kí vül (Spending on educational services other than
instruction): A ne ve lés ok ta tá son kí vü li, já ru lé kos költ sé gei: az olyan mel lék szol gál ta tá sok köz költ sé -
gei, mint az ét kez te tés, az is ko lá ba utaz ta tás vagy a kol lé gi um fenn tar tá sa; ugyan ezen szol gál ta tá sok
ma gán költ sé gei; a meg él he té si vagy utaz ta tá si hoz zá já ru lá sok, illetve segélyek.

Kép zé si te rü let (Field of study): A kép zé si te rü let az ISCED nem zet kö zi mi nõ sí tõ rend szer sze rint 
az ok ta tá si prog ram tár gya. 

Ki egé szí tõ szol gál ta tá sok ra for dí tott ki adás (Expenditure on ancillary services): A ki egé szí tõ szol -
gál ta tás az ok ta tá si in téz mé nyek olyan szol gál ta tá sai, ame lyek ke vés sé je len tõ sek az alap ve tõ ok ta tá si
cél ki tû zés el éré sé hez. A ki egé szí tõ szol gál ta tá sok két leg fon to sabb össze te võ je a hall ga tók szá má ra
nyúj tott jó lé ti szol gál ta tá sok és a nyil vá nos ság szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sok. A 0 és 3 kö zöt ti ISCED
szin te ken a ta nu lók szá má ra nyúj tott jó lé ti szol gál ta tá sok közé tar toz nak az olyan té te lek, mint az ét -
kez te tés, is ko lai egész ség ügyi el lá tás és a köz le ke dés. A fel sõ ok ta tás ban ide tar to zik a lak ha tás (kol lé -
gi u mok), az ét kez te tés és az egész ség ügyi el lá tás. A nyil vá nos ság szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sok
közé tar toz nak a mú ze u mok, rá dió- és te le ví zió adás, a sport, a sza bad idõs- és kul tu rá lis prog ra mok.
A napközi vagy az esti gyer mek fel ügye let az óvo dák ban és az ál ta lá nos is ko lák ban nem tar to zik a ki -
egé szí tõ szol gál ta tá sok közé. Sok fé le in téz ményt ta lá lunk azok kö zött a szer ve ze tek kö zött, ame lyek
ilyen ok ta tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá so kat nyúj ta nak, mint pél dá ul a pá lya vá lasz tá si és a pszi cho ló -
gi ai ta nács adás, a di á kok el he lyez ke dé sé nek se gí té se, a di á kok utaz ta tá sa, ét kez te té se és számukra
szállás biztosítása.
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Kor mány szer vek kö zöt ti transz fe rek (Intergovernmental transfers): Kor mány szer vek kö zöt ti
transz fe rek nek ne vez zük a kor mány zat kü lön bö zõ szint jei kö zöt ti át cso por to sí tá so kat. A kü lön bö zõ
for rá sok meg kü lön böz te té se mi att na gyon fon tos, hogy ezek ki mon dot tan ok ta tá si célú, más ra nem
hasz nál ha tó („pánt li ká zott”) tá mo ga tá sok. Az ál ta lá nos tá mo ga tá sok (jö ve dé ki szub ven ció, ál ta lá nos
pénz ügyi ki egyen lí tõ prog ra mok vagy a köz pon ti kor mány zat adó be vé te le i bõl a he lyi szer vek nek
vissza jut ta tott össze gek) nem tar toz nak ide még ak kor sem, ha ezeket a helyi kormányzatok végül
oktatási célokra fordítják.

Köz in téz mény (Public institution): Egy in téz mény ak kor mi nõ sül köz in téz mény nek, ha egy ok ta -
tá si ha tó sá gi szerv vagy tes tü let irá nyít ja és el len õr zi; ha egy kor mány szerv irá nyít ja és el len õr zi, köz -
vet le nül vagy egy tes tü le ten (ta nács, bi zott ság stb.) ke resz tül; il let ve ha tag ja i nak több sé gét egy köz hi -
va tal ne ve zi ki, il let ve egy vá lasz tó ke rü let ben választják.

Kö zös sé gi ki adás (Public expenditure): Kö zös sé gi ki adás nak szá mít bár mi lyen szin tû ál la mi
szerv ki adá sa. Az ok ta tás hoz nem köz vet le nül kap cso ló dó ki adá sok (pl. kul tú ra, sport, if jú sá gi prog -
ra mok stb.) ál ta lá ban nem szá mí ta nak bele. Az egyéb mi nisz té ri u mok vagy meg fe le lõ in téz mé nyek
– pél dá ul az Egész ség ügyi- és a Me zõ gaz da sá gi Mi nisz té ri um – ok ta tá si ki adá sai a kö zös sé gi kiadások 
közé tartoznak. 

Ku ta tás ra-fej lesz tés re for dí tott ki adás (K+F) (Expenditure on research and development): A ku ta -
tás fej lesz tés re for dí tott ki adá sok (K+F) közé tar to zik min den egye te men vagy más fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben foly ta tott ku ta tás ra for dí tott ki adás, füg get le nül at tól, hogy a ku ta tást az in téz mény ál ta lá -
nos költ ség ve té sé bõl, el kü lö ní tett for rás ból, eset leg ma gán- vagy ál la mi tá mo ga tó val kö tött szer zõ dés
ke re té ben fi nan szí roz ták. Ebbe be le tar to zik min den olyan ku ta tó in té zet és kí sér le ti ál lo más, amely fel -
sõ ok ta tá si in téz mény köz vet len irá nyí tá sa alatt áll, az igaz gat ja vagy az zal tár sult.

Ma gán in téz mény (Private institution): Egy in téz mény ak kor mi nõ sül ma gán in téz mény nek, ha
nem kor mány za ti szer ve zet (pl. egy ház, szak szer ve zet, ala pít vány, üz le ti vál lal ko zás stb.) irá nyít ja és
el len õr zi, il let ve ha az irá nyí tó tes tü le té nek több sé ge olya nok ból áll, aki ket nem va la mely köz in téz -
mény delegált.

Ma gán ki adás (Private expenditure): A ma gán ki adás azok nak a ki adá sok nak fe lel meg, ame lyet
ma gán for rá sok ból fi nan szí roz nak, va gyis a ház tar tá sok vagy egyéb ma gán tu laj don ban lévõ egy sé gek
fi zet nek. A „ház tar tás” a ta nu ló kat és a csa lád ju kat je len ti. Az „egyéb ma gán tu laj don ban lévõ egy sé -
gek” ma gán vál lal ko zá so kat és non-pro fit szer ve ze te ket je len te nek, be le ért ve a val lá si szer ve ze te ket,
jó té kony sá gi szer ve ze te ket, va la mint a szak mai- és mun ka ügyi egye sü le te ket. A ma gán ki adá sok közé
tar toz nak a ta ní tá sért fi ze tett dí jak; tan esz kö zök, mint pél dá ul tan köny vek és más esz kö zök; uta zás az
is ko lá ba (ha az is ko la szer ve zi); ét ke zés (ha az is ko la biz to sít ja); bent la ká sos is ko lá ban fi ze tett dí jak; és
az al kal ma zot tak ál tal a mun ká ba ál lás sal kap cso la tos szak mai kép zé sért fi ze tett díjak. Fontos, hogy a
magán oktatási intézmények szolgáltatónak számítanak, és nem finanszírozási forrásnak. 

Ma te ma ti kai mû velt ség (Mathematical literacy): A ma te ma ti kai alap mû velt sé get a PISA a kö vet -
ke zõ kép pen ha tá roz za meg: ké pes ség arra, hogy va la ki föl is mer je és meg ért se a ma te ma ti ka nyel vét,
be tud jon kap cso lód ni egy ma te ma ti kai dis kur zus ba, s hogy meg ala po zott vé le ményt al kot has son ar -
ról a sze rep rõl, amit a ma te ma ti ka az em ber je len és jö võ be li ma gán élet ében, mun ká já ban, a tár sá val
és ro ko na i val való tár sa sá gi éle té ben el fog lal, il let ve ar ról a sze rep rõl, amit a ma te ma ti ka egy konst -
ruk tív, felelõs és tudatos állampolgár életében betölt.

Mun ka erõ (Labour force): A tel jes mun ka erõ az ak tív la kos ság, me lyet a Nem zet kö zi Mun ka ügyi
Szer ve zet (ILO) elõ írá sai ha tá roz nak meg; ma gá ban fog lal min den kit, aki az OECD mun ka ügyi sta -
tisz ti kai be so ro lá sá ban ál lás ban lé võ nek vagy mun ka nél kü li nek számít.

Mun ka erõ-pi a ci rész vé tel ará nya (Participation rate): A mun ka erõ-pi a ci rész vé tel ará nya az ILO
(a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet) irány el ve i nek meg fe le lõ en a meg fe le lõ korú né pes sé gen be lül
azok nak az egyé nek nek az ará nyát jel zi, akik vagy fog lal koz ta tot tak, vagy mun ka nél kü li ek.
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Mun ka erõ-pi a ci stá tus (Work sta tus): A mun ka erõ-pi a ci stá tus, me lyet a Nem zet kö zi Mun ka -
ügyi Hi va tal (ILO) elõ írá sai ha tá roz nak meg, egy adott né pes ség mun ka erõ-pi a ci hely ze tét mu tat ja
meg az OECD mun ka erõ-sta tisz ti ká ja alap ján.

Mun ka és ta nu lás prog ra mok (Work study programmes): A mun ka és ta nu lás prog ra mok a mun -
ka és az ok ta tás kom bi ná ci ói, mely ben az adott idõ szak alatt mind két for ma az ok ta tás in teg ráns, for -
má lis ré sze. Ilyen prog ra mok pél dá ul a né met or szá gi „du á lis rend szer”, a „ta nonc kép zés”
(apprentissage) vagy a „vál ta ko zó” (formation en alternance) prog ra mok Fran cia or szág ban és Bel gi um -
ban, a szak mai gya kor lat (internship) Ka na dá ban, az ír or szá gi ta nonc kép zés (apprenticeship) és az if jú -
sá gi kép zés (youth training) az Egyesült Királyságban.

Mun ka idõ (Working time): A ta ná ri mun ka idõ a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ta ná rok nor -
má lis ta ní tá si ide jé re vo nat ko zik. Adott or szág ok ta tás po li ti ká já ban a mun ka idõ je lent he ti a köz vet le -
nül csak ta ní tás sal töl tött idõt vagy a köz vet le nül ta ní tás sal töl tött idõt, és a ta ní tás hoz kap cso ló dó
egyéb te vé keny sé gek kel (pl. órá ra való ké szü lés, dol go za tok ja ví tá sa, tan tes tü le ti ülés, szü lõk kel való
ta lál ko zás, szak mai fej lõ dés) töl tött idõt együtt.

A mun ka és a ta nu lás ele me it ve gyí tõ prog ra mok (Combined school and work-based programmes):
A mun ka és a ta nu lás ele me it ve gyí tõ prog ra mok olyan kép zé si prog ra mok, me lyek tanmenete meg -
osz lik az is ko la és a mun ka hely kö zött, de a kép zés tör tén het tel jes egé szé ben a mun ka he lyen is. Ide
van nak so rol va azok a kép zé si for mák, amely ben az ok ta tás ke ve sebb mint 75%-a zaj lik is ko lai kö rül -
mé nyek kö zött vagy táv ok ta tás ban. Nem tar toz nak ide azok a kép zé si for mák, ame lyek ben az ok ta tás
több mint 90%-a a munkahelyen történik. 

Mun ka nél kü li (Unemployed): Az ILO meg ha tá ro zá sát kö vet ve mun ka nél kü li nek te kint he tõ az,
aki nek nincs mun ká ja, ak tí van ke res mun ka le he tõ sé get, és ké szen áll arra, hogy mun ká ba áll jon.

Mun ka nél kü li sé gi ráta (Unemployment rate): A mun ka nél kü li ek nek a mun ka erõ-pi a ci részt ve -
võk szá má hoz vi szo nyí tott, %-ban ki fe je zett ará nya.

Mun ka vég zés sel kap cso la tos ok ta tás és to vább kép zés (Job-related continuing education and
training): Mun ka vég zés sel kap cso la tos ok ta tás nak és to vább kép zés nek ne ve zünk min den olyan szer ve -
zett és rend sze res ok ta tá si vagy kép zé si for mát, amely ben va la ki azért vesz részt, hogy a je len le gi vagy
jö võ be ni mun ká já hoz szük sé ges is me re tek re és kész sé gek re te gyen szert, jobb fi ze tést ér jen el, a je len le gi 
vagy egy má sik mun ka kör ben nö vel je az elõ me ne te li le he tõ sé ge it, egy ál ta lán: hogy elõbb re jus son.

Net tó vég zé si arány (Net graduation rates): A net tó vég zé si arány azon fel sõ fo kú hall ga tók szá -
má nak a becs lé se, akik elõ ször vé gez nek fel sõ fo kú prog ram ban, a nem ze ti kép zé si struk tú ra sze rint.
Úgy szá mít ják, hogy kor éven ként ki szá mít ják a vég zé si rá tá kat, azaz min den kor év ben vi szo nyít ják a
vég zet tek szá mát az adott korú né pes ség hez és eze ket az ará nyo kat összeg zik. A net tó arány  kikü szö -
böli a né pes ség szám-vál to zás és a ti pi kus vég zé si kor meg vá lasz tá sá nak ha tá sát a mu ta tó ra.

Né pes ség (Population): A né pes ség az or szág ál lam pol gá ra it je len ti, be le ért ve az ide ig le ne sen
kül föld ön tar tóz ko dó kat is, to váb bá azo kat a kül föl di ál lam pol gá ro kat, akik ál lan dó jel leg gel le te le -
ped tek az or szág ban. 

Nyug díj biz to sí tá si ki adás (Retirement expenditure): A nyug díj biz to sí tá si ki adás az adott év ben
meg je le nõ olyan költ ség – mely be nem tar to zik bele a mun ka vál la lók bár mely hoz zá já ru lása –, amely -
nek cél ja, hogy a je len leg az ok ta tás ban dol go zó em be rek a jö võ ben nyug díj jut ta tá so kat kap ja nak. Ezt
a ki adást te kint het jük a tény le ges mun ka adó vagy har ma dik fél hoz zá já ru lá sa ként az ok ta tá si rend -
szer hez. Azért nem szá mít a nyug díj biz to sí tá si ki adá sok közé az al kal ma zott sa ját hoz zá já ru lá sa, mert
az már egy szer be szá mí tás ra ke rült a teljes munkaerõköltségbe a bruttó fizetés részeként.

Ok ta tá si alap te vé keny ség re for dí tott ki adás (Expenditure on educational core services): Az alap te -
vé keny ség re for dí tott ki adá sok közé tar to zik min den olyan ki adás, amely köz vet le nül kap cso ló dik a
ta ní tás hoz és az ok ta tás hoz. Ebbe be le tar to zik min den ki adás, amely a ta ná rok kal, is ko la épü le tek kel,
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ok ta tá si esz kö zök kel, köny vek kel, is ko lán kí vü li tan díj jal és az is ko lai ad mi niszt rá ci ó val kap cso lat ban
me rül fel.

Ok ta tá si in téz mé nye ken kí vü li ki adás (Expenditure outside educational institutions): Az ok ta tá si
in téz mé nye ken kí vü li ki adá sok az olyan ki adá so kat je len tik, ame lye kért az ok ta tá si in téz mé nye ken kí -
vül vá sá rol nak ok ta tá si szol gál ta tá so kat, pl. köny ve ket, szá mí tó gé pet, vagy amelyeket kül sõ ok ta tá -
sért fi zet nek stb. Ide tar toz nak az olyan ki adá sok is, mint a di á kok lak ha tá sa és uta zá sa, ha ezt nem
oktatási intézmény fizeti. 

Ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott köz vet len ki adás (Direct expenditure on educational insti -
tutions): Az ok ta tá si in téz mé nyek köz vet len ki adá sai közé tar toz nak a kor mány za ti szer vek olyan ok -
ta tá si erõ for rás vá sár lá sai, ame lye ket ok ta tá si in téz mé nyek hasz nál nak fel (pl. a köz pon ti vagy re gi o -
ná lis ok ta tá si mi nisz té ri um ál tal köz vet le nül ki fi ze tett ta ná ri fi ze té sek, az ön kor mány zat köz vet len ki -
fi ze té sei épí té si vál lal ko zók nak is ko la épü le tek épí té sé ért, és a köz pon ti vagy re gi o ná lis ha tó sá gok ál tal 
vá sá rolt tan köny vek költ sé ge, ha azt ké sõbb szét oszt ják a he lyi ha tó sá gok nak vagy az is ko lák nak) il -
let ve egy kor mány za ti szerv ki fi ze té sei olyan ok ta tá si in téz mé nyek nek, ame lyek sa ját ma guk fe le lõ sek 
ok ta tá si erõ for rá sa ik be szer zé sé ért (pl. a kor mány zat ál tal az egye te mek ren del ke zé sé re bo csá tott
össze gek, ame lyet az egye te mek a dol go zók fi ze té sé re és egyéb erõ for rás ok vá sár lá sá ra for dí ta nak; a
kor mány zat ál tal az önál ló an gaz dál ko dó ál la mi is ko lák ren del ke zé sé re bo csá tott össze gek; a ma gán -
is ko lák költ ség ve té si tá mo ga tá sa; és a kor mány zat szer zõ dé ses ki fi ze té sei olyan ma gán vál la lat ok nak,
ame lyek az ok ta tás sal kap cso la tos ku ta tá so kat foly tat nak). Az ál la mi ha tó sá gok köz vet len ki adá sa i ba
nem tar toz nak bele az adott ha tó ság il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ál la mi is ko lák ba be irat ko zott ta -
nu lók (vagy csa lád juk) ál tal fi ze tett tan dí jak, még ak kor sem, ha a tan dí jak elõ ször az ál la mi ha tó ság -
hoz foly nak be, és nem a kérdéses iskolához.

Ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás (Expenditure on educational institutions): Az ok ta tá si in -
téz mé nyek re for dí tott ki adá sok közé tar toz nak a ta ní tást foly ta tó- és a ta ní tást nem foly ta tó ok ta tá si
in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok.

Ok ta tá si sze mély zet (Educational personnel): Az ok ta tá si sze mély zet be so ro lá sa funk ci o ná li san
négy fõ, el kü lö nü lõ cso port ba tör té nik. A fõ ka te gó ri ák: 1. ok ta tó sze mély zet, 2. ta nu lók nak tá mo ga tást
nyúj tó szak mai sze mély zet, 3. ve ze tõk, mi nõ ség el len õr zõk, ad mi niszt ra tív sze mély zet, 4. kar ban tar tó és
mû köd te tõ sze mély zet. Az ok ta tá si sze mély zet to váb bi két nagy ka te gó ri á ra oszt ha tó: ok ta tá si te vé keny -
sé get vég zõk és ok ta tá si te vé keny sé get nem vég zõk cso port já ra. Az ok ta tá si te vé keny sé get vég zõk közé
so rol juk a ta ní tó kon, ta ná ro kon és ok ta tó kon kí vül a ta ná ri mun kát se gí tõ ket, az ok ta tá si te vé keny sé get
nem vég zõk közé a ta nu lók nak tá mo ga tást nyúj tó szak mai sze mély ze tet, a ve ze tõ ket, mi nõ ség-el len õr -
zõ ket, ad mi niszt ra tív sze mély ze tet, va la mint a kar ban tar tó és mû köd te tõ sze mély ze tet.

Ok ta tás sal nem fog lal ko zó ok ta tás ügyi in téz mé nyek (Non-instructional educational institutions):
Az ok ta tás sal nem fog lal ko zó ok ta tá si in téz mé nyek ad mi niszt ra tív, ta nács adói vagy szak mai szol gál -
ta tá so kat nyúj ta nak más ok ta tá si in téz mé nyek nek, de nem is ko láz nak be ta nu ló kat. Pél dá ul: ál la mi,
re gi o ná lis vagy te rü le ti ok ta tá si hi va ta lok vagy osz tá lyok; a kor mány za ti vagy ma gán szek tor más tes -
tü le tei, ame lyek az ok ta tás üggyel kap cso la tos olyan szol gál ta tá so kat nyúj ta nak, mint pl. nya ral ta tás,
pszi cho ló gi ai ta nács adás, ké pes ség fel mé rés, a ta nu lók pénz ügyi se gé lye zé se, a tan anyag ki dol go zá sa,
ok ta tás ku ta tás, szol gál ta tá sok ki fej lesz té se és karbantartása a tanulók számára, a tanulók szállítása,
elszállásolása és étkeztetése.

Ok ta tás sal fog lal ko zó in téz mé nyek (Instructional educational institutions): Az ok ta tá si in téz mé -
nyek ta ní tá si prog ram ke re té ben cso por tos vagy táv ok ta tás for má já ban ad nak kép zést a hall ga tók nak.
A vál la la ti be ta ní tá sok és a ma gán órák nem tar toz nak ide.

Ok ta tók (Instructional personnel): Az ok ta tók cso port já ba két al ka te gó ria tar to zik: az ISCED 0–4
sze rin ti óra adó ta ná rok és az ISCED 5–6 sze rin ti fõ is ko lai/egye te mi sze mély zet, il let ve az ISCED 0–4
alatt föl so rolt se géd ta nár ok és az ISCED 5–6 alat ti ok ta tói és ku ta tói se géd sze mély zet.
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Ol va sá si-szö veg ér té si ké pes ség (Reading literacy): A PISA de fi ní ci ó ja sze rint az ol va sá si-szö veg -
ér té si ké pes ség az a ké pes ség, hogy va la ki ké pes meg ér te ni, hasz nál ni és ref lek tál ni írott szö ve gek re,
an nak ér de ké ben, hogy el ér je a sa ját cél ja it, il let ve hogy fej lessze a tu dá sát és le he tõ sé ge it, s ha té ko -
nyan részt tud jon ven ni a társadalom életében.

Osz tály (Classroom): Az a ke ret, ahol ta nu lók a leg több kö zös kép zé si, ok ta tá si prog ram sze rint
vesz nek részt. Az osz tály el ne ve zés te hát in kább ad mi niszt rá ci ós fo gal mat ta kar, mi vel a ta nu lók az
osz tály ba tör té nõ be irat ko zás ál tal van nak re giszt rál va.

Osz tály lét szám (Class size): Az osz tály lét szám az egy osz tály ra jutó ta nu lók szá ma; úgy szá mol -
ják ki, hogy a be irat ko zott ta nu lók szá mát el oszt ják az osz tá lyok szá má val. A nem zet kö zi össze ha son -
lí tás ér de ké ben nem szá mít ják ide a spe ci á lis lét szá mot igény lõ prog ra mo kat. Az ada tok csu pán az
alap fo kú és az alsó kö zép fo kú kép zé si szin tek re vo nat koz nak a nor mál osz tály ter mi ok ta tá son túl mu -
ta tó cso port be osz tás ok ban (pl. cso port bon tás ban) folyó munkákra nem. 

Össz lét szám (Head count): Az össz lét szám az adat gyûj tés alap ja: min den kit ide szá mí ta nak, füg -
get le nül a prog ram hosszá tól vagy a rész vé tel in ten zi tá sá tól.

PISA át la gos pont szá ma (PISA mean score): A ta nu lók PISA-vizsgálatban el ért pont jai in terp re tá -
lá sá nak meg könnyí té se ér de ké ben ki ala kí tott, az ol va sá si, ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi tel je sít -
ményt kom bi ná ló PISA-átlagpontszám.

PISA gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis stá tus mu ta tó (ESCS) (PISA in dex of economic, social and 
cultural sta tus [ESCS]): A PISA gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis stá tusz mu ta tó ját az aláb bi vál to zók
alap ján ha tá roz ták meg: a fog lal koz ta tott ság nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi in de xe (ISEI), a ta nu -
ló szü le i nek leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge az is ko lá ban el töl tött évek re át szá mít va, a PISA in de xe a
csa lád anya gi ál la po tá ról, a ta nu lá si erõ for rás ok ról és a PISA in de xe a „klasszi kus kul tú rá hoz” tar to zó 
családi javakkal való ellátottságról. 

PISA mu ta tó a ta ná ri se gít ség rõl (PISA in dex of teacher support): A ta ná ri se gít ség mu ta tó ját a kö -
vet ke zõ for rá sok ból ál lí tot ták össze: a ta nu lók be szá mo lói ar ról, hogy a ta nár mi lyen gyak ran kí sé ri fi -
gye lem mel az egyes ta nu lók elõ me ne tel ét, mi lyen gyak ran ad rá le he tõ sé get, hogy a ta nu lók ki fejt hes -
sék vé le mé nyü ket, mi lyen gyak ran nyújt se gít sé get a fel ada tok vég zé sé ben, hogy ad dig ma gya ráz-e,
míg min den ki meg ér ti, és so kat se gít-e, kü lö nö sen a ta nu lás ban. 

PISA mu ta tó az is ko lai se géd esz kö zök igény be vé te lé rõl (PISA in dex of the use of school
resources): A PISA mu ta tó ját az is ko lai se géd esz kö zök hasz ná la tá ról az alap ján szá mí tot ták ki, hogy a
ta nu lók mi lyen gyak ran hasz nál ták az aláb bi esz kö zö ket: is ko la könyv tár, szá mo ló gé pek, az internet és 
a szer tá rak. A ta nu lók egy öt ka te gó ri ás ská la men tén ér té kel tek: „soha vagy úgy szól ván soha”, „éven -
te pár szor”, „kb. ha von ta”, „ha von ta többször” és „hetente többször”.

PISA né pes ség (PISA population): A PISA né pes ség a 15 éves ta nu ló kat je len ti, te hát azo kat, akik
a teszt idõ szak kez de tén 15 éves és há rom hó na pos, il let ve 16 éves és két hó na pos kor kö zött van nak,
és be irat koz tak va la mely ok ta tá si in té zet be, füg get le nül az in téz mény szint jé tõl vagy tí pu sá tól, il let ve
at tól, hogy ott tel jes vagy rész idõs kép zés ben részesülnek-e.

Posztszekunder ok ta tás (ISCED 4) (Post-secondary non-tertiary level of education [ISCED 4]): A kö -
zép fo kú ok ta tást kö ve tõ, nem fel sõ fo kú ok ta tás ka te gó ri á ja nem zet kö zi né zõ pont ból fö lül ír hat ja a fel -
sõ kö zép fo kú ok ta tás és a posztszekunder ok ta tás be so ro lá sát egyes or szá gok ese té ben, még ha az
adott or szá gon be lül egy ér tel mû en ez utób bi ak közé so rol nak is egy ok ta tá si for mát. Jól le het eb ben a
for má ban az ok ta tás tar tal mi lag nem kü lön bö zik a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás tól, még is az a cél ja, hogy
ki szé le sít se a ben ne részt ve võk tu dá sát a ko ráb bi ta nul má nya ik hoz ké pest. A posztszekunder ok ta tás -
ban ta nu lók rendszerint idõsebbek, mint a felsõ kö zép fo kon tanulók.
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Prog ram cél ja (Programme destination): Az ISCED elõ írá sai sze rint egy prog ram cél ját az ha tá roz -
za meg, hogy a prog ram fel épí té se a hall ga tó kat mire ké szí ti fel: az ok ta tás kö vet ke zõ szint jé re, a mun -
ka erõ pi ac ra vagy egy má sik (ugyan olyan vagy más szin tû) ok ta tá si prog ram ra. 

n „A” prog ra mok: az ok ta tás kö vet ke zõ szint jé re ké szí tik fel a di á ko kat;
n „B” prog ra mok: az ok ta tás kö vet ke zõ szint jé nek bi zo nyos (de nem az összes) prog ram ja i ra ké -

szí tik fel a ta nu ló kat;
n „C” prog ra mok: köz vet le nül a mun ka erõ pi ac ra való be lé pés re vagy a je len le gi ok ta tá si szint -

jük más prog ram ja i ra ké szí tik fel a ta nu ló kat.

Prog ram ori en tá ció (Programme orientation): Az ISCED sze rint egy prog ram ori en tá ci ó ját vagy
tar tal mi irá nyult sá gát an nak mér té ke ha tá roz za meg, ami lyen mér ték ben az spe ci fi ku san meg ha tá ro -
zott fog lal ko zá si cso por tok ra irá nyul és mun ka erõ-pi a ci ér te lem ben re le váns ké pe sí tés hez vezet. 

Re la tív jö ve del mek (Relative earnings): A re la tív mun ka jö ve del mek az adott kép zett ség gel ren -
del ke zõ em be rek át la gos jö ve del mé nek és az olyan em be rek át la gos jö ve del mé nek a há nya do sa, akik -
nek a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gük fel sõ kö zép fok.

Rész idõs hall ga tó (Part-time student): Az esti, le ve le zõ, táv ok ta tá si és egyéb kép zés ben részt ve võ.

Rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ta nár (Part-time teacher): Azok a ta ná rok, akik a tör vény ben
meg sza bott kö te le zõ ta ní tá si idõ 90%-ánál ala cso nyabb óra szám ban van nak fog lal koz tat va az egész ta -
ní tá si év ben.

Se gí tõ szol gál ta tá sok (Support services): A se gí tõ szol gál ta tá sok ma guk ban fog lal ják a más ok ta -
tá si in téz mé nyek nek nyúj tott ok ta tá si szol gál ta tá so kat és anya go kat csak úgy, mint az épü le tek mû -
köd te té sét és kar ban tar tá sát. Ezek rend sze rint a köz in téz mé nyek részei.

Szak kép zé si prog ra mok (Vocational programmes): A szak kép zé si prog ra mok a részt ve võ ket köz -
vet le nül bi zo nyos fog lal ko zá sok ra való be lé pés re ké szí tik fel. A prog ram si ke res el vég zé se a mun ka -
erõ-pi a ci szak ké pe sí tést nyújt. Bi zo nyos mu ta tók alap ján két faj ta szak kép zé si prog ra mot kü lön böz tet -
he tünk meg: az is ko lai ala pú szak kép zé si prog ra mo kat és a kom bi nált is ko lai-mun ka he lyi szak kép zé -
si prog ra mo kat (mind ket tõt a mun ka he lyi be ta ní tás sal szem ben) – an nak alap ján, hogy a kép zés ben
mennyi idõ jut az iskolára, és mennyi a munkahelyre. 

Szak mai kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok (Pre-vocational programmes): A szak mai kép zést elõ ké -
szí tõ prog ra mok fõ cél ja, hogy a részt ve võ ket föl ké szítsék a mun ka vi lá gá ra, il let ve hogy elõ ké szítsék
a ké sõb bi szak mai vagy tech ni kai jel le gû kép zést. A szak mai kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok si ke res be -
fe je zé se nem ad a mun ka erõ pi a con ér vé nye sít he tõ szak mai vagy technikai képesítést. 

Sze mély zet fi ze té se (Staff compensation): A sze mély zet fi ze té se a bér ként ki fi ze tett és a bé ren kí -
vü li mel lék jut ta tá sok költ sé ge it fog lal ja ma gá ban.

Ta ná ri fi ze té sek (Teachers’ salaries): A ta ná ri fi ze té sek a tör vény ben meg ha tá ro zott fi ze té sek,
ame lyek hi va ta los bér ská lák alap ján van nak be oszt va. Az adat gyûj tés ben sze rep lõ fi ze tés a brut tó fõ -
mun ka vi szony ból szár ma zó brut tó jö ve de lem a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és a nyug díj-hoz zá já ru -
lás fi gye lem be vé te le nél kül. Az adat gyûj tés ben szereplõ kategóriák: 

n tel jes ál lá sú, a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek mi ni mu má val ren del ke zõ, a kar ri er je kez de tén álló ta -
nár éves fi ze té se,

n tel jes ál lá sú, a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek mi ni mu má val és 15 éves gya kor lat tal ren del ke zõ ta -
nár éves fi ze té se,

n tel jes ál lá sú, a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek mi ni mu má val ren del ke zõ ta nár el ér he tõ leg ma ga sabb 
fi ze té se (a bér táb la alap ján fi zet he tõ leg ma ga sabb ta ná ri fi ze tés).

Ta ná ri mun kát se gí tõk, ku ta tá si asszisz ten sek (Non-professional personnel): Nem pe da gó gi ai
szak mai ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély zet, amely köz vet le nül se gí ti a ta ná rok ta ní tá si mun ká ját. 
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Ta ní tá si he tek szá ma (Teaching weeks): A ta ní tá si he tek szá mát a tan rend ben elõ irány zott ok ta tá -
si he tek szá má val ha tá roz zák meg, mely be nem szá mít ják bele a szün idõ ket.

Ta ní tá si idõ (Teaching time): A ta ní tá si idõ a net tó ta ní tás sal töl tött kon takt óra ként van meg ha tá -
roz va. Szá mí tá si mód ja: a ta ní tá si he tek szá má nak és an nak az idõ nek a szor za ta 60 per ces órák ra át -
szá mít va, amit a ta ná rok ta ní tás sal töl te nek. Az óra kö zi szü ne tek és szün idõ mi att ki esõ na pok nin cse -
nek be le szá mít va. Mind azo nál tal az alap fo kú ok ta tás ban az óra kö zi szü ne te ket, me lye ket a ta nár az
osz tállyal tölt, jel lem zõ en be szá mol ják. A ta ní tá si idõ nem tartalmazza a fizetett túlórát.

Ta ní tá si na pok szá ma (Teaching days): A ta ní tá si na pok szá ma egyen lõ az ok ta tá si he tek szá má -
val, mi u tán le von ták be lõ le azo kat a na po kat, ami kor az is ko la ün ne pek mi att zár va tart.

Ta ní tá son kí vü li te vé keny ség re for dí tott ki adás (Expenditure on non-education): A ta ní tá son kí -
vü li ki adá sok közé tar toz nak azok a ki adá sok, ame lyek tág ér te lem ben kap cso lód nak a di á kok meg él -
he té si költ sé ge i hez.

Ta ní tók, ta ná rok, ok ta tók (Teaching staff): Köz vet len ok ta tá si te vé keny sé get el lá tó szak em be rek,
akik a hi va ta los tan ter vi elõ írá sok nak meg fe le lõ is me re te ket és kész sé ge ket ad nak át az ok ta tá si in téz -
mény be járó ta nu lók nak. Az is ko la ve ze té sé ben dol go zók (igaz ga tó, igaz ga tó he lyet tes), akik mun ka -
ide jük nek ke ve sebb, mint 25%-át töl tik ta ní tás sal, nem tar toz nak ebbe a ka te gó ri á ba, még ak kor sem,
ha tanítási tevékenységben vesznek részt. 

Ta nu lá si for ma (Mode of study): A ta nu lá si for ma a ta nu ló ta nul má nyi ter he lé sé re utal, össze füg -
gés ben az zal, hogy nap pa li vagy rész idõs ta nu ló ról van-e szó. 

Ta nul má nyi ter he lés (Study load): A ta nul má nyi ter he lés mé ré sé nek két alap for má ja van: az osz -
tály ban el töl tött idõ és a ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges elõ me ne tel. Az osz tály te rem ben el töl tött 
idõ mé ré se arra tesz kí sér le tet, hogy meg ha tá roz za azt az ok ta tá si idõt, amely ben a ta nu ló ré sze sül:
vagy az is ko lá ban ta nu lás sal na pon ta, il let ve egy év alatt el töl tött órák szá má val ha tá roz zák meg,
vagy a fel vett kur zu sok szá má val, vagy pe dig a két szá mí tás kom bi ná ci ó já val. Ezek a szá mí tá sok a
kur zus jel le gén vagy a rész vé tel szo ká sos rend sze rén ala pul nak, nem ma gán a prog ra mon, amely re a
ta nu ló be irat ko zott. A ta nul má nyi ter he lés mé ré sé nek ez a mód sze re te hát ak kor hasz nos, ha nem áll
ren del ke zés re a tan me net, vagy pe dig a tan me ne tek nem össze ha son lít ha tók. A ta nul má nyi ter he lés
mé ré sé nek má sik mód sze re a ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges elõ me ne tel mé ré sé re szol gál. Ez a
mé ré si mód szer nem annyi ra az ok ta tás mennyi sé gé re, mint in kább az „is ko lai ér té ké re” össz pon to sít.
Így elképzelhetõ, hogy ugyanannyi felvett kurzus és ugyannyi oktatási idõ mellett az egyes kurzusok
különbözõ akadémiai értéket képviselnek. 

Ta nu ló (Student): Ta nu ló nak szá mít a vizs gált ok ta tá si in téz mény szol gál ta tá sa i ban ré sze sü lõ
egyén. A szá mí tás ba vett ta nu lók össz lét szá ma az adott idõ szak ban fel vett ta nu lók szá mát je len ti, nem 
pe dig a je lent ke zõ két. Min den fel vett ta nu lót csak egy szer vesz nek szá mí tás ba.

Tel jes idõs hall ga tó (Full time student): A nap pa li rend sze rû kép zés be il let ve ta go zat ra be irat ko -
zott hall ga tó.

Tel jes kép zé si idõs nek mi nõ sí tett hall ga tó (Full-time equivalent student – FTE): A tel jes kép zé si
idõs nek tör té nõ be so ro lás a tény le ges – nem pe dig az elõ írt – kép zé si ter he lés alap ján tör té nik. A tel jes, 
ill. a rész idõs kép zés be való be so ro lás hoz is mer ni kell mind a tény le ges, mind pe dig az elõ írt kép zé si
ter he lés re vo nat ko zó in for má ci ót. A tel jes kép zé si idõs nek mi nõ sí tett hall ga tók szá má nak az össz lét -
szám ból való ki szá mí tá sá hoz – ott, ahol ada tok és elõ írá sok áll nak ren del ke zés re az egyé ni rész vé tel re 
vo nat ko zó an – a kép zé si ter he lést a tel jes kép zé si idõs di ák ra szá mí tott elõ írt kép zé si tar ta lom tört jé -
nek és az is ko lai vagy egye te mi év tört jé nek szor za ta adja. FTE = (tény le ges kép zé si ter he lés / elõ írt
kép zé si ter he lés) * (a kép zés tény le ges idõ tar ta ma a szó ban for gó idõ szak alatt / a kép zés elõ írt idõ tar -
ta ma a szó ban for gó idõ szak alatt). Ha a tény le ges kép zé si ter he lés re vonatkozólag nem áll
rendelkezésre információ, a teljes képzési idõs diák egy FTE-nek feleltethetõ meg.
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Tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ta nár (Full-time teacher): Azok a ta ná rok, akik leg alább a
tör vény ben meg sza bott kö te le zõ ta ní tá si idõ 90%-ában van nak fog lal koz tat va az egész ta ní tá si év ben.

Tel jes mun ka idõs re át szá mí tott lét szám (Full-time equivalent): Az ok ta tás ban fog lal koz ta tot tak
lét szá má nak meg ál la pí tá sa min den ka te gó ria ese té ben tel jes mun ka ide jû ta ná ri lét szám ra át szá mít va
tör té nik (full time equivalent, FTE). En nek alap ján ha zánk ban a rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott pe da -
gó gus 1 egyen ér té kû szor zó val, az óra adó ként fog lal koz ta tott pe da gó gus pe dig 0,5 egyen ér té kû szor -
zó val szá mo ló dik. 

Tel jes mun ka idõs re át szá mí tott ta nár (Full-time equivalent teacher): A tel jes mun ka idõs ta ná rok -
ra tör té nõ át szá mí tás a rész mun ka idõ ben dol go zó ta ná rok át szá mí tá sát je len ti tel jes mun ka idõs ta ná -
rok ra. A szá mí tás a tör vény ben meg ál la pí tott mun ka idõ sze rint és nem a tény le ges vagy tel jes mun ka- 
vagy ta ní tá si idõ alap ján, a rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ta ná rok óra szá má nak tel jes mun ka idõ -
ben és egész is ko lai év ben fog lal koz ta tott ta ná rok óraszámára való átszámítással történik. 

Ti pi kus élet kor (Tipical age): A ti pi kus élet kor az egyes ok ta tá si cik lus kez dõ és vég zõs ta nu ló i -
nak élet kor ára vo nat ko zik. Ezek össze füg gés ben áll nak a kép zé si cik lus elvi idõ tar ta má val: tel jes idõs
kép zést fel té te lez nek, év is mét lés nél kül. 

Ter mé szet tu do má nyi mû velt ség (Scientific literacy): A természettudományi alap mû velt sé get a
PISA a kö vet ke zõk ben ha tá roz za meg: ké pes ség a tu do má nyos is me re tek hasz ná la tá ra, a tu do má nyos
kér dé sek fel is me ré sé re, to váb bá olyan, té nye ken ala pu ló kö vet kez te té sek meg té te lé re, ame lyek alap -
ján a ter mé szet tör vé nyei, il let ve az em be ri be avat ko zás kö vet kez mé nyei és az ez zel kapcsolatos
döntések megérthetõek.

Tõ ke ki adás (Capital expenditure): A tõ ke ki adás az adott év ben vá sá rolt és lét re ho zott ok ta tá si
tõke ér té két fe je zi ki – va gyis a tõ ke kép zõ dés nagy sá gát – at tól füg get le nül, hogy en nek költ sé ge it fo -
lyó be vé tel bõl vagy hi tel fel vé tel bõl fi nan szí roz ták. A tõ ke ki adás ma gá ban fog lal ja az épí té si-, fel újí tá -
si- és a na gyobb épü let ja ví tá si költ sé ge ket, va la mint a be ren de zé si tár gyak vá sár lá sá ra és cse ré jé re for -
dí tott ki adá so kat. Bár a tõ ké be való be ru há zás nagy kez de ti költ sé ge ket igé nyel, az épületek és a
berendezési tárgyak élettartama sok év.

Tu do má nyos ké pe sí té si prog ram (Advanced Research Qualifications – ISCED 6): A fel sõ fo kú ok ta -
tás má so dik sza ka sza, a fel sõ ok ta tá si kép zés leg ma ga sabb szint je. Be lé pé si fel té te le az egye te mi dip lo -
ma. A tu do má nyos ké pe sí té si prog ram ré vén tu do má nyos fo ko za tot (pl. PhD) le het sze rez ni. A leg -
több or szág ban e prog ra mok há rom évig tar ta nak (össze sen leg alább hét év fel sõ fo kú kép zést fel té te -
lez ve); a tény le ge sen kép zés ben töl tött idõ en nél rend sze rint hosszabb. A prog ram cél ja az
el mé lyül tebb tanulmányok és az önálló kutatás elõsegítése. 

Va gyon ból szár ma zó jö ve de lem (Property income paid): A va gyon ból szár ma zó jö ve de lem az a
jö ve de lem, amely ka mat ból, föld bér bõl vagy jog dí jak ból szár ma zik.

Vár ha tó is ko lá zá si idõ (School expectancy): A vár ha tó is ko lá zá si idõ az az idõ tar tam, ame lyet egy 
öt éves gye rek éle te so rán elõ re lát ha tó lag for má lis is ko lá zás sal tölt. Úgy szá mol ják ki, hogy 5 éves kor -
tól min den kor év hez hoz zá ad ják a net tó be is ko lá zá si szá za lé kot.

Vá sár ló erõ-pa ri tá sok (PPP): A vá sár ló erõ-pa ri tá sok azok a va lu ta ár fo lyam ok, ame lyek mel lett a 
kü lön bö zõ va lu ták vá sár ló ere je meg egye zik egy más sal. Ez azt je len ti, hogy ha adott össze get át vált juk 
a vá sár ló erõ-pa ri tás nak meg fe le lõ ár fo lya mon kü lön bö zõ va lu ták ra, ak kor ugyan azt a ja vak ból és
szol gál ta tá sok ból álló ko sa rat tud juk meg vá sá rol ni be lõ le min den or szág ban. Más szó val, a vá sár ló -
erõ-pa ri tá sok azo kat a va lu ta ár fo lya mo kat je len tik, amely mel lett min den or szág ár szín vo na la egyen lõ 
len ne. Ezért ha a kü lön bö zõ or szá gok ok ta tá si ki adá sa it kö zös va lu tá ra szá mít juk át a vá sár ló erõ-pa ri -
tás nak meg fe le lõ ár fo lyam okon, ak kor ezt az össze get ugyan azok kal a nem zet kö zi árak kal fe jez zük ki, 
te hát az or szá gok közötti különbség csupán a vásárolt javak és szolgáltatások mennyisége közötti
különbséget mutatja.
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Vég zet tek tény le ges szá ma (Unduplicated total count of gradutes): A vég zet tek tény le ges szá mát
úgy szá mít ják ki, hogy le szá mít ják azo kat, akik az elõ zõ év ben már sze rez tek va la mi lyen vég zett sé get, 
vagy akik az adott év ben több vég zett sé get is sze rez nek. Így ez a szám a vég zett sze mé lyek, nem pe -
dig a ki osz tott érett sé gi bi zo nyít vá nyok vagy dip lo mák szá mát mutatja.

Vég zett sé gi arány (Gross graduation rates): A vég zett sé gi arány azt mu tat ja meg, hogy egy adott
kép zé si szin ten a meg fe le lõ kor osz tály ból mennyi en vé gez ték el az is ko lát, füg get le nül a vég zet tek
élet ko rá tól. Sok or szág ban ne héz meg ha tá roz ni az is ko la tí pu sok ti pi kus kor osz tá lyát, mi vel nagy a
szó rás a vég zet tek életkorában.
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 2.1. táb lá zat 

A mun ka erõ-pi a ci rész vé te li arány a 25–64 éve sek kö ré ben (2001)
A 25–64 éve sek, il let ve az 55–64 éve sek leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé g és ne mek sze rin ti meg osz lá sa (%)

Ország Nem

25–64 éve sek 55–64 éve sek

kö zép fo kú
vég zett ség nél
ala cso nyabb

kö zép fo kú
és nem
fel sõ fo kú

posztszekunder 
vég zett ség

a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás ban 

szer zett
vég zett ség

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás ban 

és ku ta tá si
prog ram ban

szer zett
vég zett ség

min den szin tû
is ko lai

vég zett ség

kö zép fo kú
vég zett ség nél
ala cso nyabb

kö zép fo kú
és nem
fel sõ fo kú

posztszekunder 
vég zett ség

felsõok-
ta tás ban
szer zett

vég zett ség

min den
szin tû is ko lai
vég zett ség

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia 
Fér fi ak 79 89 89 92 86 54 67 74 62
Nõk 55 68 77 83 66 30 42 61 38

Auszt ria1
Fér fi ak 71 85 87 95 83 32 41 65 42
Nõk 49 68 83 86 64 15 18 43 17

Bel gi um1
Fér fi ak 71 87 92 92 82 29 42 58 38
Nõk 41 71 82 86 62 13 22 31 17

Cseh or szág 
Fér fi ak 70 88 x(4) 94 87 35 55 79 55
Nõk 52 73 x(4) 83 70 13 27 61 25

Dá nia 
Fér fi ak 75 87 91 96 86 55 65 81 66
Nõk 57 79 88 90 77 31 60 67 52

Egye sült Ál la mok 
Fér fi ak 75 86 90 92 87 55 66 77 68
Nõk 52 73 80 81 73 33 54 66 54

Egye sült Ki rály ság
Fér fi ak 67 88 93 93 86 51 67 73 64
Nõk 51 77 85 87 74 44 65 69 58

Finn or szág 
Fér fi ak 70 86 90 93 83 43 54 65 51
Nõk 61 79 86 88 77 40 53 67 49

Fran cia or szág 
Fér fi ak 76 88 92 92 85 36 44 66 44
Nõk 57 76 85 84 70 29 36 51 34

Gö rög or szág
Fér fi ak 82 88 85 90 85 60 48 57 57
Nõk 40 57 79 83 52 25 16 30 24

Hol lan dia1
Fér fi ak 77 89 90 92 86 42 53 64 51
Nõk 46 73 80 83 64 19 32 45 26

Ír or szág 
Fér fi ak 79 93 95 94 87 61 72 80 66
Nõk 40 64 74 85 60 21 35 50 29

Iz land
Fér fi ak 95 95 97 98 96 91 92 99 93
Nõk 85 84 91 95 87 81 83 82 82

Ja pán 
Fér fi ak 87 95 98 97 95 80 86 86 84
Nõk 56 63 66 68 63 48 49 47 49

Ka na da 
Fér fi ak 73 88 91 90 86 52 64 66 61
Nõk 48 73 81 83 72 28 46 51 41

Ko rea 
Fér fi ak 84 89 94 91 88 74 67 70 71
Nõk 61 53 58 56 57 51 25 42 48

Len gyel or szág
Fér fi ak 64 83 x(4) 92 81 35 41 68 41
Nõk 45 71 x(4) 86 67 20 24 45 24

Lu xem burg
Fér fi ak 79 87 92 92 85 22 35 73 36
Nõk 46 63 80 77 56  9 20 48 14

Ma gyar or szág 
Fér fi ak 50 83 x(4) 89 75 22 46 64 36
Nõk 35 67 x(4) 79 58  8 21 43 16

Me xi kó 
Fér fi ak 94 96 97 94 94 81 78 79 80
Nõk 37 56 61 70 43 27 37 37 28

Né met or szág
Fér fi ak 77 84 88 92 84 44 49 67 53
Nõk 50 70 81 83 68 26 35 53 34

Nor vé gia1
Fér fi ak 75 89 95 94 89 62 75 87 74
Nõk 59 80 88 89 80 47 63 86 62

Olasz or szág 
Fér fi ak 74 86 x(4) 91 80 36 49 71 41
Nõk 34 67 x(4) 81 50 12 29 41 16

Por tu gá lia 
Fér fi ak 87 87 94 94 87 63 57 78 64
Nõk 66 84 88 95 71 41 32 60 42

Spa nyol or szág 
Fér fi ak 83 90 93 91 86 59 62 73 61
Nõk 41 66 77 83 54 20 38 58 24

Svájc 
Fér fi ak 87 93 96 96 94 78 82 85 83
Nõk 62 74 85 86 74 41 58 68 54

Svéd or szág 
Fér fi ak 79 88 89 91 87 68 74 82 74
Nõk 66 83 86 90 82 56 69 82 68

Szlo vá kia
Fér fi ak 62 88 89 93 86 25 46 64 43
Nõk 43 76 90 88 71 3 12 52 11

Tö rök or szág 
Fér fi ak 82 87 x(4) 87 84 52 25 43 49
Nõk 22 32 x(4) 71 27 14 5 15 14

Új-Zé land 
Fér fi ak 80 91 89 93 89 66 79 80 75
Nõk 56 74 77 83 71 41 58 65 52

Or szá gok át la ga
Fér fi ak 77 88 92 93 86 52 59 72 60
Nõk 50 70 80 83 65 30 39 54 37

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.
1 2000. évi adat.

For rás: OECD EAG 2002 A11.1.
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 2.2. táb lá zat 

Mun ka nél kü li sé gi ará nyok (2001)
A 25–64 éve sek, il let ve 30–44 éve sek leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé g és nemek sze rin ti meg osz lá sa (%)

Ország Nem

25–64 éve sek 30–44 éve sek

kö zép fo kú
vég zett ség nél
ala cso nyabb

kö zép fo kú
és nem
fel sõ fo kú

posztszekunder 
vég zett ség

„B” tí pu sú fel -
sõ ok ta tás ban
szer zett vég -

zett ség

„A” tí pu sú
fel sõ ok ta tás ban 

és ku ta tá si
prog ram ban

szer zett
vég zett ség

min den szin tû
is ko lai

vég zett ség

kö zép fo kú
vég zett ség nél
ala cso nyabb

kö zép fo kú
és nem
fel sõ fo kú

posztszekunder 
vég zett ség

fel sõ ok ta tás ban 
szer zett vég -

zett ség

min den szin tû
is ko lai

vég zett ség

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia
Fér fi ak 8,1 4,5 4,5 2,5 5,2 8,6 4,6 2,8 5,3
Nõk 7,0 5,2 3,9 2,6 5,1 8,4 5,0 3,5 5,7

Auszt ria1
Fér fi ak 6,9 2,8 1,1 1,8 3,2 6,2 2,3 1,2 2,6
Nõk 5,9 3,2 1,3 2,5 3,6 6,2 2,8 1,8 3,3

Bel gi um1
Fér fi ak 7,7 3,9 2,2 2,4 4,8 8,1 3,2 2,2 4,5
Nõk 13,5 7,0 3,0 3,3 7,4 14,8 7,6 2,7 7,6

Cseh or szág 
Fér fi ak 19,3 4,7 x(4) 1,9 5,4 23,4 4,5 1,8 5,3
Nõk 19,1 8,0 x(4) 2,2 8,9 24,0 8,9 2,4 9,7

Dá nia
Fér fi ak 4,0 2,7 3,3 3,5 3,1 4,0 2,3 3,2 2,8
Nõk 6,2 4,0 3,1 3,1 4,1 7,2 3,9 3,9 4,3

Egye sült Ál la mok 
Fér fi ak 7,5 4,2 2,5 1,9 3,7 7,4 4,4 1,8 3,7
Nõk 8,9 3,4 2,3 2,0 3,3 8,9 3,7 2,3 3,6

Egye sült Ki rály ság
Fér fi ak 9,4 4,1 2,7 2,0 4,1 11,9 3,9 2,2 4,2
Nõk 5,7 3,7 1,7 1,9 3,4 8,2 4,3 2,0 4,0

Finn or szág 
Fér fi ak 10,5 7,9 4,7 3,0 7,2 11,9 7,1 2,8 6,5
Nõk 12,7 9,2 5,9 3,6 8,1 15,0 9,8 5,3 8,2

Fran cia or szág 
Fér fi ak 9,7 5,1 4,3 4,1 6,2 10,7 4,7 3,5 6,1
Nõk 14,4 9,3 5,0 5,6 9,8 18,1 9,5 5,5 10,6

Gö rög or szág
Fér fi ak 4,9 6,2 4,9 4,5 5,3 4,7 5,1 4,2 4,7
Nõk 12,3 15,1 8,3 9,6 12,5 16,7 14,9 7,1 13,2

Hol lan dia1
Fér fi ak 3,0 1,6 1,5 1,8 2,0 3,0 1,4 1,6 1,9
Nõk 5,0 3,1 2,6 2,1 3,4 5,7 3,1 1,7 3,4

Ír or szág 
Fér fi ak 5,5 2,3 1,9 1,1 3,3 6,3 2,0 1,6 3,4
Nõk 5,1 2,8 2,3 1,0 2,9 6,1 2,7 1,9 3,1

Iz land
Fér fi ak 2,3 1,2 0,8 1,0 1,5 1,7 1,4 0,6 1,3
Nõk 2,4 2,8 2,4 0,2 2,1 2,3 2,0 0,9 1,8

Ja pán 
Fér fi ak 6,9 4,8 3,2 2,8 4,4 7,5 3,6 2,0 3,1
Nõk 4,3 4,7 3,8 3,1 4,2 4,2 4,2 3,8 4,0

Ka na da 
Fér fi ak 10,2 6,2 4,8 4,4 6,2 10,8 6,3 4,8 6,3
Nõk 10,2 6,2 4,5 4,4 5,8 12,3 6,7 4,8 6,2

Ko rea 
Fér fi ak 4,3 3,7 5,0 3,2 3,8 4,9 3,5 2,7 3,4
Nõk 1,8 2,7 3,3 2,0 2,3 2,5 2,4 1,9 2,3

Len gyel or szág
Fér fi ak 21,7 14,0 x(4) 4,0 13,9 26,3 13,5 1,8 13,7
Nõk 23,7 18,3 x(4) 5,9 17,0 31,9 19,3 3,4 18,1

Lu xem burg
Fér fi ak 1,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1,0 0,6 1,2 0,9
Nõk 2,3 1,5 0,4 2,6 1,9 2,1 2,0 1,6 2,0

Ma gyar or szág 
Fér fi ak 12,5 4,8 x(4) 1,1 5,5 15,1 4,6 0,7 5,6
Nõk 7,6 4,2 x(4) 1,3 4,3 9,9 4,1 1,2 4,5

Me xi kó 
Fér fi ak 1,4 1,9 2,1 2,2 1,6 1,3 1,2 2,0 1,5
Nõk 1,4 1,6 1,8 2,2 1,6 1,3 1,7 1,7 1,5

Né met or szág
Fér fi ak 15,6 8,1 4,4 3,4 7,7 14,2 7,0 2,6 6,5
Nõk 11,5 8,4 5,8 4,4 8,1 11,2 7,4 4,4 7,2

Nor vé gia1
Fér fi ak 2,3 3,0 1,9 2,0 2,6 2,3 3,1 1,8 2,7
Nõk 2,2 2,2 3,7 1,6 2,0 4,0 2,4 1,8 2,3

Olasz or szág 
Fér fi ak 6,9 4,9 x(4) 3,8 5,8 7,1 3,8 3,9 5,4
Nõk 14,0 9,3 x(4) 7,2 10,7 16,8 8,9 6,1 11,1

Por tu gá lia 
Fér fi ak 2,7 3,1 2,6 2,0 2,7 2,4 3,0 1,4 2,4
Nõk 4,6 3,3 2,9 3,3 4,3 5,0 2,8 1,9 4,2

Spa nyol or szág 
Fér fi ak 7,3 5,4 4,1 4,7 6,2 7,6 4,6 3,4 5,8
Nõk 16,1 12,8 13,0 8,8 13,3 18,1 12,7 8,6 13,5

Svájc 
Fér fi ak m 1,1 m m 1,1 m m m m
Nõk m 2,9 m m 3,1 m 3,4 m 3,4

Svéd or szág 
Fér fi ak 5,6 5,0 3,4 2,6 4,5 6,3 4,7 2,9 4,3
Nõk 6,4 4,2 2,5 2,2 3,8 7,0 4,3 2,7 3,9

Szlo vá kia
Fér fi ak 44,3 14,8 5,3 4,5 15,7 55,1 14,8 3,9 16,1
Nõk 34,6 14,8 11,0 3,4 15,7 39,5 14,8 3,4 15,8

Tö rök or szág 
Fér fi ak 9,2 8,0 x(4) 5,6 8,6 9,3 5,5 3,4 7,9
Nõk 6,9 13,5 x(4) 6,1 7,7 7,7 11,2 3,2 7,3

Új-Zé land 
Fér fi ak 7,4 3,0 4,4 2,8 4,0 8,1 3,2 3,4 4,1
Nõk 5,9 3,6 2,9 3,2 3,9 7,5 3,8 3,6 4,4

Or szá gok át la ga
Fér fi ak 8,9 4,8 3,3 2,8 5,0 9,9 4,5 2,4 4,9
Nõk 9,4 6,4 4,0 3,5 6,1 11,1 6,3 3,3 6,3

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban ta lál ha tó.
1 2000. évi adat.

For rás: OECD EAG 2002 A11.2.
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 2.3. táb lá zat 

A fo lya ma tos kép zés ben részt ve võk ará nya egy év ben a 25–64 éve sek kö ré ben,
leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség, kép zé si for ma és ne mek sze rint

Ország Nem

Mun ká val össze füg gõ szak mai to vább kép zés Min den faj ta to vább kép zés

alsó kö zép fo kú 
vég zett ség

fel sõ
kö zép fo kú,

 il let ve fel sõ ok -
ta tás nak nem

szá mí tó
posztszekunder 

vég zett ség

fel sõ fo kú
vég zett ség

összes is ko lai
vég zett ség

alsó kö zép fo kú 
vég zett ség

fel sõ kö zép fo -
kú, il let ve

fel sõ ok ta tás nak 
nem szá mí tó

posztszekunder 
vég zett ség

fel sõ fo kú
vég zett ség

összes is ko lai
vég zett ség

Auszt rá lia F+N 19 33 55 30 23 39 60 36

IALS 95/96
Fér fi ak 23 35 57 34 25 38 41 37
Nõk 16 30 52 26 22 41 61 34

Bel gi um (val lon) F+N 4 19 33 14 9 28 47 22

IALS 95/96
Fér fi ak 6 24 36 18 9 30 26 24
Nõk 2 15 28 10 8 26 44 19

Cseh or szág F+N 15 29 38 22 18 36 49 27

IALS 98/99
Fér fi ak 22 29 44 27 27 37 35 33
Nõk 7 29 30 17 9 35 44 22

Dá nia F+N 29 51 70 49 36 59 75 56

IALS 98/99
Fér fi ak 33 48 66 48 38 55 64 54
Nõk 25 53 76 49 35 64 81 59

Egye sült Ál la mok F+N 14 35 58 40 24 46 69 51

2001
Fér fi ak 13 34 57 39 23 41 65 47
Nõk 15 35 59 41 25 51 73 55

Egye sült Ki rály ság F+N 28 52 70 40 33 58 75 45

IALS 95/96
Fér fi ak 30 51 68 43 33 54 64 46
Nõk 27 54 72 37 33 64 80 44

Finn or szág F+N 24 41 65 43 36 52 76 55

2000
Fér fi ak 24 39 64 41 32 46 76 50
Nõk 24 43 65 45 41 58 76 59

Hol lan dia F+N 14 27 40 24 24 42 52 36

IALS 94/95
Fér fi ak 18 35 44 30 24 44 39 38
Nõk 10 19 34 17 24 39 52 34

Ír or szág F+N 9 21 41 16 13 30 50 22

IALS 95/96
Fér fi ak 11 21 39 16 12 28 32 20
Nõk 6 21 43 15 13 32 55 24

Ka na da F+N 8 19 33 22 12 25 43 29

1997
Fér fi ak 10 20 33 22 13 25 40 28
Nõk 6 18 34 22 12 26 45 30

Len gyel or szág F+N 5 18 27 11 6 23 37 14

IALS 94/95
Fér fi ak 7 20 26 12 8 25 22 15
Nõk 2 16 27 9 4 22 39 13

Ma gyar or szág F+N 5 11 35 13 6 17 49 18

IALS 98/99
Fér fi ak 5 11 32 12 7 16 18 17
Nõk 5 11 37 13 5 18 56 19

Né met or szág F+N 9 26 43 29 16 39 60 42

2000
Fér fi ak 15 30 46 34 20 40 60 45
Nõk 6 22 38 23 14 39 58 39

Nor vé gia F+N 22 44 62 44 26 47 67 48

IALS 98/99
Fér fi ak 25 44 59 45 30 48 46 49
Nõk 17 43 65 44 21 46 70 48

Olasz or szág F+N 6 27 46 16 9 37 52 22

IALS 98/99
Fér fi ak 10 32 46 21 13 41 33 26
Nõk 3 21 45 11 7 33 53 18

Por tu gá lia F+N m m m m 8 39 55 13

IALS 98/99
Fér fi ak m m m m 10 41 37 14
Nõk m m m m 6 37 61 12

Svájc F+N 11 32 48 32 20 44 55 42

1998/99
Fér fi ak 12 35 49 36 16 41 55 42
Nõk 11 30 44 27 22 47 55 42

Svéd or szág F+N m m m m 36 58 70 54

IALS 94/95
Fér fi ak m m m m 39 56 61 53
Nõk m m m m 34 61 74 56

Új-Zé land F+N 29 45 62 38 36 55 69 46

IALS 95/96
Fér fi ak 32 49 67 43 38 54 55 48
Nõk 26 42 58 35 35 55 67 45

For rás: OECD EAG 2002 C4.1.
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 2.4. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mény bõl ki ke rült 20–24 éve sek szá za lé kos ará nya, a leg ma ga sabb is ko lai 
vég zett ség, ne mek és a mun ka vál la lói stá tus sze rint (2001)

Ország Nem

Fel sõ kö zép fok nál ala cso nyabb vég zett ség Fel sõ kö zép fo kú vagy an nál ma ga sabb vég zett ség Ok ta tá si
in téz mény be

jár

Összes
20–24 évesfog lal koz ta tott mun ka nél kü li

nem a mun -
ka erõ ré sze

együtt fog lal koz ta tott mun ka nél kü li
nem a mun -
ka erõ ré sze

együtt

Auszt rá lia
Fér fi ak 13,4 4,0 1,6 18,9 37,1 3,9 2,0 43,0 38,1 100
Nõk 9,2 3,2 6,4 18,9 39,4 2,8 4,1 46,2 34,9 100
F+N 11,3 3,6 4,0 18,9 38,2 3,3 3,0 44,6 36,5 100

Auszt ria
Fér fi ak 8,6 1,4 2,2 12,2 52,6 2,8 8,0 63,5 24,3 100
Nõk 7,8 0,7 4,5 12,9 50,6 1,9 4,1 56,6 30,5 100
F+N 8,2 1,1 3,3 12,6 51,6 2,4 6,0 60,0 27,4 100

Bel gi um 
Fér fi ak 10,9 3,9 1,5 16,2 35,0 3,5 2,0 40,5 43,3 100
Nõk 5,2 2,0 4,0 11,1 34,5 4,4 4,8 43,8 45,1 100
F+N 8,0 2,9 2,7 13,7 34,8 4,0 3,4 42,1 44,2 100

Cseh or szág
Fér fi ak 4,2 2,5 1,0 7,7 61,6 7,9 1,2 70,7 21,6 100
Nõk 2,2 1,3 3,3 6,7 49,5 6,9 12,3 68,6 24,6 100
F+N 3,2 1,9 2,1 7,2 55,7 7,4 6,6 69,7 23,1 100

Dá nia
Fér fi ak 13,6 1,2 0,5 15,4 32,1 1,4 0,7 34,2 50,4 100
Nõk 9,8 1,6 4,7 16,1 20,9 1,7 1,4 23,9 60,0 100
F+N 11,7 1,4 2,6 15,7 26,4 1,5 1,0 29,0 55,3 100

Egye sült Ál la mok1
Fér fi ak 10,3 1,5 1,8 13,6 48,3 3,3 4,0 55,6 30,8 100
Nõk 5,0 0,8 5,4 11,1 42,5 2,6 9,6 54,7 34,1 100
F+N 7,7 1,1 3,6 12,4 45,4 2,9 6,8 55,1 32,5 100

Egye sült Ki rály ság
Fér fi ak 4,5 1,3 1,7 7,6 52,4 4,8 2,5 59,7 32,8 100
Nõk 2,1 0,6 5,3 8,1 45,3 3,3 9,5 58,1 33,8 100
F+N 3,4 1,0 3,5 7,8 48,9 4,0 6,0 58,9 33,3 100

Finn or szág
Fér fi ak 5,8 1,8 2,7 10,4 29,8 5,4 5,9 41,1 48,5 100
Nõk 2,1 0,5 2,2 4,8 25,8 4,5 5,6 36,0 59,2 100
F+N 3,9 1,2 2,5 7,6 27,8 5,0 5,8 38,6 53,9 100

Fran cia or szág
Fér fi ak 8,9 4,5 1,9 15,2 29,6 3,7 0,8 34,2 50,6 100
Nõk 4,5 3,3 4,2 12,0 23,0 5,4 2,9 31,4 56,7 100
F+N 6,7 3,9 3,0 13,6 26,3 4,6 1,9 32,8 53,6 100

Gö rög or szág
Fér fi ak 17,4 3,4 1,9 22,8 30,7 8,4 3,9 43,0 34,2 100
Nõk 5,1 2,8 6,0 13,9 27,5 13,2 6,5 47,2 38,9 100
F+N 10,9 3,1 4,0 18,1 29,0 10,9 5,3 45,2 36,7 100

Hol lan dia1
Fér fi ak 21,1 1,0 1,9 24,0 36,0 0,9 1,3 38,2 37,8 100
Nõk 12,7 1,0 5,6 19,3 40,6 1,3 3,3 45,3 35,4 100
F+N 17,0 1,0 3,7 21,7 38,3 1,1 2,3 41,7 36,6 100

Ír or szág
Fér fi ak 15,3 2,0 1,8 19,1 53,2 1,6 1,2 56,1 24,8 100
Nõk 6,5 0,8 4,8 12,0 49,7 2,2 4,2 56,1 31,8 100
F+N 10,9 1,4 3,3 15,6 51,5 1,9 2,7 56,1 28,3 100

Iz land
Fér fi ak 31,8 1,9 0,0 33,7 16,8 0,5 0,5 17,7 48,6 100
Nõk 22,5 0,5 3,3 26,4 19,8 1,1 0,0 20,9 52,7 100
F+N 27,3 1,3 1,6 30,1 18,3 0,8 0,2 19,3 50,6 100

Ka na da 
Fér fi ak 8,4 2,7 2,4 13,5 40,6 5,9 3,4 49,9 36,6 100
Nõk 3,5 0,9 3,9 8,3 40,6 3,1 6,3 49,9 41,8 100
F+N 6,0 1,8 3,1 10,9 40,6 4,5 4,8 49,9 39,1 100

Len gyel or szág
Fér fi ak 4,0 3,8 2,0 9,8 27,4 16,7 3,0 47,2 43,0 100
Nõk 1,6 2,0 2,6 6,2 22,5 15,3 8,6 46,4 47,4 100
F+N 2,8 2,9 2,3 8,0 24,9 16,0 5,9 46,8 45,2 100

Lu xem burg
Fér fi ak 22,4 3,1 1,6 27,1 26,1 1,2 1,3 28,6 44,3 100
Nõk 17,4 0,5 6,2 24,2 25,1 2,3 2,0 29,3 46,5 100
F+N 19,9 1,8 4,0 25,6 25,6 1,8 1,6 29,0 45,4 100

Ma gyar or szág 
Fér fi ak 7,8 2,2 3,9 13,9 43,9 5,1 4,5 53,4 32,7 100
Nõk 4,1 0,8 9,0 14,0 34,3 2,9 11,8 49,1 37,0 100
F+N 6,0 1,5 6,5 14,0 39,0 4,0 8,2 51,2 34,8 100

Me xi kó 
Fér fi ak 64,7 1,9 2,7 69,3 8,9 0,6 0,3 9,9 20,8 100
Nõk 26,9 1,0 40,0 68,0 9,5 0,6 4,5 14,5 17,5 100
F+N 44,6 1,5 22,5 68,6 9,2 0,6 2,5 12,4 19,1 100

Né met or szág
Fér fi ak 9,1 2,8 2,2 14,1 44,0 4,4 4,4 52,8 33,1 100
Nõk 6,8 1,8 6,9 15,4 37,9 2,4 7,0 47,2 37,4 100
F+N 8,0 2,3 4,4 14,7 41,1 3,4 5,6 50,1 35,2 100

Nor vé gia1
Fér fi ak 3,6 0,4 0,2 4,3 56,6 3,9 2,5 63,0 32,7 100
Nõk 1,7 0,3 0,9 2,9 38,2 1,9 5,9 46,0 51,1 100
F+N 2,7 0,4 0,6 3,6 47,6 2,9 4,2 54,7 41,7 100

Olasz or szág
Fér fi ak 20,3 5,6 5,2 31,1 20,8 6,2 7,0 34,0 34,9 100
Nõk 9,5 4,1 9,1 22,6 20,9 7,8 6,4 35,1 42,3 100
F+N 14,9 4,8 7,1 26,9 20,8 7,0 6,7 34,6 38,6 100

Por tu gá lia
Fér fi ak 49,6 3,4 3,0 56,0 12,9 0,9 0,4 14,2 29,8 100
Nõk 30,3 3,2 4,6 38,0 16,9 2,8 1,6 21,2 40,7 100
F+N 39,9 3,3 3,8 47,0 14,9 1,8 1,0 17,7 35,3 100

Spa nyol or szág
Fér fi ak 29,5 4,9 2,3 36,7 20,3 2,7 1,2 24,3 39,1 100
Nõk 14,9 4,9 5,5 25,3 19,6 5,6 2,8 28,0 46,7 100
F+N 22,4 4,9 3,8 31,2 20,0 4,1 2,0 26,1 42,8 100

Svájc
Fér fi ak 4,7 m m 7,3 43,9 m m 50,1 42,6 100
Nõk m m m m 51,9 m m 58,3 36,7 100
F+N 4,4 m m 6,2 47,8 m 4,1 54,1 39,8 100

Svéd or szág
Fér fi ak 8,4 2,0 1,0 11,4 45,1 3,9 3,5 52,5 36,1 100
Nõk 6,1 1,1 1,6 8,8 38,3 3,3 4,3 45,9 45,3 100
F+N 7,3 1,6 1,3 10,2 41,8 3,6 3,9 49,3 40,6 100

Szlo vá kia
Fér fi ak 0,8 3,1 1,4 5,3 46,7 25,3 6,1 78,2 16,5 100
Nõk 0,8 0,9 2,4 4,2 43,0 16,0 14,4 73,4 22,4 100
F+N 0,8 2,1 1,9 4,8 44,9 20,7 10,2 75,8 19,4 100

Tö rök or szág
Fér fi ak 38,5 7,3 7,0 52,8 19,5 5,3 7,3 32,1 15,2 100
Nõk 16,8 1,8 46,0 64,6 9,1 4,0 13,0 26,0 9,4 100
F+N 27,6 4,5 26,6 58,7 14,3 4,7 10,1 29,1 12,2 100

Or szá gok át la ga
Fér fi ak 16,2 2,7 2,0 21,1 36,0 4,8 2,9 44,0 34,9 100
Nõk 8,7 1,6 7,3 17,6 32,5 4,4 5,8 42,9 39,3 100
F+N 12,5 2,2 4,7 19,5 34,2 4,6 4,5 43,5 37,1 100

Meg jegy zés: a mun ka-ta nu lás prog ra mok ban részt vevõ di á ko kat az ok ta tás ba és a fog lal koz ta tás ba is be le szá mol tuk, füg get le nül at tól, hogy az ILO 
be so ro lás sze rint mi a mun ka erõ-pi a ci stá tu suk. 
1 2000. évi adat.

For rás: OECD EAG 2002 C6.1.
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 2.5. táb lá zat 

A né pes ség mun ká val szer zett re la tív jö ve del me
A 25–64 éve sek, il let ve 30–44 éve sek a leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség és ne mek sze rint

(kö zép fo kú és nem fel sõ fo kú posztszekunder vég zett ség = 100)

Ország Év Nem

Kö zép fo kú vég zett ség gel nem
ren del ke zõk

A B tí pu sú fel sõ ok ta tás ban
szer zett vég zett ség

Az A tí pu sú fel sõ ok ta tás ban
és ku ta tá si prog ra mok ban

szer zett vég zett ség

Fel sõ ok ta tás ban szer zett
vég zett ség

25–64 30–44 25–64 30–44 25–64 30–44 25–64 30–44

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Auszt rá lia 1999

Fér fi ak 86 83 118 120 151 149 139 139
Nõk 89 88 131 130 155 155 146 146
F+N 80 78 116 115 144 143 134 133

Bel gi um 2000

Fér fi ak 93 x(1) 113 x(3) 141 x(5) 128 x(7)
Nõk 82 x(1) 122 x(3) 151 x(5) 132 x(7)
F+N 92 x(1) 112 x(3) 146 x(5) 128 x(7)

Cseh or szág 1999

Fér fi ak 75 77 177 182 178 176 178 177
Nõk 72 75 127 124 172 176 170 174
F+N 68 70 151 151 180 182 179 181

Dá nia 1999

Fér fi ak 87 85 122 118 150 145 133 129
Nõk 90 90 117 112 147 146 123 120
F+N 86 85 112 108 151 146 124 120

Egye sült Ál la mok 2001

Fér fi ak 64 63 116 115 186 183 178 175
Nõk 62 61 117 119 171 173 164 166
F+N 65 64 114 113 181 178 172 169

Egye sült Ki rály ság 2001

Fér fi ak 72 67 124 126 157 162 147 151
Nõk 70 74 142 133 206 216 183 183
F+N 67 68 128 124 174 181 159 161

Finn or szág 1999

Fér fi ak 93 90 129 125 200 188 167 159
Nõk 99 96 124 123 176 172 145 141
F+N 96 94 120 115 190 179 153 144

Fran cia or szág 1999

Fér fi ak 88 86 128 137 178 181 159 163
Nõk 79 81 131 139 158 165 145 152
F+N 84 84 125 133 169 174 150 155

Hol lan dia 1997

Fér fi ak 86 85 142 128 138 130 139 130
Nõk 71 71 128 133 145 150 143 148
F+N 83 83 136 129 141 136 141 135

Ír or szág 1998

Fér fi ak 78 84 117 126 137 143 131 136
Nõk 59 60 98 83 175 170 145 136
F+N 79 81 111 117 157 157 142 140

Ka na da 1999

Fér fi ak 79 78 116 117 159 159 137 137
Nõk 70 69 116 118 171 189 140 148
F+N 79 79 112 113 162 167 135 138

Ko rea 1998

Fér fi ak 88 90 105 109 143 136 132 129
Nõk 69 75 118 138 160 181 141 164
F+N 78 80 106 113 147 142 135 134

Ma gyar or szág 2001

Fér fi ak 75 76 189 170 233 237 232 237
Nõk 71 74 130 119 164 163 164 162
F+N 71 73 151 136 194 191 194 190

Né met or szág 2000

Fér fi ak 80 87 112 110 162 160 141 139
Nõk 72 71 113 114 154 153 137 137
F+N 75 78 115 114 163 160 143 141

Nor vé gia 1999

Fér fi ak 85 88 138 141 134 136 135 137
Nõk 83 87 144 150 135 137 135 138
F+N 84 89 153 153 131 131 133 133

Olasz or szág 1998

Fér fi ak 54 55 x(5) x(6) 138 142 138 142
Nõk 61 56 x(5) x(6) 115 114 115 114
F+N 58 57 x(5) x(6) 127 126 127 126

Por tu gá lia 1999

Fér fi ak 60 57 150 155 190 194 180 185
Nõk 63 58 133 139 188 206 170 185
F+N 62 58 141 146 192 202 178 187

Spa nyol or szág 1998

Fér fi ak 82 76 99 103 172 155 152 138
Nõk 66 56 91 89 145 138 137 130
F+N 80 72 99 101 157 144 144 133

Svájc 2001

Fér fi ak 81 81 127 128 148 144 139 138
Nõk 73 74 133 142 158 167 150 158
F+N 78 78 144 147 164 162 157 156

Svéd or szág 1999

Fér fi ak 87 86 x(7) x(8) x(7) x(8) 138 140
Nõk 88 87 x(7) x(8) x(7) x(8) 126 122
F+N 89 88 x(7) x(8) x(7) x(8) 131 131

Új-Zé land 2001

Fér fi ak 76 74 x(7) x(8) x(7) x(8) 130 122
Nõk 72 72 x(7) x(8) x(7) x(8) 136 135
F+N 74 75 x(7) x(8) x(7) x(8) 133 128

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban ta lál ha tó.

For rás: OECD EAG 2002 A13.1.
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 2.6. táb lá zat 

A fér fi ak és nõk kö zöt ti jö ve de lem kü lönb sé gek
A 33–44 éves, il let ve az 55–64 éves nõk át la gos éves jö ve del me a fér fi ak jö ve del mé nek szá za lé ká ban,

a leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség sze rint

Ország Év

Kö zép fo kú vég zett ség gel nem 
ren del ke zõk

Kö zép fo kú és nem fel sõ fo kú
posztszekunder vég zett ség

A B tí pu sú fel sõ ok ta tás ban
szer zett vég zett ség

Az A tí pu sú fel sõ ok ta tás ban
és ku ta tá si prog ra mok ban

szer zett vég zett ség

Min den szin tû is ko lai
vég zett ség

30–44 55–64 30–44 55–64 30–44 55–64 30–44 55–64 30–44 55–64

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Auszt rá lia 1999 66 67 63 75 68 66 65 58 65 66

Cseh or szág 1999 66 58 67 64 45 62 67 63 63 61

Dá nia 1999 76 67 72 67 68 65 72 71 73 65

Egye sült Ál la mok 2001 58 65 60 54 62 57 57 50 60 51

Egye sült Ki rály ság 2001 55 43 50 53 53 81 66 66 54 54

Finn or szág 1999 74 78 69 77 68 73 63 65 70 70

Fran cia or szág 1999 70 62 75 69 76 72 68 64 74 60

Hol lan dia 1997 46 43 55 50 57 39 63 50 55 45

Ír or szág 1998 50 36 70 55 46 43 83 60 66 43

Ka na da 1999 51 61 58 66 59 57 69 65 63 62

Ko rea 1998 57 62 69 70 87 96 92 99 67 50

Ma gyar or szág 2001 83 81 84 94 59 48 58 69 77 78

Né met or szág 2000 51 49 62 59 64 65 59 62 60 53

Nor vé gia 1999 60 61 61 63 64 65 61 61 62 61

Olasz or szág 1998 71 70 69 43 x(7) x(8) 56 45 73 57

Por tu gá lia 1999 72 70 70 67 63 57 75 68 73 66

Spa nyol or szág 1998 61 x(1) 81 x(3) 70 x(5) 73 x(7) 79 x(9)

Svájc 2001 50 50 55 52 61 42 63 66 54 47

Svéd or szág 1999 74 73 74 69 x(9) x(10) x(9) x(10) 71 70

Új-Zé land 2001 59 57 61 70 x(7) x(8) 68 54 62 62

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel. Az or szá gos adat for rá so kat lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 weboldalon.

For rás: OECD EAG 2002 A13.2.

http://www.oecd.org/els/education/eag2002


 3.1. táb lá zat 

A 15 éves kor osz tály ol va sá si-szö veg ér té si ké pes sé ge (2000)
A 15 éve sek szá za lé kos ará nya ol va sá si-szö veg ér té si szin ten ként a PISA-vizsgálat tel je sít mény szint jei sze rint

Ország

Tel je sít mény szin tek

1. szint alatt
(335 pont nál rosszabb

ered mény)

1. szint
(335-407 pon tos

ered mény)

2. szint
(408-480 pon tos

ered mény)

3. szint
(481-552 pon tos

ered mény)

4. szint
(553-625 pon tos

ered mény)

5. szint
(625 pont fe let ti

ered mény)

% S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E.

Auszt rá lia 3,3 (0,5) 9,1 (0,8) 19,0 (1,1) 25,7 (1,1) 25,3 (0,9) 17,6 (1,2)

Auszt ria 4,4 (0,4) 10,2 (0,6) 21,7 (0,9) 29,9 (1,2) 24,9 (1,0) 8,8 (0,8)

Bel gi um 7,7 (1,0) 11,3 (0,7) 16,8 (0,7) 25,8 (0,9) 26,3 (0,9) 12,0 (0,7)

Cseh or szág 6,1 (0,6) 11,4 (0,7) 24,8 (1,2) 30,9 (1,1) 19,8 (0,8) 7,0 (0,6)

Dá nia 5,9 (0,6) 12,0 (0,7) 22,5 (0,9) 29,5 (1,0) 22,0 (0,9) 8,1 (0,5)

Egye sült Ál la mok 6,4 (1,2) 11,5 (1,2) 21,0 (1,2) 27,4 (1,3) 21,5 (1,4) 12,2 (1,4)

Egye sült Ki rály ság 3,6 (0,4) 9,2 (0,5) 19,6 (0,7) 27,5 (0,9) 24,4 (0,9) 15,6 (1,0)

Finn or szág 1,7 (0,5) 5,2 (0,4) 14,3 (0,7) 28,7 (0,8) 31,6 (0,9) 18,5 (0,9)

Fran cia or szág 4,2 (0,6) 11,0 (0,8) 22,0 (0,8) 30,6 (1,0) 23,7 (0,9) 8,5 (0,6)

Gö rög or szág 8,7 (1,2) 15,7 (1,4) 25,9 (1,4) 28,1 (1,7) 16,7 (1,4) 5,0 (0,7)

Ír or szág 3,1 (0,5) 7,9 (0,8) 17,9 (0,9) 29,7 (1,1) 27,1 (1,1) 14,2 (0,8)

Iz land 4,0 (0,3) 10,5 (0,6) 22,0 (0,8) 30,8 (0,9) 23,6 (1,1) 9,1 (0,7)

Ja pán 2,7 (0,6) 7,3 (1,1) 18,0 (1,3) 33,3 (1,3) 28,8 (1,7) 9,9 (1,1)

Ka na da 2,4 (0,3) 7,2 (0,3) 18,0 (0,4) 28,0 (0,5) 27,7 (0,6) 16,8 (0,5)

Ko rea 0,9 (0,2) 4,8 (0,6) 18,6 (0,9) 38,8 (1,1) 31,1 (1,2) 5,7 (0,6)

Len gyel or szág 8,7 (1,0) 14,6 (1,0) 24,1 (1,4) 28,2 (1,3) 18,6 (1,3) 5,9 (1,0)

Lu xem burg 14,2 (0,7) 20,9 (0,8) 27,5 (1,3) 24,6 (1,1) 11,2 (0,5) 1,7 (0,3)

Ma gyar or szág 6,9 (0,7) 15,8 (1,2) 25,0 (1,1) 28,8 (1,3) 18,5 (1,1) 5,1 (0,8)

Me xi kó 16,1 (1,2) 28,1 (1,4) 30,3 (1,1) 18,8 (1,2) 6,0 (0,7) 0,9 (0,2)

Né met or szág 9,9 (0,7) 12,7 (0,6) 22,3 (0,8) 26,8 (1,0) 19,4 (1,0) 8,8 (0,5)

Nor vé gia 6,3 (0,6) 11,2 (0,8) 19,5 (0,8) 28,1 (0,8) 23,7 (0,9) 11,2 (0,7)

Olasz or szág 5,4 (0,9) 13,5 (0,9) 25,6 (1,0) 30,6 (1,0) 19,5 (1,1) 5,3 (0,5)

Por tu gá lia 9,6 (1,0) 16,7 (1,2) 25,3 (1,0) 27,5 (1,2) 16,8 (1,1) 4,2 (0,5)

Spa nyol or szág 4,1 (0,5) 12,2 (0,9) 25,7 (0,7) 32,8 (1,0) 21,1 (0,9) 4,2 (0,5)

Svájc 7,0 (0,7) 13,3 (0,9) 21,4 (1,0) 28,0 (1,0) 21,0 (1,0) 9,2 (1,0)

Svéd or szág 3,3 (0,4) 9,3 (0,6) 20,3 (0,7) 30,4 (1,0) 25,6 (1,0) 11,2 (0,7)

Új-Zé land 4,8 (0,5) 8,9 (0,5) 17,2 (0,9) 24,6 (1,1) 25,8 (1,1) 18,7 (1,0)

OECD összes 6,2 (0,4) 12,1 (0,4) 21,8 (0,4) 28,6 (0,4) 21,8 (0,4) 9,4 (0,4)

Or szá gok át la ga 6,0 (0,1) 11,9 (0,2) 21,7 (0,2) 28,7 (0,2) 22,3 (0,2) 9,5 (0,1)

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

For rás: OECD EAG 2002 A5.1.
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 3.2. táb lá zat 

A 15 éves kor osz tály ol va sá si-szö veg ér té si ké pes ség sze rin ti meg osz lá sa (2000)
A 15 éve sek ol va sá si-szö veg ér té si tel je sít mé nyé nek meg osz lá sa a PISA-vizsgálat tel je sít mény szint je i nek meg fe le lõ en

(percentilisek)

Ország

Át lag Stan dard el té rés
Percentilisek*

5. 10. 25. 75. 90. 95.

át la gos
pont -
szám

S.E. S.D. S.E.
pont -
szám

S.E.
pont -
szám

S.E.
pont -
szám

S.E.
pont -
szám

S.E.
pont -
szám

S.E.
pont -
szám

S.E.

OECD-országok

Auszt rá lia 528 (3,5) 102 (1,6) 354 (4,8) 394 (4,4) 458 (4,4) 602 (4,6) 656 (4,2) 685 (4,5)

Auszt ria 507 (2,4) 93 (1,6) 341 (5,4) 383 (4,2) 447 (2,8) 573 (3,0) 621 (3,2) 648 (3,7)

Bel gi um 507 (3,6) 107 (2,4) 308 (10,3) 354 (8,9) 437 (6,6) 587 (2,3) 634 (2,5) 659 (2,4)

Cseh or szág 492 (2,4) 96 (1,9) 320 (7,9) 368 (4,9) 433 (2,8) 557 (2,9) 610 (3,2) 638 (3,6)

Dá nia 497 (2,4) 98 (1,8) 326 (6,2) 367 (5,0) 434 (3,3) 566 (2,7) 617 (2,9) 645 (3,6)

Egye sült Ál la mok 504 (7,1) 105 (2,7) 320 (11,7) 363 (11,4) 436 (8,8) 577 (6,8) 636 (6,5) 669 (6,8)

Egye sült Ki rály ság 523 (2,6) 100 (1,5) 352 (4,9) 391 (4,1) 458 (2,8) 595 (3,5) 651 (4,3) 682 (4,9)

Finn or szág 546 (2,6) 89 (2,6) 390 (5,8) 429 (5,1) 492 (2,9) 608 (2,6) 654 (2,8) 681 (3,4)

Fran cia or szág 505 (2,7) 92 (1,7) 344 (6,2) 381 (5,2) 444 (4,5) 570 (2,4) 619 (2,9) 645 (3,7)

Gö rög or szág 474 (5,0) 97 (2,7) 305 (8,2) 342 (8,4) 409 (7,4) 543 (4,5) 595 (5,1) 625 (6,0)

Ír or szág 527 (3,2) 94 (1,7) 360 (6,3) 401 (6,4) 468 (4,3) 593 (3,6) 641 (4,0) 669 (3,4)

Iz land 507 (1,5) 92 (1,4) 345 (5,0) 383 (3,6) 447 (3,1) 573 (2,2) 621 (3,5) 647 (3,7)

Ja pán 522 (5,2) 86 (3,0) 366 (11,4) 407 (9,8) 471 (7,0) 582 (4,4) 625 (4,6) 650 (4,3)

Ka na da 534 (1,6) 95 (1,1) 371 (3,8) 410 (2,4) 472 (2,0) 600 (1,5) 652 (1,9) 681 (2,7)

Ko rea 525 (2,4) 70 (1,6) 402 (5,2) 433 (4,4) 481 (2,9) 574 (2,6) 608 (2,9) 629 (3,2)

Len gyel or szág 479 (4,5) 100 (3,1) 304 (8,7) 343 (6,8) 414 (5,8) 551 (6,0) 603 (6,6) 631 (6,0)

Lu xem burg 441 (1,6) 100 (1,5) 267 (5,1) 311 (4,4) 378 (2,8) 513 (2,0) 564 (2,8) 592 (3,5)

Ma gyar or szág 480 (4,0) 94 (2,1) 320 (5,6) 354 (5,5) 414 (5,3) 549 (4,5) 598 (4,4) 626 (5,5)

Me xi kó 422 (3,3) 86 (2,1) 284 (4,4) 311 (3,4) 360 (3,6) 482 (4,8) 535 (5,5) 565 (6,3)

Né met or szág 484 (2,5) 111 (1,9) 284 (9,4) 335 (6,3) 417 (4,6) 563 (3,1) 619 (2,8) 650 (3,2)

Nor vé gia 505 (2,8) 104 (1,7) 320 (5,9) 364 (5,5) 440 (4,5) 579 (2,7) 631 (3,1) 660 (4,6)

Olasz or szág 487 (2,9) 91 (2,7) 331 (8,5) 368 (5,8) 429 (4,1) 552 (3,2) 601 (2,7) 627 (3,1)

Por tu gá lia 470 (4,5) 97 (1,8) 300 (6,2) 337 (6,2) 403 (6,4) 541 (4,5) 592 (4,2) 620 (3,9)

Spa nyol or szág 493 (2,7) 85 (1,2) 344 (5,8) 379 (5,0) 436 (4,6) 553 (2,6) 597 (2,6) 620 (2,9)

Svájc 494 (4,2) 102 (2,0) 316 (5,5) 355 (5,8) 426 (5,5) 567 (4,7) 621 (5,5) 651 (5,3)

Svéd or szág 516 (2,2) 92 (1,2) 354 (4,5) 392 (4,0) 456 (3,1) 581 (3,1) 630 (2,9) 658 (3,1)

Új-Zé land 529 (2,8) 108 (2,0) 337 (7,4) 382 (5,2) 459 (4,1) 606 (3,0) 661 (4,4) 693 (6,1)

OECD összes 499 (2,0) 100 (0,8) 322 (3,4) 363 (3,3) 433 (2,5) 569 (1,6) 622 (2,0) 653 (2,1)

Or szá gok át la ga 500 (0,6) 100 (0,4) 324 (1,3) 366 (1,1) 435 (1,0) 571 (0,7) 623 (0,8) 652 (0,8)

Nem OECD-országok

Bra zí lia 396 (3,1) 86 (1,9) 255 (5,0) 288 (4,5) 339 (3,4) 452 (3,4) 507 (4,2) 539 (5,5)

Lett or szág 458 (5,3) 102 (2,3) 283 (9,7) 322 (8,2) 390 (6,9) 530 (5,3) 586 (5,8) 617 (6,6)

Liech ten stein 483 (4,1) 96 (3,9) 310 (15,9) 350 (11,8) 419 (9,4) 551 (5,8) 601 (7,1) 626 (8,2)

Orosz or szág 462 (4,2) 92 (1,8) 306 (6,9) 340 (5,4) 400 (5,1) 526 (4,5) 579 (4,4) 608 (5,3)

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pont szám ok sze rint sor ba ál lí tott ese tek közül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket
(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD EAG 2002 A5.2.
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 3.3. táb lá zat 

A 15 éves kor osz tály ma te ma ti kai ké pes sé gek sze rin ti meg osz lá sa (2000)
A 15 éve sek tel je sít mé nye a PISA ma te ma ti kai ké pes sé ge ket vizs gá ló fel mé ré sé ben (percentilisek)

 Ország

Át lag
Percentilisek*

5. 10. 25. 75. 90. 95.

át la gos
pont szám

S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E.

OECD-országok

Auszt rá lia 533 (3,5) 380 (6,4) 418 (6,4) 474 (4,4) 594 (4,5) 647 (5,7) 679 (5,8)

Auszt ria 515 (2,5) 355 (5,3) 392 (4,6) 455 (3,5) 581 (3,8) 631 (3,6) 661 (5,2)

Bel gi um 520 (3,9) 322 (11,0) 367 (8,6) 453 (6,5) 597 (3,0) 646 (3,9) 672 (3,5)

Cseh or szág 498 (2,8) 335 (5,4) 372 (4,2) 433 (4,1) 564 (3,9) 623 (4,8) 655 (5,6)

Dá nia 514 (2,4) 366 (6,1) 401 (5,1) 458 (3,1) 575 (3,1) 621 (3,7) 649 (4,6)

Egye sült Ál la mok 493 (7,6) 327 (11,7) 361 (9,6) 427 (9,7) 562 (7,5) 620 (7,7) 652 (7,9)

Egye sült Ki rály ság 529 (2,5) 374 (5,9) 412 (3,6) 470 (3,2) 592 (3,2) 646 (4,3) 676 (5,9)

Finn or szág 536 (2,2) 400 (6,5) 433 (3,6) 484 (4,1) 592 (2,5) 637 (3,2) 664 (3,5)

Fran cia or szág 517 (2,7) 364 (6,4) 399 (5,4) 457 (4,7) 581 (3,1) 629 (3,2) 656 (4,6)

Gö rög or szág 447 (5,6) 260 (9,0) 303 (8,1) 375 (8,1) 524 (6,7) 586 (7,8) 617 (8,6)

Ír or szág 503 (2,7) 357 (6,4) 394 (4,7) 449 (4,1) 561 (3,6) 606 (4,3) 630 (5,0)

Iz land 514 (2,3) 372 (5,7) 407 (4,7) 459 (3,5) 572 (3,0) 622 (3,1) 649 (5,5)

Ja pán 557 (5,5) 402 (11,2) 440 (9,1) 504 (7,4) 617 (5,2) 662 (4,9) 688 (6,1)

Ka na da 533 (1,4) 390 (3,2) 423 (2,5) 477 (2,0) 592 (1,7) 640 (1,9) 668 (2,6)

Ko rea 547 (2,8) 400 (6,1) 438 (5,0) 493 (4,2) 606 (3,4) 650 (4,3) 676 (5,3)

Len gyel or szág 470 (5,5) 296 (12,2) 335 (9,2) 402 (7,0) 542 (6,8) 599 (7,7) 632 (8,5)

Lu xem burg 446 (2,0) 281 (7,4) 328 (4,2) 390 (3,8) 509 (3,4) 559 (3,2) 588 (3,9)

Ma gyar or szág 488 (4,0) 327 (7,1) 360 (5,7) 419 (4,8) 558 (5,2) 615 (6,4) 648 (6,9)

Me xi kó 387 (3,4) 254 (5,5) 281 (3,6) 329 (4,1) 445 (5,2) 496 (5,6) 527 (6,6)

Né met or szág 490 (2,5) 311 (7,9) 349 (6,9) 423 (3,9) 563 (2,7) 619 (3,6) 649 (3,9)

Nor vé gia 499 (2,8) 340 (7,0) 379 (5,2) 439 (4,0) 565 (3,9) 613 (4,5) 643 (4,5)

Olasz or szág 457 (2,9) 301 (8,4) 338 (5,5) 398 (3,5) 520 (3,5) 570 (4,4) 600 (6,1)

Por tu gá lia 454 (4,1) 297 (7,3) 332 (6,1) 392 (5,7) 520 (4,3) 570 (4,3) 596 (5,0)

Spa nyol or szág 476 (3,1) 323 (5,8) 358 (4,3) 416 (5,3) 540 (4,0) 592 (3,9) 621 (3,1)

Svájc 529 (4,4) 353 (9,1) 398 (6,0) 466 (4,8) 601 (5,2) 653 (5,8) 682 (4,8)

Svéd or szág 510 (2,5) 347 (5,8) 386 (4,0) 450 (3,3) 574 (2,6) 626 (3,3) 656 (5,5)

Új-Zé land 537 (3,1) 364 (6,1) 405 (5,4) 472 (3,9) 607 (4,0) 659 (4,2) 689 (5,2)

OECD összes 498 (2,1) 318 (3,1) 358 (3,4) 429 (3,0) 572 (2,1) 628 (1,9) 658 (2,1)

Or szá gok át la ga 500 (0,7) 326 (1,5) 367 (1,4) 435 (1,1) 571 (0,8) 625 (0,9) 655 (1,1)

Nem OECD-országok

Bra zí lia 334 (3,7) 179 (5,5) 212 (5,2) 266 (4,2) 399 (5,5) 464 (7,5) 499 (8,9)

Lett or szág 463 (4,5) 288 (9,0) 328 (8,9) 393 (5,7) 536 (6,2) 593 (5,6) 625 (6,6)

Liech ten stein 514 (7,0) 343 (19,7) 380 (18,9) 454 (15,5) 579 (7,5) 635 (16,9) 665 (15,0)

Orosz or szág 478 (5,5) 305 (9,0) 343 (7,4) 407 (6,6) 552 (6,6) 613 (6,8) 648 (7,8)

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pont szám ok sze rint sor ba ál lí tott ese tek kö zül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket
(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD EAG 2002 A6.1.
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 3.4. táb lá zat 

A 15 éves kor osz tály ter mé szet tu do má nyi esz köz tu dás sze rin ti meg osz lá sa (2000)
A 15 éve sek tel je sít mé nye a PISA ter mé szet tu do má nyi esz köz tu dást vizs gá ló fel mé ré sé ben (percentilisek)

 Ország

Át lag
Percentilisek*

5. 10. 25. 75. 90. 95.

át la gos
pont szám

S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E. pont szám S.E.

OECD-országok

Auszt rá lia 528 (3,5) 368 (5,1) 402 (4,7) 463 (4,6) 596 (4,8) 646 (5,1) 675 (4,8)

Auszt ria 519 (2,6) 363 (5,7) 398 (4,0) 456 (3,8) 584 (3,5) 633 (4,1) 659 (4,3)

Bel gi um 496 (4,3) 292 (13,5) 346 (10,2) 424 (6,6) 577 (3,5) 630 (2,6) 656 (3,0)

Cseh or szág 511 (2,4) 355 (5,6) 389 (4,0) 449 (3,6) 577 (3,8) 632 (4,1) 663 (4,9)

Dá nia 481 (2,8) 310 (6,0) 347 (5,3) 410 (4,8) 554 (3,5) 613 (4,4) 645 (4,7)

Egye sült Ál la mok 499 (7,3) 330 (11,7) 368 (10,0) 430 (9,6) 571 (8,0) 628 (7,0) 658 (8,4)

Egye sült Ki rály ság 532 (2,7) 366 (6,8) 401 (6,0) 466 (3,8) 602 (3,9) 656 (4,7) 687 (5,0)

Finn or szág 538 (2,5) 391 (5,2) 425 (4,2) 481 (3,5) 598 (3,0) 645 (4,3) 674 (4,3)

Fran cia or szág 500 (3,2) 329 (6,1) 363 (5,4) 429 (5,3) 575 (4,0) 631 (4,2) 663 (4,9)

Gö rög or szág 461 (4,9) 300 (9,3) 334 (8,3) 393 (7,0) 530 (5,3) 585 (5,3) 616 (5,8)

Ír or szág 513 (3,2) 361 (6,5) 394 (5,7) 450 (4,4) 578 (3,4) 630 (4,6) 661 (5,4)

Iz land 496 (2,2) 351 (7,0) 381 (4,3) 436 (3,7) 558 (3,1) 607 (4,1) 635 (4,8)

Ja pán 550 (5,5) 391 (11,3) 430 (9,9) 495 (7,2) 612 (5,0) 659 (4,7) 688 (5,7)

Ka na da 529 (1,6) 380 (3,7) 412 (3,4) 469 (2,2) 592 (1,8) 641 (2,2) 670 (3,0)

Ko rea 552 (2,7) 411 (5,3) 442 (5,3) 499 (4,0) 610 (3,4) 652 (3,9) 674 (5,7)

Len gyel or szág 483 (5,1) 326 (9,2) 359 (5,8) 415 (5,5) 553 (7,3) 610 (7,6) 639 (7,5)

Lu xem burg 443 (2,3) 278 (7,2) 320 (6,8) 382 (3,4) 510 (2,8) 563 (4,4) 593 (4,0)

Ma gyar or szág 496 (4,2) 328 (7,5) 361 (4,9) 423 (5,5) 570 (4,8) 629 (5,1) 659 (8,5)

Me xi kó 422 (3,2) 303 (4,8) 325 (4,6) 368 (3,1) 472 (4,7) 525 (5,5) 554 (7,0)

Né met or szág 487 (2,4) 314 (9,5) 350 (6,0) 417 (4,9) 560 (3,3) 618 (3,5) 649 (4,7)

Nor vé gia 500 (2,8) 338 (7,3) 377 (6,6) 437 (4,0) 569 (3,5) 619 (3,9) 649 (6,2)

Olasz or szág 478 (3,1) 315 (7,1) 349 (6,2) 411 (4,4) 547 (3,5) 602 (4,0) 633 (4,4)

Por tu gá lia 459 (4,0) 317 (5,0) 343 (5,1) 397 (5,2) 521 (4,7) 575 (5,0) 604 (5,3)

Spa nyol or szág 491 (3,0) 333 (5,1) 367 (4,3) 425 (4,4) 558 (3,5) 613 (3,9) 643 (5,5)

Svájc 496 (4,4) 332 (5,8) 366 (5,4) 427 (5,1) 567 (6,4) 626 (6,4) 656 (9,0)

Svéd or szág 512 (2,5) 357 (5,7) 390 (4,6) 446 (4,1) 578 (3,0) 630 (3,4) 660 (4,5)

Új-Zé land 528 (2,4) 357 (5,6) 392 (5,2) 459 (3,8) 600 (3,4) 653 (5,0) 683 (5,1)

OECD összes 502 (2,0) 332 (3,3) 368 (3,1) 431 (2,8) 576 (2,1) 631 (1,9) 662 (2,3)

Or szá gok át la ga 500 (0,7) 332 (1,5) 368 (1,0) 431 (1,0) 572 (0,8) 627 (0,8) 657 (1,2)

Nem OECD-országok

Bra zí lia 375 (3,3) 230 (5,5) 262 (5,9) 315 (3,7) 432 (4,9) 492 (7,8) 531 (8,2)

Lett or szág 460 (5,6) 299 (10,1) 334 (8,8) 393 (7,7) 528 (5,7) 585 (7,2) 620 (8,0)

Liech ten stein 476 (7,1) 314 (23,5) 357 (20,0) 409 (12,3) 543 (12,7) 595 (12,4) 629 (24,0)

Orosz or szág 460 (4,7) 298 (6,5) 333 (5,4) 392 (6,2) 529 (5,8) 591 (5,9) 625 (5,7)

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pont szám ok sze rint sor ba ál lí tott ese tek közül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket
(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD EAG 2002 A6.2.
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 3.5. táb lá zat 

A 15 éves kor osz tály ol va sá si-szö veg ér té si ké pes sé ge va ri á ci ó já nak for rá sai (2000)
A di á kok tel je sít mé nyé nek is ko lák kö zöt ti és is ko lán be lü li va ri á ci ó ja a PISA-vizsgálat ol va sá si-szö veg ér té si

tel je sít mény szint je i nek meg fe le lõ en

Ország

A di á kok tel je sít mé nyé nek va ri á ci ó ja az OECD-országok kö zöt ti át la gos va ri á ció szá za lé ká ban ki fe jez ve
ke néy né

 mtí se jlet ko k áid a
a j ói c ái rav se jlet

1

se jlet ke néy né
 mtí se jlet ko k áid a

 kogázsro-
D

C
E

O za a j ói c ái rav
  ái ra vyné

 mtí se jlet so ga ltá i ttö zök
-

e vze je fik na bá ké la zázs óic

 se jlet ke néy né
 mtí se jlet ko k áid a

ttö zök ká lo ksi a j ói c ái rav

 se jlet ke néy né
 mtí se jlet ko k áid a

lü leb ná lo ksi a j ói c ái rav

mennyi ben ma gya ráz za 
a va ri á ci ót a diák

nem zet kö zi
szocioökonómiai

in de xe?

mennyi ben ma gya ráz za 
a va ri á ci ót a diák, il let -
ve az is ko la nem zet kö -

zi szocioökonómiai
in de xe?

mennyi ben ma gya ráz -
zák a va ri á ci ót

a föld raj zi, rend szer be li 
és in téz mé nyi

té nye zõk?

mennyi ben ma gya ráz zák 
a va ri á ci ót a föld raj zi,

rend szer be li, in téz mé nyi
té nye zõk és a diák, il let -
ve az is ko la nem zet kö zi
szocioökonómiai in de xe?

 r
o za ói c ái rav i lü le

b 
ná lo ksI

-
ói c ái rav se jlet i lü leb 

n
o

 gázs
e vze je fik 

na
 bá ké la zázs

2

ma gya rá -
zott is ko -
lák kö zöt ti 

va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lán be lü li
va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lák kö zöt ti 

va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lán be lü li
va ri á ció 

ma gya rá -
zott is ko -
lák kö zöt ti 

va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lán be lü li
va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lák kö zöt ti 

va ri á ció

ma gya rá -
zott is ko -
lán be lü li
va ri á ció 

OECD-országok

Auszt rá lia 10 357 111,6 20,9 90,6 8,3 6,7 14,2 6,9 1,8 0,1 15,0 7,0 18,8

Auszt ria 8 649 93,2 68,6 45,7 10,4 0,4 42,6 0,3 60,4 0,0 61,6 0,5 60,0

Bel gi um 11 455 123,5 76,0 50,9 11,0 1,8 44,2 1,9 50,7 0,0 61,9 1,9 59,9

Cseh or szág 9 278 100,0 51,9 45,3 8,8 1,8 34,4 1,8 44,5 0,0 46,8 1,8 53,4

Dá nia 9 614 103,6 19,6 85,9 10,2 8,0 11,6 8,1 m m m m 18,6

Egye sült Ál la mok 10 979 118,3 35,1 83,6 12,0 5,6 25,5 5,8 m m m m 29,6

Egye sült Ki rály ság 10 098 108,9 22,4 82,3 9,6 8,4 16,0 8,7 7,3 0,0 17,1 6,7 21,4

Finn or szág 7 994 86,2 10,7 76,5 1,5 4,6 1,7 4,6 m m m m 12,3

Fran cia or szág m  m  m  m m m m m m m m m m  

Gö rög or szág 9 436 101,7 53,8 52,9 7,0 1,1 25,0 1,1 33,3 0,0 40,1 0,4 50,4

Ír or szág 8 755 94,4 17,1 79,2 5,5 5,7 10,1 5,7 9,7 0,0 12,7 5,5 17,8

Iz land 8 529 91,9 7,0 85,0 1,6 5,0 1,7 5,0 0,9 0,0 2,3 5,0 7,6

Ja pán3 7 358 79,3 36,5 43,9 m m m m m m m m 45,4

Ka na da 8 955 96,5 17,1 80,1 4,6 5,0 7,8 5,1 1,1 0,0 8,4 5,1 17,6

Ko rea 4 833 52,1 19,7 33,0 1,0 0,2 7,1 0,2 10,9 0,0 12,0 0,2 37,4

Len gyel or szág 9 958 107,3 67,0 38,9 6,3 1,1 42,4 1,1 53,0 0,0 55,9 1,1 63,2

Lu xem burg 10 088 108,7 33,4 74,9 11,1 8,3 26,7 8,2 m m m m 30,8

Ma gyar or szág 8 810 95,0 71,2 34,8 8,3 0,3 49,4 0,2 52,5 0,0 58,7 0,1 67,2

Me xi kó 7 370 79,4 42,9 37,4 5,2 0,1 25,7 0,1 26,5 0,0 35,3 0,1 53,4

Né met or szág 12 368 133,3 74,8 50,2 11,7 2,3 51,5 2,3 65,2 0,0 66,9 2,3 59,8

Nor vé gia 10 743 115,8 12,6 102,4 3,7 8,7 4,9 8,7 0,5 3,8 5,2 10,1 10,9

Olasz or szág 8 356 90,1 50,9 43,4 3,4 0,5 23,8 0,5 27,6 0,0 30,1 0,5 54,0

Por tu gá lia 9 436 101,7 37,5 64,3 10,6 4,6 23,8 4,6 m m m m 36,8

Spa nyol or szág 7 181 77,4 15,9 60,9 5,4 3,0 9,1 3,1 6,2 0,0 10,9 3,1 20,7

Svájc 10 408 112,2 48,7 63,7 12,7 4,0 24,3 3,9 22,1 0,0 29,7 4,1 43,4

Svéd or szág 8 495 91,6 8,9 83,0 4,5 6,9 5,8 6,9 2,7 2,6 6,9 8,1 9,7

Új-Zé land 11 701 126,1 20,1 103,9 7,3 10,9 11,6 11,0 12,9 0,0 14,8 11,0 16,2

Nem OECD-országok

Bra zí lia 7 427 80,1 35,8 47,1 6,5 1,9 19,7 2,1 5,3 0,0 21,7 2,1 43,1

Lett or szág 10 435 112,5 35,1 77,5 4,9 4,4 16,7 4,5 m m m m 31,2

Liech ten stein m  m  m m m m m m m m m m 43,9

Orosz or szág 8 466 91,3 33,6 57,1 4,8 2,4 15,4 2,3 16,6 0,0 21,0 2,3 37,1

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

1 A di á kok tel je sít mé nyé nek tel jes va ri á ci ó ját úgy kap tuk meg, hogy az A5.2. táb lá zat ban kö zölt stan dard el té rést négy zet re emel tük. A stan dard el té rés
he lyett a sta tisz ti kai va ri á ció alap ján vé gez tük az össze ha son lí tást, azért, hogy le he tõ vé te gyük a di á kok tel je sít mé nyét be fo lyá so ló össze te võk 
le bon tá sát. A PISA 2000 Tu do má nyos Je len tés ben (Technical Report) ki fej tett okok ból az is ko lák kö zöt ti és az is ko lán be lü li va ri á ci ók össze te võ i nek
össze ge egyes or szá gok ban kis mér ték ben el tér het az A5.2. táb lá zat ban kö zölt stan dard el té rés négy ze té tõl.

2 Ezt a mu ta tót osz tá lyon be lü li kor re lá ci ó nak is ne ve zik (rho).
3 A Ja pán ban hasz ná la tos min ta vé te li mód sze rek mi att Ja pán ban az is ko lák kö zöt ti va ri á ció ma gá ban fog lal ja az is ko lán be lü li osz tá lyok kö zöt ti va ri á ci ót.

For rás: OECD EAG 2002 A7.1.

183

T á b l á z a t o k

http://www.oecd.org/els/education/eag2002
http://www.pisa.oecd.org


 3.6. táb lá zat 

A di á kok tel je sít mé nye és szocioökonómiai hely ze te (2000)
A nem zet kö zi szocioökonómiai in dex (ISEI) és a PISA ol va sási-szö veg ér té si tel je sít mény szin tek sze rint el ért ered mé nye,

az in dex or szá gos ne gye dei sze rint, a di á kok nyi lat ko za ta alap ján

 Or szág

Nem zet kö zi szocioökonómiai in dex
A PISA ol va sá si-szö veg ér té si tel je sít mény szin tek sze rint

el ért ered mény, a nem zet kö zi szocioökonómiai in dex
or szá gos ne gye dei sze rint1

máz stnop i sé tr ége vözs-i sá sa vlo 
A

SI
P a

iai
mónoköoicozs i zö kte z

men a a sá zo tláv
 i tné kne gé syge 3,61 ke né ké tré xe dni

ne béy né vggüf a sá zo tláv
1

 ne bé dey gen ósla sá lzs oge
m I

E
SI za

bboy gan le viynne
m ko k áid õ de kzey le hle

 so gáz sro za ke nlü rek le ggé sû níz só lav
máz stnop sé ré

 mlef i sé tr ége vözs-isá sa vlo
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2  
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.
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S
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.
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S

 xe dni
a ga ltá

.
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S
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.
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.
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S

 tnop so ga ltá
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.
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S
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.
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S

OECD-országok

Auszt rá lia 52,3 (0,5) 31,1 (0,2) 46,3 (0,1) 58,4 (0,2) 73,2 (0,3) 490 (3,8) 523 (4,5) 538 (4,2) 576 (5,4) 31,7 (2,1) 1,9 (0,1)

Auszt ria 49,7 (0,3) 32,9 (0,2) 44,7 (0,1) 52,2 (0,1) 69,1 (0,3) 467 (3,9) 500 (3,3) 522 (3,4) 547 (3,5) 35,2 (2,1) 2,1 (0,1)

Bel gi um 49,0 (0,4) 28,4 (0,1) 42,1 (0,1) 53,5 (0,1) 71,8 (0,2) 457 (6,2) 497 (4,5) 537 (3,2) 560 (3,4) 38,2 (2,2) 2,4 (0,1)

Cseh or szág 48,3 (0,3) 31,2 (0,2) 44,4 (0,1) 51,5 (0,0) 66,1 (0,3) 445 (3,1) 487 (2,8) 499 (3,5) 543 (2,9) 43,2 (1,7) 2,3 (0,1)

Dá nia 49,7 (0,4) 29,0 (0,2) 44,0 (0,1) 54,9 (0,2) 71,1 (0,3) 465 (3,3) 490 (3,3) 511 (3,2) 543 (3,6) 29,1 (1,9) 1,8 (0,1)

Egye sült Ál la mok 52,4 (0,8) 30,3 (0,2) 47,4 (0,2) 59,5 (0,2) 72,5 (0,3) 466 (7,5) 507 (5,9) 528 (6,1) 556 (5,9) 33,5 (2,7) 2,1 (0,2)

Egye sült Ki rály ság 51,3 (0,3) 30,7 (0,2) 45,7 (0,1) 56,9 (0,2) 71,8 (0,2) 481 (3,1) 513 (3,1) 543 (3,5) 579 (3,6) 38,4 (1,6) 2,1 (0,1)

Finn or szág 50,0 (0,4) 29,7 (0,2) 43,4 (0,1) 55,1 (0,1) 71,8 (0,2) 524 (4,5) 535 (3,3) 555 (3,1) 576 (3,3) 20,8 (1,8) 1,5 (0,1)

Fran cia or szág 48,3 (0,4) 27,7 (0,2) 41,1 (0,2) 53,1 (0,1) 71,2 (0,3) 469 (4,3) 496 (3,2) 520 (3,1) 552 (3,6) 30,8 (1,9) 2,2 (0,1)

Gö rög or szág 47,8 (0,6) 25,6 (0,3) 40,2 (0,2) 53,0 (0,1) 72,3 (0,4) 440 (5,6) 460 (7,2) 486 (5,5) 519 (5,5) 28,1 (2,5) 1,8 (0,2)

Ír or szág 48,4 (0,5) 28,5 (0,2) 42,7 (0,2) 53,2 (0,1) 69,4 (0,2) 491 (4,3) 520 (4,3) 535 (3,7) 570 (3,7) 30,3 (1,8) 1,9 (0,1)

Iz land 52,7 (0,3) 31,4 (0,2) 47,3 (0,1) 58,6 (0,2) 73,8 (0,2) 487 (3,1) 496 (3,2) 513 (3,2) 540 (2,6) 19,3 (1,5) 1,5 (0,1)

Ja pán3 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Ka na da 52,8 (0,2) 31,3 (0,1) 48,1 (0,1) 58,9 (0,1) 72,9 (0,1) 503 (2,2) 529 (1,9) 545 (1,9) 570 (2,0) 25,7 (1,0) 1,9 (0,1)

Ko rea 42,8 (0,4) 26,5 (0,1) 35,9 (0,1) 46,0 (0,1) 62,9 (0,5) 509 (4,5) 524 (2,9) 531 (2,8) 542 (3,4) 14,6 (2,1) 1,5 (0,1)

Len gyel or szág 46,0 (0,5) 27,3 (0,2) 40,0 (0,1) 49,8 (0,1) 67,0 (0,4) 445 (5,6) 472 (4,8) 493 (5,3) 534 (6,4) 35,4 (2,7) 2,0 (0,2)

Lu xem burg 44,8 (0,3) 25,1 (0,1) 37,5 (0,1) 50,6 (0,1) 66,1 (0,4) 394 (4,1) 428 (3,4) 473 (3,3) 497 (2,8) 39,2 (2,0) 2,5 (0,1)

Ma gyar or szág 49,5 (0,5) 30,4 (0,2) 42,6 (0,1) 53,7 (0,1) 71,5 (0,2) 435 (4,9) 461 (4,5) 504 (3,8) 531 (5,9) 39,2 (2,4) 2,2 (0,2)

Me xi kó 42,5 (0,7) 24,4 (0,1) 32,3 (0,1) 46,8 (0,2) 66,5 (0,5) 385 (4,1) 408 (3,7) 435 (4,0) 471 (5,9) 31,8 (2,3) 1,9 (0,2)

Né met or szág 48,9 (0,3) 30,0 (0,2) 42,6 (0,1) 52,5 (0,1) 70,2 (0,2) 427 (5,4) 471 (4,0) 513 (3,4) 541 (3,5) 45,3 (2,1) 2,6 (0,2)

Nor vé gia 53,9 (0,4) 35,6 (0,2) 47,1 (0,1) 59,0 (0,2) 73,9 (0,2) 477 (4,1) 494 (3,8) 514 (3,8) 547 (4,2) 29,7 (2,0) 1,6 (0,1)

Olasz or szág 47,1 (0,3) 28,5 (0,1) 40,6 (0,1) 50,3 (0,1) 68,9 (0,4) 457 (4,3) 481 (3,3) 494 (3,6) 525 (3,9) 26,4 (1,8) 1,8 (0,1)

Por tu gá lia 43,9 (0,6) 26,8 (0,2) 34,5 (0,1) 48,4 (0,1) 65,7 (0,5) 431 (4,9) 452 (4,9) 485 (4,3) 527 (5,0) 38,4 (2,1) 2,0 (0,1)

Spa nyol or szág 45,0 (0,6) 26,8 (0,1) 36,2 (0,1) 49,6 (0,1) 67,3 (0,5) 461 (3,5) 482 (3,6) 507 (2,7) 529 (3,0) 26,5 (1,6) 1,9 (0,1)

Svájc 49,2 (0,5) 29,3 (0,2) 42,5 (0,1) 53,2 (0,1) 71,9 (0,3) 434 (4,3) 492 (4,6) 513 (4,3) 549 (5,3) 40,2 (2,2) 2,7 (0,2)

Svéd or szág 50,6 (0,4) 30,4 (0,2) 44,1 (0,1) 55,7 (0,1) 72,1 (0,2) 485 (2,9) 509 (3,2) 522 (3,1) 558 (3,3) 27,1 (1,5) 1,8 (0,1)

Új-Zé land 52,2 (0,4) 30,5 (0,3) 47,1 (0,1) 57,7 (0,2) 73,6 (0,2) 489 (4,3) 523 (3,8) 549 (3,4) 574 (4,5) 31,9 (2,1) 2,0 (0,1)

     OECD összes 49,0 (0,2) 29,1 (0,1) 42,5 (0,1) 54,0 (0,1) 70,3 (0,1) 462 (2,3) 492 (1,7) 515 (1,9) 543 (2,1) 34,0 (0,9) 2,0 (0,1)

     OECD át lag 48,9 (0,1) 29,3 (0,0) 42,4 (0,0) 53,6 (0,0) 70,2 (0,1) 463 (0,9) 491 (0,8) 515 (0,7) 545 (0,9) 33,6 (0,4) 2,0 (0,0)

Nem OECD-országok

Bra zí lia 43,9 (0,6) 24,6 (0,2) 34,5 (0,2) 49,6 (0,2) 67,1 (0,4) 368 (3,9) 387 (3,8) 413 (4,0) 435 (4,5) 26,1 (1,9) 1,9 (0,1)

Lett or szág 50,2 (0,5) 27,7 (0,1) 40,4 (0,2) 58,5 (0,3) 74,1 (0,3) 428 (6,4) 449 (5,0) 479 (6,7) 492 (6,6) 21,3 (2,2) 1,8 (0,1)

Liech ten stein 47,5 (0,9) 28,0 (0,6) 41,8 (0,4) 52,1 (0,2) 68,2 (0,9) 437 (11,0) 491 (11,9) 495 (9,1) 523 (9,3) 32,6 (5,2) 2,1 (0,4)

Orosz or szág 49,4 (0,5) 30,0 (0,2) 40,3 (0,1) 53,4 (0,2) 73,9 (0,2) 429 (5,5) 450 (3,8) 472 (4,7) 502 (3,9) 26,5 (1,9) 1,8 (0,1)

Hol lan dia4 50,9 (0,5) 29,5 (0,2) 45,3 (0,2) 57,3 (0,3) 71,3 (0,2) 495 (5,6) 525 (5,2) 555 (3,6) 566 (4,4) 29,9 (2,4) 2,2 (0,2)

Meg jegy zés: OECD PISA adat bá zis, 2001. A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 és a www.pisa.oecd.org weboldalon.

1 A fél kö vér rel sze dett egy ség vál to zá sok sta tisz ti ka i lag szig ni fi kán sak. A fél kö vér rel sze dett alsó és fel sõ ne gye dek kü lönb sé ge sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns.
A mu ta tó ban a 16,3 ér ték egy nem zet kö zi stan dard el té rés nek fe lel meg.

2 Az 1-nél sta tisz ti ka i lag szig ni fi kán san na gyobb ará nyo kat fél kö vér rel szed tük.
3 Ja pán nem sze re pel az össze ha son lí tás ban, mert túl sok adat hi ány zott.
4 A vá lasz adá si arány túl ala csony az össze ha son lí tás hoz.

For rás: OECD EAG 2002 A9.1.
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 4.1. táb lá zat 

Az egy di ák ra ve tí tett, ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás (1999)
Az egy di ák ra ve tí tett, ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott éves ki adás USA-dol lár ra át szá mít va (vá sár ló erõ-pa ri tá son),

is ko la szin tek sze rint, a rész idõs kép zés ben részt  ve võ ket tel jes idejû (nap pa li) lét szám ra át szá mít va

 Or szág

Óvo dai ne ve lés 
(3 éves nél
na gyobb
gye re kek)

 Alap fo kú
ok ta tás

Alsó kö zép fo kú
ok ta tás

Fel sõ
kö zép fo kú

ok ta tás

 Összes
kö zép fo kú

ok ta tás

 Fel sõ ok ta tás -
nak nem
szá mí tó

posztszekunder
ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

összes
fel sõ ok ta tás

a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás
és ku ta tá si
prog ra mok

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia* m   4 858  6 710  7 066  6 850  7 650  11 725  7 993  12 588  

Auszt ria* 5 080  6 568  8 434  8 584  8 504  9 131  12 070  x(7) x(7) 

Bel gi um* 3 035  3 952  x(5) x(5) 6 444  x(5) 9 724  x(7) x(7) 

Cseh or szág* 2 404  1 769  2 998  4 043  3 449  832  5 688  1 886  6 679  

Dá nia* 4 208  6 721  6 904  8 270  7 626  m   10 657  x(7) x(7) 

Egye sült Ál la mok4* 6 692  6 582  x(5) x(5) 8 157  x(7) 19 220  x(7) x(7) 

Egye sült Ki rály ság* 6 233  3 627  x(5) x(5) 5 608  x(5) 9 554  x(7) x(7) 

Finn or szág* 3 855  4 138  6 390  5 479  5 863  x(5) 8 114  4 500  8 474  

Fran cia or szág* 3 901  4 139  6 657  7 766  7 152  5 839  7 867  8 458  7 709  

Gö rög or szág1* X(2) 2 176  x(5) x(5) 2 904  5 415  4 260  3 439  4 606  

Hol lan dia2* 3 848  4 162  5 747  5 575  5 670  m   12 285  7 227  12 354  

Ír or szág 3 386  3 018  4 401  4 362  4 383  4 168  9 673  x(7) x(7) 

Iz land m    m    m    m   m    m   m    m   m     

Ja pán* 3 154  5 240  5 612  6 460  6 039  x(4,7) 10 278  7 649  10 749  

Ka na da* 4 466  x(5) x(5) x(5) 5 981  x(7) 15 211  x(7) 15 470  

Ko rea* 1 752  2 838  3 208  3 597  3 419  a 5 356  3 494  6 612  

Len gyel or szág1 1 898  1 888  x(2) 1 583  1 583  x(4) 3 912  x(7) 3 912  

Lu xem burg m     m      m    m    m    m    m    m  m     

Ma gyar or szág1* 2 458  2 179  2 017  2 756  2 368  2 983  5 861  x(7) x(7) 

Me xi kó 1 204  1 096  1 129  2 226  1 480  a   4 789  x(7) x(7) 

Né met or szág* 4 937  3 818  4 918  10 107  6 603  11 679  10 393  5 495  11 209  

Nor vé gia1 11 699  5 920  7 387  7 819  7 628  x(5) 12 096  x(7) x(7) 

Olasz or szág1 5 133  5 354  6 206  6 741  6 518  m   7 552  7 147  7 557  

Por tu gá lia* 2 165  3 478  4 958  5 422  5 181  a   4 802  x(7) x(7) 

Spa nyol or szág 2 789  3 635  x(5) x(5) 4 864  x(5) 5 707  5 111  5 760  

Svájc1,3* 2 764  6 663  7 824  11 819  9 756  7 960  17 997  13 421  18 584  

Svéd or szág 3 396  5 736  5 678  6 077  5 911  6 675  14 222  x(7) x(7) 

Szlo vá kia 1 880  x(3) 1 811  2 637  2 163  x(4) 5 325  x(9) 5 325  

Tö rök or szág1 m    m   m   m   m   m   4 328  x(7) x(7) 

Új-Zé land m    m   m   m   m   m   m   m   m 

Or szá gok át la ga 3 847  4 148  5 210  5 919  5 465  4 795  9 210  ~ ~ 

OECD összes 3 746  4 229  ~ ~ 5 174  ~ 11 422  ~ ~ 

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
2 Csak az ál la mi és az ál lam tól füg gõ ma gán in téz mé nyek.
3 A 9. osz lop csak az A tí pu sú fel sõ ok ta tás ra vo nat ko zik.
4 Csak az ál la mi és a füg get len ma gán in téz mé nyek.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 B1.1.
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 4.2. táb lá zat 

Az egy di ák ra ve tí tett, ok ta tá si in téz mény re for dí tott ki adás az egy fõre jutó GDP-hez
vi szo nyít va (1999)

Az egy di ák ra ve tí tett, ok ta tá si in téz mény re for dí tott ki adás az egy fõre jutó GDP-hez vi szo nyít va, is ko la szin tek sze rint,
a rész idõs kép zés ben részt  ve võ ket tel jes ide jû (nap pa li ta go za tos) lét szám ra át szá mít va

Or szág

Óvo dai ne ve lés
(3 éves nél
na gyobb
gye re kek)

 Alap fo kú
ok ta tás

Alsó kö zép fo kú
ok ta tás

Fel sõ
kö zép fo kú

ok ta tás

 Összes
kö zép fo kú

ok ta tás

 Fel sõ ok ta tás nak 
nem szá mí tó

posztszekunder
ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

összes
fel sõ ok ta tás

a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás
és ku ta tá si
prog ra mok

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia* m  19  26  28  27  30  46  31  49  

Auszt ria* 20  26  33  33  33  36  47  x(7) x(7) 

Bel gi um* 12  16  x(5) x(5) 26  x(5) 39  x(7) x(7) 

Cseh or szág* 18  13  22  30  25  6  42  14  49  

Dá nia* 15  24  25  30  28  m  39  x(7) x(7) 

Egye sült Ál la mok4* 20  20  x(5) x(5) 24  x(7) 57  x(7) x(7) 

Egye sült Ki rály ság* 27  16  x(5) x(5) 24  x(5) 41  x(7) x(7) 

Finn or szág* 16  18  27  23  25  x(5) 35  19  36  

Fran cia or szág* 17  18  29  34  31  25  34  37  33  

Gö rög or szág1* x(2) 14  x(5) x(5) 18  34  27  22  29  

Hol lan dia2 15  16  22  21  21  m  46  27  47  

Ír or szág 13  12  17  17  17  16  37  x(7) x(7) 

Iz land m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Ja pán* 13  21  23  26  24  x(4,7) 41  31  43  

Ka na da* 17  x(5) x(5) x(5) 23  x(7) 57  x(7) 58  

Ko rea* 13  21  24  26  25  a  39  26  48  

Len gyel or szág1 21  21  x(2) 18  18  x(4) 44  x(7) 44  

Lu xem burg m  m  m  m   m   m  m   m  m   

Ma gyar or szág1* 21  19  18  24  21  26  51  x(7) x(7) 

Me xi kó 14  13  14  27  18  a   57  x(7) x(7) 

Né met or szág* 20  16  20  41  27  47  42  22  46  

Nor vé gia1 40  20  25  27  26  x(4) 43  x(7) x(7) 

Olasz or szág1 21  22  26  28  27  m  32  30  32  

Por tu gá lia* 13  20  29  32  30  a  28  x(7) x(7) 

Spa nyol or szág 15  19  x(5) x(5) 26  x(5) 30  27  30  

Svájc1,3* 10  23  27  41  34  28  63  47  65  

Svéd or szág 14  24  24  26  25  28  61  x(7) x(7) 

Szlo vá kia 17  x(3) 16  24  19  x(4) 48  x(9) 48  

Tö rök or szág1 m  m  m  m  m  m  73  x(7) x(7) 

Új-Zé land m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Or szá gok át la ga 18  19  23  28  25  21  44  28  44  

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
2 Csak az ál la mi és az ál lam tól füg gõ ma gán in téz mé nyek.
3 A 9. osz lop csak az A tí pu sú fel sõ ok ta tás ra vo nat ko zik.
4 Csak az ál la mi és a füg get len ma gán in téz mé nyek.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 B1.2.
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 4.3. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott, egy di ák ra ve tí tett össz ki adás a fel sõ ok ta tás ban
töl tött át la gos ta nul má nyi idõ alatt (1999)

A fel sõ ok ta tás ban töl tött át la gos ta nul má nyi idõ és a fel sõ ok ta tás ban töl tött át la gos idõ alatt az ok ta tá si in téz mé nyek re
for dí tott ki adás USA-dol lár ra át szá mít va (vá sár ló erõ-pa ri tá son), prog ram tí pus sze rint

Ország Mód szer1

A fel sõ ok ta tás ban töl tött át la gos ta nul má nyi idõ
(évek ben)

A fel sõ ok ta tás ban töl tött át la gos ta nul má nyi idõ alatt
egy di ák ra ve tí tett össz ki adás

összes fel sõ ok ta tás
a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás

és ku ta tá si prog ra mok
összes fel sõ ok ta tás

a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás

és ku ta tá si prog ra mok

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Auszt rá lia CM 2,5 1,6 2,6 29 665 12 548 32 226

Auszt ria2 AF 6,4 2,3 7,4 77 248 x(4) x(4)

Dá nia2 AF 4,2 2,1 4,4 44 654 x(4) x(4)

Egye sült Ki rály ság* CM 3,5 x(1) x(1) 33 835 x(4) x(4)

Finn or szág CM 6,0 a 6,0 50 760 a 50 760

Fran cia or szág2 AF 4,7 2,8 5,3 36 832 23 410 40 901

Gö rög or szág3 AF 5,2 3,0 7,3 22 197 10 419 33 669

Hol lan dia2,4 CM 3,9 x(1) x(1) 47 911 x(4) x(4)

Ír or szág* CM 3,2 2,2 4,0 31 341 x(4) x(4)

Iz land CM 2,7 2,0 2,8 m  m m 

Ka na da* CM m m m m  m m 

Ko rea*2 CM 3,4 2,1 4,2 18 371 7 232 27 904

Len gyel or szág3 CM 3,7 m 3,7 14 395 m 14 395

Ma gyar or szág3 CM 4,1 m 4,1 23 735 x(4) x(4)

Me xi kó2 AF 3,4 x(3) 3,4 16 390 x(4) x(4)

Né met or szág* CM 4,9 2,4 6,0 50 511 13 408 67 367

Nor vé gia CM m m m m  m m 

Olasz or szág*3 CM 5,5 3,3 5,6 41 458 23 371 42 092

Spa nyol or szág2 AF 4,6 1,5 4,7 25 965 7 611 27 113

Svájc2,3 CM 3,6 2,2 5,5 65 225 29 349  101 334

Svéd or szág CM 4,6 2,6 4,7 65 529 x(4) x(4)

Or szá gok át la ga  4,2 2,0 4,8 38 668 ~ ~

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, 
hogy az adat a 2. osz lop ban sze re pel.

1 A fel sõ ok ta tás ban foly ta tott ta nul má nyo kat vagy a lánc mód szer rel (Chain Method, CM) vagy a kö ze lí té si for mu lá val (Approximation For mu la, AF) 
szá mí tot tuk ki a ta nul má nyok idõ tar ta má nak becs lé se kor.

2 A fel sõ ok ta tás ban foly ta tott ta nul má nyok idõ tar ta mát egy 1997-ben le foly ta tott, az 1995-ös tan év rõl szó ló kü lön fel mé rés bõl kap tuk.
3 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
4 Csak az ál la mi és az ál lam tól füg gõ ma gán in téz mé nyek.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 B1.3.
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 4.4. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás a GDP szá za lé ká ban ki fe jez ve (1995, 1999)
Az ál la mi és ma gán for rá sok ból ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás min den is ko la szint re, for rás és év sze rint

Or szág
1999 1995

ál la mi1 ma gán2 összes ál la mi1 ma gán2 összes 

OECD-országok

Auszt rá lia* 4,5   1,4   5,8   4,5   1,0   5,5   

Auszt ria3* 6,0   0,3   6,3   6,3   0,3   6,6   

Bel gi um* 5,3   0,3   5,5   m   m   m   

Cseh or szág* 4,2   0,6   4,7   4,9   0,5   5,4   

Dá nia3* 6,4   0,3   6,7   6,4   0,3   6,7   

Egye sült Ál la mok* 4,9   1,6   6,5   5,0   1,7   6,4   

Egye sült Ki rály ság* 4,4   0,7   5,2   4,8   m   m   

Finn or szág* 5,7   0,1   5,8   6,3   x   6,3   

Fran cia or szág* 5,8   0,4   6,2   5,9   0,4   6,3   

Gö rög or szág3* 3,6   0,3   3,9   2,9   m   5,8   

Hol lan dia* 4,3   0,4   4,7   4,6   0,1   4,7   

Ír or szág 4,1   0,4   4,6   4,7   0,5   5,3   

Iz land m   m   m   m   m   m   

Ja pán* 3,5   1,1   4,7   3,6   1,2   4,8   

Ka na da* 5,3   1,3   6,6   6,2   0,7   m    

Ko rea* 4,1   2,7   6,8   m   m    m    

Len gyel or szág 5,1   m    5,3   5,5   m    m    

Lu xem burg m   m    m    m    m    m    

Ma gyar or szág 4,5   0,6   5,2   4,9   0,6   5,5   

Me xi kó 4,4   0,8   5,2   4,6   1,0   5,6   

Né met or szág* 4,3   1,2   5,6   4,5   1,3   m   

Nor vé gia 6,5   0,1   6,6   7,0   0,2   7,2   

Olasz or szág 4,4   0,4   4,8   4,5   m   5,3   

Por tu gá lia3* 5,6   0,1   5,7   5,3   0,0   5,3   

Spa nyol or szág 4,4   0,9   5,3   4,6   1,0   5,5   

Svájc 5,4   0,5   5,9   m    m   6,4   

Svéd or szág 6,5   0,2   6,7   6,3   0,1   m    

Szlo vá kia3 4,3   0,1   4,4   m    m    m    

Tö rök or szág3* 3,9   0,0   3,9   2,4   0,1   m    

Új-Zé land 5,9   m   m   4,9   m    m    

Or szá gok át la ga 4,9   0,6   5,5    ~    ~    ~   

OECD összes 4,6   1,1   5,8    ~    ~    ~   

Or szá gok át la ga az 1995-ös és 1999-es ada tok kal ren del ke zõ 19 or szág ra 5,1   0,5   5,6   5,2   0,5   5,7   

1 Be le szá mít va a ház tar tá sok nak nyúj tott, ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tan dó ál la mi tá mo ga tást is. Be le szá mít va a nem zet kö zi for rá sok ból szár ma zó,
ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá so kat.

2 Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dít ha tó net tó ál la mi tá mo ga tás.
3 A ház tar tá sok hoz el jut ta tott ál la mi tá mo ga tást nem az ál la mi ki adá sok hoz, ha nem a ma gán ki adá sok hoz so rol tuk.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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188

F Ü G G E L É K

http://www.oecd.org/els/education/eag2002


 4.5. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás a GDP szá za lé ká ban ki fe jez ve (1995, 1999)
Az ál la mi és ma gán for rá sok ból ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás, is ko la szint, for rás és év sze rint

Ország

Ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la és fel sõ ok ta tás nak nem
mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

1999 1995 1999 1995

ál la mi1  ma gán2  összes összes ál la mi1 ma gán2 összes összes 

OECD-országok

Auszt rá lia* 3,6   0,6   4,2   3,7   0,8   0,7   1,5   1,7   

Auszt ria3* 4,0   0,2   4,2   4,2   1,4   n   1,5   1,5   

Bel gi um* 3,5   m   m   m   1,3   m   m   m   

Cseh or szág* 2,8   0,4   3,2   3,7   0,8   0,1   0,9   1,0   

Dá nia3* 4,1   0,1   4,2   4,1   1,5   n   1,6   1,6   

Egye sült Ál la mok4* 3,5   0,4   3,8   m   1,1   1,2   2,3   m   

Egye sült Ki rály ság* 3,3   0,4   3,7   m   0,8   0,3   1,1   1,2   

Finn or szág* 3,6   n   3,6   4,0   1,8   n   1,8   1,9   

Fran cia or szág* 4,1   0,2   4,4   4,4   1,0   0,1   1,1   1,1   

Gö rög or szág3* 2,4   0,3   2,6   2,3   1,0   n   1,0   0,7   

Hol lan dia* 2,9   0,2   3,1   3,1   1,0   0,3   1,3   1,2   

Ír or szág5 3,0   0,1   3,1   3,7   1,1   0,3   1,4   1,3   

Iz land m   m   m   m   m   m   m   m   

Ja pán6* 2,7   0,2   3,0   3,1   0,5   0,6   1,0   1,0   

Ka na da4* 3,5   0,3   3,8   4,3   1,6   1,0   2,5   m   

Ko rea* 3,2   0,8   4,0   m   0,5   1,9   2,4   m   

Len gyel or szág 3,6   m   m   m   0,8   0,2   1,0   m   

Lu xem burg m   m   m   m   m   m   m   m   

Ma gyar or szág 2,9   0,2   3,1   3,6   0,8   0,2   1,1   1,0   

Me xi kó 3,1   0,5   3,6   4,0   0,8   0,3   1,1   1,1   

Né met or szág* 2,8   0,9   3,7   3,5   1,0   0,1   1,1   1,1   

Nor vé gia 4,0   n   4,0   4,2   1,4   0,1   1,5   1,7   

Olasz or szág 3,2   0,1   3,2   m   0,7   0,1   0,8   0,8   

Por tu gá lia3* 4,2   n   4,2   3,8   1,0   0,1   1,1   0,9   

Spa nyol or szág 3,2   0,4   3,7   3,9   0,9   0,3   1,1   1,0   

Svájc 3,9   0,5   4,4   m   1,2   n   1,2   m   

Svéd or szág5 4,4   n   4,4   4,3   1,5   0,2   1,7   1,6   

Szlo vá kia3,5 3,0   n   3,0   m   0,8   0,1   0,8   m   

Tö rök or szág3* 2,9   m   2,9   1,8   1,0   n   1,0   0,7   

Új-Zé land 4,6   m   m   3,7   0,9   m   m   1,1   

Or szá gok át la ga 3,4   0,3   3,6   ~   1,0   0,3   1,3   ~   

OECD összes 3,3   0,4   3,7   ~   0,9   0,7   1,6   ~   

Or szá gok át la ga, csak az 1995-ös ada tok kal ren del ke zõ or szá gok ra ~   ~   3,6   3,7   ~   ~   1,3   1,2   

1 Be le szá mít va a ház tar tá sok nak nyúj tott, ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tan dó ál la mi tá mo ga tást is. Be le szá mít va a nem zet kö zi for rá sok ból szár ma zó, 
ok ta tá si intézmányekre for dí tott ki adá so kat.

2 Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dít ha tó net tó ál la mi tá mo ga tás.
3 A ház tar tá sok hoz el jut ta tott ál la mi tá mo ga tást nem az ál la mi ki adá sok hoz, ha nem a ma gán ki adá sok hoz so rol tuk.
4 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tást be le szá mol tuk a fel sõ ok ta tás ba.
5 A nem zet kö zi for rás ból szár ma zó, köz vet le nül fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás meg ha lad ja az ál la mi ki adá sok 1,5 szá za lé kát. 

Az alsófokú és kö zép fo kú ok ta tás ban a rá for dí tás Uru guay ban meg ha lad ta az 1,5 szá za lé kot.
6 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tást mind a kö zép fo kú ok ta tás ba, mind a fel sõ ok ta tás ba be le szá mol tuk.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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 4.6. táblázat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás a GDP szá za lé ká ban ki fe jez ve (1999)
Az ál la mi és ma gán for rá sok ból ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adás, is ko la szin tek sze rint

Ország

Óvo dai ne ve lés 
(3 éves

és na gyobb
gye re kek)

Alsófokú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ
posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás
Min den

is ko la szint
együtt

(a ku ta tá si
prog ra mo kat

is be le szá mít -
va)

összes
alsófokú,

kö zép fo kú
és fel sõ ok ta tás -

nak nem
mi nõ sü lõ

posztszekunder 
ok ta tás

alap fo kú
és alsó

kö zép fo kú
ok ta tás

fel sõ kö zép fo kú 
ok ta tás

fel sõ ok ta tás nak 
nem mi nõ sü lõ

posztszekunder 
ok ta tás

összes
fel sõ ok ta tás

a B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

az A tí pu sú
fel sõ ok ta tás

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OECD-országok
Auszt rá lia* 0,1   4,2   3,2   0,9   0,1   1,5   0,2   1,3   5,8   
Auszt ria* 0,5   4,2   2,8   1,3   n   1,5   0,3   1,2   6,3   
Bel gi um2* 0,5   3,5   1,2   2,3   x(4)   1,3   x(6)   x(6)   5,3   
Cseh or szág* 0,5   3,2   2,0   1,2   n   0,9   0,1   0,9   4,7   
Dá nia* 0,8   4,2   2,7   1,4   m   1,6   x(6)   x(6)   6,7   
Egye sült Ál la mok* 0,4   3,8   x(2)   x(2)   x(6)   2,3   x(6)   x(6)   6,5   
Egye sült Ki rály ság2* 0,4   3,7   1,2   2,4   x(4)   1,1   x(6)   x(6)   5,2   
Finn or szág* 0,4   3,6   2,4   1,3   x(4)   1,8   0,1   1,7   5,8   
Fran cia or szág* 0,7   4,4   2,8   1,5   n   1,1   0,3   0,9   6,2   
Gö rög or szág2* x(2)   2,6   1,1   1,4   0,2   1,0   0,2   0,8   3,9   
Hol lan dia* 0,4   3,1   2,3   0,8   n   1,3   n   1,3   4,7   
Ír or szág n   3,1   2,3   0,7   0,1   1,4   x(6)   x(6)   4,6   
Iz land m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Ja pán* 0,2   3,0   2,0   0,9   x(4,6)   1,0   0,1   0,9   4,7   
Ka na da* 0,2   3,8   x(2)   x(2)   x(7)   2,5   1,1   1,4   6,6   
Ko rea* 0,1   4,0   2,7   1,3   a   2,4   0,6   1,8   6,8   
Len gyel or szág 0,5   3,7   2,5   1,2   m   1,0   n   1,0   5,3   
Lu xem burg m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Ma gyar or szág 0,8   3,1   1,8   1,1   0,2   1,1   n   1,1   5,2   
Me xi kó 0,5   3,6   2,8   0,8   a   1,1   x(6)   x(6)   5,2   
Né met or szág* 0,6   3,7   2,1   1,3   0,3   1,1   0,1   1,0   5,6   
Nor vé gia 0,8   4,0   2,8   1,3   x(4)   1,5   n   1,5   6,6   
Olasz or szág 0,4   3,2   1,8   1,3   0,1   0,8   n   0,8   4,8   
Por tu gá lia* 0,3   4,2   2,8   1,2   a   1,1   x(6)   x(6)   5,7   
Spa nyol or szág 0,4   3,7   3,7   x(3)   x(3)   1,1   0,1   1,0   5,3   
Svájc 0,2   4,4   2,8   1,6   0,1   1,2   0,1   1,1   5,9   
Svéd or szág 0,6   4,4   3,0   1,4   n   1,7   x(6)   x(6)   6,7   
Szlo vá kia 0,5   3,0   1,8   1,2   x(4)   0,8   x(8)   0,8   4,4   
Tö rök or szág m   2,9   2,1   0,8   a   1,0   x(8)   1,0   3,9   
Új-Zé land3 0,2   4,6   3,3   1,2   0,1   0,9   0,1   0,8   5,9   

Or szá gok át la ga 0,4   3,6   2,3   1,3   0,1   1,3   0,2   1,1   5,5   
OECD összes 0,4   3,7   2,3   1,3   0,1   1,6   x   x   5,8   
Nem OECD-országok

Ar gen tí na 0,3   3,7   2,9   0,8   a   1,1   0,5   0,7   5,8   
Bra zí lia3,4 0,4   3,7   3,0   0,6   m   1,1   m   1,1   5,1   
Chi le 0,5   4,5   3,1   1,4   a   2,2   0,2   2,0   7,2   
Fü löp-szi ge tek4 n   5,0   4,1   0,3   n   m   a   m   m   
In dia4 n   2,6   2,4   0,2   x(4,6)   0,6   0,1   0,5   3,3   
In do né zia5 n   0,8   0,6   0,2   a   0,4   x(6)   x(6)   1,2   
Iz ra el 0,8   4,8   2,5   2,3   n   2,0   x(6)   x(6)   8,4   
Jamaika 1,1   7,2   5,7   1,4   0,1   1,7   0,4   1,2   9,9   
Jor dá nia n   4,1   3,5   0,6   a   1,9   x(6)   x(6)   6,0   
Kína 0,1   2,6   1,7   0,9   a   0,8   x(6)   x(6)   3,7   
Ma laj zia2 0,1   3,7   1,6   2,0   0,2   1,3   0,2   1,1   5,1   
Orosz Ál lam szö vet ség5 x(9)   x(9)   x(9)   x(9)   x(9)   x(9)   x(9)   x(9)   3,0   
Pa ra guay2 x(2)   6,8   4,0   2,8   a   1,5   0,3   1,3   8,5   
Peru 0,4   2,9   2,6   0,4   m   1,2   0,3   1,0   4,6   
Thai föld 0,2   2,9   2,4   0,5   m   1,1   0,2   0,9   4,7   
Tu né zia3,5 m   5,4   x(2)   x(2)   a   1,5   x(6)   x(6)   6,8   
Uru guay 0,3   2,1   1,6   0,5   a   0,6   m   0,6   3,0   
Zim bab we n   5,9   3,9   2,0   x(4,6)   1,0   0,4   0,6   6,9   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.
1 Be le szá mít va a nem zet kö zi for rá so kat.
2 A 3. osz lop az alap fo kú, a 4. osz lop a kö zép fo kú ok ta tás ra vo nat ko zik.
3 Csak az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott köz vet len ál la mi ki adá so kat szá mít va.
4 1998. évi adat.
5 2000. évi adat.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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 4.7. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok vál to zá sa  (1995, 1999)
Az 1995 és 1999 kö zöt ti vál to zás mu ta tó ja az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ál la mi és ma gán ki adá sok te kin te té ben,

is ko la szintek sze rint (1995=100)

Ország

Min den is ko la szint
Alap fo kú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak
nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len

ma gán ki adás

ok ta tá si in téz -
mény re for dí tott 

tel jes és
köz vet len 
ál la mi és

ma gán ki adás

ok ta tá si in téz -
mény re for dí tott 
köz vet len ál la mi 

ki adás

ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len

ma gán ki adás

ok ta tá si in téz -
mény re for dí tott 

tel jes és
köz vet len
ál la mi és

ma gán ki adás

ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott köz vet -
len ál la mi

ki adás

ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len

ma gán ki adás

ok ta tá si in téz -
mény re for dí tott 

tel jes és
köz vet len ál la mi 

és ma gán ki -
adás

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia 123  140  126  136  137  136  88  143  107  

Auszt ria 107  79  105  108  101  108  107  54  106  

Cseh or szág 92  75  90  85  78  89  116  51  98  

Dá nia2 110  103  109  110  114  110  102  406  104  

Egye sült Ki rály ság 106  m  m  107  m  m  100  103  101  

Finn or szág 109  x(1)  111  109  x(4)  109  108  x(7)  111  

Fran cia or szág 109  102  108  109  104  108  110  99  108  

Gö rög or szág 143  x(1)  149  121  x(4)  123  182  x(7)  173  

Hol lan dia 113  163  116  116  116  116  105  229  119  

Ír or szág 124  128  124  115  110  115  160  134  151  

Ja pán3 106  106  106  104  103  104  116  108  111  

Ka na da1 106  116  108  101  124  103  117  113  116  

Len gyel or szág 116  m  m  127  m  m  113  m  m  

Ma gyar or szág 107  120  109  101  95  98  117  145  123  

Me xi kó 114  114  114  111  100  109  119  159  128  

Né met or szág 102  102  102  103  103  103  102  119  104  

Nor vé gia 104  88  104  109  88  109  102  88  101  

Olasz or szág 103  m  m  96  m  m  112  133  116  

Por tu gá lia 124  262  125  128  187  128  127  265  132  

Spa nyol or szág 112  110  111  111  99  110  123  125  124  

Svájc m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Svéd or szág 114  201  116  115  119  115  108  206  116  

Tö rök or szág 186  m  m  194  m  m  167  231  169  

Új-Zé land 134  m  m  142  m  m  96  m  m  

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tást be le szá mí tot tuk a fel sõ ok ta tás ba.
2 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ada tok hi á nyoz nak.
3 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tást mind a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ba, mind a fel sõ ok ta tás ba be le szá mol tuk.
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 4.8. táb lá zat 

Az ok ta tás ra for dí tott összes ál la mi ki adás (1995, 1999)
Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ál la mi ki adá sok, va la mint a ház tar tá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás, be le ért ve
a ta nu lók meg él he té sé re és a ma gán szfé ra egyéb sze rep lõ inak nyúj tott tá mo ga tást, a GDP szá za lék ban, is ko la szin tek

és évek szerint

Ország

Az ok ta tás ra for dí tott ál la mi ki adá sok az összes ál la mi ki adás szá za lé ká ban Az ok ta tás ra for dí tott ál la mi ki adá sok1 a GDP szá za lé ká ban

1999 1995 1999 1995 

alap fo kú,
kö zép fo kú

és fel sõ ok ta tás -
nak nem szá mí tó 
posztszekunder

ok ta tás

 fel sõ ok ta tás
 min den szin tû

ok ta tás össze sen
 min den szin tû

ok ta tás össze sen

alap fo kú,
kö zép fo kú

és fel sõ ok ta tás -
nak nem szá mí tó 
posztszekunder

ok ta tás

 fel sõ ok ta tás
 min den szin tû

ok ta tás össze sen
 min den szin tû

ok ta tás össze sen

Auszt rá lia* 11,0 3,4 14,6 13,4 3,8 1,2 5,0 5,0

Auszt ria* 8,0 3,2 12,4 12,0 4,1 1,7 6,3 6,5

Bel gi um* 6,9 3,0 11,0 m 3,5 1,5 5,5 m

Cseh or szág* 6,6 1,9 9,7 8,7 3,0 0,8 4,4 4,9

Dá nia* 8,7 4,3 14,9 13,1 4,8 2,4 8,1 7,7

Egye sült Ál la mok2* m m m m 3,5 1,4 5,2 m

Egye sült Ki rály ság* 8,1 2,6 11,8 11,2 3,3 1,1 4,7 5,2

Finn or szág* 7,6 4,2 12,5 12,3 3,8 2,1 6,2 7,0

Fran cia or szág* 8,0 2,0 11,5 11,3 4,2 1,1 6,0 6,0

Gö rög or szág* 4,5 2,0 7,0 5,2 2,4 1,1 3,6 2,9

Hol lan dia* 6,8 2,9 10,4 9,1 3,1 1,3 4,8 5,0

Ír or szág 9,4 3,6 13,2 13,0 3,1 1,2 4,3 5,1

Iz land m m m m m m m m

Ja pán3* 7,1 1,2 9,3 9,7 2,7 0,5 3,5 3,6

Ka na da2* m m m 12,9 3,5 1,9 5,7 6,5

Ko rea* 13,7 2,4 17,4 m 3,2 0,6 4,1 m

Len gyel or szág 8,3 1,9 11,8 11,5 3,6 0,8 5,2 5,5

Lu xem burg m m m m m m m m 

Ma gyar or szág 8,0 2,6 12,8 12,2 2,9 0,9 4,7 5,0

Me xi kó 16,0 4,3 22,6 22,4 3,1 0,8 4,4 4,6

Né met or szág* 6,2 2,3 9,7 9,7 3,0 1,1 4,7 4,7

Nor vé gia 9,0 4,2 15,6 18,4 4,3 2,0 7,4 9,1

Olasz or szág 6,6 1,7 9,4 8,6 3,2 0,8 4,5 4,6

Por tu gá lia* 9,7 2,4 13,1 12,5 4,2 1,0 5,7 5,4

Spa nyol or szág 8,2 2,3 11,3 10,6 3,3 0,9 4,5 4,7

Svájc 11,0 3,4 15,2 m 4,0 1,2 5,5 m

Svéd or szág 8,9 3,7 13,6 11,6 5,1 2,1 7,7 7,5

Szlo vá kia 9,6 2,5 13,8 m 3,0 0,8 4,3 m

Tö rök or szág* m m m m 2,9 1,1 4,0 2,4

Új-Zé land m m m 14,4 4,8 1,2 6,3 5,7

Or szá gok át la ga 8,7 2,8 12,7 12,0 3,5 1,2 5,2 5,4

1 Az eb ben a táb lá zat ban kö zölt ál la mi ki adá sok ba be le szá mol tuk a ház tar tá sok nak meg él he té si költ sé gek re nyúj tott ál la mi tá mo ga tást, ame lyet nem
ok ta tá si in téz mé nyek re köl te nek. Így a kö zölt szá mok na gyob bak, mint a B2.1b. táb lá zat ban ta lál ha tó ada tok.

2 A fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tást a fel sõ fo kú ok ta tás ba szá mol tuk.
3 A ma gán szek tor ál la mi tá mo ga tá sa nél kül.
* Lásd még www.oecd.org/els/education/eag2002.
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 4.9. táblázat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ál la mi és ma gán ki adá sok re la tív ará nya, min den
is ko la szin ten (1995, 1999)

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott for rá sok meg osz lá sa, is ko la szin tek és évek szerint (%)

Ország

Óvo dai ne ve lés
(3 éves és na gyobb gye re kek)

Alap fo kú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ
posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

1999 1999 1995 1999 1995

ál la mi
for rás

ma gán-
for rás1

ma gán:
eb bõl tá -
mo ga tott

ál la mi
for rás

ma gán-
for rás1

ma gán:
eb bõl tá -
mo ga tott

ál la mi
for rás

ma gán-
for rás1

ma gán:
eb bõl tá -
mo ga tott

ál la mi
for rás

ma gán-
for rás1

ma gán:
eb bõl tá -
mo ga tott

ál la mi
for rás

ma gán-
for rás1

ma gán:
eb bõl tá -
mo ga tott

Auszt rá lia* 62,9 37,1 n 85,4 14,6 n 85,6 14,4 0,7 52,4 47,6 1,1 64,2 35,8 8,1

Auszt ria* 86,5 13,5 0,2 96,4 3,6 x 96,1 3,9 x 98,7 1,3 x 97,6 2,4 x

Bel gi um m m m m m m m m m m m m m m m

Bel gi um (val lon)* 95,2 4,8 m 92,7 7,3 m m m m 100,0 n m m m m

Cseh or szág* 89,3 10,7 n 88,8 11,2 n 88,6 11,4 6,8 84,7 15,3 n 71,0 29,0 8,6

Dá nia2* 81,9 18,1 m 97,8 2,2 m 97,8 2,2 n 97,7 2,3 m m m n

Egye sült Ál la mok2* 90,3 9,7 m 90,7 9,3 x m m m 46,9 53,1 x m m m

Egye sült Ki rály ság* 95,6 4,4 a 88,2 11,8 0,0 m m m 63,2 36,8 10,7 63,9 36,1 16,0

Finn or szág* 84,8 15,2 n 99,4 0,6 n m m m 97,4 2,6 n m m m

Fran cia or szág* 95,8 4,2 n 92,8 7,2 2,0 92,5 7,5 2,4 85,7 14,3 2,3 84,3 15,7 5,0

Gö rög or szág* x x m 90,2 9,8 m m m n 99,9 0,1 m m m n

Hol lan dia* 96,9 3,1 a 93,9 6,1 1,0 93,9 6,1 3,0 77,6 22,4 2,1 88,3 11,7 10,2

Ír or szág 32,3 67,7 m 96,7 3,3 m 96,5 3,5 m 73,4 26,6 4,0 69,7 30,3 x

Iz land m m m m m m m m m m m m m m m

Ja pán3* 48,6 51,4 a 91,8 8,2 a 91,7 8,3 a 44,5 55,5 a 42,8 57,2 a

Ka na da2* 92,3 7,7 x 92,3 7,7 m 93,7 6,3 a 59,3 40,7 2,4 59,1 40,9 a

Ko rea* 23,2 76,8 0,5 80,2 19,8 1,0 m m m 20,7 79,3 1,3 m m m

Len gyel or szág4 m m m m m m m m m 82,8 17,2 m m m m

Lu xem burg m m m m m m m m m m m m m m m

Ma gyar or szág 89,1 10,9 n 92,2 7,8 n 91,7 8,3 n 76,6 23,4 n 80,3 19,7 n

Me xi kó 87,5 12,5 0,2 85,2 14,8 1,9 83,8 16,2 m 71,8 28,2 2,7 77,4 22,6 m

Né met or szág* 62,2 37,8 n 75,6 24,4 n 75,5 24,5 n 91,5 8,5 0,3 92,7 7,3 0,7

Nor vé gia 100,0 n n 99,1 0,9 x 98,9 1,1 m 94,4 5,6 n 93,6 6,4 m

Olasz or szág 98,7 1,3 n 98,3 1,7 n m m m 80,3 19,7 6,2 82,8 17,2 0,1

Por tu gá lia* m m m 99,9 0,1 m 100,0 0,0 m 92,9 7,1 m 96,5 3,5 m

Spa nyol or szág 77,9 22,1 n 87,9 12,1 n 86,6 13,4 n 74,2 25,8 3,2 74,4 25,6 2,0

Svájc 99,9 0,1 0,1 87,7 12,3 1,2 m m m 96,7 3,3 3,3 m m m

Svéd or szág 100,0 a m 99,8 0,2 m 99,8 0,2 m 88,4 11,6 a 93,6 6,4 m

Szlo vá kia 98,6 1,4 m 99,6 0,4 m m m m 91,9 8,1 m m m m

Tö rök or szág* m m m m m m 94,0 6,0 n 95,3 4,7 m 96,6 3,4 4,2

Új-Zé land m m m m m a m m m m m a m m m

Or szá gok át la ga 82,2 17,8 0,1 92,1 7,9 0,5 ~ ~ 79,2 20,8 2,1 ~ ~

1 Be le ért ve az ok ta tá si in téz mé nyek re is for dít ha tó, ál la mi for rá sok ból szár ma zó tá mo ga tást. A tá mo ga tá sok nél kü li ma gán fi nan szí ro zás ki szá mí tá sá hoz
 von juk ki az ál la mi tá mo ga tás össze gét (3., 6. és 9. osz lop) a ma gán ki adá sok ból (2., 5. és 8. osz lop). A tel jes ál la mi fi nan szí ro zás ki szá mí tá sá hoz, 

ide ért ve az ál la mi tá mo ga tást is, ad juk hoz zá az ál la mi tá mo ga tást (3., 6. és 9. osz lop) a köz vet len ál la mi fi nan szí ro zás hoz (1., 4. és 7. osz lop).
2 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tás ada ta it a fel sõ ok ta tás tar tal maz za, vagy hi á nyoz nak.
3 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a kö zép is ko la má so dik ré szé be és a fel sõ ok ta tás ba is be le szá mol tuk.
4 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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 4.10. táblázat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott összes ál la mi ki adá sok meg osz lá sa (1999)
Az ok ta tá si in téz mé nyek hez át utalt ál la mi ok ta tá si ki adá sok, va la mint a ma gán szfé rá nak jut ta tott ál la mi át uta lá sok

az ok ta tás ra for dí tott összes ál la mi ki adás szá za lék ban, is ko la szin tek sze rint

Ország

Ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la és fel sõ ok ta tás nak nem 
mi nõ sü lõ posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás Min den is ko la szint

ál la mi ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

ok ta tá si ma gán -
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

köz ve tett ál la mi 
át uta lás

és ki fi ze tés
a ma gán szfé rá -

nak

ál la mi ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

ok ta tá si ma gán -
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

köz ve tett ál la mi 
át uta lás

és ki fi ze tés
a ma gán szfé rá -

nak

ál la mi ok ta tá si
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

ok ta tá si ma gán -
in téz mény re

for dí tott
köz vet len ál la mi 

ki adás

köz ve tett ál la mi 
át uta lás

és ki fi ze tés
a ma gán szfé rá -

nak

Auszt rá lia* 79,6 16,1 4,3 67,7 n 32,3 75,9 12,1 10,8

Auszt ria*   96,7 1,8 1,5 85,5 1,5 13,1 92,5 2,7 4,7

Bel gi um*   44,9 54,7 0,4 35,0 49,0 15,9 43,3 52,1 4,6

Cseh or szág*   91,5 3,2 5,3 91,1 1,4 7,6 92,3 2,6 5,1

Dá nia1*   78,9 6,5 14,6 64,8 n 35,2 75,3 4,1 20,6

Egye sült Ál la mok1*   99,7 0,3 x 67,6 13,2 19,2 90,5 4,5 5,0

Egye sült Ki rály ság*   78,7 21,1 0,2 a 73,3 26,7 64,7 29,8 5,5

Finn or szág*   91,8 4,2 3,9 74,9 8,1 17,1 86,1 5,8 8,2

Fran cia or szág*   83,0 13,3 3,7 88,7 3,3 8,0 85,2 10,9 4,0

Gö rög or szág*   99,9 a 0,1 96,6 a 3,4 98,9 a 1,1

Hol lan dia*   21,9 70,7 7,4 39,3 36,1 24,6 27,4 61,0 11,6

Ír or szág   96,9 n 3,1 85,2 n 14,8 93,7 n 6,3

Iz land   m m m m m m m m m 

Ja pán2*   96,5 3,5 m 83,0 17,0 m 93,6 6,4 m

Ka na da1*   98,3 1,7 x 77,7 0,4 21,8 91,5 1,2 7,3

Ko rea*   86,6 11,7 1,7 59,8 28,1 12,1 83,7 13,0 3,2

Len gyel or szág*   m m m m m m m m m

Lu xem burg   m m m m m m m m m

Ma gyar or szág   92,5 6,9 0,6 83,2 4,3 12,6 91,3 5,7 2,9

Me xi kó   97,2 0,1 2,7 94,3 m 5,7 96,9 0,1 3,1

Né met or szág*   85,4 7,9 6,7 85,4 2,4 12,3 82,1 10,7 7,2

Nor vé gia   91,9 2,2 5,9 69,0 2,4 28,6 83,3 4,6 12,2

Olasz or szág*   93,7 5,4 0,9 81,3 1,6 17,1 91,6 4,4 4,0

Por tu gá lia*   92,0 6,7 1,3 94,0 n 6,0 91,8 6,2 2,1

Spa nyol or szág   85,5 13,5 1,0 89,9 0,7 9,3 86,9 10,4 2,7

Svájc   90,0 7,1 2,8 89,3 6,6 4,1 89,6 6,8 3,6

Svéd or szág   83,7 2,7 13,6 64,7 4,9 30,4 78,9 3,9 17,1

Szlo vá kia   96,6 3,4 0,0 95,6 m 4,4 96,7 2,5 0,9

Tö rök or szág*   99,8 a 0,2 87,8 0,4 11,8 96,5 0,1 3,4

Új-Zé land   95,5 1,4 3,2 75,9 1,9 22,2 90,9 2,1 7,0

Or szá gok át la ga 87,0 9,9 3,5 75,1 9,9 16,4 84,0 9,7 6,4

1 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tás ada ta it a fel sõ ok ta tás tar tal maz za, vagy hi á nyoz nak.
2 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ba és a fel sõ ok ta tás ba is be le szá mol tuk.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eog2002).
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 4.11. táb lá zat 

A ma gán szfé rá nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás az ok ta tás ra for dí tott összes ál la mi
ki adá sok és a GDP szá za lé ká ban, a fel sõ ok ta tás ban (1999)

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott köz vet len ál la mi ki adá sok, valamint a ház tar tá sok nak és ma gán személyeknek nyúj tott 
ál la mi tá mo ga tás az ok ta tás ra for dí tott ál la mi össz ki adás és a GDP szá za lé ká ban

Ország
Köz vet len
rá for dí tás

az in téz mé nyek re

Ma gán sze mé lyek nek nyúj tott ok ta tá si tá mo ga tás

A ma gán sze mé -
lyek nek nyúj tott

ok ta tá si tá mo ga tás 
a GDP

szá za lé ká ban
ki fe jez ve

pénz ügyi tá mo ga tás di á kok ré szé re

más,
ma gán sze mé lyek
ré szé re fo lyó sí tott

és át utalt
össze gek

 össze sen

ösz tön dí jak
és más,

ház tar tá sok nak
nyúj tott

tá mo ga tá sok

 di ák hi te lek  össze sen

 ösz tön dí jak
és más, ház tar tá -
sok nak nyúj tott,
ok ta tá si cél ra
fel hasz nál ha tó
tá mo ga tá sok

Auszt rá lia 67,7 14,6 17,7 32,3 1,4 n 32,3 0,38

Auszt ria 86,9 10,4 a 10,4 x 2,6 13,1 0,22

Bel gi um 84,1 15,9 n 15,9 m n 15,9 0,24

Cseh or szág* 92,4 7,6 a 7,6 n n 7,6 0,06

Dá nia* 64,8 30,3 4,9 35,2 m n 35,2 0,83

Egye sült Ál la mok1 80,8 11,1 8,1 19,2 x m 19,2 0,26

Egye sült Ki rály ság 63,6 23,1 13,3 36,4 10,7 n 36,4 0,39

Finn or szág 82,9 16,4 n 16,4 n 0,7 17,1 0,36

Fran cia or szág 92,0 8,0 a 8,0 2,4 a 8,0 0,08

Gö rög or szág 96,6 3,4 m 3,4 m a 3,4 0,04

Hol lan dia 75,4 18,4 6,2 24,6 2,0 n 24,6 0,32

Ír or szág* 85,2 14,8 n 14,8 4,7 n 14,8 0,17

Iz land m m m m m m m m 

Ja pán m m m m m n m m 

Ka na da1* 78,2 12,2 6,4 18,6 m 3,2 21,8 0,41

Ko rea 87,9 2,4 6,4 8,8 2,4 3,3 12,1 0,07

Len gyel or szág 96,8 0,4 2,7 3,2 n m 3,2 0,03

Lu xem burg m m m m m m m m 

Ma gyar or szág 87,4 12,6 a 12,6 n n 12,6 0,12

Me xi kó 94,3 2,8 2,9 5,7 m n 5,7 0,05

Né met or szág* 87,7 10,1 1,9 12,0 n 0,3 12,3 0,13

Nor vé gia 71,4 11,3 17,3 28,6 n n 28,6 0,57

Olasz or szág 82,9 16,9 n 16,9 6,3 0,1 17,1 0,14

Por tu gá lia 94,0 6,0 m 6,0 m m 6,0 0,06

Spa nyol or szág 90,7 9,3 n 9,3 3,9 n 9,3 0,08

Svájc* 95,9 0,8 n 0,8 n 3,3 4,1 0,05

Svéd or szág 69,6 10,1 20,3 30,4 x a 30,4 0,63

Szlo vá kia 95,6 2,5 1,9 4,4 m a 4,4 0,03

Tö rök or szág 88,2 1,5 10,2 11,8 m n 11,8 0,14

Új-Zé land 77,8 22,2 a 22,2 x n 22,2 0,27

Or szá gok át la ga 84,1 10,9 4,7 15,4 2,0 0,6 15,9 0,23

1 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást be le ért ve.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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 4.12. táb lá zat 

Az ok ta tás ra, ku ta tás ra-fej lesz tés re és az ok ta tá si in téz mé nyek já ru lé kos szol gál ta tá sa i ra
for dí tott költ sé gek a GDP szá za lé ká ban ki fe jez ve, to váb bá az is ko lán kí vül vá sá rolt

ok ta tá si ja vak ra köl tött ma gán rá for dí tá sok a GDP szá za lé ká ban kifejezve

Ország

Alap fo kú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó
posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok az ok ta tá si
in téz mé nyen
kí vül vá sá rolt

ok ta tá si ja vak ra 
és szol gál ta tá -
sok ra köl tött

ma gán rá for dí tá -
sok

az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok az ok ta tá si
in téz mé nyen
kí vül vá sá rolt

ok ta tá si ja vak ra 
és szol gál ta tá -
sok ra köl tött

ma gán rá for dí tá -
sok

ok ta tá si
alap szol gál ta tá -

sok

já ru lé kos
szol gál ta tá sok
(az in téz mény
ál tal biz to sí tott

köz le ke dés,
ét ke zés, szál lás)

össze sen
ok ta tá si alap -
szol gál ta tá sok

já ru lé kos
szol gál ta tá sok
(az in téz mény
ál tal biz to sí tott
köz le ke dés, ét -
ke zés, szál lás)

ku ta tás
és fej lesz tés

a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben

 össze sen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia 4,07 0,16 4,23 0,16 1,00 0,09 0,43 1,52 0,16

Auszt ria x(3) x(3) 4,18 m x(8) x(8) x(8) 1,45 m

Bel gi um x(3) x(3) 3,45 m x(8) x(8) 0,46 1,26 m

Cseh or szág 2,68 0,48 3,17 m 0,67 0,10 0,15 0,92 m

Dá nia x(3) x(3) 4,17 0,07 1,14 x(5) 0,43 1,56 0,83

Egye sült Ál la mok1 3,67 0,14 3,81 0,02 2,08 n 0,26 2,33 0,10

Egye sült Ki rály ság 3,55 0,14 3,68 m 0,68 n 0,38 1,07 0,09

Finn or szág 3,25 0,38 3,63 m 1,14 0,01 0,63 1,78 m

Fran cia or szág*2 3,76 0,60 4,35 0,14 0,88 0,07 0,18 1,13 0,08

Gö rög or szág3 2,41 0,04 2,45 0,00 0,77 0,02 0,23 1,02 n

Hol lan dia*2 3,05 0,03 3,08 0,18 0,77 0,01 0,50 1,28 0,06

Ír or szág2* 3,02 0,07 3,08 m 1,17 n 0,23 1,40 m

Iz land m m m m m m m m m

Ja pán4 x(3) x(3) 2,95 0,80 x(8) x(8) x(8) 1,04 m

Ka na da*1 3,66 0,19 3,84 m 2,05 0,02 0,43 2,51 0,40

Ko rea x(3) x(3) 3,98 m x(8) x(8) x(8) 2,38 m

Len gyel or szág2,3 3,45 0,19 3,63 m 0,74 0,07 0,15 0,97 m

Lu xem burg m m m m m m m m m

Ma gyar or szág3 2,61 0,37 2,97 m 0,80 0,13 0,13 1,07 m

Me xi kó*2 x(3) x(3) 3,59 0,22 0,93 m 0,18 1,11 0,07

Né met or szág 3,68 n 3,68 0,20 0,65 n 0,40 1,06 0,13

Nor vé gia x(3) x(3) 4,04 m x(8) x(8) x(8) 1,51 n

Olasz or szág 3,08 0,09 3,17 0,07 0,80 0,03 x(6) 0,83 0,40

Por tu gá lia x(3) x(3) 4,17 0,06 x(8) x(8) x(8) 1,05 0,06

Spa nyol or szág 3,60 0,08 3,68 m 0,84 x(5) 0,27 1,10 m

Svájc x(3) x(3) 4,39 m x(8) x(8) x(8) 1,21 m

Svéd or szág 4,18 0,21 4,39 0,69 0,88 a 0,81 1,69 0,63

Szlo vá kia 2,68 0,35 3,03 m 0,60 0,16 0,07 0,83 m

Tö rök or szág2,3 2,82 0,06 2,88 m 1,00 0,01 0,02 1,03 m

Új-Zé land x(3) x(3) 4,63 m x(8) x(8) x(8) 0,94 m

Or szá gok át la ga 3,29 0,20 3,65 0,22 0,97 0,04 0,32 1,32 0,22

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a fel sõ középfokú ok ta tás ba és a fel sõ ok ta tás ba is be le szá mol tuk.
2 Já ru lé kos szol gál ta tás csak az ál la mi in téz mé nyek ben. Egyéb já ru lé kos szol gál ta tá sok az ok ta tá son be lül sze re pel nek.
3 Ku ta tá si és fej lesz té si ki adá sok és az összes ki adá sok alul be csül tek.
4 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tás a fel sõ ok ta tás ban sze re pel.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
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 4.13. táb lá zat 

Egy di ák ra szá mí tott, ok ta tás ra, já ru lé kos szol gál ta tá sok ra, va la mint ku ta tás ra-fej lesz tés re 
for dí tott ki adás (1999)

Az ok ta tá si in téz mé nyek ál la mi és ma gán for rás ból szár ma zó, egy di ák ra szá mí tott ráfordításai vásárlóerõ-paritáson
USA-dol lár ra át szá mít va, a szol gál ta tás tí pu sa és is ko la szin tek sze rint

Ország

Alap fo kú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó
posztszekunder ok ta tás

Fel sõ ok ta tás

az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok

ok ta tá si
alap szol gál ta tá sok

já ru lé kos
szol gál ta tá sok
(az in téz mény
ál tal biz to sí tott

köz le ke dés, ét ke zés,
szál lás)

 össze sen
ok ta tá si

alap szol gál ta tá sok

já ru lé kos
szol gál ta tá sok

(az in téz mény ál tal
biz to sí tott köz le ke -

dés, ét ke zés, szál lás)

 ku ta tás és fej lesz tés  össze sen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Auszt rá lia 5 592   217   5 809   7 714   674   3 338   11 725   

Auszt ria x(3)   x(3)   7 818   x(7)   x(7)   x(7)   12 070   

Bel gi um x(3)   x(3)   5 329   x(7)   x(7)   3 565   9 724   

Cseh or szág 2 286   413   2 699   4 124   606   958   5 688   

Dá nia x(3)   x(3)   7 226   7 753   x(4)   2 904   10 657   

Egye sült Ál la mok1,6 7 131   266   7 397   17 115   n   2 105   19 220   

Egye sült Ki rály ság 4 354   208   4 563   6 120   n   3 434   9 554   

Finn or szág 4 559   535   5 093   5 196   30   2 888   8 114   

Fran cia or szág* 5 129   815   5 944   6 123   514   1 231   7 867   

Gö rög or szág2 2 837   49   2 886   3 199   93   968   4 260   

Hol lan dia*4 4 890   45   4 934   7 383   77   4 825   12 285   

Ír or szág 3 550   76   3 626   8 089   n   1 585   9 673   

Iz land m    m    m    m    m    m    m    

Ja pán3 x(3)   x(3)   5 668   x(7)   x(7)   x(7)   10 278   

Ka na da*1 5 691   289   5 981   12 443   146   2 622   15 211   

Ko rea x(3)   x(3)   3 137   x(7)   x(7)   x(7)   5 356   

Len gyel or szág2,5 1 685   92   1 778   2 993   301   618   3 912   

Lu xem burg m    m    m     m     m    m     m     

Ma gyar or szág2 2 046   288   2 334   4 398   726   736   5 861   

Me xi kó* x(3)   x(3)   1 240   4 018   n   771   4 789   

Né met or szág 5 955   n   5 955   6 438   n   3 955   10 393   

Nor vé gia2 x(3)   x(3)   6 665   x(7)   x(7)   x(7)   12 096   

Olasz or szág2 5 905   173   6 078   7 292   260   x(4)   7 552   

Por tu gá lia x(3)   x(3)   4 483   x(7)   x(7)   x(7)   4 802   

Spa nyol or szág 4 241   90   4 331   4 331   x(4)   1 376   5 707   

Svájc2 x(3)   x(3)   8 192   x(7)   x(7)   x(7)   17 997   

Svéd or szág 5 553   278   5 832   7 395   a   6 828   14 222   

Szlo vá kia 1 639   212   1 852   3 854   1003   468   5 325   

Tö rök or szág2 m   m   m     4 206   21   100   4 328   

Új-Zé land x(3)   x(3)   m     x(7)   x(7)   x(7)   m     

Or szá gok át la ga 4 297   238   4 879   6 493   247   2 264   9 210   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 Csak az ál la mi és az ál la mi lag tá mo ga tott ma gán in téz mé nyek.
2 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tás a fel sõ ok ta tás ban sze re pel.
3 Az alap fo kú, kö zép fo kú és posztszekunderi ok ta tás tar tal maz za a fel sõ fo kú B tí pu sú ok ta tást is.
4 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
5 Csak az ál la mi és a füg get len ma gán in téz mé nyek.
6 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a fel sõ kö zép fo kú és a fel sõ fo kú ok ta tás ba is be le szá mol tuk.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 B6.2.
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 4.14. táb lá zat 

Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott ki adá sok, for rás ka te gó ria sze rint (1999)
Az ok ta tá si in téz mé nyek re for dí tott, ál la mi és ma gán for rás ból szár ma zó ki adá sok meg osz lá sa, a költ sé gek tí pu sa

és is ko la szint sze rint (%)

Ország

Alap fo kú, kö zép fo kú és fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tás Fel sõ ok ta tás

az összes ki adás
szá za lé ká ban

a fo lyó ki adás szá za lé ká ban
az összes ki adás

szá za lé ká ban
a fo lyó ki adás szá za lé ká ban

fo lyó
ki adá sok

 tõ ke jel le gû 
ki adá sok

a ta ná rok
fi ze té se

egyéb
sze mély zet 

fi ze té se

tel jes
sze mé lyi
ál lo mány
fi ze té se

egyéb
fo lyó

ki adá sok

fo lyó
ki adá sok

 tõ ke jel le gû 
ki adá sok

a ta ná rok
fi ze té se

egyéb
sze mély zet 

fi ze té se

tel jes
sze mé lyi
ál lo mány
fi ze té se

egyéb
fo lyó

ki adá sok

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Auszt rá lia 93,7   6,3   56,3   15,6   71,9   28,1   89,9   10,1   35,1   30,2   65,3   34,7   

Auszt ria 93,5   6,5   73,3   7,9   81,2   18,8   95,4   4,6   53,6   14,2   67,8   32,2   

Bel gi um m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Bel gi um (val lon) 97,2   2,8   67,4   11,7   79,1   20,9   97,3   2,7   50,6   0,7   51,4   48,6   

Cseh or szág 91,9   8,1   45,5   16,5   62,1   37,9   87,6   12,4   29,2   21,1   50,3   49,7   

Dá nia 95,1   4,9   50,3   25,0   75,3   24,7   87,3   12,7   50,8   24,8   75,6   24,4   

Egye sült Ál la mok1,2 88,1   11,9   55,9   26,4   82,3   17,7   90,7   9,3   40,4   35,5   75,9   24,1   

Egye sült Ki rály ság 93,9   6,1   49,0   18,1   67,2   32,8   97,2   2,8   32,5   25,0   57,6   42,4   

Finn or szág 92,9   7,1   56,8   12,1   68,9   31,1   93,2   6,8   35,4   26,4   61,8   38,2   

Fran cia or szág 91,4   8,6   x(5)   x(5)   78,6   21,4   89,2   10,8   x(11)   x(11)   70,0   30,0   

Gö rög or szág2 85,8   14,2   x(5)   x(5)   96,4   3,6   62,9   37,1   x(11)   x(11)   58,4   41,6   

Hol lan dia4 95,7   4,3   x(5)   x(5)   75,9   24,1   94,0   6,0   m   m   76,2   23,8   

Ír or szág2 92,2   7,8   80,0   4,8   84,9   15,1   88,9   11,1   48,1   24,6   72,7   27,3   

Iz land m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Ja pán3* 87,6   12,4   x(5)   x(5)   88,1   11,9   81,5   18,5   x(11)   x(11)   68,4   31,6   

Ka na da1* 96,4   3,6   61,7   15,1   76,8   23,2   95,4   4,6   x(11)   x(11)   71,7   28,3   

Ko rea 85,6   14,4   75,3   8,5   83,8   16,2   66,9   33,1   44,8   15,0   59,8   40,2   

Len gyel or szág2 92,7   7,3   x(5)   x(5)   74,9   25,1   94,4   5,6   x(11)   x(11)   75,2   24,8   

Lu xem burg m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Ma gyar or szág2* 92,6   7,4   x(5)   x(5)   75,2   24,8   86,9   13,1   x(11)   x(11)   63,2   36,8   

Me xi kó2 97,6   2,4   82,9   12,0   94,9   5,1   86,7   13,3   71,0   15,3   86,3   13,7   

Né met or szág 92,3   7,7   x(5)   x(5)   88,8   11,2   88,9   11,1   x(11)   x(11)   76,2   23,8   

Nor vé gia 86,3   13,7   x(5)   x(5)   82,3   17,7   88,7   11,3   x(11)   x(11)   62,1   37,9   

Olasz or szág2* 94,8   5,2   63,6   16,6   80,2   19,8   82,7   17,3   43,8   22,5   66,3   33,7   

Por tu gá lia 95,4   4,6   x(5)   x(5)   93,7   6,3   85,1   14,9   x(11)   x(11)   75,9   24,1   

Spa nyol or szág 93,9   6,1   76,1   9,5   85,6   14,4   79,1   20,9   57,1   21,1   78,2   21,8   

Svájc2 90,4   9,6   72,4   12,9   85,3   14,7   83,2   16,8   54,4   21,5   75,8   24,2   

Svéd or szág* m   m   47,8   13,7   61,8   38,2   m   m   x(11)   x(11)   56,6   43,4   

Szlo vá kia 96,8   3,2   60,6   16,8   77,4   22,6   89,9   10,1   48,8   40,4   89,3   10,8   

Tö rök or szág2 80,6   19,4   96,8   m   96,8   3,2   79,7   20,3   51,1   34,1   85,2   14,8   

Új-Zé land m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Or szá gok át la ga 92,1   7,9   65,1   14,3   80,3   19,7   87,0   13,0   46,7   23,3   69,4   30,6   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 A fel sõ ok ta tás nak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a fel sõ ok ta tás hoz szá mol tuk.
2 Csak az ál la mi in téz mé nyek.
3 A felsõoktatásnak nem szá mí tó posztszekunder ok ta tást a fel sõ ok ta tás ba és a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ba is be le szá mol tuk.
4 Csak az ál la mi és az ál la mi lag tá mo ga tott ma gán in téz mé nyek.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 B6.3.
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 5.1. táb lá zat 

Az is ko lás ko rú né pes ség re la tív nagy sá ga és ennek vár ha tó vál to zása

Ország

A tel jes né pes ség szá za lé ka (1999)
Vál to zás a né pes ség nagy sá gá ban (2000=100) A be is ko lá zott 

ta nu lók szá ma 
a 25–64 éves 
ak tív né pes -

ség szá za lé ká -
ban (1999)

5–14 éve sek 15–19 éve sek 20-29 éve sek

5–14 éve sek 15–19 éve sek 20–29 éve sek 1995 2010 1995 2010 1995 2010

Auszt rá lia 14  7  15  98  98  96  104  101  103  80  

Auszt ria 12  6  14  98  87  93  99  113  97  53  

Bel gi um 12  6  13  100  87  103  100  108  94  72  

Cseh or szág 12  7  16  108  73  126  85  89  79  54  

Dá nia 12  5  14  90  99  117  124  111  83  54  

Egye sült Ál la mok 15  7  14  96  94  92  109  103  113  64  

Egye sült Ki rály ság 13  6  13  99  89  97  103  111  102  69  

Finn or szág 13  6  12  100  89  99  99  104  102  62  

Fran cia or szág 13  7  14  102  94  100  95  105  95  68  

Gö rög or szág 11  7  15  113  88  112  77  101  81  m  

Hol lan dia 12  6  14  95  88  101  109  117  92  55  

Ír or szág 15  9  16  114  101  104  77  87  97  80  

Iz land 16  8  15  97  98  99  106  100  101  72  

Ja pán 10  6  15  112  101  115  80  101  76  45  

Ka na da 14  7  14  97  91  96  106  101  106  58  

Ko rea 14  8  18  106  100  104  90  104  84  66  

Len gyel or szág 15  9  15  117  78  96  74  88  104  75  

Lu xem burg 12  6  13  90  103  95  113  101  95  50  

Ma gyar or szág 12  7  16  104  79  129  92  91  78  70  

Me xi kó 23  11  19  98  100  102  105  92  101  m  

Né met or szág 11  6  12  102  84  93  95  22  104  53  

Nor vé gia 13  6  14  92  98  102  117  111  94  58  

Olasz or szág 10  5  15  102  89  116  95  15  74  58  

Por tu gá lia 11  7  16  108  91  120  86  98  74  58  

Spa nyol or szág 10  7  17  114  89  126  78  102  69  76  

Svájc 12  6  13  93  91  94  109  113  100  44  

Svéd or szág 13  6  13  91  78  101  122  109  101  67  

Szlo vá kia 15  8  16  110  76  107  82  89  94  m  

Tö rök or szág 21  11  18  104  108  100  92  86  97  88  

Or szá gok át la ga 13  7  15  102  91  104  98  102  93  64  

For rás: OECD EAG 2001 A1.1.
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 5.2. táb lá zat 

A né pes ség is ko lai vég zett sé ge, ne mek sze rint (2001)
A 25–64 éves korú né pes ség meg osz lá sa, a leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség szerint (%)

Ország

Alap fo kúés az
alat ti is ko lai
vég zett ség

Alsó kö zép fo kú
vég zett ség

Kö zép fo kú vég zett ség Fel sõ fo kú nak
nem mi nõ sü lõ

posztszekunder
vég zett ség

B tí pu sú
 fel sõ fo kú
vég zett ség

A tí pu sú
fel sõ fo kú

vég zett ség vagy 
ku ta tá si prog ram

Az is ko lai
vég zett ség

min den szint je
ISCED 3C

(rö vid)
ISCED 3C

(hosszú) és 3B 
ISCED 3A 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia x(2) 41 a 11 19 x(5) 10 19 100

Auszt ria1 x(2) 24 a 48 7 7 7 7 100

Bel gi um1 20 22 a 7 23 1 15 12 100

Cseh or szág x(2) 14 x(4) 42 33 x(5) x(8) 11 100

Dá nia n 20 x(2) 46 6 2 19 8 100

Egye sült Ál la mok 5 8 x(5) x(5) 50 x(5) 9 28 100

Egye sült Ki rály ság x(2) 17 27 15 15 x(9) 8 18 100

Finn or szág x(2) 26 a a 42 x(5) 17 15 100

Fran cia or szág 18 18 28 3 10 n 11 12 100

Gö rög or szág 39 10 a 4 24 5 5 12 100

Hol lan dia1 13 22 x(4) 24 13 4 3 21 100

Ír or szág 25 18 a a 22 x(5,7) 22 14 100

Iz land 2 34 7 a 22 10 6 19 100

Ja pán x(2) 17 a x(5) 49 x(9) 15 19 100

Ka na da 6 12 a x(5) 28 12 21 20 100

Ko rea 17 15 a x(5) 44 a 7 17 100

Len gyel or szág x(2) 19 35 a 31 3 x(8) 12 100

Lu xem burg 28 20 x(2) 18 14 3 7 11 100

Ma gyar or szág 3 27 a 28 23 5 n 14 100

Me xi kó 55 23 a 7 a a 2 13 100

Né met or szág 2 16 a 52 3 5 10 13 100

Nor vé gia1 1 14 a 42 12 3 3 26 100

Olasz or szág 22 33 2 6 25 2 x(8) 10 100

Por tu gá lia 68 12 x(5) x(5) 11 x(5) 2 7 100

Spa nyol or szág 35 25 x(5) 6 11 x(7) 7 17 100

Svájc 3 9 a 49 6 7 10 16 100

Svéd or szág 9 10 a x(5) 49 x(7) 15 17 100

Szlo vá kia 1 14 a 39 35 a 1 10 100

Tö rök or szág 66 9 a 6 10 a x(8) 9 100

Új-Zé land x(2) 24 a 21 19 7 15 14 100

Or szá gok át la ga 15 19 3 16 22 3 8 15 100

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 2000. évi adat.

For rás: OECD EAG 2002 A3.1a.
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 5.3. táb lá zat 

A leg alább kö zép fo kú1 vég zett ség gel ren del ke zõ né pes ség százalékos aránya
kor cso port ok sze rint (2001)

Országok
Kor cso port

25–64 25–34 35–44 45–54 55–64

Auszt rá lia 59 71 60 55 44

Auszt ria2 76 83 80 72 63

Bel gi um2 59 75 63 51 38

Cseh or szág 86 92 90 84 76

Dá nia 80 86 80 80 72

Egye sült Ál la mok 88 88 89 89 83

Egye sült Ki rály ság3 63 68 65 61 55

Finn or szág 74 87 84 70 51

Fran cia or szág3 64 78 67 58 46

Gö rög or szág 51 73 60 43 28

Hol lan dia2,3 65 74 69 60 51

Ír or szág 58 73 62 48 35

Iz land 57 61 60 56 46

Ja pán 83 94 94 81 63

Ka na da 82 89 85 81 67

Ko rea 68 95 77 49 30

Len gyel or szág 46 52 48 44 36

Lu xem burg 53 59 57 47 42

Ma gyar or szág 70 81 79 72 44

Me xi kó 22 25 25 17 11

Né met or szág 83 85 86 83 76

Nor vé gia2 85 93 90 82 70

Olasz or szág 43 57 49 39 22

Por tu gá lia 20 32 20 14 9

Spa nyol or szág 40 57 45 29 17

Svájc 87 92 90 85 81

Svéd or szág 81 91 86 78 65

Szlo vá kia 85 94 90 83 66

Tö rök or szág 24 30 24 19 13

Új-Zé land 76 82 80 75 60

Or szá gok át la ga 64 74 68 60 49

1 Nem vet tük fi gye lem be az ISCED 3C rö vid prog ram ja it.
2 2000. évi adat.
3 Nem min den ISCED 3 prog ram fe lel meg az ISCED 3C hosszú prog ra mok kö ve tel mé nye i nek. 

For rás: OECD EAG 2002 A1.2.

201

T á b l á z a t o k



 5.4. táb lá zat 

A fel sõ fo kú vég zett sé get szer zett né pes ség (2001)
A B tí pu sú fel sõ fo kú vég zett sé get, A tí pu sú fel sõ fo kú vég zett sé get szer zett vagy ku ta tói prog ra mot vég zett né pes ség

szá za lé kos ará nya korcsoportok sze rint

Országok

B tí pu sú fel sõ fo kú prog ram A tí pu sú fel sõ fo kú prog ram és ku ta tói prog ram

25–64 25–34 35–44 45–54 55–64 25–64 25–34 35–44 45–54 55–64

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Auszt rá lia 10 10 10 10 9 19 24 19 19 12

Auszt ria1 7 8 8 7 5 7 7 8 6 4

Bel gi um1 15 19 16 13 9 12 17 13 10 8

Cseh or szág x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 11 11 13 11 9

Dá nia 19 18 20 21 16 8 11 8 6 4

Egye sült Ál la mok 9 9 10 10 7 28 30 28 30 24

Egye sült Ki rály ság 8 9 9 8 7 18 21 18 18 12

Finn or szág 17 20 21 16 12 15 18 16 13 11

Fran cia or szág 11 17 12 9 6 12 18 11 10 8

Gö rög or szág 5 7 7 4 3 12 17 14 12 6

Hol lan dia1 3 2 3 3 2 21 24 22 20 15

Ír or szág 22 28 23 18 13 14 20 14 11 8

Iz land 6 6 8 6 4 19 21 21 19 11

Ja pán 15 23 19 11 5 19 24 25 17 10

Ka na da 21 25 23 20 15 20 25 20 20 15

Ko rea 7 15 6 2 1 17 25 20 11 8

Len gyel or szág x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 12 15 11 11 10

Lu xem burg 7 8 6 6 5 11 15 11 10 8

Ma gyar or szág x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 14 15 15 14 12

Me xi kó 2 3 2 1 0 13 15 15 11 7

Né met or szág 10 8 11 10 10 13 14 15 15 10

Nor vé gia1 3 3 3 3 2 26 32 26 23 19

Olasz or szág x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 10 12 11 10 6

Por tu gá lia 2 3 3 2 2 7 11 7 5 3

Spa nyol or szág 7 12 7 3 2 17 24 18 13 8

Svájc 10 10 11 9 8 16 16 18 15 13

Svéd or szág 15 17 17 14 10 17 20 16 17 15

Szlo vá kia 1 1 1 1 0 10 11 11 10 8

Tö rök or szág x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 9 10 8 9 6

Új-Zé land 15 12 16 18 17 14 17 15 14 7

Or szá gok át la ga 8 10 9 7 6 15 18 16 14 10

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 2000. évi adat.

For rás: OECD EAG 2002 A2.3.
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 5.5. táb lá zat 

Vár ha tó is ko lá zá si idõ (2000)
A vár ha tó an is ko lá zás sal töl tött idõ évek ben, a je len le gi fel té te lek mel lett, nem szá mít va az öt éven alu li gye re kek

ok ta tá sát, ne ve lé sét

Ország

2000
A vár ha tó ta -
nul má nyi idõt
jel zõ mu ta tó
vál to zá sa az

összes ok ta tá -
si szin ten

(1995=100)

Tel jes ide jû és rész ide jû ok ta tás
Tel jes ide jû

ok ta tás
Rész ide jû

ok ta tás

az összes ok ta tá si szin ten

az alap fo kú
és az alsó
kö zép fo kú
ok ta tás ban

a fel sõ kö zép -
fo kú

ok ta tás ban

a fel sõ ok ta tás -
nak nem
szá mí tó

posztszekunder 
ok ta tás ban

a fel sõ ok ta tás -
ban

az összes
ok ta tá si
szin ten

az összes
ok ta tá si
szin ten

fiúk és lá nyok fiúk lá nyok fiúk és lá nyok fiúk és lá nyok fiúk és lá nyok

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

OECD-országok

Auszt rá lia 20,7   20,1   20,1   11,8   4,7   0,6   3,0   14,6   6,2   108   

Auszt ria 15,9   15,9   15,9   8,2   3,8   0,5   2,4   15,7   0,2   102   

Bel gi um 18,7   18,3   19,2   9,1   5,4   0,4   2,7   16,2   2,6   104   

Cseh or szág 15,6   15,5   15,6   9,1   3,1   0,3   105,0   15,4   0,2   109   

Dá nia 17,8   17,4   18,4   9,7   3,5    n   2,6   17,9    n   105   

Egye sült Ál la mok 16,7   16,2   17,1   9,4   2,6   0,4   3,4   15,0   1,7   m   

Egye sült Ki rály ság 18,9   17,9   19,8   8,9   7,4   x(5)   2,5   14,6   4,3   110   

Finn or szág 18,7   18,1   19,4   9,1   4,4   0,1   4,1   18,7    n   112   

Fran cia or szág 16,5   16,3   16,7   9,4   3,3    n   2,6   16,5    n   100   

Gö rög or szág 16,1   15,9   16,3   9,2   2,8   0,5   2,8   15,9   0,2   116   

Hol lan dia 17,2   17,4   17,0   10,5   3,3   0,1   2,4   16,5   0,7   m   

Ír or szág 15,9   15,5   16,4   10,8   2,3   0,6   2,3   15,3   0,6   103   

Iz land 18,0   17,3   18,6   9,9   4,7   0,1   2,3   16,0   1,9   m   

Ja pán m   m   m   9,2   3,0   m   m   m   m   m   

Ka na da m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Ko rea 16,0   16,9   15,5   8,9   2,9   a   3,7   16,0    n   111   

Len gyel or szág 16,3   15,9   16,8   8,0   4,1   0,3   2,6   14,4   1,9   113   

Lu xem burg m   m   m   9,2   3,6   0,1   m   m   m   m   

Ma gyar or szág 16,4   16,2   16,6   8,2   3,8   0,6   2,0   14,9   1,5   114   

Me xi kó 12,6   12,7   12,6   9,4   1,4   a   1,0   12,6    n   105   

Né met or szág 17,2   17,3   17,0   10,1   3,0   0,5   2,0   17,1   0,1   105   

Nor vé gia 17,9   17,3   18,6   9,9   3,9   0,1   3,2   16,6   1,3   102   

Olasz or szág 15,8   15,6   15,9   8,2   4,3   0,1   2,3   15,3   n   m   

Por tu gá lia 17,0   16,7   17,4   10,8   3,0   n   2,4   13,9   3,1   103   

Spa nyol or szág 17,5   17,1   17,9   11,0   2,2   0,3   3,0   16,8   0,6   103   

Svájc 16,4   16,7   16,0   9,6   3,3   0,2   1,7   16,0   0,4   m   

Svéd or szág 20,2   18,6   22,0   9,8   5,4   0,1   3,1   16,1   4,1   m   

Szlo vá kia m   m   m   m   m   0,1   1,5   m   m   m   

Tö rök or szág 10,1   11,6   8,8   7,5   1,7   a   0,8   10,1    n   107   

Új-Zé land 17,3   16,6   18,1   10,1   3,8   0,3   3,1   15,4   2,0   m   

Or szá gok át la ga 16,8   16,6   17,1   9,4   3,6   0,2   2,5   15,5   1,2   106   

Nem OECD-országok

Iz ra el 15,5   m   m   8,6   3,1   0,1   2,6   8,6   6,9   m   

For rás: OECD EAG 2002 C1.1.
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 5.6. táb lá zat 

A né pes ség is ko lai vég zett sé ge1, ne mek sze rint (2001)
A né pes ség leg alább kö zép fo kú vagy leg alább fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ szá za lé ka, kor cso port ok

és nemek sze rint

Ország Nem
Leg alább kö zép fo kú vég zett ség1 Leg alább fel sõ fo kú vég zett ség

25–64 25–34 35–44 45–54 55–64 25–64 25–34 35–44 45–54 55–64

Auszt rá lia 
Fér fi ak 66 73 67 65 54 27 29 27 29 22

Nõk 52 68 54 45 34 31 38 32 29 21

Auszt ria2
Fér fi ak 82 86 85 79 73 17 16 19 17 15

Nõk 69 81 75 64 52 11 14 14 10 5

Bel gi um2
Fér fi ak 59 74 61 53 42 27 33 28 23 20

Nõk 58 77 65 50 35 28 39 31 23 14

Cseh or szág 
Fér fi ak 91 93 93 90 86 13 12 14 14 12

Nõk 82 92 87 78 68 9 11 12 8 7

Dá nia
Fér fi ak 82 85 82 83 75 24 25 24 25 21

Nõk 79 88 79 78 69 29 34 32 29 19

Egye sült Ki rály ság3
Fér fi ak 69 70 70 71 63 27 30 28 28 20

Nõk 57 65 59 52 42 25 29 26 24 17

Egye sült Ál la mok 
Fér fi ak 87 87 88 89 83 37 36 37 41 35

Nõk 88 89 89 89 82 37 42 38 38 27

Finn or szág
Fér fi ak 72 84 81 68 51 29 30 32 28 25

Nõk 76 90 87 72 51 36 46 42 31 22

Fran cia or szág3
Fér fi ak 67 78 69 62 52 22 32 21 19 16

Nõk 61 78 66 55 40 24 37 24 18 13

Gö rög or szág
Fér fi ak 54 69 62 47 33 20 21 24 20 13

Nõk 49 76 58 40 23 16 27 19 11 6

Hol lan dia2,3
Fér fi ak 63 73 71 67 62 26 27 27 27 22

Nõk 61 75 67 53 41 21 26 22 18 13

Ír or szág
Fér fi ak 55 71 59 46 35 35 45 37 30 22

Nõk 60 76 66 50 36 36 50 36 28 20

Iz land
Fér fi ak 64 64 67 66 58 24 25 27 26 16

Nõk 49 59 54 44 33 25 29 31 22 15

Ja pán 
Fér fi ak 83 92 93 80 65 36 46 46 32 20

Nõk 83 95 95 82 61 32 49 41 25 11

Ka na da 
Fér fi ak 81 88 83 81 68 39 45 39 38 30

Nõk 82 91 86 81 65 44 56 46 40 30

Ko rea 
Fér fi ak 76 95 84 61 45 30 42 34 19 15

Nõk 59 91 68 35 16 18 35 17 7 3

Len gyel or szág
Fér fi ak 39 44 39 38 34 11 12 9 10 11

Nõk 52 60 56 51 38 13 18 13 11 10

Lu xem burg
Fér fi ak 58 62 61 54 53 21 25 20 19 20

Nõk 47 57 53 40 31 15 22 15 12 8

Ma gyar or szág 
Fér fi ak 75 81 82 79 49 14 13 13 14 14

Nõk 66 80 75 65 40 15 16 18 14 10

Me xi kó
Fér fi ak 22 23 25 19 12 18 20 22 17 10

Nõk 22 27 24 16 10 12 16 13 7 4

Né met or szág
Fér fi ak 87 87 88 88 85 28 23 30 31 28

Nõk 78 84 83 78 67 18 20 21 18 12

Nor vé gia2
Fér fi ak 86 93 90 83 73 28 30 28 28 23

Nõk 84 94 91 80 66 29 40 30 25 18

Olasz or szág 
Fér fi ak 44 55 48 42 26 10 10 11 11 8

Nõk 43 60 51 35 18 10 13 11 10 5

Por tu gá lia 
Fér fi ak 19 28 19 14 10 7 10 7 6 5

Nõk 21 37 21 13 7 11 17 11 7 4

Spa nyol or szág 
Fér fi ak 42 55 46 34 22 24 32 25 19 14

Nõk 40 59 46 26 14 23 39 25 13 7

Svájc 
Fér fi ak 90 93 92 88 87 35 35 37 34 33

Nõk 85 91 88 82 75 16 17 21 15 8

Svéd or szág 
Fér fi ak 79 90 84 76 63 30 34 31 29 24

Nõk 82 91 88 81 67 34 39 35 34 25

Szlo vá kia
Fér fi ak 90 95 92 89 79 11 11 11 12 10

Nõk 81 93 88 78 56 11 12 12 10 7

Tö rök or szág 
Fér fi ak 28 35 28 23 15 10 11 9 11 8

Nõk 19 25 18 13 10 7 9 7 6 4

Új-Zé land 
Fér fi ak 77 82 80 78 65 26 26 27 29 23

Nõk 74 82 79 73 55 32 31 34 35 26

Or szá gok át la ga
Fér fi ak 66 73 70 64 54 24 26 25 23 18

Nõk 62 74 67 57 43 22 29 24 19 13

1 Ki vé ve az ISCED 3 rö vid prog ra mo kat.
2 2000. évi adat.
3 Nem min den ISCED 3 prog ram fe lel meg az ISCED 3 hosszú prog ra mok mi ni má lis kö ve tel mé nye i nek. 

For rás: OECD EAG 2002 A3.1c.
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 5.7. táb lá zat 

Be is ko lá zá si ará nyok az ál la mi és ma gán in téz mé nyek ben, kor szerint (2000)

Ország

Az is ko la kö te les 
kor vége (a ta -
nu lók élet ko ra)

Azok nak
az év fo lyam ok -
nak a szá ma,
ame lyek be a

né pes ség több
mint 90%-át
be is ko láz zák

Az a kor cso -
port, amely ben

a né pes ség
több mint

90%-át
be is ko láz zák

A ta nu lók élet ko ra

az óvo dá ba
járó 3–4 éve sek 

szá za lé kos
ará nya

az óvo dá ba/is -
ko lá ba járó

5–14 éve sek
szá za lé kos

ará nya 

az is ko lá ba járó 
15–19 éve sek

szá za lé kos
aránya

az is ko lá ba járó 
20–29 éve sek

szá za lé kos
ará nya

az is ko lá ba járó 
30–39 éve sek

szá za lé kos
ará nya

az is ko lá ba járó 
40 éve sek és

idõ seb bek
szá za lé kos

ará nya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

OECD-országok

Auszt rá lia 15   12   5–16   34,2   100,0   81,8   28,2   14,9   7,1   

Auszt ria 15   11   6–16   60,6   98,2   76,4   17,9   3,1   x(8)   

Bel gi um 18   15   3–17   118,7   99,1   90,5   25,2   8,4   1,4   

Cseh or szág 15   12   5–16   70,6   99,8   80,8   14,2   1,1   n   

Dá nia 16   13   4–16   81,4   99,2   80,4   29,9   5,6   0,9   

Egye sült Ál la mok 17   10   6–15   49,9   99,3   73,9   21,2   5,4   1,5   

Egye sült Ki rály ság 16   12   4–15   81,1   98,9   73,3   23,8   13,2   5,4   

Finn or szág 16   11   7–17   38,0   91,6   84,8   37,9   9,7   1,8   

Fran cia or szág 16   15   3–17   117,7   99,8   86,4   19,1   1,7   x(8)   

Gö rög or szág 14,5 12   6–19   28,9   99,8   87,4   16,9   0,1    n   

Hol lan dia 18   14   4–17   49,9   99,4   86,6   22,9   3,0   0,6   

Ír or szág 15   12   5–16   26,9   100,5   79,8   15,6   3,4   x(8)   

Iz land 16   13   4–16   123,9   98,5   78,9   30,5   6,5   1,8   

Ja pán 15   14   4–17   77,4   101,2   m    m    m    m    

Ka na da 16   m   m    m    m    m    m    m    m    

Ko rea 14   12   6–17   17,5   92,3   78,6   23,9   1,4   0,3   

Len gyel or szág 15   11   6–16   29,2   93,6   84,2   24,4   3,0   m    

Lu xem burg 15   12   4–15   65,8   95,3   73,7   4,6   0,4    n    

Ma gyar or szág 16   12   5–16   79,2   99,9   81,1   18,7   4,2   0,1   

Me xi kó 15   7   6–12   35,5   94,8   41,0   9,1   2,8   0,7   

Né met or szág 18   12   6–17   67,9   99,4   88,3   23,6   2,8   0,2   

Nor vé gia 16   12   6–17   74,5   97,4   85,5   27,5   6,1   1,3   

Olasz or szág 14   12   3–14   97,5   99,7   65,5   18,7   2,3   0,1   

Por tu gá lia 14   10   6–15   63,9   105,2   80,3   19,9   3,0   0,5   

Spa nyol or szág 16   13   4–16   98,1   104,4   79,5   24,3   2,7   0,4   

Svájc 15   11   6–16   20,8   98,8   83,5   18,9   3,3   0,1   

Svéd or szág 16   13   6–18   70,5   97,8   86,4   33,4   15,0   3,4   

Szlo vá kia 15   m   m    m    m    m    m    m    m    

Tö rök or szág 14   5   7–11   n   80,2   28,4   5,2   0,2   n   

Új-Zé land 16   13   4–16   86,8   99,0   72,4   21,4   9,0   3,1   

Or szá gok át la ga 16   12   ~   63,8   97,9   77,3   21,4   4,9   1,3   

Nem OECD-ország

Iz ra el 15   11   5-16   104,6   96,9   63,3   15,1   3,6   0,8   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel. A kö te le zõ ok ta tás vége azt az élet kort je len ti, amely ben meg szû nik a diák is ko la kö te le zett sé ge. Ha pél dá ul a kö te le zõ ok ta tás
vége 18, ez azt je len ti, hogy a 18 év alat ti a kat tör vény kö te le zi az ok ta tás ban való rész vé tel re.

For rás: OECD EAG 2002 C1.2.
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 5.8. táblázat 

Is ko la vál tá si jel lem zõk 15, 16, 17, 18, 19 és 20 éves kor ban (1999)
Net tó be is ko lá zá si ará nyok ok ta tá si szin tek sze rint ál la mi és ma gán in téz mé nyek ben (állományi létszám alapján) 

Ország

15
éves

16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20 éves

a lo ks ipé zök 
A

ke né sé zgé vle
a jtno põdi

 ú ko fpé zök
sá ta tko

 ú ko fpé zök
sá ta tko

ka nsá ta tk oõ slef
ó tí

 mázs 
men

rédnukezstzsop

sá ta tk oõ slef

 ú ko fpé zök
sá ta tko

ka nsá ta tk oõ slef
ó tí

 mázs 
men

rednukezstzsop

sá ta tk oõ slef

 ú ko fpé zök
sá ta tko

ka nsá ta tk oõ slef
ó tí

 mázs 
men

rednukezstzsop

sá ta tk oõ slef

 ú ko fpé zök
sá ta tko

ka nsá ta tk oõ slef
ó tí

 mázs 
men

rednukezstzsop

sá ta tk oõ slef

 ú ko fpé zök
sá ta tko

ka nsá ta tk oõ slef
ó tí

 mázs 
men

rednukezstzsop

sá ta tk oõ slef

OECD-országok (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Auszt rá lia 19  96  92   n  n  78  1  5  36  3  29  23  3  34  18  2  32  

Auszt ria 17–19  95  92   n a  76  11   n  43  18  6  15  11  14  5  4  20  

Bel gi um 18–19  100  98   n  n  95   n  1  44  6  35  22  6  46  12  4  47  

Cseh or szág 18–19  100  100  a  n  83  5   n  42  9  10  12  5  18  3  2  20  

Dá nia 19–20  92  93   n n  82   n   n  76   n   n  55   n  3  30   n  10  

Egye sült Ál la mok 18  107  88   n  n  81   n  1  25  3  35  5  4  41  1  3  34  

Egye sült Ki rály ság 16–18  103  84  x  n  71  x  2  29  x  24  16  x  33  13  x  34  

Finn or szág 19  100  94  x n  96  x   n  84  x(8)  1  27  x  19  16  x  31  

Fran cia or szág 18–20  97  95   n  n  89   n  2  55   n  25  30   n  38  12   n  42  

Gö rög or szág 18  93  92  a a  65  a  a  16  4  48  18  4  69   n  5  57  

Hol lan dia 18–19  102  107  a a  91   n  4  64   n  16  29   n  26  25  1  31  

Ír or szág 17–18  96  92   n  n  72  4  5  29  13  32  3  10  36   n  7  35  

Iz land 20  98  90  a a  77  a  a  67  a   n  63  a  1  36   n  11  

Ja pán 18  99  95  a a  94  a  n  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Ka na da 18  98  93  n n  75  6  3  29  10  15  8  9  30  7  6  33  

Ko rea 17–18  97  98  a  n  93  a  3  12  a  44  2  a  59   n  a  53  

Len gyel or szág 18–20  88  90  a a  89  a  x  73   n  1  29  6  25  13  8  30  

Lu xem burg 18–19  92  87  a a  81  a  a  65  n  m  42  n  m  24  1  m  

Ma gyar or szág 16–18  96  93  n a  87  1  a  46  13  11  15  14  21  8  9  24  

Me xi kó 18  52  43  a a  32  a  3  17  a  10  22  a  13  4  a  13  

Né met or szág 19  98  97  n  n  92  n  1  82   n  3  40  19  8  18  15  15  

Nor vé gia 19  100  94  n  n  93   n   n  87   n   n  42  n  14  18  1  28  

Olasz or szág 17–19  88  79  n a  73  n  a  64  n  5  19  1  27  7  n  28  

Por tu gá lia 18  92  83  a a  80  a  4  50  a  16  28  a  26  12  a  29  

Spa nyol or szág 16–18  95  85  2 a  75  4   n  35  7  24  19  7  32  11  8  37  

Svájc 18–20  97  90   n  n  84   n   n  77  1  1  54  3  6  24  4  13  

Svéd or szág 19  97  97  a  n  97  a   n  95   n   n  31  2  13  22  2  22  

Szlo vá kia m  99  99  n n  86   n   n  41  1  15  8  2  23  2  1  23  

Tö rök or szág 17  40  37  a n  22  a  3  8  a  10  6  a  15  a  a  15  

Új-Zé land 18  96  89  n n  71  1  3  28  3  23  13  3  32  8  2  33  

Or szá gok át la ga 18  93  89   n   n  79  1  1  49  3  16  24  4  26  12  3  29  

Nem OECD-ország

Iz ra el 17  95   92   a   n  85   n    n   19   1   1   3   1   4   1   1   7   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

For rás: OECD EAG 2001 C1.3.
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 5.9. táb lá zat 

Az alap fo kú és kö zép fo kú ok ta tá si ál la mi és ma gán in téz mé nyek tel jes ide jû
és rész ide jû tanulói (2000)

A di á kok meg osz lá sa, a ta nu lás for má ja és in téz mény tí pus sze rint (%)

Ország

In téz mény tí pus A ta nu lás for má ja

alap fo kú ok ta tás alsó kö zép fo kú ok ta tás fel sõ kö zép fo kú ok ta tás
alap fo kú és kö zép fo kú

ok ta tás

ál la mi
ál lam tól

füg gõ ma gán
füg get len
ma gán

ál la mi
ál lam tól

füg gõ ma gán
füg get len
ma gán

ál la mi
ál lam tól

füg gõ ma gán
füg get len
ma gán

tel jes ide jû
ok ta tás

rész ide jû
ok ta tás

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

OECD-országok

Auszt rá lia 72,8  27,2  a  69,1  30,9  a  82,9  17,1  a  74,0  26,0  

Auszt ria 95,8  4,2  x(2)  92,6  7,4  x(5)  90,6  9,4  x(9)  99,4  0,6  

Bel gi um 45,6  54,4  m  41,9  58,1  m  39,9  60,1  m  84,1  15,9  

Cseh or szág 99,1  0,9  a  98,3  1,7  a  89,5  10,5  a  99,7  0,3  

Dá nia 89,2  10,8  a  78,4  21,6  a  98,0  2,0  a  100,0  a  

Egye sült Ál la mok 88,4  a  11,6  90,1  a  9,9  90,6  a  9,4  100,0  n  

Egye sült Ki rály ság 95,3  a  4,7  93,6  0,3  6,1  29,6  67,4  3,0  77,0  23,0  

Finn or szág 98,9  1,1  a  96,0  4,0  a  89,8  10,2  a  100,0  a  

Fran cia or szág 85,4  14,3  0,2  79,2  19,8  1,0  69,7  16,6  13,7  100,0  a  

Gö rög or szág 93,0  a  7,0  95,0  a  5,0  93,9  a  6,1  98,3  1,7  

Hol lan dia 31,4  68,6  a  24,6  75,3  0,2  7,8  90,0  2,2  97,6  2,4  

Ír or szág 98,8  n  1,2  100,0  n  n  98,8  n  1,2  99,9  0,1  

Iz land 98,6  1,4  n  99,0  1,0  n  94,2  5,8  n  92,9  7,1  

Ja pán 99,1  a  0,9  94,4  a  5,6  69,4  a  30,6  99,0  1,0  

Ka na da m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Ko rea 98,5  a  1,5  77,6  22,4  a  45,0  55,0  a  100,0  a  

Len gyel or szág 99,2  0,8  a  99,0  1,0  a  93,9  6,1  0,1  95,5  4,5  

Lu xem burg 93,2  1,0  5,8  79,0  14,0  6,9  85,0  7,7  7,4  100,0  n  

Ma gyar or szág 94,9  5,1  a  95,0  5,0  a  90,6  9,4  a  97,0  3,0  

Me xi kó 92,6  a  7,4  86,6  a  13,4  78,6  a  21,4  100,0  a  

Né met or szág 97,8  2,2  x(2)  93,3  6,7  x(5)  93,2  6,8  x(8)  99,8  0,2  

Nor vé gia 98,5  1,5  x(2)  98,1  1,9  x(5)  89,1  10,9  x(8)  98,6  1,4  

Olasz or szág 93,4  a  6,6  96,5  a  3,5  93,7  0,9  5,4  100,0  a  

Por tu gá lia 90,4  a  9,6  90,1  a  9,9  85,0  a  15,0  93,5  6,5  

Spa nyol or szág 66,6  30,2  3,2  67,1  29,8  3,2  78,9  10,0  11,1  96,2  3,8  

Svájc 96,7  1,2  2,2  93,2  2,5  4,3  91,4  3,6  5,0  99,7  0,3  

Svéd or szág 96,6  3,4  a  97,3  2,7  a  98,0  2,0  a  84,8  15,2  

Szlo vá kia 96,1  3,9  a  95,2  4,8  a  93,3  6,7  a  98,8  1,2  

Tö rök or szág 98,2  a  1,8  a  a  a  97,5  a  2,5  100,0  a  

Új-Zé land 98,0  a  2,0  95,9  a  4,1  83,0  7,9  9,1  95,2  4,8  

Or szá gok át la ga 89,9  7,8  2,7  83,6  10,4  3,1  81,2  13,9  5,7  96,0  4,0  

Nem OECD-országok

Iz ra el 100,0  a  a  100,0  a  a  100,0  a  a  98,9  1,1  

For rás: OECD EAG 2002 C2.4.
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 5.10. táb lá zat 

Be is ko lá zá si min ták a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban (2000)
Be is ko lá zás az ál la mi és ma gán fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban, az érett sé gi tí pu sa és prog ram tí pus szerint (%)

Ország

A be is ko lá zás meg osz lá sa az érett sé gi tí pu sa sze rint A be is ko lá zás meg osz lá sa prog ram tí pus sze rint

ISCED 3A ISCED 3B ISCED 3C
ál ta lá nos is me re te ket 

nyújt
szak mai kép zést

ké szít elõ
szak mai kép zést

nyújt

eb bõl: ál ta lá nos
is me ret és szak ma -

köz pon tú együtt

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OECD-országok

Auszt rá lia 34,3  a  65,7  34,3  a  65,7  x(6)  

Auszt ria 43,5  48,1  8,5  21,7  7,2  71,1  36,4  

Bel gi um 53,7  a  46,3  33,2  a  66,8  2,8  

Cseh or szág 63,5  0,5  36,0  18,6  1,1  80,2  40,5  

Dá nia 45,3  a  54,7  45,1  0,2  54,7  54,1  

Egye sült Ál la mok m  m  m  m  m  m  m  

Egye sült Ki rály ság 24,3  a  75,7  32,7  x(6)  67,3  x(6)  

Finn or szág 100,0  a  a  44,7  a  55,3  10,7  

Fran cia or szág 67,0  a  33,0  42,6  a  57,4  11,7  

Gö rög or szág 67,9  a  32,1  67,9  a  32,1  a  

Hol lan dia 64,8  a  35,2  31,7  a  68,3  20,4  

Ír or szág 78,1  a  21,9  76,6  23,4  a  a  

Iz land 66,8  0,5  32,7  66,6  1,1  32,3  14,4  

Ja pán 73,9  0,8  25,3  73,9  0,8  25,3  a  

Ka na da m  m  m  m  m  m  m  

Ko rea 63,9  a  36,1  63,9  a  36,1  a  

Len gyel or szág 78,0  a  22,0  35,7  a  64,3  a  

Lu xem burg 61,2  14,4  24,3  36,5  a  63,5  13,7  

Ma gyar or szág 74,6  1,7  23,6  36,0  53,7  10,3  10,3  

Me xi kó 87,0  a  13,0  87,0  a  13,0  a  

Né met or szág 36,8  63,2  a  36,8  a  63,2  48,7  

Nor vé gia 42,7  a  57,3  42,7  a  57,3  a  

Olasz or szág 80,8  1,3  17,9  35,7  39,8  24,6  m  

Por tu gá lia 75,9  17,0  7,0  72,2  a  27,8  m  

Spa nyol or szág 66,5  a  33,5  66,5  a  33,5  5,8  

Svájc 30,0  60,0  10,0  34,3  a  65,7  57,9  

Svéd or szág 49,0  a  0,4  51,2  a  48,8  m  

Szlo vá kia 78,1  a  21,9  21,4  a  78,6  39,7  

Tö rök or szág 90,1  a  9,9  51,0  a  49,0  9,9  

Új-Zé land 65,0  15,8  17,6  m  m  m  m  

Or szá gok át la ga 63,9  7,8  26,6  48,3  5,1  46,9  17,1  

Nem OECD-országok

Iz ra el 95,8  x(1)  4,2  67,1  a  32,9  m  

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

For rás: OECD EAG 2002 C2.5.
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 5.11. táb lá zat 

A fel sõ ok ta tá si ta nul má nyok vár ha tó idõ tar ta ma évek ben és az összes fel sõ ok ta tá si
be is ko lá zás változása (2000)

A vár ha tó idõ tar ta m a je len le gi fel té te lek mel lett, ne mek és ta go za tok sze rint,
va la mint vál to zás a fel sõ ok ta tá si beiskolázásban (1995=100)

Ország

B tí pu sú fel sõ ok ta tás A tí pu sú fel sõ ok ta tás
Összes fel sõ ok ta tás (A tí pu sú,

B tí pu sú és ku ta tá si prog ra mok)
Be is ko lá zás vál to zá sa (1995=100)

nap pa li és le ve le zõ
tagozat

nap pa li
ta go zat

nap pa li és le ve le zõ
tagozat

nap pa li
ta go zat

nap pa li és le ve le zõ
tagozat

nap pa li
ta go zat

összes
fel sõ ok ta tás

mi nek tu laj do nít ha tó

F+N Nõk F+N F+N Nõk F+N F+N Nõk F+N
né pes ség
vál to zá sa

be is ko lá zá si 
ará nyok

vál to zá sa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

OECD-országok

Auszt rá lia 0,7 0,7 0,2 2,2 2,5 1,4 3,0 3,3 1,7 108 102 106

Auszt ria 0,2 0,3 0,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 109 69 144

Bel gi um 1,4 1,6 1,1 1,3 1,3 1,3 2,7 2,9 2,3 111 94 117

Cseh or szág 0,2 0,3 0,2 1,2 1,2 1,1 1,5 1,6 1,4 150 102 147

Dá nia 1,1 1,5 1,1 1,4 1,4 1,4 2,6 3,0 2,6 115 95 121

Egye sült Ál la mok 0,7 0,8 0,3 2,6 3,0 1,7 3,4 3,8 2,1 m m m

Finn or szág 0,2 0,3 0,2 3,6 3,9 3,6 4,1 4,4 4,1 116 100 116

Fran cia or szág 0,6 0,7 0,6 1,8 2,0 1,8 2,6 2,8 2,6 98 91 107

Gö rög or szág 0,9 0,9 0,9 1,9 2,0 1,9 2,8 2,9 2,8 143 96 151

Hol lan dia n n n 2,4 2,4 2,0 2,4 2,5 2,1 m m m

Ír or szág x(7) x(8) x(9) x(7) x(8) x(9) 2,3 2,4 1,8 125 109 116

Iz land 0,2 0,2 0,1 2,1 2,7 1,7 2,3 2,9 1,9 133 101 131

Ja pán m m m m m m m m m m m m

Ka na da m m m m m m m m m m m m

Ko rea 1,5 1,1 1,5 2,2 1,6 2,2 3,7 2,7 3,7 148 87 161

Len gyel or szág1 n n n 2,6 3,0 1,3 2,6 3,1 1,4 208 119 173

Lu xem burg m m m m m m m m m m m m

Ma gyar or szág* n n n 1,9 2,1 1,1 2,0 2,2 1,1 180 110 164

Me xi kó n n n 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 128 106 121

Nagy-Bri tan nia 0,7 0,8 0,2 1,7 1,9 1,4 2,5 2,8 1,7 112 97 115

Né met or szág* 0,3 0,4 0,3 1,7 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 95 89 107

Nor vé gia 0,3 0,2 0,2 2,9 3,5 2,1 3,2 3,7 2,4 105 94 112

Olasz or szág n n n 2,2 2,4 2,2 2,2 2,5 2,2 103 m m

Por tu gá lia 0,6 0,6 0,6 1,7 2,0 1,7 2,4 2,7 2,4 124 98 127

Spa nyol or szág 0,3 0,3 0,3 2,6 2,8 2,4 2,9 3,2 2,7 120 93 129

Svájc 0,4 0,3 0,1 1,2 1,1 1,2 1,7 1,5 1,4 m m m

Svéd or szág 0,1 0,1 0,1 2,8 3,4 1,6 3,1 3,6 1,7 122 95 129

Szlo vá kia 0,1 0,1 n 1,3 1,4 1,0 1,5 1,5 1,0 m m m

Tö rök or szág* 0,2 0,1 0,2 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8 86 110 79

Új-Zé land 0,8 0,9 0,4 2,3 2,7 1,6 3,1 3,6 2,0 m m m

Or szá gok át la ga 0,4 0,5 0,3 2,0 2,1 1,6 2,5 2,7 2,0 124 98 127

Nem OECD or szá gok

Iz ra el 0,5 0,6 0,5 2,1 2,4 1,6 2,6 3,0 2,2 m m m

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban ta lál ha tó.

1 Nem tar tal maz za a ku ta tá si prog ra mo kat.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 C2.2.
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 5.12. táb lá zat 

Be lé pé si ará nyok a fel sõ ok ta tás ban és az újon nan be lé põk élet ko ri meg osz lá sa (2000)
A net tó be lé pé si ará nyok össze ge min den élet kor ra, ne mek és prog ram tí pus sze rint

Ország

B tí pu sú fel sõ ok ta tás A tí pu sú fel sõ ok ta tás

net tó be lé pé si arány net tó be lé pé si arány élet kor

F+N fér fi ak nõk F+N fér fi ak nõk 20. percentilis1 50. percentilis1 80. percentilis1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

OECD-országok

Auszt rá lia m  m  m  59  52  66  18,4   19,9   27,4   

Auszt ria m  m  m  33  30  37  19,1   20,5   23,6   

Bel gi um 34  28  39  36  36  36  18,3   18,9   22,7   

Cseh or szág 9  6  12  25  26  24  18,7   19,7   21,8   

Dá nia 35  26  45  29  27  32  20,8   22,4   27,9   

Egye sült Ál la mok 14  12  15  43  37  49  18,4   19,4   26,8   

Egye sült Ki rály ság 28  24  32  46  42  49  18,4   19,4   25,4   

Finn or szág a  a  a  71  62  81  19,9   21,6   26,9   

Fran cia or szág m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Gö rög or szág m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Hol lan dia 1  1  2  51  48  54  18,5   19,8   22,8   

Ír or szág 26  23  28  31  29  34  18,3   19,0   19,9   

Iz land 10  11  9  66  48  84  20,9   22,7   28,5   

Ja pán2 32  22  43  39  47  30  m   m   m   

Ka na da m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Ko rea2 50  51  49  45  48  41  m   m   m   

Len gyel or szág m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Lu xem burg m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Ma gyar or szág 2  1  2  65  60  70  19,2   21,0   26,5   

Me xi kó 1  1  1  26  27  26  18,3   19,5   25,7   

Né met or szág 13  9  18  30  30  30  20,1   21,4   24,3   

Nor vé gia 7  9  6  59  45  74  20,1   21,6   29,6   

Olasz or szág3 1  1  1  43  38  49  m   m   m   

Por tu gá lia m  m  m  m  m  m  m   m   m   

Spa nyol or szág 15  15  16  48  42  54  18,4   19,2   22,1   

Svájc 14  15  13  29  32  26  20,3   21,8   26,3   

Svéd or szág 7  7  6  67  54  81  20,2   22,7   32,1   

Szlo vá kia3 3  1  5  37  38  36  18,6  19,5  21,3  

Tö rök or szág 9  11  8  21  26  17  18,3   19,6   23,2   

Új-Zé land 37  31  42  70  57  84  18,9   22,7   <40     

Or szá gok át la ga 15  14  17  45  40  48  –      –   –   

Nem OECD-országok

Iz ra el 31  26  36  49  44  54  m  m  m  

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 Az új be lé põk 20/50/80 szá za lé ka en nél fi a ta labb.
2 A B prog ra mok be lé pé si ará nyát brut tó be lé pé si arány ként szá mí tot tuk.
3 Az A és B prog ra mok be lé pé si ará nyát brut tó be lé pé si arány ként szá mí tot tuk.

For rás: OECD EAG 2002 C2.1.
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 5.13. táb lá zat 

Az ál la mi és a ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be tel jes és rész ide jû ok ta tás ra
be is ko lá zott hall ga tók megoszlása (2000)

A hall ga tók meg osz lá sa a ta nu lás for má ja, in téz mény tí pus és prog ram tí pus szerint (%)

Ország

In téz mény tí pus A ta nu lás for má ja

B tí pu sú fel sõ ok ta tás A tí pu sú fel sõ ok ta tás és ku ta tá si prog ra mok B tí pu sú fel sõ ok ta tás
A tí pu sú fel sõ ok ta tás
és ku ta tá si prog ra mok

ál la mi
ál lam tól füg gõ 

ma gán
füg get len
ma gán

ál la mi
ál lam tól füg gõ 

ma gán
füg get len
ma gán

tel jes ide jû rész ide jû tel jes ide jû rész ide jû

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

OECD-országok

Auszt rá lia 98,9  1,1  a  100,0  a  0,1  32,3  67,7  62,1  37,9  

Auszt ria 64,4  35,6  n  95,8  4,2  n  66,1  33,9  100,0  a  

Bel gi um 48,7  51,3  n  38,7  61,3  n  74,4  25,6  94,9  5,1  

Cseh or szág 66,3  33,7  a  100,0  a  a  100,0  n  92,4  7,6  

Dá nia 99,6  0,4  a  100,0  a  a  100,0  a  100,0  a  

Egye sült Ál la mok 92,4  a  7,5  68,7  a  31,3  44,2  55,8  64,7  35,3  

Egye sült Ki rály ság a  100,0  n  a  100,0  n  30,5  69,5  76,0  24,0  

Finn or szág 81,3  18,7  a  89,7  10,3  a  100,0  a  100,0  a  

Fran cia or szág 73,2  9,1  17,7  89,4  0,8  9,8  100,0  a  100,0  a  

Gö rög or szág 100,0  a  a  100,0  a  a  100,0  a  100,0  a  

Hol lan dia 8,9  91,1  m  31,3  68,7  m  69,3  30,7  82,6  17,4  

Ír or szág 94,2  a  5,8  95,3  a  4,7  60,7  39,3  86,8  13,2  

Iz land 43,8  56,2  n  95,4  4,6  n  71,2  28,8  80,9  19,1  

Ja pán 9,4  a  90,6  27,3  a  72,7  96,7  3,3  90,6  9,4  

Ka na da m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Ko rea 14,0  a  86,0  23,2  a  76,8  100,0  a  100,0  a  

Len gyel or szág 89,0  10,2  0,7  72,2  a  27,8  78,0  22,0  53,9  46,1  

Lu xem burg 100,0  a  a  100,0  a  a  99,3  0,7  100,0  a  

Ma gyar or szág 100,0  n  a  87,0  13,0  a  87,7  12,3  58,0  42,0  

Me xi kó 100,0  a  a  69,0  a  31,0  100,0  a  100,0  a  

Né met or szág 63,2  36,8  x(2)  100,0  a  a  84,9  15,1  100,0  a  

Nor vé gia 74,9  25,1  x(2)  88,6  11,4  x(5)  87,2  12,8  72,8  27,2  

Olasz or szág 85,3  a  14,7  93,8  a  6,2  100,0  a  100,0  a  

Por tu gá lia 80,0  a  20,0  64,3  a  35,7  m  m  m  m  

Spa nyol or szág 77,3  16,3  6,3  88,7  n  11,3  99,6  0,4  91,5  8,5  

Svájc 37,7  39,2  23,1  92,4  6,1  1,5  32,9  67,1  94,5  5,5  

Svéd or szág 71,4  1,6  27,0  94,6  5,4  a  93,0  7,0  54,0  46,0  

Szlo vá kia 94,9  5,1  a  100,0  a  n  64,8  35,2  71,9  28,1  

Tö rök or szág 97,6  a  2,4  95,7  a  4,3  100,0  a  100,0  a  

Új-Zé land 81,3  18,2  0,5  99,0  1,0  n  45,0  55,0  69,7  30,3  

Or szá gok át la ga 71,6  18,3  10,1  80,0  9,6  10,4  79,4  20,6  85,0  15,0  

Nem OECD-országok

Iz ra el 22,0  78,0  x(8)  12,8  79,6  7,9  100,0  n  83,6  19,1  

For rás: OECD EAG 2002 C2.3.
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 5.14. táb lá zat 

A fel sõ ok ta tás ban vég zet tek, tanulmányi te rü let és vég zett sé gi szint szerint (2000)

Ország
Pe da gó gia

Böl csé szet -
tu do mány

 Tár sa da -
lom tu do -

mány,
köz gaz da -
ság és jog

 Szol gál ta -
tá sok

 Mû sza ki
tu do má -

nyok,
gyár tás

és épí tés

 Me zõ gaz -
da ság

 Egész ség -
tu do mány
és szo ci á -
lis te rü let

 Élet tu do -
má nyok

Fi zi kai
tu do má -

nyok

Ma te ma ti ka 
és

sta tisz ti ka
In for ma ti ka

Nem
is mert

vagy nem
meg ha tá -
roz ha tó

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

OECD-országok

Auszt rá lia  
A 11,3    13,9    36,0    2,8    7,9    1,2    15,0    5,6    1,1    0,5    4,6    a    
B m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    

Auszt ria  
A 10,7    9,6    39,1    2,2    17,3    2,9    8,1    3,2    3,1    0,8    2,8    0,2    
B 32,8    1,8    2,9    7,9    33,9    5,6    12,9    n    1,4    0,3    0,6    a    

Bel gi um1 A 7,3    15,5    36,3    1,6    12,5    3,5    13,3    6,3    2,0    0,6    1,0    n    
B 22,6    6,9    25,2    2,3    10,8    0,5    26,6    0,5    0,3    n    4,2    a    

Cseh or szág  
A 13,1    7,1    32,9    2,3    15,5    3,8    12,5    2,2    2,2    1,0    7,3    a    
B a    8,1    35,4    8,0    6,1    2,6    35,1    a    a    a    4,7    a    

Dá nia  
A 1,0    23,6    44,7    0,3    8,9    3,2    5,5    4,2    4,3    1,0    1,8    n    
B 19,2    2,2    7,9    5,4    12,4    1,1    49,2    n    n    n    2,7    0,1    

Egye sült Ál la mok 
A 13,1    14,2    42,2    2,4    6,5    2,3    9,8    4,1    1,5    0,9    2,8    0,3    
B 2,5    0,2    33,4    8,6    18,6    1,9    27,9    a    a    a    6,2    0,8    

Egye sült Ki rály ság
A 10,0    15,7    28,8    n    9,9    1,1    8,3    6,0    5,0    1,3    4,2    9,8    
B 6,1    7,6    22,6    n    9,2    1,6    28,4    1,6    1,5    0,3    7,1    13,9    

Finn or szág*  
A 8,2    12,4    23,5    2,6    24,0    2,3    19,3    1,9    2,7    1,0    2,2    n    
B 0,3    4,2    22,1    16,9    19,5    1,5    31,5    a    a    a    4,0    a    

Fran cia or szág  
A 8,3    19,0    36,6    2,8    11,2    0,8    2,9    6,7    5,8    2,8    2,7    0,3    
B a    1,5    39,5    5,6    25,2    n    20,2    1,8    2,4    0,4    3,3    a    

Gö rög or szág  
A m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
B m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    

Hol lan dia2 
A 16,8    7,3    34,8    2,6    10,4    2,3    20,9    1,1    1,9    0,3    1,5    n    
B a    a    39,7    11,1    2,3    a    37,7    a    a    a    9,2    a    

Iz land  
A 24,8    13,0    28,4    n    7,1    0,7    15,3    4,9    2,1    0,5    3,3    a    
B 6,4    14,0    47,5    n    n    n    n    n    n    n    32,2    a    

Ír or szág  
A 9,0    20,2    30,8    1,4    9,3    1,7    7,8    6,9    3,3    1,1    8,4    0,2    
B 0,9    6,9    31,5    6,0    19,6    0,7    8,9    2,7    4,5    n    17,8    0,5    

Ja pán
A 6,3    18,1    37,2    x(13)    21,3    3,4    5,2    4,4    x(9)    x(9)    x(9)    4,0    
B 8,1    17,9    9,6    22,7    16,9    0,7    18,1    n    x(9)    x(9)    x(9)    6,0    

Ka na da  
A 14,2    14,2    36,8    2,8    8,2    1,3    7,9    5,9    2,1    1,4    2,8    2,4    
B 4,5    7,8    29,0    12,8    16,9    3,3    18,6    0,1    0,1    n    6,0    0,8    

Ko rea  
A 5,6    20,9    22,8    2,5    27,4    3,2    6,6    2,1    4,4    2,1    2,4    a    
B 8,6    14,8    19,7    5,0    38,0    1,3    8,9    n    0,1    n    3,4    a    

Len gyel or szág3 
A 15,1    9,7    48,5    4,8    12,0    2,4    2,8    1,6    1,1    1,0    0,9    a    
B 100,0    a    a    a    a    a    a    a    a    a    a    a    

Lu xem burg  
A m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
B 25,2    a    59,4    a    5,8    a    9,6    a    a    a    a    a    

Ma gyar or szág1 A 24,4    7,1    39,5    6,0    9,8    3,6    7,3    0,5    0,7    0,1    1,0    a    
B n    n    38,9    53,5    4,2    n    n    n    n    3,4    n    a    

Me xi kó  
A 18,6    2,8    44,6    1,3    14,0    2,0    7,8    0,8    1,5    0,4    6,3    a    
B n    0,7    34,4    3,8    37,7    1,8    7,2    0,6    a    0,1    13,7    a    

Né met or szág  
A 8,1    15,0    25,9    1,6    19,0    1,9    15,0    3,0    5,8    1,9    2,8    n    
B 10,9    1,2    9,6    9,6    13,7    3,4    50,3    a    n    a    0,3    1,0    

Nor vé gia  
A 22,7    7,2    22,1    3,3    6,8    1,4    25,3    1,2    1,4    0,3    3,3    4,9    
B a    5,5    51,0    5,2    14,9    0,1    1,0    n    a    a    21,6    0,7    

Olasz or szág  
A 4,3    14,2    37,3    0,3    16,0    2,1    17,3    3,0    1,8    2,8    0,9    n    
B 38,7    61,3    a    a    a    a    a    a    a    a    a    a    

Por tu gá lia1 A 18,7    8,5    38,6    3,7    12,4    1,7    10,6    0,9    1,0    0,7    3,0    a    
B 18,7    8,5    38,6    3,7    12,4    1,7    10,6    0,9    1,0    0,7    3,0    a    

Spa nyol or szág  
A 13,6    9,3    36,0    3,2    12,9    3,0    11,9    2,5    3,3    1,4    2,9    n    
B 4,4    6,7    30,9    12,8    23,6    0,5    10,6    n    n    n    10,3    0,1    

Svájc  
A 9,9    11,8    31,1    3,8    15,7    1,4    11,4    3,3    4,3    1,1    5,8    0,4    
B 14,4    2,7    39,3    10,5    12,6    1,4    12,3    n    n    n    6,8    n    

Svéd or szág  
A 18,8    5,7    21,6    1,0    20,5    1,0    22,8    2,3    2,4    0,6    3,1    n    
B 4,9    6,3    14,6    14,3    23,3    7,1    8,9    0,1    0,1    0,2    20,5    a    

Szlo vá kia  
A 21,0    5,5    30,1    8,3    15,4    4,4    8,5    1,0    1,2    0,6    4,1    a    
B 3,2    12,5    5,0    7,1    6,9    1,5    63,7    n    n    n    n    a    

Tö rök or szág  
A 23,0    11,2    24,2    2,8    13,3    5,1    9,5    2,1    5,3    2,8    0,7    a    
B a    3,7    34,8    6,8    37,6    6,3    5,4    a    n    a    5,4    a    

Új-Zé land  
A 12,6    21,3    28,3    2,0    5,6    1,4    12,9    n    11,3    0,1    1,6    2,8    
B 27,8    13,2    22,4    18,1    3,4    2,4    7,7    n    0,3    n    3,2    1,5    

Or szá gok át la ga
A 13,2    12,6    33,5    2,5    13,2    2,3    11,5    3,1    3,0    1,1    3,1    0,9    
B 13,0    7,6    25,8    9,0    14,7    2,4    18,8    n    n    n    6,8    0,9    

Nem OECD-ország

Iz ra el  
A 18,2    13,6    43,1    m    8,5    0,7    5,7    2,7    1,7    5,9    x(11)    a    
B 17,7    7,5    18,2    a    47,6    a    3,5    a    a    n    x(11)    5,4    

Meg jegy zés: Az 1. osz lop je lö li az is ko la szin tet, A-val je löl tük az A tí pu sú fel sõ ok ta tás ban és ku ta tá si prog ra mok ban szer zett vég zett sé get, B-vel pedig a B
tí pu sú fel sõ ok ta tás ban szer zett vég zett sé get. X-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) 
pél dá ul azt je len ti, hogy az adat a 2. osz lop ban ta lál ha tó.
1 Nem szá mí tot tuk bele a B tí pu sú má sod dip lo más fel sõ ok ta tá si prog ra mo kat.
2 Nem szá mí tot tuk bele a ku ta tá si prog ra mo kat.
3 Nem szá mí tot tuk bele az A tí pu sú fel sõ ok ta tá si prog ra mo kat és a ku ta tá si prog ra mo kat.
* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).
For rás: OECD EAG 2002 A4.1.
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 5.15. táb lá zat 

Fel sõ fo kú vég zett sé gi ará nyok (2000)
A fel sõ fo kú vég zet tek ará nya a szo ká sos korú vég zet tek kor cso port já nak ará nyá ban, 100-szo ros szor zat,

az ok ta tá si prog ram tí pu sa és idõtartama szerint

Ország

B tí pu sú fel sõ fo kú
prog ra mok

(elsõ dip lo ma)

A tí pu sú fel sõ fo kú prog ra mok (elsõ dip lo ma)

Ku ta tói prog ra mok1

min den prog ram

3 éves tõl 5 év nél ke ve -
sebb ide ig tar tó prog ra -
mok (ki vé ve azo kat a

hall ga tó kat, akik ké sõbb 
hosszabb kép zé si
idõ szak hoz kö tött

dip lo mát sze rez tek)

5 év
6 év vagy

hosszabb idõ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Auszt rá lia m  36,3  29,1  7,1  n  1,3  

Auszt ria m  16,0  1,8  14,2  n  1,4  

Bel gi um m  m  m  m  m  0,8  

Cseh or szág* 4,8  13,6  3,7  10,1  a  0,6  

Dá nia 24,5  9,2  m  m  m  1,1  

Egye sült Ál la mok 8,3  33,2  18,8  13,3  2,3  1,3  

Finn or szág* 14,3  36,3  17,2  18,4  0,6  1,9  

Fran cia or szág 18,3  24,6  10,8  13,2  0,9  1,2  

Gö rög or szág m  m  m  m  m  m  

Hol lan dia m  m  m  m  m  1,2  

Ír or szág 15,2  31,2  30,0  1,2  x(4)  0,8  

Iz land* 5,5  33,2  29,2  5,4  n  n  

Ja pán 28,8  30,9  27,2  x(3)  3,3  0,7  

Ka na da m  27,9  19,7  7,1  1,2  0,8  

Ko rea m  m  m  m  m  0,7  

Len gyel or szág m  34,4  11,0  9,6  14,7  m  

Lu xem burg m  m  m  m  m  m  

Ma gyar or szág m  m  m  m  m  0,6  

Me xi kó m  m  m  m  m  m  

Nagy-Bri tan nia m  37,5  m  m  m  1,3  

Né met or szág 10,7  19,3  6,2  13,1  a  2,0  

Nor vé gia m  m  m  m  m  1,0  

Olasz or szág 0,6  18,1  1,8  16,6  n  0,4  

Por tu gá lia m  m  m  m  m  1,0  

Spa nyol or szág 7,8  m  m  m  m  0,5  

Svájc m  10,4  n  9,3  1,1  2,6  

Svéd or szág 4,2  28,1  27,2  1,2  a  2,5  

Szlo vá kia 2,2  m  m  m  m  0,5  

Tö rök or szág m  m  m  m  m  0,2  

Új-Zé land m  m  m  m  m  0,8  

Or szá gok át la ga 11,2  25,9  15,6  10,0  1,7  1,0  

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más oszlopban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. oszlpban ta lál ha tó.

1 A net tó vég zett sé gi arányt az összes egy év ben vég zett diák szá ma alap ján szá mí tot tuk ki, ki vé ve Bel gi u mot, Fran cia or szá got, Ír or szá got, Ja pánt, 
Ko re át, Hol lan di át és az Egye sült Ál la mo kat.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 A2.1.
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 5.16. táb lá zat 

A fel sõ fo kú vég zett sé gû ek hány szá za lé ka nõ, fel sõ fo kú vég zett ség tí pu sa
és ta nul mány te rü let szerint (2000)

Ország

Min den ta nul mány te rü let
 Egész ség tu do -

mány és szo ci á lis 
te rü let

Élet tu do má nyok,
fi zi kai

tu do má nyok
és me zõ gaz da ság

Ma te ma ti ka
és in for ma ti ka

Böl csé szet tu do -
mány

és pe da gó gia

 Tár sa da lom tu do -
mány, köz gaz da -

ság tan, jog és
szol gál ta tá sok

Mû sza ki tu do má -
nyok, gyár tás

és épí tés

sá ta tk oõ slef ú su pít 
B

)a
 mo lpid õsle(

sá ta tk oõ slef ú su pít 
B

)sá
 mo lpi ddo sá

m(

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

)a
 mo lpid õsle(

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

)sá
 mo lpi ddo sá

m(

ma rgorp i sá ta tuk

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

ma rgorp i sá ta tuk sé

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

ma rgorp i sá ta tuk sé

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

ma rgorp i sá ta tuk sé

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

ma rgorp i sá ta tuk sé

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

margorp i sá ta tuk sé

 ú ko fõ slef ú su pít 
B

gé stte zgév

sá ta tk oõ slef ú su pít 
A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Auszt rá lia m m 57 56 40 m 76 m 50 m 27 m 70 m 52 m 21

Auszt ria 48 79 48 32 36 78 59 24 46 39 15 76 66 72 49 11 18

Bel gi um 61 m 50 53 34 79 59 33 40 12 25 70 65 58 52 22 21

Cseh or szág 72 a 51 53 29 91 70 52 45 39 12 70 68 62 58 17 23

Dá nia 66 75 51 49 38 85 59 27 48 10 28 58 71 70 54 29 27

Egye sült Ál la mok 60 a 57 56 44 87 75 38 51 43 33 69 69 39 44 32 26

Finn or szág 65 a 59 59 45 89 84 47 51 42 35 71 77 70 65 21 19

Fran cia or szág 54 a 57 56 41 81 60 47 49 19 31 57 73 68 59 13 24

Gö rög or szág m m m m m m m m m m m 87 69 50 43 7 20

Hol lan dia 56 a 54 66 m 79 76 a 37 12 16 m m m m m m

Ír or szág 52 52 55 60 47 93 75 60 53 50 41 a 71 73 51 14 21

Iz land 48 a 67 59 50 a 82 a 57 34 22 65 83 51 57 a 25

Ja pán 68 a 37 23 19 81 50 49 38 x(8) x(9) 61 69 61 57 11 24

Ka na da 57 n 59 52 39 84 74 50 53 29 28 64 82 a 55 a 28

Ko rea 54 34 47 30 20 82 50 37 42 51 49 87 67 75 26 16 9

Len gyel or szág 83 a m 68 m a 68 a 64 a 58 71 70 57 40 32 23

Lu xem burg m m m m m m m m m m m m m m m m m

Ma gyar or szág 69 m 60 35 38 a 70 a 42 48 17 79 65 48 55 23 22

Me xi kó 40 m 52 m 36 69 61 41 41 49 43 a 71 48 49 8 13

Nagy-Bri tan nia 59 x(1) 54 54 38 88 71 41 52 26 27 70 73 65 53 31 33

Né met or szág 62 a 46 a 34 79 56 13 38 14 23 70 75 57 48 10 27

Nor vé gia 47 a 64 52 33 92 82 67 46 36 15 83 78 a 64 a 24

Olasz or szág 64 a 56 56 53 a 58 a 51 a 54 88 78 67 64 36 35

Por tu gá lia 70 m 65 x(3) 49 80 77 59 61 34 37 67 71 65 50 33 30

Spa nyol or szág 52 a 59 m 44 80 76 25 52 25 34 68 72 68 60 16 27

Svájc 44 42 42 26 31 81 54 11 33 18 16 54 75 63 57 25 25

Svéd or szág 53 a 60 93 37 95 79 59 53 50 39 75 62 38 35 5 11

Szlo vá kia 81 a 52 a 38 94 69 71 41 n 17 66 45 56 39 26 24

Tö rök or szág 43 a 41 39 37 57 53 48 44 30 42 59 67 57 55 12 20

Új-Zé land 65 66 64 54 43 83 79 35 46 26 34 77 68 64 53 14 21

Or szá gok át la ga 59 44 54 51 38 83 68 42 47 31 30 70 70 60 52 19 23

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. oszlpban ta lál ha tó.

For rás: OECD EAG 2002 A4.2.
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 5.17. táb lá zat 

Benn ma ra dá si arány a fel sõ ok ta tás ban (2000)
A vég zet tek szá ma oszt va az új be lé põk szá má val a szo ká sos be lé pé si kor ban, prog ram tí pus és a vég zet tek

prog ram hossz sze rin ti megoszlása tük ré ben

Or szág

A tí pu sú fel sõ ok ta tás B tí pu sú fel sõ ok ta tás

Ku ta tói
prog ra mok

benn ma ra dá si
arány min den

A tí pu sú
fel sõ ok ta tá si
prog ram ban

benn ma ra dá si arány a kü lön bö zõ idõ tar ta mú
prog ra mok ban

benn ma ra dá si
arány min den

B tí pu sú fel sõ -
ok ta tá si

prog ram ban

benn ma ra dá si arány a kü lön bö zõ idõ tar ta mú
prog ra mok ban

3-tól 5 év nél
rö vi debb ide ig

tar tó prog ra mok

5-tõl 6 év nél
ke ve sebb ide ig
tar tó prog ra mok

6 éves vagy
hosszabb
prog ra mok

2-tõl 3 év nél
rö vi debb ide ig

tar tó prog ra mok

3-tól 5 év nél
rö vi debb ide ig

tar tó prog ra mok

5 éves vagy
hosszabb
prog ra mok

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

OECD-országok

Auszt rá lia*   69   77 m n m m a a m

Auszt ria   59   74   58 n m m m m m

Bel gi um (Fl.)*   60   67   58   27   88 a   88 a m

Cseh or szág   61   74   55 a   77   75   78 a m

Dá nia   69   69 a a   84   65   90 a m

Egye sült Ál la mok*   66   66 a a   62   62 x(6) x(6) m

Finn or szág   75 m   75 a m m m m m

Fran cia or szág*   59 m m m   72   72 n a   36

Hol lan dia   69   70   53 a   58   59   50 a m

Ír or szág   85   85 x(2) x(2)   50   50 x(6) a m

Iz land   73   79   54 n   55   73   31 n   50

Ja pán   94   94 x(2) x(2)   86   86 x(6) x(6)   85

Ko rea   79   79 x(2) a   74   73   78 a   95

Len gyel or szág m   81 m a   84   84 a a m

Me xi kó   69   69 x(2) a   81   81 x(6) a   54

Nagy-Bri tan nia*   83 m m m m m m m m

Né met or szág   70 a a a   75 a a a m

Olasz or szág   42   58   41 a   51 a   51 a   89

Spa nyol or szág   77   75   78 n   74   74 n n m

Svéd or szág   48 m m a   85 m m a m

Tö rök or szág   88   88   90 a   77   77 a a a

Or szá gok át la ga 70 76 62 2 73 72 67 n 58

Nem OECD-ország

Iz ra el   70 m m m   91 m m m m

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más oszlpban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat a
2. oszolpban ta lál ha tó.

* Lásd még (www.oecd.org/els/education/eag2002).

For rás: OECD EAG 2002 A2.2.
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 6.1. táb lá zat 

A ta nár-di ák arány az ál la mi és ma gán is ko lák ban, is ko la szin tek sze rint,
a nap pa li ta go za tos ará nyok nak megfelelõen (2000)

Or szág
Óvo da Alap fo kú ok ta tás

Alsó kö zép fo kú
ok ta tás

Fel sõ kö zép fo kú 
ok ta tás

Összes
kö zép fo kú

ok ta tás

Fel sõ ok ta tás nak
nem szá mí tó

posztszekunder
ok ta tás

B tí pu sú
fel sõ ok ta tás

A tí pu sú
fel sõ ok ta tás
és ku ta tá si
prog ra mok

Összes
fel sõ ok ta tás

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Auszt rá lia1 m   17,3   m   m   12,6   m   m   14,8   m   

Auszt ria m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Bel gi um x(2)   15,0   x(5)   x(5)   9,7   x(5)   x(9)   x(9)   19,9   

Cseh or szág 13,1   19,7   14,7   11,5   13,1   11,0   12,1   13,7   13,5   

Dá nia 6,6   10,4   11,4   14,4   12,8   m   m   m   m   

Egye sült Ál la mok 18,7   15,8   16,3   14,1   15,2   10,1   9,5   14,8   13,5   

Egye sült Ki rály ság1 21,0   21,2   17,6   12,5   14,8   m   x(9)   x(9)   17,6   

Finn or szág 12,2   16,9   10,7   17,0   13,8   x(4)   x(4)   16,1   m   

Fran cia or szág 19,1   19,8   14,7   10,4   12,5   11,4   16,2   18,6   18,3   

Gö rög or szág 15,8   13,4   10,8   10,5   10,7   m   23,3   28,9   26,8   

Hol lan dia x(2)   16,8   x(5)   x(5)   17,1   x(5)   m   m   12,6   

Ír or szág 15,1   21,5   15,9   x(3)   x(3)   x(3)   14,8   19,4   17,4   

Iz land 5,4   x(3)   12,7   9,7   m   m   m   8,3   7,9   

Ja pán 18,8   20,9   16,8   14,0   15,2   m   8,8   12,9   11,4   

Ka na da 18,1   18,1   18,1   19,5   18,8   x(9)   x(9)   x(9)   9,8   

Ko rea 23,1   32,1   21,5   20,9   21,2   a   m   m   m   

Len gyel or szág 13,1   12,7   11,5   16,9   15,5   17,1   8,4   14,9   14,7   

Lu xem burg2 20,2   15,9   x(5)   x(5)   9,2   m   m   m   m   

Ma gyar or szág 11,6   10,9   10,9   11,4   11,2   x(4)   x(9)   x(9)   13,1   

Me xi kó 22,4   27,2   34,8   26,5   31,7   m   x(9)   x(9)   15,1   

Né met or szág 23,6   19,8   15,7   13,9   15,2   14,3   14,9   11,7   12,1   

Nor vé gia m   12,4   9,9   9,7   m   x(4)   x(9)   x(9)   12,7   

Olasz or szág 13,0   11,0   10,4   10,2   10,3   m   6,0   24,1   22,8   

Por tu gá lia 16,4   12,1   10,4   7,9   9,0   m   x(9)   x(9)   m   

Spa nyol or szág 16,1   14,9   x(5)   x(5)   11,9   x(5)   10,5   16,9   15,9   

Svájc2 m   m   m   m   m   m   m   m   m   

Svéd or szág m   12,8   12,8   15,2   14,1   m   x(9)   x(9)   9,3   

Szlo vá kia 10,1   18,3   13,5   12,8   13,2   9,0   7,4   10,3   10,2   

Tö rök or szág 16,0   30,5   m   14,0   14,0   m   m   m   m   

Új-Zé land 7,5   20,6   19,9   13,1   16,3   12,6   13,2   15,8   15,2   

Or szá gok át la ga 15,5   17,7   15,0   13,9   14,3   12,2   12,1   16,1   14,7   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 Csak az ál ta lá nos prog ra mo kat fog lal ja ma gá ban az alsó és a fel sõ kö zép fo kon.
2 Csak ál la mi in téz mé nyek.

For rás: OECD EAG 2002 D2.2.
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 6.2. táb lá zat 

Az át la gos osz tály lét szám, az in téz mény tí pu sa és az is ko la szint sze rint (2000)

Or szág

Alap fo kú ok ta tás Alsó kö zép fo kú ok ta tás

ál la mi
in téz mé nyek

az ál lam tól függõ 
ma gán in téz mé -

nyek

füg get len ma gán -
in téz mé nyek

az összes
ál la mi és ma gán -

in téz mény

ál la mi
in téz mé nyek

az ál lam tól füg gõ 
ma gán-

intézmények

füg get len
ma gán in téz mé -

nyek

az összes
ál la mi és ma gán -

in téz mény

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

OECD-országok

Auszt rá lia 24,9   25,9   a   25,0   23,6   22,2   a   23,5   

Auszt ria 19,9   22,7   x(2)   20,0   23,8   25,3   x(6)   23,9   

Bel gi um (fla mand) m   m   m   m   m   m   m   m   

Bel gi um (val lon) 20,2   21,0   m   20,5   21,1   m   m   m   

Cseh or szág 20,4   12,7   a   20,3   22,0   18,7   a   21,9   

Dá nia 19,0   m   m   19,0   18,6   m   m   18,6   

Egye sült Ál la mok m   m   m   m   m   m   m   m   

Egye sült Ki rály ság 26,8   m   m   m   24,7   a   m   m   

Finn or szág m   m   a   m   m   m   a   19,9   

Fran cia or szág 22,3   23,9   n   22,6   24,4   24,8   x(6)   24,5   

Gö rög or szág 17,7   a   21,3   17,9   24,1   a   27,4   24,2   

Hol lan dia m   m   m   23,9   m   m   m   m   

Ír or szág 24,8   m   m   m   22,7   m   m   m   

Iz land2 16,9   18,9   n   16,9   17,4   14,3   n   17,4   

Ja pán 28,9   a   34,8   29,0   34,5   a   37,9   34,7   

Ka na da m   m   m   m   m   m   m   m   

Ko rea 36,5   a   36,4   36,5   38,7   37,9   a   38,5   

Len gyel or szág 21,3   12,7   a   21,2   24,8   13,0   a   24,6   

Lu xem burg 15,5   21,0   19,6   15,7   19,9   20,8   19,1   19,9   

Ma gyar or szág 21,3   19,9   a   21,2   21,5   22,2   a   21,5   

Me xi kó m   m   m   m   m   m   m   m   

Né met or szág1 22,4   24,0   x(2)   22,4   24,5   26,0   x(6)   24,6   

Nor vé gia 19,3   16,1   x(2)   19,3   22,9   19,1   x(6)   22,8   

Olasz or szág 18,1   a   20,7   18,2   20,7   a   20,8   20,7   

Por tu gá lia 20,2   23,6   x(2)   20,5   22,7   22,0   x(6)   22,6   

Spa nyol or szág 19,7   25,0   21,6   21,1   25,0   29,0   22,6   26,0   

Svájc 20,2   12,5   15,8   20,1   18,9   18,0   16,4   18,8   

Svéd or szág m   m   m   m   m   m   m   m   

Szlo vá kia 21,4   21,5   n   21,4   23,8   24,5   n   23,8   

Tö rök or szág 30,9   a   21,1   30,6   a   a   a   a   

Új-Zé land m   m   m   m   m   m   m   m   

Or szá gok át la ga 22,1   20,1   23,9   21,9   23,6   22,5   24,0   23,6   

Nem OECD-ország

Iz ra el m   m   m   26,7   m   m   m   31,6   

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 2001. évi adat.
2 Be le szá mít va a több év fo lya mos osz tá lyo kat is.

For rás: OECD EAG 2002 D2.1.
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 6.4. táb lá zat 

Ta ná ri fi ze té sek (2000)
Éves kö te le zõ ta ná ri fi ze tés ál la mi in téz mé nyek ben: pá lya kez dõ fi ze tés, 15 éves ta ní tá si gya kor lat tal ren del ke zõk fi ze té se

és a ka te gó ria leg ma ga sabb fi ze té se, leg ma ga sabb vég zett ség sze rint, USA-dollárba átváltva PPP-k se gít sé gé vel

Or szág

Alap fo kú ok ta tás Alsó kö zép fo kú ok ta tás Fel sõ kö zép fo kú ok ta tás

a pá lya kez -
dõ fi ze -

tés / a mi ni -
má lis vég -
zett ség gel

ren del ke zõk 
fi ze té se

a 15 éves
ta ní tá si gya -
kor lat tal ren -
del ke zõk fi -

ze té se / mi ni -
má lis

vég zett ség gel 
ren del ke zõk

fi ze té se

a ka te gó ria 
leg ma ga -

sabb
fi ze té se /
mi ni má lis

vég zett ség -
gel ren del -
ke zõk fi ze -

té se

a 15 éves
ta ní tá si

gya kor lat tal 
ren del ke zõk 
fi ze té se ho -
gyan arány -
lik az egy
fõre jutó

GDP-hez?

a pá lya kez -
dõ fi ze tés / 
a mi ni má lis 
vég zett ség -
gel ren del -

ke zõk
fi ze té se

a 15 éves
ta ní tá si gya -
kor lat tal ren -
del ke zõk fi -
ze té se / mi -

ni má lis
vég zett ség gel 
ren del ke zõk

fi ze té se

a ka te gó ria 
leg ma ga -

sabb fi ze té -
se / mi ni -
má lis vég -
zett ség gel

ren del ke zõk 
fi ze té se

a 15 éves
ta ní tá si

gya kor lat tal 
ren del ke zõk 
fi ze té se ho -
gyan arány -
lik az egy
fõre jutó
GDP-hez

a pá lya kez -
dõ fi ze -

tés / a mi ni -
má lis vég -
zett ség gel

ren del ke zõk 
fi ze té se

a 15 éves
ta ní tá si gya -
kor lat tal ren -
del ke zõk fi -

ze té se / mi ni -
má lis

vég zett ség gel 
ren del ke zõk

fi ze té se

a ka te gó ria 
leg ma ga -

sabb fi ze té -
se / mi ni -
má lis vég -
zett ség gel

ren del ke zõk 
fi ze té se

a 15 éves
ta ní tá si

gya kor lat tal 
ren del ke zõk 
fi ze té se ho -
gyan arány -
lik az egy
fõre jutó
GDP-hez

Ang lia 22 428 35 487 35 487 1,48 22 428 35 487 35 487 1,48 22 428 35 487 35 487 1,48 
Auszt rá lia 26 887 38 297 38 300 1,43 26 946 38 312 38 314 1,43 26 946 38 312 38 314 1,43 
Auszt ria 21 953 26 570 44 461 1,03 22 574 27 691 47 055 1,07 24 192 30 584 53 808 1,19 
Bel gi um (fla mand) 24 122 32 318 38 328 1,22 24 336 34 079 41 547 1,28 30 194 43 580 52 383 1,64 
Bel gi um (val lon) 22 983 31 282 37 459 1,18 23 466 33 173 40 666 1,25 29 275 42 707 51 540 1,61 
Cseh or szág 7 043 9 339 12 524 0,65 7 043 9 339 12 524 0,65 8 570 11 381 15 221 0,80 
Dá nia 29 116 32 883 32 883 1,16 29 116 32 883 32 883 1,16 28 825 38 279 40 931 1,35 
Egye sült Ál la mok 27 631 40 072 48 782 1,12 27 643 40 072 47 908 1,12 27 751 40 181 48 037 1,12 
Finn or szág 18 489 25 183 26 140 1,03 20 720 28 690 30 124 1,18 21 517 30 124 31 878 1,23 
Fran cia or szág 20 199 27 172 40 091 1,17 22 358 29 331 42 357 1,26 22 358 29 331 42 357 1,26 
Gö rög or szág 20 065 24 336 29 358 1,50 20 387 24 658 29 680 1,52 20 387 24 658 29 680 1,52 
Hol lan dia 27 411 32 686 39 563 1,18 28 443 34 985 43 466 1,26 28 713 48 840 57 907 1,77 
Ír or szág 22 063 35 760 40 365 1,24 23 163 36 145 40 750 1,25 23 163 36 145 40 750 1,25 
Iz land 20 222 22 202 25 738 0,80 20 222 22 202 25 738 0,80 21 071 26 162 31 394 0,95 
Ja pán 22 670 42 820 54 663 1,62 22 670 42 820 54 663 1,62 22 670 42 845 56 307 1,62 
Ko rea 26 300 43 952 69 818 2,49 26 148 43 800 69 666 2,48 26 148 43 800 69 666 2,48 
Ma gyar or szág 6 086 8 659 11 805 0,71 6 086 8 659 11 805 0,71 7 375 10 896 14 562 0,89 
Me xi kó 11 235 14 824 24 536 1,62 14 383 18 760 30 859 2,05 m   m   m    m  
Né met or szág 31 213 37 905 41 021 1,52 34 891 40 561 46 180 1,63 37 394 43 881 52 004 1,76 
Nor vé gia 23 752 26 831 29 051 0,92 23 752 26 831 29 051 0,92 23 752 26 831 29 051 0,92 
Olasz or szág 20 927 25 115 30 306 1,03 22 657 27 507 33 510 1,13 22 657 28 329 35 138 1,16 
Por tu gá lia 17 914 26 607 49 492 1,52 17 914 26 607 49 492 1,52 17 914 26 607 49 492 1,52 
Skó cia 20 931 34 798 34 798 1,45 20 931 34 798 34 798 1,45 20 931 34 798 34 798 1,45 
Spa nyol or szág 25 029 29 261 37 238 1,52 27 046 31 616 39 804 1,65 29 081 33 985 42 521 1,77 
Svájc 34 808 45 728 54 308 1,53 41 048 54 763 63 534 1,83 49 123 65 041 73 946 2,18 
Svéd or szág 19 893 25 553 m   1,05 19 893 25 553 m   1,05 21 663 27 241 m   1,12 
Tö rök or szág 12 410 14 094 15 760 2,06 a    a   a   a  11 354 13 038 14 704 1,91 
Új-Zé land 17 354 33 653 33 653 1,70 17 354 33 653 33 653 1,70 17 354 33 653 33 653 1,70 

Or szá gok át la ga 21 469 29 407 36 145 1,32 22 727 31 221 38 674 1,35 23 808 33 582 41 366 1,45 

Or szág

A 15 éves mun ka vi szonnyal ren del ke zõk fi ze té se
a pá lya kez dõ fi ze tés hez ké pest

A ka te gó ria leg -
ma ga sabb fi ze té -
sét hány év alatt

le het el ér ni
(alsó kö zép fok)?

Fi ze tés egy net tó kon takt órá ra (ta ní tott órá ra) szá mít va,
15 éves mun ka vi szonnyal ren del ke zõk nél

A  fi ze té sek ará nya
a fel sõ kö zép fo kon és az

alap fo kú ok ta tás ban, ta ní tott 
órák ra szá mít va

(15 éves mun ka vi szonnyal
ren del ke zõk nél)

alap fo kú ok ta tás
alsó kö zép fo kú

ok ta tás

fel sõ kö zép fo kú
ok ta tás (ál ta lá nos 

prog ram)
alap fo kú ok ta tás

alsó kö zép fo kú
ok ta tás

fel sõ kö zép fo kú
ok ta tás (ál ta lá nos 

prog ram)

Ang lia 1,58 1,58 1,58 8 m m m m
Auszt rá lia 1,42 1,42 1,42 8 43 47 48 1,10
Auszt ria 1,21 1,23 1,26 34 39 42 49 1,27
Bel gi um (fla mand) 1,34 1,40 1,44 27 39 48 65 1,67
Bel gi um (val lon) 1,36 1,41 1,46 27 39 46 64 1,64
Cseh or szág 1,33 1,33 1,33 32 14 14 18 1,28
Dá nia 1,13 1,13 1,33 8 51 51 68 1,33
Egye sült Ál la mok 1,45 1,45 1,45 m 35 36 36 1,02
Finn or szág 1,36 1,38 1,40 20 38 50 57 1,49
Fran cia or szág 1,35 1,31 1,31 34 30 46 48 1,60
Gö rög or szág 1,21 1,21 1,21 33 31 39 39 1,26
Hol lan dia 1,19 1,23 1,70 22 35 40 56 1,60
Ír or szág 1,62 1,56 1,56 22 39 49 49 1,26
Iz land 1,10 1,10 1,24 18 35 35 56 1,60
Ja pán 1,89 1,89 1,89 31 67 77 90 1,33
Ko rea 1,67 1,68 1,68 37 53 77 80 1,52
Ma gyar or szág 1,42 1,42 1,48 40 11 16 20 1,76
Me xi kó 1,32 1,30 m  14 19 16 m m
Né met or szág 1,21 1,16 1,17 28 48 55 64 1,31
Nor vé gia 1,13 1,13 1,13 28 38 42 53 1,41
Olasz or szág 1,20 1,21 1,25 35 34 45 46 1,38
Por tu gá lia 1,49 1,49 1,49 26 33 45 52 1,58
Skó cia 1,66 1,66 1,66 11 37 39 39 1,06
Spa nyol or szág 1,17 1,17 1,17 42 33 56 62 1,87
Svájc 1,31 1,33 1,32 23 52 64 96 1,87
Svéd or szág 1,28 1,28 1,26 a a a a a
Tö rök or szág 1,14 a 1,15 a 22 a 26 1,17
Új-Zé land 1,94 1,94 1,94 10 34 35 35 1,04

Or szá gok át la ga 1,37 1,39 1,42 25 37 44 53 1,42

Meg jegy zés: A szá mí tá si mó dok te kin te té ben lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 weboldalt.

For rás: OECD EAG 2002 D6.1.
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 6.5. táb lá zat 

A tan órák szá ma egy év ben (1996, 2000)
A kon takt órák net tó szá ma éven te ál la mi in téz mé nyek ben, is ko la szin tek sze rint és az 1996–2000 köz ti vál to zás

mértéke sze rint

Or szág

Alap fo kú ok ta tás Alsó kö zép fo kú ok ta tás Fel sõ kö zép fo kú ok ta tás

2000 1996
vál to zá si in dex

1996/2000
2000 1996

vál to zá si in dex
1996/2000

2000 1996
vál to zá si in dex

1996/2000

Auszt rá lia 882 m m 811 m m 803 m m

Auszt ria 684 684 n 658 658 n 623 623 n

Bel gi um (fla mand) 831 841 -1 716 724 -1 671 679 -1

Bel gi um (val lon) 804 858 -6 728 734 -1 668 677 -1

Cseh or szág 650 635 2 650 607 7 621 580 7

Dá nia 640 640 n 640 640 n 560 560 n

Egye sült Ál la mok 1139 958 19 1127 964 17 1121 942 19

Finn or szág 656 m m 570 m m 527 m m

Fran cia or szág 907 900 1 639 647 -1 611 m m

Gö rög or szág 780 780 n 629 629 n 629 629 n

Hol lan dia 930 930 n 867 867 n 867 867 n

Ír or szág 915 915 n 735 735 n 735 735 n

Iz land 629 m m 629 m m 464 m m

Ja pán 635 m m 557 m m 478 m m

Ko rea 829 m m 565 m m 545 m m

Ma gyar or szág 583 551 6 555 473 17 555 473 17

Me xi kó 800 800 n 1182 1182 n m m m

Né met or szág 783 772 1 732 715 2 690 671 3

Nor vé gia 713 713 n 633 611 4 505 505 n

Olasz or szág 748 748 n 612 612 n 612 612 n

Por tu gá lia 815 783 4 595 644 -8 515 574 -10

Skó cia 950 975 -3 893 m m 893 917 -3

Spa nyol or szág 880 900 -2 564 m m 548 630 -13

Svájc 884 871 1 859 850 1 674 669 1

Svéd or szág a 624 m a 576 m a 528 m

Tö rök or szág 639 m m a a m 504 m m

Új-Zé land 985 985 n 968 968 n 950 950 n

Or szá gok át la ga 792 802 n 720 728 n 648 674 n

Meg jegy zés: A szá mí tá si mó dot lásd a www.oecd.org/els/education/eag2002 weboldalon.

For rás: OECD EAG 2002 D7.2.
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 6.3. táb lá zat 

A ta ná rok ne mek sze rin ti meg osz lá sa (1999)
A nõk ará nya a ta ní tás sal fog lal ko zó sze mély ze ten be lül az ál la mi és ma gán is ko lák ban együtt, ok ta tá si szintenként (%)

Or szág

Is ko la-
elõ ké szí tõ ok ta tás

Alap fo kú ok ta tás
Alsó kö zép fo kú

ok ta tás
Fel sõ kö zép fo kú

ok ta tás

Fel sõ kö zép fo kú
ok ta tás (ál ta lá nos

prog ra mok)

Fel sõ kö zép fo kú
ok ta tás (szak kép -

zõ prog ra mok)

Fel sõ fo kú ok ta tás
és ku ta tá si
prog ra mok

Ok ta tá si szin tek
együtt

1 2 3 4 5 6 9 10

Auszt ria m m m m m m 45,4 m

Auszt ria 98,8 88,5 63,8 48,6 55,6 45,6 25,6 62,0

Bel gi um (Fl) 99,1 73,3 x 54,8 x x 13,5 63,1

Cseh Köz tár sa ság 99,8 84,5 81,0 56,3 67,0 54,5 50,2 72,1

Dá nia 92,0 63,0 63,1 30,3 32,5 27,8 m 66,9

Egye sült Ál la mok 94,7 86,5 60,2 50,8 50,8 a 37,0 65,8

Egye sült Ki rály ság 89,9 75,6 54,8 56,3 56,5 56,0 32,4 61,4

Finn or szág 96,3 71,2 70,6 56,8 67,7 51,5 44,9 66,2

Fran cia or szág 77,7 77,7 62,8 50,6 52,7 47,7 31,5 61,4

Hol lan dia x 71,1 x 39,9 36,6 46,5 m m

Ír or szág 92,2 84,8 55,9 x x x 33,4 61,4

Iz land 98,2 76,6 x 43,5 x x 44,7 72,9

Ka na da 67,7 67,5 67,3 66,8 66,8 a m 63,7

Ko rea 99,8 66,8 56,2 27,6 26,4 29,5 24,0 46,1

Lu xem bourg 97,7 60,0 37,9 x x x m 54,0

Ma gyar or szág 100,0 85,5 85,6 58,8 68,3 54,2 37,8 75,7

Me xi kó 93,8 66,5 48,5 40,6 39,2 46,3 x 62,2

Né met or szág 96,7 81,5 56,7 39,0 38,7 39,3 26,4 57,3

Nor vé gia m x 71,9 43,7 43,7 x 36,0 59,4

Olasz or szág 99,5 94,6 73,3 58,8 x x 28,3 75,3

Spa nyol or szág 92,8 68,3 x 52,3 x x 33,6 58,2

Svájc 99,4 72,4 45,0 31,7 36,5 27,7 24,6 51,3

Svéd or szág 96,7 79,9 61,9 50,0 54,0 45,7 36,7 65,6

Szlo vá kia 99,9 92,6 76,9 66,1 71,5 64,8 36,9 76,2

Új-Zé land 98,5 81,9 61,7 53,1 54,5 50,3 39,6 66,0

Or szá gok át la ga 94,6 77,0 62,7 48,9 51,1 45,8 34,1 63,8

For rás: OECD EAG 2001 D2.2.
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 6.6. táb lá zat 

A ta ná ri mun ka idõ be osz tá sa (2000)
Oktatási hetek és napok száma, valamint a net tó tan órák szá ma és a ta ná ri mun ka idõ a tan év egészében

Or szág

Ok ta tá si he tek szá ma Ok ta tá si na pok szá ma Net tó ta ní tá si idõ órák ban Is ko lá ban töl tött mun ka idõ órák ban Tel jes kö te le zõ mun ka idõ órák ban

alap fo kú
ok ta tás

kö zép fo kú 
ok ta tás

alap fo kú
ok ta tás

kö zép fo kú 
ok ta tás

alap fo kú
ok ta tás

alsó
kö zép fo kú 

ok ta tás

fel sõ
kö zép fo kú 

ok ta tás

alap fo kú
ok ta tás

alsó
kö zép fo kú 

ok ta tás

fel sõ
kö zép fo kú 

ok ta tás

alap fo kú
ok ta tás

alsó
kö zép fo kú 

ok ta tás

fel sõ
kö zép fo kú 

ok ta tás

Auszt rá lia 40 40 196 196 882 811 803 a a a 13102 13102 13102

Ang lia 38 38 190 190 a a a a a a 12652 12652 12652

Auszt ria 38 38 187 187 684 658 623 m m m a a a

Bel gi um (fla mand) 37 37 178 179 831 716 671 m3 m3 m3 a a a

Bel gi um (val lon) 38 38 182 182 804 728 673 8713 7343 6733 a a a

Cseh or szág 40 40 197 197 650 650 621 6503 6503 6213 1700 1700 1700

Dá nia 42 42 200 200 640 640 560 a a a 16801 16801 16801

Egye sült Ál la mok6 36 36 180 180 1139 1127 1121 13534 13714 13714 13534 13714 13714

Finn or szág 38 38 190 190 656 485–656 428–627 9643 9053 9013 a a a

Fran cia or szág 35 35 m m 907 639 611 9073 6393 6113 a a a

Gö rög or szág 40 38 195 185 780 629 629 10003 7983 7983 15001 14251 14251

Hol lan dia 40 40 195 195 930 867 867 a a a 16591 16591 16591

Ír or szág 37 33 183 167 915 735 735 a 7353 7353 10362 a a

Iz land 38 38 170 170 629 629 464 a a a 18001 18001 18001

Ja pán 35 35 193 193 635 557 478 a a a 19405 19405 19405

Ko rea 37 37 220 220 829 565 545 a a a 16135 16135 16135

Ma gyar or szág 37 37 185 185 777 555 555 a a a 16641 16641 16641

Me xi kó 42 42 200 200 800 1182 m a a m 9002 16801 m

Né met or szág 39 39 188 188 783 732 690 a a a 1702–17601 1702–17601 1702–17601

Nor vé gia 38 38 190 190 713 633 589 a a a 17181 17181 17181

Olasz or szág 34 34 m m 748 612 612 m3 m3 m3 a a a

Por tu gá lia 34 34 163 163 815 595 515 8153 5953 5153 15961 15961 15961

Skó cia 38 38 190 190 950 893 893 10752 10752 10752 11531 11531 11531

Spa nyol or szág 37 36 176 171 880 564 548 1110 1080 1050 14182 14182 14182

Svájc 38 38 m m 884 859 674 8843 8593 6743 m m m

Svéd or szág a a a a a a a 13602 13602 13602 17671 17671 17671

Tö rök or szág 38 a 180 180 639 639 504 6393 6393 5043 a a a

Új-Zé land 39 39 197 192 985 968 950 9853 9683 9503 a a a

1 A tel jes ál lás ban dol go zó ta ná rok a tel jes fi ze té sért meg ha tá ro zott heti óra szám ban dol goz nak, a mun ka idõ ta ní tá si és nem ta ní tá si fel ada tok ra osz lik
 (mint pl. fel ké szü lés, vizs gáz ta tás, ér te kez le tek, egyéb is ko lai fel ada tok), ame lye ket a ta nár az is ko lá ban vagy az is ko lán kí vül vé gez.
2 A tel jes ál lás ban dol go zó ta ná rok nak a tel jes fi ze té sért bi zo nyos óra szám ban kell az is ko lá ban tar tóz kod ni uk, a mun ka idõ ta ní tá si és nem ta ní tá si 

fel ada tok ra osz lik (mint pl. fel ké szü lés, vizs gáz ta tás, ér te kez le tek, egyéb is ko lai fel ada tok), a mun ka idõ meg sza bott ré szét az is ko lá ban kell töl te ni ük.
3 A tel jes ál lás ban lévõ ta ná rok nak csak bi zo nyos óra szám ban kell az is ko lá ban tar tóz kod ni uk (pél dá ul az órá ik ide je alatt és az órák kö zöt ti szü net alatt).

Nincs meg szab va, hogy mennyi idõt kell a ta ní tá son kí vü li fel ada tok kal töl te ni ük.
4 A ta ná rok mun ka ide jét egyé ni leg, he lyi szin ten vagy is ko lai szin ten sza bá lyoz zák. Be le tar toz nak a ta ní tá si és a nem ta ní tá si fel ada tok is.
5 Köz al kal ma zot tak kö te le zõ mun ka ide je. Ko re á ban a mun ka idõt csak az is ko la év idõ szak ára szá mít ják.
6 A ta ní tá si he tek szá mát a PISA-átlag alap ján be csül tük. A ta ná rok kö te le zõ is ko lai mun ka ide jét a ta ná rok vá la szai alap ján szá mí tot tuk ki, a fel tett kér dés

az volt, hogy heti hány órát kell az is ko lá ban töl te ni ük.

For rás: OECD EAG 2002 D7.1.



 6.7. táb lá zat 

A tan terv sze rin ti éves óra szám ál la mi in téz mé nyek ben (2000)
Az összes, 9–14 éves di á kok szá má ra ter ve zett ok ta tá si idõ

Or szág
Élet kor Át lag

(9–11 éve sek)

Élet kor Át lag
(12–14 éve sek)9 10 11 12 13 14

Ang lia 890 890 890 890 940 940 940 940 

Auszt rá lia 986 987 987 987 1014 1020 1023 1019 

Auszt ria m m m m 1013 1169 1262 1148 

Bel gi um (fla mand) 831 831 831 831 955 955 a 955 

Bel gi um (val lon) m m m m 1044 1106 a 1075 

Cseh or szág 716 738 803 752 828 886 886 867 

Dá nia 750 810 810 790 840 900 930 890 

Egye sült Ál la mok m m m m m m m m 

Finn or szág 684 684 713 694 713 855 855 808 

Fran cia or szág 802 802 837 814 960 1100 1066 1042 

Gö rög or szág 928 928 928 928 1064 1064 1064 1064 

Hol lan dia 1000 m 1000 1000 1067 1067 1067 1067 

Ír or szág 941 941 941 941 891 891 891 891 

Iz land 630 700 747 692 793 817 817 809 

Ja pán 761 761 761 761 875 875 875 875 

Ko rea 706 752 752 737 867 867 867 867 

Ma gyar or szág 733 867 902 834 971 902 902 925 

Me xi kó 800 800 800 800 1167 1167 1167 1167 

Né met or szág 752 774 862 796 874 915 918 903 

Nor vé gia m 770 770 770 770 855 855 827 

Olasz or szág 1020 1020 1020 1020 1020 1020 m 1020 

Por tu gá lia 815 842 842 833 842 842 842 842 

Skó cia 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Spa nyol or szág 795 795 795 795 795 870 870 845 

Svéd or szág 741 741 741 741 741 741 741 741 

Tö rök or szág 796 796 796 796 796 796 m 796 

Új-Zé land 985 985 985 985 985 930 930 948 

Or szá gok át la ga 829 835 855 841 916 944 944 936 

For rás: OECD EAG 2002 D1.1.
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 6.8. táb lá zat 

A tan terv sze rin ti óra szám ál la mi in téz mé nyek ben, 9–11 éve sek szá má ra, tan tár gyak
szerint (2000)

A ter ve zett óra szám 9–11 éve sek szá má ra, az összes tan terv sze rin ti óra szám szá za lé ká ban, tan tár gyak sze rint, va la mint
a tan terv kö te le zõ és nem kö te le zõ része bontásban

Or szág

Kö te le zõ tan ter vi óra
Kö te le zõ 
ki egé szí -
tõ tan -

ter vi óra

összes
tan ter vi

óra

Nem
kö te le zõ 

óra

írás,
ol va sás,
iro da lom

ma te ma -
ti ka

tu do -
mány

tár sa da -
lom tu do -

mány

ide gen
nyelv

tech ni ka rajz
test-

ne ve lés
hit tan

gya kor lat 
és szak -
mai is -
me re tek

egyéb

összes
kö te le zõ 
alap tan -
ter vi óra

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ang lia 27 22 11 10 n 9 10 7 5 n n 100 n 100 n

Auszt rá lia 12 8 2 3 2 2 4 4 1 n n 40 60 100 n

Auszt ria m m m m m m m m m m m m m m m

Bel gi um (fla mand) m m m m m m m m m m m m m m m

Bel gi um (val lon) m m m m m m m m m m m m m m m

Cseh or szág1 23 18 15 5 12 n 14 9 n 2 n 98 2 100 m

Dá nia 24 15 8 4 10 n 22 10 4 n 4 100 n 100 n

Egye sült Ál la mok m m m m m m m m m m m m m m

Finn or szág 23 16 11 2 6 n 9 9 6 6 n 86 14 100 4

Fran cia or szág 29 21 5 8 9 4 9 16 n n n 100 n 100 n

Gö rög or szág 29 14 11 11 10 n 8 7 7 n 2 100 n 100 n

Hol lan dia2 30 19 x(4) 15 2 2 10 7 4 n 12 100 n 100 n

Ír or szág 29 12 x(4) 12 n n 12 4 10 n 14 92 8 100 n

Iz land 20 13 4 7 2 n 17 10 7 3 n 84 16 100 n

Ja pán 23 17 10 10 n 5 14 10 n n 10 100 n 100 n

Ko rea 19 14 12 11 6 n 12 9 n 3 3 91 9 100 n

Ma gyar or szág 28 17 n 9 7 n 16 12 n 7 4 100 n 100 20

Me xi kó 30 25 15 20 n n 5 5 n n n 100 n 100 n

Né met or szág 20 17 7 8 7 n 16 11 7 n 2 96 4 100 n

Nor vé gia3 19 14 8 8 7 n 17 7 9 n 9 100 n 100 n

Olasz or szág 17 10 8 11 10 3 13 7 6 n n 84 16 100 n

Por tu gá lia3 16 13 10 10 13 16 10 10 3 n n 100 n 100 n

Skó cia 20 15 5 5 x(1) 5 10 5 15 x(13) n 80 20 100 n

Spa nyol or szág 24 17 9 9 13 n 11 11 x(13) n n 93 7 100 n

Svéd or szág 22 14 12 13 12 x4 7 8 x4 7 n 94 6 100 n

Tö rök or szág 19 13 10 10 9 n 7 6 7 10 1 91 9 100 10

Új-Zé land 42 19 7 8 x(1) 7 9 9 m n m 100 n 100 10

Or szá gok át la ga 24 16 8 9 6 2 11 8 4 2 3 93 7 2

Meg jegy zés: x-szel je löl tük a más osz lop ban sze rep lõ ada to kat. Az osz lop szá mát az x utá ni zá ró jel ben ad tuk meg, az x(2) pél dá ul azt je len ti, hogy az adat
a 2. osz lop ban sze re pel.

1 A 9–10 éve sek nél a tár sa da lom tu do má nyo kat a tu do mány hoz szá mí tot tuk.
2 Csak 9–11 éve sek re vo nat ko zó ada tok.
3 Csak 10–11 éve sek re vo nat ko zó ada tok.

For rás: OECD EAG 2001 D1.2.
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 7.1. táb lá zat 

Fel sõ kö zép fo kú prog ra mok és ta nu lói be is ko lá zá si ará nyok az egyes prog ra mok ese té ben
(2001)

Be lé pé si év fo lyam, a prog ra mok hossza és az egyes prog ra mok ra be is ko lá zott ta nu lók szá za lé ka a fel sõ kö zép fo kon,
prog ram tí pu sok szerint

Or szág

El mé let ori en tált ál ta lá nos prog ra mok (1) El mé let ori en tált, szak kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok (2)

prog ra mok szá ma
ti pi kus be lé pé si

év fo lyam
a prog ram hossza

be is ko lá zott
ta nu lók szá ma

prog ra mok szá ma
ti pi kus be lé pé si

év fo lyam
a prog ram hossza

be is ko lá zott
ta nu lók szá ma

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 1 9 4 46 1 9 4 31

Dá nia 4 10 (vagy 11) 3 (vagy 2) 62 a a a a

Finn or szág2 1 10 3 (vagy 4) 51 1 10 3 49

Fran cia or szág 2 10 3 70 a a a a

Ma gyar or szág 1 9 4 37 1 9 4 39

Ír or szág 1 10 (vagy 11) 2 55 1 10 (vagy 11) 2 23

Olasz or szág m m m m m m m m

Ko rea 1 10 3 66 a a a a

Me xi kó 2 10 3 88 a a a a

Nor vé gia 1 11 3 44 1 11 3 47

Por tu gá lia 1 10 3 64 a a a a

Spa nyol or szág 1 11 2 76 a a a a

Svéd or szág 1 10 3 47 1 10 3 53

Svájc 3 10 4 35 a a a a

Or szá gok át la ga a a a 57 a a a 41

Hol lan dia3 2 10 (2 vagy 3) m 2 11 4 a

Or szág

Nem el mé let ori en tált ál ta lá nos prog ra mok (3) Nem el mé let ori en tált, szak kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok (4)

prog ra mok szá ma
ti pi kus be lé pé si

év fo lyam
a prog ram hossza

be is ko lá zott
ta nu lók szá ma

prog ra mok szá ma
ti pi kus be lé pé si

év fo lyam
a prog ram hossza

be is ko lá zott
ta nu lók szá ma

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 a a a a 1 9 4 22

Dá nia a a a a 4 10 (vagy 11) 4 (vagy 3) 38

Finn or szág2 a a a a a a a a

Fran cia or szág a a a a 4 10 4 30

Ma gyar or szág 1 9 2 12 1 11 2 12

Ír or szág 1 10 1 17 1 10 (vagy 11) 2 5

Olasz or szág m m m m m m m m

Ko rea a a a a 1 10 3 34

Me xi kó a a a a 1 10 3 12

Nor vé gia a a a a 3 11 3 9

Por tu gá lia 1 10 3 18 2 10 3 18

Spa nyol or szág ? a a a 1 11 2 24

Svéd or szág a a a a a a a a

Svájc 2 10 3 (vagy 2) 4 3 10 3 (vagy 2) 61

Or szá gok át la ga a a a 13 a a a 24

Hol lan dia3 a a a a 2 11 3 m

Ok ta tá si prog ra mok a fel sõ kö zép fo kon
(1) El mé let ori en tált ál ta lá nos prog ra mok: ISCED 3AG.
(2) El mé let ori en tált, szak kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok: ISCED 3AP vagy 3AV.
(3) Nem el mé let ori en tált ál ta lá nos prog ra mok: ISCED 3BG vagy 3CG.
(4) Nem el mé let ori en tált, szak kép zést elõ ké szí tõ prog ra mok: ISCED 3BP vagy 3BV vagy 3CP vagy 3CV.

1 Bel gi um ban a lé te zõ négy fel sõ kö zép fo kú prog ram kö zül csak há rom sze re pelt a vizs gá lat ban.
2 Finn or szág ban az ada tok azo kat a fel nõtt hall ga tó kat is tar tal maz zák, akik ugyan azon prog ra mok ban ta nul nak, mint a nor mál élet ko rú ta nu lók.
3 Az or szág nem tel je sí tet te a nem zet kö zi min ta vá lasz tá si kö ve tel mé nye ket. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.2. táb lá zat 

A fel sõ  kö zép fo kon ta nu lók is ko lá i nak prog ram jai ok ta tá si szin tek szerint (2001)
A fel sõ  kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka az is ko lá ban el ér he tõ prog ra mok szintje sze rint

Or szág Csak fel sõ kö zép fo kú prog ram
Alsó kö zép fo kú és fel sõ kö zép fo kú

prog ra mok1
Fel sõ kö zép fo kú és posztszekunder

prog ra mok
Alap fo kú és alsó kö zép fo kú

prog ra mok

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 24 55 21 a

Dá nia 53 1 45 1

Finn or szág2 63 10 27 0

Fran cia or szág 30 9 54 7

Ma gyar or szág 27 16 53 5

Ír or szág n 99 1 n

Olasz or szág m m m m

Ko rea 100 n n n

Me xi kó 81 8 3 8

Nor vé gia 99 1 n n

Por tu gá lia 47 49 n 3

Spa nyol or szág 2 76 5 17

Svéd or szág 73 1 26 0

Svájc 41 9 48 2

Or szá gok át la ga 49 26 22 4

Hol lan dia2 n 100 n n

1 Né hány eb ben a ka te gó ri á ba tar to zó is ko la posztszekunderi prog ra mot is kí nál.
2 Az or szág nem tel je sí tet te a nem zet kö zi min ta vá lasz tá si kö ve tel mé nye ket. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.

 7.3. táb lá zat 

A fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ba tör té nõ be is ko lá zás a szol gál ta tó tí pu sa
és az is ko la mé re te szerint (2001)

A fel sõ  kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka az ál la mi és ma gán in téz mé nyek ben, át la gos is ko la mé ret és a fel sõ  kö zép fo kon
ta nu lók szá za lé ka iskolaméret sze rint

Or szág

Ál la mi in téz -
mé nyek be

be is ko lá zott 
fel sõ kö zép -
fo kú ta nu lók 

szá za lé ka

Ma gán in téz mé nyek be
be is ko lá zott fel sõ kö zép fo -

kú ta nu lók szá za lé ka,…

Át la gos
is ko la mé ret1

S.E.

A fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka is ko la mé ret sze rint

ahol a ma -
gán for rá sok 
ará nya 50
szá za lék

alat ti

ahol a ma -
gán for rá sok 
ará nya 50
szá za lék

fe let ti

<100 100–299 300–499 500–999 1000–1499 1500–1999
2000

vagy több

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 23 76 1 478 (10) 1 14 24 54 7 n n

Dá nia 98 2 a 586 (40) 1 8 24 44 8 3 13

Finn or szág 93 7 a 297 (8) 5 26 37 27 3 2 n

Fran cia or szág 83 6 12 698 (7) n 6 16 35 28 12 4

Ma gyar or szág 92 8 1 504 (11) 2 10 18 45 19 5 n

Ír or szág 37 54 10 456 (8) n 12 32 53 2 1 n

Olasz or szág 95 a 5 536 (5) 1 8 14 51 20 4 1

Ko rea 45 29 26 1078 (12) n 1 4 21 40 29 6

Me xi kó 75 0 25 413 (8) 5 15 15 22 16 10 17

Nor vé gia 98 2 a 342 (10) n 25 33 39 2 n n

Por tu gá lia 91 6 3 513 (14) 2 16 18 39 21 3 1

Spa nyol or szág 74 18 8 663 (6) n 6 16 49 23 4 2

Svéd or szág 95 5 a 551 (19) 1 7 13 35 30 11 2

Svájc 90 5 5 503 (29) 3 9 9 29 17 8 25

Or szá gok át la ga 78 17 10 544 (13) 1 12 20 39 17 7 5

Hol lan dia2 11 89 a 1168 (71) n 2 4 24 31 21 18

1 Az is ko la mé ret egy azon ad mi niszt ra tív egy sé gen be lül az összes be is ko lá zás ra vo nat ko zik, min den ok ta tá si szin ten.
2 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.4. táb lá zat 

Az egy is ko lai dol go zó ra jutó ta nu lók szá ma (2001)
Az egy ta nár ra, szak mai se gí tõ sze mély re és az összes dol go zó ra jutó ta nu lók szá ma (tel jes mun ka idõs re átszámítva)

Or szág

Az egy ta nár ra jutó ta nu lók szá ma

át lag szó rás S.E.
percentilis*

10. 25. median 75. 90.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 10 4,0 (0,27) 6,1 7,6 9,1 11,9 13,8

Dá nia 10 3,9 (0,35) 6,9 8,1 9,5 12,5 14,1

Finn or szág 15 7,3 (0,46) 9,3 11,3 13,9 16,6 20,2

Fran cia or szág 10 2,6 (0,15) 6,9 8,1 9,8 11,8 12,8

Ma gyar or szág 15 5,9 (0,36) 9,1 11,9 14,1 17,4 21,6

Ír or szág 15 1,7 (0,11) 12,5 13,8 15,0 16,0 16,7

Olasz or szág 9 3,4 (0,18) 6,3 7,3 8,7 11,0 12,9

Ko rea 21 5,7 (0,32) 15,9 18,5 20,7 23,0 24,8

Me xi kó 30 14,1 (0,75) 14,3 21,2 29,1 37,6 47,4

Nor vé gia 8 3,2 (0,25) 5,4 6,2 7,8 9,3 11,6

Por tu gá lia 7 3,5 (0,27) 3,6 4,6 6,9 8,3 10,0

Spa nyol or szág 14 6,2 (0,34) 9,0 10,7 12,4 15,9 22,2

Svéd or szág 11 2,9 (0,22) 8,3 9,3 11,0 13,0 14,6

Svájc 18 9,8 (0,44) 7,9 10,4 17,0 24,1 30,3

Or szá gok át la ga 14 5,3 (0,32) 8,7 10,6 13,2 16,3 19,5

Hol lan dia1 20 5,9 (0,59) 14,1 16,7 19,2 24,0 27,2

Or szág

Az egy szak mai se gí tõ sze mély re jutó ta nu lók szá ma

át lag szó rás S.E.
percentilis*

10. 25. median 75. 90.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 9 3,4 (0,24) 5,3 6,7 8,0 10,4 11,8

Dá nia 9 3,3 (0,30) 6,2 7,4 8,7 10,9 12,3

Finn or szág 13 6,2 (0,39) 7,6 10,2 12,6 14,8 17,9

Fran cia or szág 8 2,3 (0,13) 5,7 6,7 8,3 10,1 11,0

Ma gyar or szág 13 5,1 (0,31) 8,2 10,7 12,8 15,8 19,9

Ír or szág 13 1,6 (0,11) 11,3 12,4 13,6 14,7 15,3

Olasz or szág 9 3,3 (0,18) 6,1 7,0 8,5 10,6 12,5

Ko rea 20 5,7 (0,32) 15,0 17,5 19,8 21,9 23,6

Me xi kó 24 10,6 (0,56) 11,7 16,7 22,5 29,3 36,2

Nor vé gia 7 2,0 (0,15) 4,7 5,3 6,6 8,1 9,8

Por tu gá lia 7 3,2 (0,25) 3,5 4,5 6,6 7,9 9,5

Spa nyol or szág 13 5,2 (0,28) 8,0 9,5 11,2 13,9 19,3

Svéd or szág 10 2,4 (0,19) 7,2 8,3 9,8 11,2 12,9

Svájc 17 9,0 (0,40) 7,1 9,5 15,6 22,2 28,6

Or szá gok át la ga 12 4,5 (0,27) 7,7 9,5 11,8 14,4 17,2

Hol lan dia1 18 5,1 (0,50) 13,2 15,5 17,8 21,1 24,8

Ország

Egy is ko lai dol go zó ra jutó ta nu lók szá ma

át lag szó rás S.E.
percentilis*

10. 25. median 75. 90.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 8 3,2 (0,22) 4,8 6,3 7,6 9,6 11,1

Dánia 7 2,6 (0,23) 4,9 6,1 7,3 8,3 9,5

Finnország 10 5,3 (0,34) 5,7 7,4 9,7 12,1 14,0

Franciaország 7 2,1 (0,12) 4,4 5,3 6,7 7,9 9,3

Magyarország 9 4,0 (0,24) 4,9 7,2 9,0 11,1 14,5

Írország 12 1,8 (0,12) 9,3 10,8 11,9 13,2 13,9

Olaszország 7 2,6 (0,14) 4,4 5,2 6,3 8,1 9,6

Ko rea 17 5,7 (0,32) 12,6 14,9 17,0 19,1 20,8

Mexikó 16 7,5 (0,40) 8,1 11,5 14,9 19,4 25,5

Norvégia 6 1,8 (0,14) 3,8 4,5 5,4 6,8 8,4

Portugália 5 2,2 (0,17) 2,4 3,4 4,8 5,7 6,9

Spanyolország 11 4,2 (0,23) 7,0 8,2 9,7 12,2 16,4

Svédország 9 2,3 (0,17) 6,0 7,2 8,6 9,8 11,5

Svájc 15 7,8 (0,35) 6,1 8,2 13,6 19,8 24,5

Or szá gok át la ga 10 3,8 (0,23) 6,0 7,6 9,5 11,6 14,0

Hol lan dia2 15 4,2 (0,41) 10,4 12,9 14,9 18,3 20,3

1 Az or szág nem tel je sí tet te a nem zet kö zi min ta vá lasz tá si kö ve tel mé nye ket. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.
* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pontszám sze rint sor ba ál lí tott ese tek kö rül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket

(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.5. táb lá zat 

Az is ko la dol go zó i nak meg osz lá sa a fõbb ka te gó ri ák kö zött (2001)
In téz mény ve ze tõk, ta ná rok, ta ná ri se gí tõk, szak mai se gí tõ sze mély zet és egyéb se gí tõ sze mély zet a tel jes dol go zói lét szám 

szá za lé ká ban (tel jes munkaidõsre átszámítva)

Or szág
In téz mény ve ze tõk Ta ná rok Ta ná ri se gí tõk Szak mai se gí tõ sze mély zet Egyéb se gí tõ sze mély zet

át lag szórás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 3 1,2 (0,09) 82 5,6 (0,38) n n n 8 3,0 (0,20)  7 5,6 (0,38)

Dá nia 6 2,4 (0,22) 72 10,6 (0,95) 1 4,0 (0,36) 2 2,7 (0,24) 18 8,6 (0,77)

Finn or szág 4 2,2 (0,14) 69 10,8 (0,68) 2 4,0 (0,25) 5 3,3 (0,21) 20 9,6 (0,60)

Fran cia or szág 4 1,5 (0,08) 68 10,3 (0,58) n n n 9 4,4 (0,25) 19 9,1 (0,51)

Ma gyar or szág 6 2,6 (0,15) 63 11,8 (0,70) 1 2,1 (0,12) 2 1,9 (0,11) 29 12,1 (0,72)

Ír or szág 5 1,9 (0,13) 80 6,9 (0,45) 1 2,6 (0,17) 3 2,2 (0,14) 11 5,6 (0,37)

Olasz or szág 2 1,3 (0,07) 73 7,8 (0,41) 5 3,9 (0,21) 1 1,2 (0,07) 20 6,4 (0,34)

Ko rea 3 1,0 (0,06) 82 7,3 (0,41) 2 5,0 (0,28) 1 1,4 (0,08) 12 5,1 (0,28)

Me xi kó 9 6,8 (0,36) 54 12,9 (0,68) 2 3,5 (0,19) 6 5,6 (0,30) 29 13,3 (0,70)

Nor vé gia 8 3,1 (0,24) 71 9,5 (0,73) 3 3,3 (0,25) 5 2,6 (0,20) 14 6,8 (0,52)

Por tu gá lia 2 1,6 (0,13) 69 9,1 (0,71) 1 3,7 (0,29) 2 1,9 (0,15) 25 8,9 (0,69)

Spa nyol or szág 7 3,4 (0,18) 77 8,4 (0,45) n n n 3 2,2 (0,12) 13 6,6 (0,35)

Svéd or szág 4 1,4 (0,11) 75 8,2 (0,63) 2 3,7 (0,28) 6 2,0 (0,15) 13 6,8 (0,52)

Svájc 4 3,2 (0,14) 81 12,0 (0,53) 2 7,6 (0,34) 2 4,8 (0,21) 11 6,4 (0,28)

Or szá gok át la ga 5 2,4 (0,15) 73 9,4 (0,59) 2 3,2 (0,20) 4 2,8 (0,17) 17 7,9 (0,50)

Hol lan dia1 4 2,4 (0,23) 77 8,7 (0,84) 3 2,7 (0,26) 3 3,2 (0,31) 12 6,9 (0,68)

1.Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.

 7.6. táb lá zat 

Szer zõ dé ses for má ban fog lal koz ta tott és nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok
százaléka (2001)

A tel jes mun ka idõ ben és rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szer zõ dé ses és nem meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok
szá za lé ka az igazagtók válaszai alap ján

Or szág

Tel jes mun ka ide jû szer zõ dé ses
ta ná rok a tel jes mun ka idõ sök

szá za lé ká ban

Rész mun ka idõs szer zõ dé ses
ta ná rok a rész mun ka idõ sök

szá za lé ká ban

Tel jes mun ka idõs, nem
meg fe le lõ kép zett ség gel

ren del ke zõ ta ná rok a tel jes
mun ka idõ sök szá za lé ká ban

Rész mun ka idõs nem meg fe le lõ
kép zett ség gel ren del ke zõ

ta ná rok a rész mun ka idõ sök
szá za lé ká ban

Rész mun ka idõs ta ná rok
az összes ta nár szá za lé ká ban

át lag S.E át lag S.E át lag S.E át lag S.E át lag S.E

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 21 (1,23) 28 (1,42) 13 (1,46) 19 (1,96) 35 (1,17)

Dá nia 4 (0,82) 37 (3,24) 7 (1,51) 22 (2,76) 12 (0,77)

Finn or szág 19 (1,02) 42 (2,73) 15 (1,40) 40 (2,64) 21 (1,26)

Fran cia or szág m m m m m m m m m m

Ma gyar or szág 12 (1,35) 77 (2,01) m m m m 10 (0,72)

Ír or szág 9 (0,60) 100 n 0 (0,11) 15 (2,22) 19 (0,75)

Olasz or szág 16 (0,95) 17 (1,66) 16 (0,95) 53 (2,43) 7 (0,76)

Ko rea 3 (0,39) 39 (5,21) n n n n 1 (0,15)

Me xi kó 14 (1,95) 32 (2,38) 23 (2,28) 21 (1,93) 63 (1,80)

Nor vé gia 7 (1,08) 13 (1,43) 24 (2,98) 45 (3,53) 24 (1,02)

Por tu gá lia 22 (2,02) 41 (3,50) 22 (2,20) 54 (3,60) 19 (2,41)

Spa nyol or szág m m m m m m m m m m

Svéd or szág 12 (1,26) 32 (2,22) 27 (2,67) 46 (2,76) 22 (1,14)

Svájc 11 (0,95) 32 (1,52) 10 (0,94) 30 (1,35) 62 (1,09)

Or szá gok át la ga 12 (1,13) 41 (2,28) 14 (1,50) 31 (2,29) 25 (1,09)

Hol lan dia1 3 (1,23) 7 (1,29) 6 (0,99) 13 (2,54) 51 (2,20)

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.7. táb lá zat 

Hi ány zó ta ná ri ka pa ci tá sok meg ol dá si mód jai (2001)

Or szág

Fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá -
za lé ka, akik is ko lá já ban nincs

be töl tet len ta ná ri ál lás

Be töl tet len ta ná ri ál lá sok szá za -
lé ka a tel jes mun ka idõs re át -

szá mí tott ta ná rok szá za lé ká ban
a 2001/2002-es tan év ben 

Fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá ja fe le lõs a ta ná rok al kal ma zá sá ért

az összes in téz mény együtt ál la mi in téz mé nyek ma gán in téz mé nyek

át lag szó rás S.E át lag szó rás S.E át lag szó rás S.E át lag szó rás S.E át lag szó rás S.E

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 5 5,4 (0,36) 10 12,1 (0,83) 94 23,8 (1,56) 79 41,2 (5,44) 99 10,1 (0,76)

Dá nia 3 4,5 (0,37) 4 4,4 (0,40) 99 7,1 (0,58) 99 7,2 (0,59) 100 0,0 (0,00)

Finn or szág 3 4,3 (0,27) 12 14,2 (0,90) 64 48,1 (3,07) 61 49,0 (3,26) 100 0,0 (0,00)

Fran cia or szág m m m m m m  m m m  m m m  m m m

Ma gyar or szág 4 6,0 (0,35) 8 11,0 (0,66) 100 4,9 (0,28) 100 0,0 (0,00) 97 17,1 (3,49)

Ír or szág 3 3,6 (0,24) 9 8,3 (0,56) 78 41,4 (2,72) 40 49,2 (5,39) 100 0,0 (0,00)

Olasz or szág 10 10,4 (0,55) 30 277,5 (14,89) 19 39,6 (2,10) 17 37,6 (2,04) 68 48,2 (11,60)

Ko rea 1 3,0 (0,17) 2 5,3 (0,30) 53 50,0 (2,82) 2 12,5 (1,04) 95 21,3 (1,63)

Me xi kó 6 11,9 (0,63) 16 25,3 (1,35) 69 46,3 (2,42) 61 48,8 (2,89) 98 14,8 (1,67)

Nor vé gia 6 6,4 (0,50) 11 9,0 (0,70) 91 28,1 (2,70) 100 0,0 (0,00) 90 29,7 (3,02)

Por tu gá lia 13 13,1 (0,86) 18 50,3 (4,02) 94 23,0 (1,76) 94 23,2 (1,79) 100 0,0 (0,00)

Spa nyol or szág 8 11,1 (0,95) 15 6,2 (0,55) 20 40,2 (2,56) 12 32,9 (2,19) 100 0,0 (0,00)

Svéd or szág 8 9,3 (0,50) 10 61,6 (3,34) 83 38,0 (3,26) 82 38,6 (3,36) 100 0,0 (0,00)

Svájc 10 6,3 (0,45) 14 7,5 (0,58) 26 44,2 (2,35) 0 0,0 (0,00) 99 9,5 (0,98)

Or szá gok át la ga 6 7,3 (0,48) 12 37,9 (2,24) 69 33,4 (2,17) 57 26,2 (2,15) 96 11,6 (1,78)

Hol lan dia1 3 3,0 (0,29) 6 7,2 (0,71) 91 28,1 (2,70) 100 0,0 (0,00) 90 29,7 (3,02)

Or szág

Fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá ja az aláb bi meg ol dá si mó do kat al kal maz za a hi ány zó ta ná ri ka pa ci tá sok meg ol dá sa ér de ké ben 

meg fe le lõ képzettséggel
ren del ke zõ ta nár al kal ma zá sa

nem megfelelõ kép zett ség gel
ren del ke zõ ta nár al kal ma zá sa

ter ve zett órák el ha gyá sa
egyes ta nu ló cso por tok

szá má nak meg nö ve lé se
a ta ná rok ta ní tá si óra szá má nak 

meg nö ve lé se

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 95 21,9 (1,51) 56 49,8 (3,43) 3 16,5 (1,13) 9 28,8 (1,99) 17 38,0 (2,62)

Dá nia 91 28,2 (2,69) 29 45,7 (4,35) 9 28,5 (2,72) 16 36,8 (3,50) 65 48,1 (4,58)

Finn or szág 88 32,8 (2,28) 63 48,5 (3,38) 6 23,3 (1,62) 7 24,8 (1,73) 26 44,0 (3,07)

Fran cia or szág  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m

Ma gyar or szág 81 39,5 (2,85) 25 43,5 (3,14) 0 0,0 (0,00) 15 35,4 (2,55) 96 20,5 (1,48)

Ír or szág 99 11,9 (0,87) 24 42,7 (3,13) 3 16,7 (1,22) 7 25,2 (1,85) 7 24,9 (1,82)

Olasz or szág 98 13,9 (0,77) 23 41,9 (2,35) 0 5,5 (0,31) 3 17,6 (0,98) 40 49,1 (2,75)

Ko rea 57 49,8 (5,32) 2 12,4 (1,32) 4 18,5 (1,98) 4 20,0 (2,14) 48 50,2 (5,36)

Me xi kó 91 28,9 (1,80) 14 34,3 (2,13) 3 17,5 (1,09) 20 40,1 (2,50) 23 42,0 (2,62)

Nor vé gia 87 34,1 (4,01) 57 49,9 (5,87) 16 36,5 (4,29) 22 41,9 (4,93) 60 49,3 (5,80)

Por tu gá lia 97 17,6 (1,39) 57 49,6 (3,92) 1 10,4 (0,82) 6 24,2 (1,91) 36 48,3 (3,81)

Spa nyol or szág 94 23,5 (1,60) 29 45,5 (3,11) 7 25,6 (1,75) 12 32,5 (2,22) 12 32,5 (2,22)

Svéd or szág 96 20,2 (1,82) 13 33,5 (3,02) 4 20,1 (1,81) 12 33,0 (2,98) 32 46,9 (4,23)

Svájc 98 15,5 (0,92) 0 5,4 (0,32) 2 14,4 (0,85) 9 28,0 (1,65) 14 34,8 (2,05)

Or szá gok át la ga 90 26,0 (2,14) 30 38,7 (3,04) 4 18,0 (1,51) 11 29,9 (2,38) 37 40,7 (3,26)

Hol lan dia1 87 34,1 (4,01) 57 49,9 (5,87) 16 36,5 (4,29) 22 41,9 (4,93) 60 49,3 (5,80)

1 Az or szág nem tel je sí tet te a mintaváasztás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok súlyoztatlanok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.8. táb lá zat 

Meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok al kal ma zá si prob lé mái egyes tan tár gyi
területeken (2001)

Fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ ta ná rok al kal ma zá sa
prob lé mát je lent az igazgatók válaszai alap ján

Or szág
Anya nyelv Ma te ma ti ka Ide gen nyelv Tár sa da lom tu do mány ok Ter mé szet tu do mány ok

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 42 49,4 (3,24) 90 30,2 (1,98) 69 46,5 (3,05) 20 40,4 (2,65) 74 44,0 (2,89)
Dá nia 1 11,2 (0,92) 54 50,0 (4,11) 6 23,4 (1,93) 4 19,3 (1,58) 42 49,5 (4,06)
Finn or szág 12 32,4 (2,05) 30 46,0 (2,91) 29 45,4 (2,88) 7 25,1 (1,59) 24 42,8 (2,71)
Fran cia or szág 19 39,3 (2,17) 26 44,1 (2,44) 32 46,8 (2,59) 25 43,5 (2,41) 47 50,0 (2,76)
Ma gyar or szág 15 35,4 (2,05) 31 46,5 (2,70) 79 40,7 (2,36) 6 24,1 (1,40) 23 42,2 (2,45)
Ír or szág 11 31,2 (2,07) 42 49,5 (3,28) 40 49,1 (3,26) 12 32,5 (2,15) 65 47,8 (3,17)
Olasz or szág 15 36,1 (1,93) 15 36,1 (1,94) 3 16,2 (0,87) 1 10,7 (0,57) 3 18,0 (0,96)
Ko rea 8 26,7 (2,60) 8 27,5 (2,69) 37 48,5 (4,73) 11 32,0 (3,12) 7 24,9 (2,43)
Me xi kó 14 34,3 (1,80) 29 45,6 (2,39) 56 49,7 (2,61) 11 31,4 (1,65) 21 40,5 (2,13)
Nor vé gia 14 34,7 (2,66) 31 46,4 (3,56) 18 38,7 (2,97) 2 12,9 (0,99) 20 40,5 (3,10)
Por tu gá lia 1 9,3 (0,60) 8 27,5 (1,78) 4 18,7 (1,21) 2 14,3 (0,93) 6 23,1 (1,49)
Spa nyol or szág 2 14,9 (0,81) 8 27,1 (1,46) 7 25,9 (1,40) 1 7,4 (0,40) 2 13,4 (0,72)
Svéd or szág 12 32,4 (2,33) 33 47,0 (3,38) 31 46,3 (3,33) 1 10,8 (0,78) 42 49,5 (3,56)
Svájc 14 34,2 (1,48) 60 48,9 (2,12) 33 46,9 (2,04) 6 24,0 (1,04) 50 50,0 (2,17)

Or szá gok át la ga 13 30,1 (1,91) 33 40,9 (2,63) 32 38,8 (2,52) 8 23,4 (1,52) 30 38,3 (2,47)
Hol lan dia1 42 49,6 (5,18) 56 50,0 (5,22) 37 48,7 (5,09) 14 35,1 (3,67) 32 47,1 (4,92)

Or szág
Tech ni ka Mû vé sze tek Test ne ve lés Szá mí tás tech ni ka / In for ma ti ka Üz le ti tu do má nyok

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 46 50,0 (3,28) 12 32,2 (2,12) 2 15,5 (1,02) 84 36,7 (2,41) 59 49,3 (3,23)
Dá nia 25 43,6 (3,58) 3 18,1 (1,49) 13 33,7 (2,77) 48 50,1 (4,12) 5 21,5 (1,76)
Finn or szág 35 47,8 (3,03) 38 48,6 (3,08) 18 38,3 (2,42) 65 47,7 (3,02) 16 37,1 (2,35)
Fran cia or szág 37 48,3 (2,67) 21 40,5 (2,24) 6 23,8 (1,32) 34 47,4 (2,63) 27 44,2 (2,45)
Ma gyar or szág 5 20,9 (1,21) 9 28,8 (1,67) 5 22,8 (1,32) 70 45,9 (2,66) 32 46,8 (2,72)
Ír or szág 60 49,0 (3,25) 17 37,8 (2,51) 32 46,7 (3,10) 45 49,9 (3,31) 29 45,4 (3,02)
Olasz or szág 19 39,1 (2,10) 1 12,1 (0,65) 1 9,3 (0,50) 16 36,6 (1,96) 3 15,8 (0,85)
Ko rea 12 32,1 (3,13) 16 36,7 (3,57) 3 17,3 (1,68) 30 46,2 (4,50) 2 12,8 (1,24)
Me xi kó 33 47,2 (2,48) 33 46,9 (2,47) 10 30,4 (1,60) 31 46,2 (2,43) 9 28,2 (1,48)
Nor vé gia 20 40,2 (3,08) 8 26,8 (2,06) 6 23,6 (1,81) 41 49,2 (3,78) 8 27,0 (2,07)
Por tu gá lia 47 50,0 (3,23) 22 41,6 (2,69) 6 23,4 (1,52) 44 49,7 (3,22) 12 32,6 (2,11)
Spa nyol or szág 26 44,1 (2,38) 15 35,6 (1,92) 3 15,7 (0,85) 37 48,4 (2,62) 11 31,5 (1,70)
Svéd or szág 44 49,8 (3,58) 12 33,0 (2,38) 10 29,4 (2,12) 60 49,2 (3,54) 17 37,9 (2,73)
Svájc 47 49,9 (2,17) 7 25,5 (1,11) 8 26,6 (1,15) 76 42,8 (1,86) 71 45,4 (1,97)

Or szá gok át la ga 33 43,7 (2,80) 15 33,2 (2,14) 9 25,5 (1,66) 49 46,1 (3,00) 21 34,0 (2,12)
Hol lan dia1 6 23,6 (2,47) 8 27,0 (2,82) 9 28,9 (3,02) 17 37,5 (3,92) 29 45,4 (4,75)

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.
For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.

 7.9. táb lá zat 

A ta nár to vább kép zés in téz mé nyi tá mo ga tá si for mái (2001)
Fel sõ kö zép fo kú ta nu lók ará nya, akik is ko lá ja tá mo gat ja a ta ná rok to vább kép zé sét az igaz ga tók vá la szai alap ján,

a tá mo ga tás fajtái sze rint

Or szág

Az is ko la el kü lö ní tett to vább kép zé si
költ ség ve tés sel ren del ke zik

Az is ko la idõt biz to sít a ta ná rok
to vább kép zé se szá má ra

Az is ko la tan tes tü le ti to vább kép zést
szer vez

Az is ko la in for má ci ó kat gyûjt és ter jeszt
a tanártovábbképzési le he tõ sé gek rõl

az is ko la kör ze té ben

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 98 15,6 (1,03) 90 30,1 (1,97) 88 32,9 (2,16) 98 14,7 (0,97)
Dá nia 96 19,3 (1,57) 100 6,8 (0,55) 97 17,5 (1,42) 92 26,9 (2,21)
Finn or szág 79 41,0 (2,61) 96 19,7 (1,24) 73 44,4 (2,82) 95 22,5 (1,43)
Fran cia or szág 19 39,3 (2,20) 69 46,4 (2,57) 59 49,3 (2,77) 89 31,1 (1,71)
Ma gyar or szág 84 36,3 (2,11) 89 31,6 (1,83) 81 39,1 (2,27) 98 13,6 (0,79)
Ír or szág 45 49,9 (3,36) 90 30,3 (2,02) 74 44,1 (2,97) 83 37,4 (2,50)
Olasz or szág 81 39,2 (2,07) 83 37,6 (1,99) 90 29,5 (1,56) 84 36,9 (1,95)
Ko rea 29 45,4 (2,55) 59 49,3 (2,77) 40 49,1 (2,76) 90 29,5 (1,66)
Me xi kó 37 48,4 (2,52) 80 40,0 (2,09) 87 33,2 (1,73) 94 23,5 (1,23)
Nor vé gia 80 39,8 (3,06) 95 21,2 (1,62) 94 24,4 (1,87) 91 28,1 (2,15)
Por tu gá lia 8 27,9 (1,79) 34 47,4 (3,07) 75 43,7 (2,79) 96 19,0 (1,21)
Spa nyol or szág 17 37,6 (2,00) 33 47,1 (2,51) 72 45,1 (2,40) 99 11,8 (0,63)
Svéd or szág 98 15,0 (1,07) 85 36,2 (2,62) 94 23,3 (1,67) 97 16,6 (1,18)
Svájc 86 34,9 (1,49) 91 29,3 (1,25) 87 33,5 (1,43) 90 29,6 (1,26)

Or szá gok át la ga 61 35,0 (2,10) 78 33,8 (2,01) 79 36,4 (2,19) 93 24,4 (1,49)
Hol lan dia2 92 26,9 (2,55) 90 29,6 (2,82) 94 24,6 (2,34) 99 10,1 (0,95)

1 Bel gi um ban (Fl.) min den is ko la az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ál tal biz to sí tott kü lön ta nár kép zé si költ ség ve tés sel ren del ke zik.
2 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.10. táb lá zat 

A ta ná rok to vább kép zés ben való rész vé te le a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban (2001)
To vább kép zés ben részt  ve võ ta ná rok szá za lé ka és fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a ta ná rok

to vább kép zés ben való részvételi aránya…

 Or szág

Szak mai to vább kép zés ben részt ve võ ta ná rok szá za lé ka
(az IKT vonatkoású to vább kép zés ki vé te lé vel) 

Fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a ta ná rok to vább kép zés ben való 
rész vé te li ará nya (az IKT vo nat ko zá sú to vább kép zé sek ki vé te lé vel)

át lag szó rás S.E. ke ve sebb, mint 25 25–49 50–74 75 vagy több

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 48 24,2 (1,72) 16,8 31,9 36,4 14,9

Dá nia 66 29,9 (2,57) 12,0 13,7 23,8 50,5

Finn or szág 69 27,2 (1,76) 5,8 17,9 27,4 48,9

Franicaország 32 22,6 (1,35) 46,9 28,2 18,3 6,7

Ma gyar or szág 30 23,8 (1,39) 50,5 33,2 7,4 8,9

Ír or szág 40 31,4 (2,26) 39,3 26,1 13,8 20,8

Olasz or szág 36 28,0 (1,57) 43,7 24,9 17,6 13,7

Ko rea 33 26,5 (1,58) 47,9 29,7 11,2 11,2

Me xi kó 46 33,1 (1,88) 35,2 20,2 15,6 29,0

Nor vé gia 56 32,4 (2,63) 21,3 20,4 22,2 36,1

Por tu gá lia 37 25,1 (1,98) 36,8 35,1 15,4 12,8

Spa nyol or szág 40 29,2 (1,83) 38,2 29,4 15,7 16,7

Svéd or szág 84 24,2 (1,83) 2,9 7,8 13,4 75,9

Svájc 56 28,9 (1,37) 15,1 23,9 25,2 35,9

Or szá gok át la ga 48 27,6 (1,84) 29,5 24,5 18,8 27,3

Hol lan dia1 57 32,1 (3,15) 18,9 26,1 16,5 38,5

 Or szág
IKT vo nat ko zá sú to vább kép zés ben részt ve võ ta ná rok szá za lé ka

Fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a ta ná rok IKT vo nat ko zá sú
to vább kép zés ben való rész vé te li ará nya

át lag szó rás S.E. ke ve sebb, mint 25 25–49 50–74 75 vagy több

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 30 22,6 (1,59) 51,9 27,4 13,7 7,0

Dá nia 52 28,4 (2,47) 16,6 31,1 21,1 31,2

Finn or szág2 43 31,6 (2,11) 39,4 19,3 19,5 21,8

Fran cia or szág 20 17,3 (1,03) 65,2 26,8 6,7 1,2

Ma gyar or szág 19 22,8 (1,33) 71,6 14,2 9,3 4,9

Ír or szág 28 24,3 (1,73) 57,0 21,5 13,8 7,7

Olasz or szág 23 18,7 (1,08) 58,8 29,1 10,3 1,8

Ko rea 35 33,5 (1,92) 54,9 17,0 8,4 19,7

Me xi kó 31 29,8 (1,70) 54,8 20,9 10,8 13,5

Nor vé gia 44 31,6 (2,54) 31,6 25,8 17,8 24,8

Por tu gá lia 26 19,9 (1,55) 57,2 25,8 13,9 3,1

Spa nyol or szág 29 25,3 (1,55) 55,8 22,6 13,0 8,5

Svéd or szág 37 27,5 (2,16) 37,3 34,3 14,7 13,6

Svájc 28 26,2 (1,36) 60,5 19,2 9,5 10,8

Or szá gok át la ga 32 25,7 (1,72) 50,9 23,9 13,0 12,1

Hol lan dia1 45 32,4 (3,21) 31,9 25,5 11,3 31,4

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adatbázis 2003.
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 7.11. táb lá zat 

Be is ko lá zá si po li ti kák a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban az igaz ga tók vá la szai alapján (2001)
A fel sõ kö zép fok ra járó ta nu lók szá za lé ka, ahol az aláb bi té nye zõk min dig, néha vagy soha nin cse nek fi gye lem be véve

a ta nu lók fel vé te le so rán az igaz ga tók válaszai alapján

Or szág
Meg ha tá ro zott kör ze ten be lü li la kó hely A ta nu lók ta nul má nyi tel je sít mé nye Fel vé te li vizs ga

Az elõ zõ ok ta tá si szin ten mû kö dõ
is ko la aján lá sa

soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 92 5 3 16 28 56 94 6 n 14 37 49

Dá nia 55 18 26 19 32 48 33 63 3 19 28 53

Finn or szág 80 15 4 9 10 81 62 22 15 64 32 4

Fran cia or szág 27 17 57 23 38 38 89 7 4 21 41 38

Ma gyar or szág 67 10 23 7 7 86 45 8 46 58 29 13

Ír or szág 76 11 14 56 28 15 93 5 2 42 30 27

Olasz or szág 56 18 26 51 11 38 53 10 38 48 23 29

Ko rea 34 13 53 17 10 74 55 8 37 63 11 26

Me xi kó 65 19 16 22 16 62 11 7 81 66 23 11

Nor vé gia 31 20 50 5 11 83 92 8 n 64 35 1

Por tu gá lia 20 21 59 43 34 23 92 0 8 66 30 4

Spa nyol or szág 32 9 59 78 15 7 76 19 5 81 16 3

Svéd or szág 51 18 31 9 18 73 67 31 3 100 n n

Svájc 47 19 33 58 17 25 29 50 22 60 25 15

Or szá gok át la ga 52 15 32 30 20 51 64 17 19 55 26 20

Hol lan dia2 100 n n 11 18 71 87 13 n 6 29 65

Or szág
Az is ko la fi lo zó fi á já nak szü lõk ál ta li jó vá ha gyá sa Ta nu lói ér dek lõ dés

A jelenlegi vagy ko ráb bi ta nu lók csa lád tag jai
pre fe ren ci át él vez nek

soha néha min dig soha néha min dig soha nNéha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 34 18 48 5 30 65 78 16 6

Dá nia 95 5 n 15 22 63 81 12 7

Finn or szág 70 8 22 33 52 16 98 1 n

Fran cia or szág 84 7 9 7 27 67 59 30 11

Ma gyar or szág 55 11 34 10 12 77 41 32 28

Ír or szág 52 27 21 29 39 32 44 20 36

Olasz or szág 72 11 18 16 15 68 46 29 25

Ko rea 84 10 6 60 22 18 87 9 4

Me xi kó 74 9 17 51 23 26 77 17 6

Nor vé gia 98 2 n 28 45 26 62 34 4

Por tu gá lia 81 13 5 12 34 54 55 30 15

Spa nyol or szág 79 9 13 39 26 35 33 21 46

Svéd or szág 100 a a 16 26 58 100 a a

Svájc 96 3 2 27 31 42 92 6 2

Or szá gok át la ga 77 9 14 25 29 46 68 18 14

Hol lan dia2 64 24 13 14 18 68 100 n n

1 Bel gi um ban (Fl.) a „be is ko lá zá si po li ti ka” in kább az alsó kö zép fo kú ok ta tás hoz, mint a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás hoz kap cso ló dik. A leg több eset ben
az in téz mény be a ta nu lók az al só kö zép fo kú ok ta tás kez de tén nyer nek fevételt.

2 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.



 7.12. táb lá zat 

Kü lön bö zõ kri té ri u mok al kal ma zá si gya ko ri sá ga a ta nu lók osz tály ba so ro lá sa so rán
a fel sõ kö zép fo kú is ko lák ban az igaz ga tók válaszai alapján (2001)

Fel sõ  kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka akik is ko lá já ban a kü lön bö zõ osz tály ba so ro lá si po li ti kák min dig, néha vagy soha
nin cse nek al kal maz va a tanárok válaszai alap ján

Or szág

A ta nu lók osz tály ba so ro lá sa

töb bé-ke vés bé vé let len sze rû en
tör té nik

ha son ló ké pes ség szint alap ján
tör té nik

kü lön bö zõ ké pes ség szin tek
ke ve ré se alap ján tör té nik

a ta nár kü lön le ges szak ér tel me
alap ján tör té nik

soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 54 23 23 41 31 28 49 32 18 85 13 2

Dá nia 31 23 46 72 24 4 50 24 26 83 15 2

Finn or szág 26 25 49 58 37 5 41 11 47 74 23 4

Fran cia or szág 50 28 21 68 26 7 24 22 54 54 19 27

Ma gyar or szág 64 18 19 26 26 48 41 25 34 81 10 9

Ír or szág 49 37 15 9 50 41 25 55 20 61 28 11

Olasz or szág 83 10 8 70 15 15 8 4 87 86 12 1

Ko rea 75 18 7 58 26 16 12 12 76 78 13 9

Me xi kó 44 19 37 50 29 21 30 21 48 75 20 5

Nor vé gia 25 27 48 56 40 4 21 23 56 76 21 3

Por tu gá lia 67 16 18 74 16 10 45 25 31 70 15 15

Spa nyol or szág 57 19 24 79 16 5 52 21 27 97 3 n

Svéd or szág 41 19 40 85 14 1 48 20 32 70 25 5

Svájc 48 23 29 44 48 8 40 29 31 73 10 16

Or szá gok át la ga 51 22 27 56 28 15 35 23 42 76 16 8

Hol lan dia1 100 n n 100 n n 100 n n 100 n n

Or szág

A ta nu lók osz tály ba so ro lá sa

élet ko ri ala pon
tör té nik

a ta nu lók prog ram- vagy tan tárgy vá lasz tá sa
alap ján tör té nik

szü lõi ké rés alap ján
tör té nik

soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 50 8 42 4 3 93 47 49 4

Dá nia 65 29 6 13 15 72 67 32 1

Finn or szág 67 16 16 12 27 61 81 18 1

Fran cia or szág 73 7 20 3 10 87 73 25 2

Ma gyar or szág 4 2 94 11 14 75 19 39 42

Ír or szág 57 10 33 7 13 80 63 33 4

Olasz or szág 38 10 52 19 10 70 14 68 18

Ko rea 77 4 19 15 18 67 88 10 2

Me xi kó 51 20 29 48 14 38 73 22 5

Nor vé gia 39 7 55 27 36 37 83 17 n

Por tu gá lia 31 38 31 5 3 93 48 45 7

Spa nyol or szág 58 10 32 7 7 86 75 20 5

Svéd or szág  n n 100 n 6 94 60 37 3

Svájc 60 9 30 10 27 63 70 26 4

Or szá gok át la ga 48 12 40 13 14 73 62 31 7

Hol lan dia1 100 n n 1 n 99 100 n n

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok..

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.13. táb lá zat 

A kü lön bö zõ pályatanácsadási mód sze rek hasz ná la tá nak gya ko ri sá ga a fel sõ kö zép fo kú
is ko lák ban az igaz ga tók vá la szai alapján (2001)

A fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban min dig, néha vagy soha nem fo lyik pá lya ta nács adás
az igaz ga tók válaszai alap ján

Or szág

El kü lö ní tett tan ter vi órák
ke re té ben

A ta ná rok mo dul ként be épí tik
az ál ta luk ok ta tott anyag ba

Kü lön pá lya ori en tá ci ós terv
In for má ci ók szol gál ta tá sa

a le het sé ges fog lal ko zá sok ról
Egyé ni ta nács adás

soha néha min dig soha néha min dig soha nNéha min dig soha néha mMin dig soha néha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 14 40 46 47 35 18 34 18 49 1 20 79 20 32 48

Dá nia 13 31 56 62 28 11 12 7 82 6 34 60 1 11 88

Finn or szág 4 28 67 24 41 34 9 21 70 1 24 75 n 9 90

Fran cia or szág 8 49 43 37 47 15 28 23 49 3 36 61 8 38 53

Ma gyar or szág 52 16 32 37 24 39 28 27 45 6 21 74 6 23 71

Ír or szág 6 13 81 39 41 20 10 20 70 3 19 78 1 12 87

Olasz or szág 28 44 28 43 44 13 31 19 49  n 18 82 17 45 38

Ko rea 63 26 11 26 59 15 7 42 51 6 52 42 1 21 77

Me xi kó 27 17 56 29 50 21 19 17 64 5 18 76 14 23 63

Nor vé gia 22 49 29 45 36 20 29 22 49 8 49 43  n 27 72

Por tu gá lia 78 15 7 80 15 5 41 29 30 7 28 66 6 26 68

Spa nyol or szág 38 32 30 53 31 16 12 10 78 2 15 83 2 16 83

Svéd or szág m m m 29 56 15 27 15 58 4 29 67 1 12 88

Svájc 44 36 20 51 39 10 73 14 13 15 51 35 59 22 19

Or szá gok át la ga 28 28 36 43 39 18 26 20 54 5 29 66 10 23 68

Hol lan dia1 20 25 55 17 52 31 m m m m m m 14 24 62

Or szág
In for má lis ta nács adást nyúj ta nak

Az is ko la meg hív ja
a mun ka adó kat/gya kor la ti

szak em be re ket az is ko lá ba
ta nu lók kal való be szél ge tés re

Az is ko la meg hív ja a fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek kép vi se lõ it
az is ko lá ba ta nu lók kal való

be szél ge tés re

Az is ko la lá to ga tá so kat szer vez
a tanulók szá má ra fog lal koz ta tá si

szer vek hez és/vagy
ta nács adó szol gál ta tá sok hoz

Az is ko la lá to ga tá so kat szer vez 
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hez

soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig soha néha min dig

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 3 39 58 27 42 31 50 27 23 29 27 44 58 29 13

Dá nia 17 56 27 11 49 40 13 36 51 47 30 23 22 40 38

Finn or szág 5 45 50 7 53 40 9 38 53 6 46 48 13 49 38

Fran cia or szág 2 42 55 11 49 40 23 41 35 28 42 30 52 34 13

Ma gyar or szág 21 16 63 18 31 51 39 27 34 29 31 41 25 24 51

Ír or szág 5 28 68 3 35 62 5 30 64 13 39 48 5 29 66

Olasz or szág 12 31 56 9 49 42 18 43 38 20 44 36 31 38 31

Ko rea 7 62 31 38 53 9 27 67 6 45 48 6 23 67 10

Me xi kó 10 37 53 11 44 45 8 32 60 15 44 41 14 41 45

Nor vé gia 2 57 41 20 49 31 19 36 45 73 20 7 32 48 20

Por tu gá lia 2 32 67 25 52 23 27 53 20 26 55 19 20 57 22

Spa nyol or szág 13 48 39 23 47 30 21 49 30 27 46 26 21 40 39

Svéd or szág 7 53 39 6 54 40 9 46 45 32 32 36 14 38 49

Svájc 11 56 34 41 42 16 38 43 18 58 25 17 37 38 24

Or szá gok át la ga 8 43 49 18 46 36 22 41 37 32 38 30 26 41 33

Hol lan dia1 m m m 35 47 18 17 46 36 37 38 25 10 13 77

1 Az or szág nem tel je sí tet te a nem zet kö zi min ta vá lasz tá si kö ve tel mé nye ket. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.14. táb lá zat 

Vissza jel zé sek az is ko la mû kö dé sé rõl az igaz ga tó vá la szai alap ján (2001)
A fel sõ  kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá ja kap vissza jel zést az érin tet tek kü lön bö zõ cso port ja i tól

az igaz ga tó válaszai alap ján

Or szág
Re gi o ná lis, or szá gos szin tû ha tó sá gok He lyi ha tó sá gok vagy is ko la fenn tar tók Mun ka adók Szü lõi cso por tok 

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 96 18,8 (1,23) 66 47,3 (3,11) 57 49,6 (3,26) 78 41,4 (2,72)

Dá nia 38 48,8 (3,94) 22 41,3 (3,34) 45 49,9 (4,04) 46 50,0 (4,04)

Finn or szág 67 47,0 (2,96) 93 25,9 (1,63) 69 46,3 (2,91) 54 49,9 (3,14)

Fran cia or szág 83 37,7 (2,05) 0 0,0 (0,00) 68 46,6 (2,54) 64 48,2 (2,62)

Ma gyar or szág 64 48,0 (2,77) 83 37,9 (2,19) 68 46,5 (2,69) 84 37,0 (2,14)

Ír or szág 33 47,2 (3,12) 59 49,3 (3,25) 85 35,6 (2,34) 70 46,0 (3,03)

Olasz or szág 69 46,2 (2,44) 56 49,7 (2,63) 28 45,1 (2,38) 74 44,0 (2,32)

Ko rea 99 9,9 (0,55) 88 32,6 (1,82) 45 49,8 (2,77) 89 30,8 (1,71)

Me xi kó 84 36,7 (1,91) 55 49,8 (2,59) 43 49,6 (2,58) 48 50,0 (2,60)

Nor vé gia 20 39,9 (3,06) 83 37,5 (2,88) 62 48,8 (3,74) 8 27,2 (2,09)

Por tu gá lia 88 32,3 (2,03) 46 50,0 (3,15) 48 50,1 (3,15) 78 41,4 (2,61)

Spa nyol or szág 83 37,9 (2,02) 36 48,2 (2,56) 40 49,1 (2,62) 84 37,2 (1,98)

Svéd or szág 74 43,9 (3,12) 84 37,2 (2,64) 82 38,9 (2,76) 37 48,4 (3,44)

Svájc 63 48,2 (2,06) 61 48,7 (2,08) 49 50,0 (2,14) 21 41,0 (1,75)

Or szá gok át la ga 69 38,8 (2,38) 59 39,7 (2,42) 56 46,8 (2,85) 60 42,3 (2,59)

Hol lan dia1 93 24,8 (2,35) 61 49,1 (4,64) 50 50,2 (4,75) 57 49,8 (4,71)

Or szág
Ta ná ri cso por tok Ta nu lói cso por tok Kül sõ vizs gáz ta tó tes tü le tek

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 55 50 (3,3) 81 40 (2,6) 62 49 (3,2)

Dá nia 44 50 (4,0) 56 50 (4,0) 66 47 (3,8)

Finn or szág 67 47 (3,0) 81 40 (2,5) 73 44 (2,8)

Fran cia or szág 34 47 (2,6) 40 49 (2,7) 71 45 (2,5)

Ma gyar or szág 86 35 (2,0) 91 29 (1,7) 54 50 (2,9)

Ír or szág 32 47 (3,1) 31 46 (3,1) 68 47 (3,1)

Olasz or szág 58 49 (2,6) 66 48 (2,5) 74 44 (2,3)

Ko rea 86 35 (1,9) 84 37 (2,1) 67 47 (2,6)

Me xi kó 59 49 (2,6) 51 50 (2,6) 57 50 (2,6)

Nor vé gia 51 50 (3,8) 70 46 (3,5) 39 49 (3,8)

Por tu gá lia 43 50 (3,1) 61 49 (3,1) 72 45 (2,8)

Spa nyol or szág 51 50 (2,7) 44 50 (2,6) 59 49 (2,6)

Svéd or szág 87 34 (2,4) 79 41 (2,9) n n (n)

Svájc 28 45 (1,9) 31 46 (2,0) 52 50 (2,1)

Or szá gok át la ga 56 46 (2,8) 62 44 (2,7) 58 44 (2,7)

Hol lan dia1 88 33 (3,1) 71 46 (4,3) 52 50 (4,7)

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003. 
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 7.15. táb lá zat 

A ta nu lók és a ta ná rok szá má ra el ér he tõ szá mí tó gé pek (2001)
Egy szá mí tó gép re jutó ta nu lók szá ma, egy szá mí tó gép re jutó (tel jes mun ka idõs re át szá mí tott) ta ná rok szá ma:

országátlagok és a fel sõ kö zép fo kú ok ta tás ban ta nu lók percentilisenkénti ér té kei

Or szág

Egy szá mí tó gép re jutó ta nu lók szá ma Egy szá mí tó gép re jutó ta ná rok szá ma

át lag
percentilis*

át lag
percentilis

10. 25. medián 75. 90. 10. 25. medián 75. 90.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 7,5 4,2 5,8 9,2 13,9 19,9 14,7 6,8 11,6 19,8 34,5 69,0

Dá nia 2,8 1,3 2,0 4,4 8,8 13,0 2,1 1,0 1,5 2,8 4,8 8,6

Finn or szág 5,0 2,6 4,4 7,4 12,4 19,0 1,6 0,8 1,1 2,1 4,0 6,4

Fran cia or szág 5,8 3,3 4,5 6,8 10,1 17,6 8,5 4,7 8,5 14,5 26,0 45,8

Ma gyar or szág 10,2 5,2 7,9 12,5 19,6 28,7 5,5 2,8 4,1 6,8 11,9 24,8

Ír or szág 13,1 7,6 10,9 15,2 20,5 27,3 9,4 4,8 7,3 11,6 20,0 39,0

Olasz or szág 11,7 6,0 8,9 14,2 24,5 44,9 14,6 7,0 12,0 21,2 40,0 160,3

Ko rea 6,4 2,7 4,5 11,5 15,7 20,1 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0

Me xi kó 16,5 7,7 13,1 24,2 44,5 82,4 7,2 3,2 6,1 13,1 13,1 13,1

Nor vé gia 3,7 2,4 3,1 3,9 5,2 6,5 1,7 0,9 1,3 2,0 3,3 4,7

Por tu gá lia 14,4 5,4 12,8 22,6 61,1 141,2 9,6 6,4 10,6 15,6 25,5 38,3

Spa nyol or szág 15,5 7,4 12,1 21,7 35,0 57,9 5,9 3,3 4,6 7,0 12,5 24,1

Svéd or szág 3,4 2,0 2,8 3,9 5,9 9,9 1,3 0,8 1,0 1,4 2,0 2,6

Svájc 9,0 5,3 7,4 12,4 19,0 31,2 3,2 1,5 2,9 5,5 9,5 19,3

Or szá gok át la ga 8,9 4,5 7,1 12,1 21,2 37,1 6,1 3,2 5,2 8,9 14,9 32,6

Hol lan dia1 13,5 8,8 10,5 13,1 20,0 30,5 2,3 1,3 1,7 3,0 6,7 11,8

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pont szám ok sze rint sor ba ál lí tott ese tek kö zül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket
(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.

 7.16. táb lá zat 

Internetre vagy he lyi há ló zat ba kap csolt szá mí tó gé pek (2001)
Az internetre vagy he lyi há ló zat ba kap csolt szá mí tó gé pek szá za lé ka: országátlagok és a fel sõ  kö zép fo kú ok ta tás ban

ta nu lók percentilisenkénti ér té kei

Or szág

Az internetre kap csolt szá mí tó gé pek szá za lé ka He lyi há ló zat ba kap csolt szá mí tó gé pek szá za lé ka

át lag szó rás S.E.
percentilis*

át lag szó rás S.E.
percentilis

10. 25. medián 75. 90. 10. 25. medián 75. 90.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 68 30 (1,99) 23 44 78 95 100 59 37 (2,50) 1 19 71 92 100

Dá nia 91 19 (1,53) 59 93 100 100 100 84 28 (2,36) 35 83 100 100 100

Finn or szág 90 16 (0,99) 72 86 97 100 100 70 40 (2,60) 0 22 93 100 100

Fran cia or szág 47 33 (1,84) 7 18 44 80 95 35 38 (2,12) 0 1 15 73 98

Ma gyar or szág 68 31 (1,82) 18 45 80 96 100 49 41 (2,43) 0 0 56 90 99

Ír or szág 58 34 (2,32) 7 23 68 88 100 35 40 (2,90) 0 0 10 80 95

Olasz or szág 47 35 (1,84) 4 12 45 80 100 38 38 (2,01) 1 3 19 75 99

Ko rea 92 16 (0,91) 68 92 100 100 100 89 21 (1,17) 52 87 100 100 100

Me xi kó 27 32 (1,87) 0 1 14 39 84 25 32 (1,86) 0 0 7 45 82

Nor vé gia 91 14 (1,11) 75 87 97 100 100 74 36 (2,79) 9 58 94 100 100

Por tu gá lia 53 57 (3,74) 9 24 42 80 97 41 37 (2,55) 0 10 30 71 100

Spa nyol or szág 61 32 (1,77) 11 35 66 91 100 46 40 (2,20) 0 0 48 88 100

Svéd or szág 95 13 (0,92) 84 94 100 100 100 88 27 (1,98) 58 92 100 100 100

Svájc 82 28 (1,23) 25 77 96 100 100 73 36 (1,59) 10 43 95 100 100

Or szá gok át la ga 69 28 (1,71) 33 52 73 89 98 57 35 (2,22) 12 30 60 87 98

Hol lan dia1 73 33 (3,42) 18 40 92 100 100 72 39 (4,17) 0 27 100 100 100

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

* A percentilis an nak az eset nek a pont szá ma, amely a pont szám ok sze rint sor ba ál lí tott ese tek kö zül ép pen el éri az adott szá za lé kos ér té ket
(pl. 5% vagy 95%).

For rás: OECD ISUSS adatabázis 2003.
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 7.17. táb lá zat 

Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia be ve ze té se az is ko lák ban  (2001)
A fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a stan dard kom pu terfel hasz ná lá sok, internet és e-mail

1980 és 2001 kö zött lett be ve zet ve, éven ként; a fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban az em lí tet tek
2001-ben nem voltak hasz ná lat ban

Or szág

Fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a stan dard szö veg szer kesz tõ- és táb lá zat ke ze lõ- fel hasz ná lá sok be ve ze tés re ke rül tek az aláb bi idõ pon tig

nincs hasz ná lat ban
(2001)

1980 1985 1990 1995 2000 2001

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) n 3 20 50 83 98 100 

Dá nia 1,8 7 25 52 88 98 98

Finn or szág n 2 19 59 90 100 100 

Fran cia or szág 0,3 4 13 58 88 100 100 

Ma gyar or szág n n  5 26 80 100 100 

Ír or szág n 2 11 39 82 100 100 

Olasz or szág 2,0 3 12 38 75 97 98

Ko rea 2,4 1  4 15 49 97 98

Me xi kó 0,8 n  2 15 65 98 99

Nor vé gia n 2 15 49 93 100 100 

Por tu gá lia 6,4 n  4 37 85 94 94

Spa nyol or szág 7,1 n 10 36 73 93 93

Svéd or szág 10,1 3 14 40 80 90 90

Svájc 0,7 3 25 64 93 99 99

Or szá gok át la ga 2,3 2 13 41 80 97 98

Hol lan dia1 n 2 12 40 65 100 100 

Or szág

Fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban az internet be ve ze tés re ke rült az aláb bi idõ pon tig

nincs hasz ná lat ban
(2001)

1980 1985 1990 1995 2000 2001

OECD or szá gok

Bel gi um (Fl.) n n n n  9 99 100

Dá nia n 1 1 4 52 100 100

Finn or szág n n 1 6 57 99 100

Fran cia or szág 1,3 n n 2 12 98  99

Ma gyar or szág 0,1 n n 1 18 100 100

Ír or szág n n n 2 14 98 100

Olasz or szág 0,3 n n 1 16 99 100

Ko rea 0,0 n n n  7 94 100

Me xi kó 23,9 n n 1  9 58  76

Nor vé gia n n n 2 39 100 100

Por tu gá lia 4,6 n n n 22 95  95

Spa nyol or szág 1,8 n n 2 14 94  98

Svéd or szág 8,7 n n 2 43 91  91

Svájc 1,3 n n n 20 96  99

Or szá gok át la ga 3,0 n n 2 24 94  97

Hol lan dia1 n n n n 16 95 100

Or szág

Fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban ta ná rok és ta nu lók szá má ra el ér he tõ e-mail rend szer be ve ze tés re ke rült az aláb bi idõ pon tig 

nincs hasz ná lat ban
(2001)

1980 1985 1990 1995 2000 2001

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 33,8 n n n 3 62 66

Dá nia n n 1 1 32 99 100

Finn or szág 0,8 n n n 36 98 99

Fran cia or szág 11,8 n n n 4 73 88

Ma gyar or szág 1,2 n n n 14 97 99

Ír or szág 4,1 n 1 1 8 88 96

Olasz or szág 6,2 n n n 8 87 94

Ko rea 1,3 n n n 6 91 99

Me xi kó 33,8 n n n 5 49 66

Nor vé gia 1,1 n n n 22 90 99

Por tu gá lia 10,7 n n n 11 89 89

Spa nyol or szág 34,4 n n n 2 59 66

Svéd or szág 9,6 n n n 20 85 90

Svájc 6,1 n n n 6 88 94

Or szá gok át la ga 11,1 n n n 13 83 89

Hol lan dia1 21,8 n n n n 60 78

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.
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 7.18. táb lá zat 

A szá mí tás tech ni ka al kal ma zá sa a ta ná rok ál tal az is ko lák ban (2001)
A stan dard szá mí tó gé pes app li ká ci ó kat, internetet és e-mailt hasz ná ló ta ná rok szá za lé ka; a fel sõ kö zép fo kú is ko lák ba járó 

ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban a ta ná rok kü lön bö zõ arány ban al kal maz nak leg alább ha von ta egy szer stan dard
szá mí tó gé pes app li ká ci ó kat, hasz nál ják az internetet, az e-mailt

Or szág

Szá mí tó gé -
pes app li ká -

ci ó kat
hasz ná ló
ta ná rok
át la gos

szá za lé ka

szó rás S.E.

A fel sõ kö zép fo kú is ko lák ba járó ta nu lók ará nya, akik is ko lá já ban a szá mí tó gé pes app li ká ci ó kat
al kal ma zó ta ná rok ará nya

0% 1–19% 20–39% 40–59% 60–79% 80–100%

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 42 29 (2,10) n 20,6 32,1 16,3 15,3 15,7

Dá nia 67 29 (2,45) n  2,2 20,0 15,2 16,1 46,5

Finn or szág 59 32 (2,08) 0,9 12,6 13,1 21,7 13,6 38,1

Fran cia or szág 49 27 (1,57) 0,4 12,2 25,1 24,2 19,5 18,6

Ma gyar or szág 39 30 (1,74) 4,6 27,5 23,8 17,1 10,9 16,1

Ír or szág 26 25 (1,74) 2,7 48,5 22,3 11,7  7,0  7,8

Olasz or szág 40 26 (1,41) 1,4 19,4 31,8 22,7 11,3 13,4

Ko rea 60 33 (1,83) n 13,3 18,7 15,2 12,8 39,9

Me xi kó 30 31 (1,66) 14,5 34,9 20,1 10,9  5,5 14,1

Nor vé gia 58 29 (2,27) n  7,4 22,9 20,1 14,8 34,9

Por tu gá lia 32 26 (1,86) 1,7 35,0 31,9 12,9  7,4 11,0

Spa nyol or szág 38 33 (1,81) 2,0 34,4 25,3 12,7  5,8 19,8

Svéd or szág 68 29 (2,18) 1,2  5,7  8,8 20,9 18,8 44,6

Svájc 51 32 (1,50) 2,4 17,4 22,6 12,2 14,0 31,4

Or szá gok át la ga 47 29 (1,87) 2,3 20,8 22,8 16,7 12,3 25,1

Hol lan dia1 53 m (m) m m m m m m

Or szág

Internetet
al kal ma zó

ta ná rok
álagos
ará nya

szó rás S.E.

A fel sõ kö zép fo kú is ko lák ba járó ta nu lók ará nya, akik is ko lá já ban az internetet al kal ma zó ta ná rok ará nya

0% 1–19% 20–39% 40–59% 60–79% 80–100%

OECD-országok

Bel gi um (Fl.)1 33 26 (1,90) 0,7 33,1 31,8 13,9 12,2  8,3

Dá nia 63 29 (2,47) n  5,9 21,0 11,7 20,9 40,5

Finn or szág 56 28 (1,85) n  8,6 19,9 20,8 21,5 29,2

Fran cia or szág 34 24 (1,45) 1,1 31,1 28,2 21,8  9,7  8,1

Ma gyar or szág 32 27 (1,54) 3,5 33,4 30,1 14,7  8,4  9,9

Ír or szág 24 23 (1,67) 4,7 46,5 25,8 10,7  7,0  5,3

Olasz or szág 28 23 (1,25) 2,1 37,7 32,6 15,5  6,2  6,0

Ko rea 77 26 (1,48) n  2,7  9,0 10,5 13,2 64,5

Me xi kó 21 28 (1,56) 32,9 27,7 18,9  7,6  4,7  8,2

Nor vé gia 49 26 (2,06) n 10,9 23,9 25,6 19,9 19,7

Por tu gá lia 29 26 (1,83) 4,3 45,3 20,3 12,9 11,2  6,1

Spa nyol or szág 30 28 (1,60) 3,8 43,1 22,2 12,3  7,2 11,4

Svéd or szág 62 28 (2,13) 1,2  4,6 14,0 29,7 16,5 34,0

Svájc 44 28 (1,32) 2,5 18,0 21,4 24,6 15,0 18,4

Or szá gok át la ga 42 26 (1,72) 4,0 24,9 22,8 16,6 12,4 19,3

Hol lan dia1 50 26 (2,61) n  7,6 29,7 21,4 24,1 16,9

Or szág

E-mailt
al kal ma zó

ta ná rok
át la gos
ará nya

szórás S.E.

A fel sõ kö zép fo kú is ko lák ba járó ta nu lók ará nya, akik is ko lá já ban az e-mailt al kal ma zó ta ná rok ará nya

0% 1–19% 20–39% 40–59% 60–79% 80–100%

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 14 21 (1,81) 26,4 50,4 10,6  4,8 5,5  2,3

Dá nia 33 30 (2,59)  2,8 35,6 27,6 17,1 3,5 13,5

Finn or szág 33 34 (2,30) 13,1 33,6 19,5 10,1 4,2 19,6

Fran cia or szág 13 18 (1,21) 20,8 55,3 10,9 10,2 1,5  1,3

Ma gyar or szág 15 23 (1,36) 38,1 35,6 15,7  2,7 2,5  5,4

Ír or szág 12 19 (1,44) 35,8 42,5 12,9  5,2 1,7  1,9

Olasz or szág 12 17 (1,00) 27,3 48,2 17,3  3,9 1,6  1,7

Ko rea 41 32 (1,91)  0,5 31,3 24,8 13,5 9,3 20,7

Me xi kó 13 22 (1,31) 47,1 29,8 13,9  3,6 1,0  4,6

Nor vé gia 16 20 (1,72)  6,0 66,2 18,2  3,5 3,8  2,2

Por tu gá lia 14 22 (1,81) 25,5 52,9 10,2  2,7 5,9  2,8

Spa nyol or szág 11 20 (1,22) 44,0 37,1  9,1  5,1 1,9  2,8

Svéd or szág 43 35 (2,67)  3,5 26,6 23,8 16,1 7,1 23,0

Svájc 29 27 (1,47)  3,2 44,9 19,0 14,5 7,4 11,0

Or szá gok át la ga 21 24 (1,70) 21,0 42,1 16,7  8,1 4,1  8,1

Hol lan dia1 20 26 (3,00)  4,5 67,2 10,0  6,6 2,9  8,9

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis 2003.

237

T á b l á z a t o k



 7.19. táb lá zat 

A szá mí tó gép hez kap cso ló dó te vé keny sé gek a fel sõ kö zép fo kon (2001)
A fel sõ kö zép fo kon ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban kü lön bö zõ szá mí tó gép hez kap cso ló dó te vé keny sé gek

a ta nu lók fel ada tai közé tar toz nak leg alább ha von ta egy al ka lom mal az igazgatók válaszai szerint

Or szág

Szá mí tó gé pes ope rá ci ók
(fájlok men té se, nyom ta tás stb.)

Do ku men tu mok írá sa
szö veg szer kesz tõ vel

Il luszt rá ci ók ké szí té se
gra fi kai prog ra mok kal

Szá mo lás táb lá zat ke ze lõ
prog ra mok se gít sé gé vel

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 99 12 (0,79) 95 21 (1,41) 42 49 (3,26) 75 44 (2,87)

Dá nia 99  8 (0,63) 99 10 (0,83) 68 47 (3,77) 88 33 (2,64)

Finn or szág 97 16 (1,00) 96 18 (1,16) 64 48 (3,02) 61 49 (3,07)

Fran cia or szág 94 24 (1,34) 91 29 (1,59) 58 49 (2,71) 88 32 (1,78)

Ma gyar or szág 97 18 (1,05) 96 20 (1,18) 70 46 (2,64) 86 34 (1,98)

Ír or szág 87 34 (2,23) 87 34 (2,22) 66 47 (3,14) 62 49 (3,21)

Olasz or szág 90 30 (1,58) 89 31 (1,64) 56 50 (2,63) 78 41 (2,19)

Ko rea 90 30 (1,65) 92 27 (1,49) 46 50 (2,78) 68 47 (2,60)

Me xi kó 93 26 (1,34) 93 26 (1,37) 84 37 (1,92) 84 37 (1,92)

Nor vé gia 99 12 (0,89) 99 11 (0,82) 66 47 (3,63) 82 39 (2,98)

Por tu gá lia 94 23 (1,50) 94 23 (1,50) 82 38 (2,44) 81 40 (2,54)

Spa nyol or szág 86 35 (1,87) 87 33 (1,78) 60 49 (2,61) 60 49 (2,61)

Svéd or szág 96 18 (1,32) 97 17 (1,18) 61 49 (3,50) 73 45 (3,18)

Svájc 93 26 (1,09) 91 29 (1,25) 57 50 (2,11) 70 46 (1,96)

Or szá gok át la ga 94 22 (1,30) 93 24 (1,39) 63 47 (2,87) 75 42 (2,54)

Hol lan dia1 99 11 (1,01) 99 11 (1,01) 39 49 (4,67) 63 49 (4,63)

Or szág
Prog ra mok írá sa

E-mai len tör té nõ kom mu ni ká ció
ta ná rok kal és ta nu lók kal

Elekt ro ni kus in for má ció kül dé se,
ke re sé se és hasz ná la ta

Ok ta tá si szoftver
(pl. teszt gya kor la tok cél já ból)

át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E. át lag szó rás S.E.

OECD-országok

Bel gi um (Fl.) 27 45 (2,93) 38 49 (3,19) 85 36 (2,37) 60 49 (3,24)

Dá nia 14 35 (2,85) 74 44 (3,54) 96 20 (1,60) 70 46 (3,73)

Finn or szág 19 40 (2,49) 79 41 (2,56) 96 19 (1,22) 63 48 (3,05)

Fran cia or szág 13 34 (1,85) 44 50 (2,73) 86 35 (1,92) 71 46 (2,51)

Ma gyar or szág 44 50 (2,88) 53 50 (2,89) 92 27 (1,57) 85 35 (2,04)

Ír or szág 13 33 (2,20) 34 48 (3,14) 67 47 (3,12) 49 50 (3,31)

Olasz or szág 47 50 (2,64) 39 49 (2,58) 68 47 (2,46) 81 39 (2,07)

Ko rea 14 35 (1,96) 86 35 (1,94) 91 28 (1,56) 74 44 (2,45)

Me xi kó 60 49 (2,57) 44 50 (2,60) 49 50 (2,61) 74 44 (2,29)

Nor vé gia 21 41 (3,13) 67 47 (3,62) 88 33 (2,52) 66 47 (3,63)

Por tu gá lia 38 49 (3,12) 48 50 (3,21) 75 43 (2,79) 76 43 (2,76)

Spa nyol or szág 18 38 (2,03) 23 42 (2,24) 61 49 (2,60) 46 50 (2,65)

Svéd or szág 30 46 (3,27) 87 34 (2,43) 91 29 (2,05) 67 47 (3,38)

Svájc 14 35 (1,47) 52 50 (2,13) 82 38 (1,64) 60 49 (2,09)

Or szá gok át la ga 27 41 (2,53) 55 46 (2,77) 80 36 (2,15) 67 46 (2,80)

Hol lan dia1  9 28 (2,67) 48 50 (4,79) 82 39 (3,71) 87 33 (3,19)

1 Az or szág nem tel je sí tet te a nem zet kö zi min ta vá lasz tá si kö ve tel mé nye ket. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adat bá zis, 2003.
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 7.20. táb lá zat 

Az is ko la IKT vonatkozású cél jai el éré sé nek aka dá lyai (2001)
A fel sõ kö zép fo kú ta nu lók szá za lé ka, akik is ko lá já ban az igaz ga tók az aláb bi, az IKT vonatkozású cé lok

el éré sé nek aka dá lya i ról számoltak be

Or szág

Hard ver és inf rast ruk tú ra vo nat ko zá sú aka dá lyok Szoftverek el ér he tõ sé gé hez kap cso ló dó aka dá lyok

nincs elég
szá mí tó gép

a ta ná rok hasz -
ná la ta szá má ra

nincs elég
szá mí tó gép

a ta nu lók hasz -
ná la ta szá má ra

el avult
(3 év nél ré geb -

bi) szá mí tó gé pek

nincs el ér he tõ
internet

kap cso lat

nincs elég hely
a szá mí tó gé pek

meg fe le lõ
el he lye zé sé re

gyen ge inf rast -
ruk tú ra (te le kom -

mu ni ká ció,
elekt ro mos ság)

nincs elég
ok ta tá si célú

szoftver pél dány

nincs elég
szoft ver tí pus

az el ér he tõ
szoft ve rek

gyen ge
mi nõ sé gû ek

Bel gi um (Fl.) 59 50 57 16 48 23 50 31 14

Dá nia 47 57 47  8 46  6 26 57 32

Finn or szág 38 48 43  2 51  9 31 41 11

Fran cia or szág 47 51 55 34 40 32 60 32 27

Ma gyar or szág 46 36 50  4 21 28 58 59 18

Ír or szág 75 75 72 14 63 20 72 66 38

Olasz or szág 54 52 60 23 39 27 43 31 22

Ko rea  5 37 57  3 23 21 53 63 30

Me xi kó 67 75 70 52 45 47 67 70 56

Nor vé gia 61 66 61  3 54 17 28 40 30

Por tu gá lia 52 64 60 28 43 40 61 57 15

Spa nyol or szág 60 67 69 24 47 37 60 53 36

Svéd or szág 40 47 45  1 46 15 17 21  9

Svájc 39 52 32 18 46 22 35 25 26

Or szá gok át la ga 49 56 56 17 44 25 47 46 26

Hol lan dia1 37 40 30 11 28 22 22 43 34

Or szág

Ta ná rok kal kap cso la tos aka dá lyok

a ta ná rok nak nincs
elég ide jük olyan

órá ra való fel ké szü -
lés re, me lye ken szá -
mí tó gé pe ket hasz nál -

nak

a szá mí tó gé pek
osz tály ter mi ok ta tás ba 

való in teg rá lá sa
bo nyo lult

a ta nu lá si prob lé mák -
kal küz dõ ta nu lók
ese té ben bo nyo lult

a hasz ná la ta

a ta ná rok nak nincs
elég ide jük az

internethasználat
le he tõ sé ge i nek
meg is me ré sé re

a ta ná rok ér dek lõ dé -
sé nek/haj lan dó sá gá -
nak hi á nya a szá mí -
tó gép hasz ná la tá ra 

a ta ná rok ér dek lõ dé -
sé nek/haj lan dó sá gá -
nak hi á nya a szá mí -

tó gép ok ta tás ban való 
hasz ná la tá ra 

nincs elég
to vább kép zé si idõ
a ta ná rok szá má ra

Bel gi um (Fl.) 69 76 22 41 35 67 25
Dá nia 41 48 26 29 39 59 38
Finn or szág 65 74 27 35 39 66 31
Fran cia or szág 52 62 26 40 44 75 44
Ma gyar or szág 58 61 23 36 10 33 14
Ír or szág 87 93 20 83 32 67 63
Olasz or szág 76 80 28 71 48 69 47
Ko rea 49 25 14  9 27 32 25
Me xi kó 50 62 47 65 48 63 42
Nor vé gia 61 87 9 29 50 87 55
Por tu gá lia 38 66 43 47 45 64 36
Spa nyol or szág 73 81 44 69 31 69 56
Svéd or szág 48 70 14 29 29 63 41
Svájc 72 57 32 61 46 68 39

Or szá gok át la ga 60 67 27 46 37 63 40
Hol lan dia1 74 70 15 38 46 68 19

Or szág

Szer ve zés sel és ter ve zés sel kap cso la tos aka dá lyok Egyéb

ne héz elég
szá mí tó gép idõt biz to sí ta ni

az egyes osz tá lyok
szá má ra

nNincs kü lön tan ter vi idõ
az internet hasz ná la tá ra

elég te len ter vek
és for rá sok a lo pá sok

és a van da liz mus
meg aka dá lyo zá sá ra

nincs elég sze mély zet
a szá mí tó gé pet hasz ná ló

ta nu lók fel ügye le té re

a fenn tar tói és tech ni kai
se gít ség elég te len sé ge

tá mo ga tás hi á nya
az irá nyí tó ha tó sá gok

ré szé rõl

Bel gi um (Fl.) 72 21 31 61 75 30

Dá nia 61  7 18 21 44  5

Finn or szág 64 18 12 53 44 36

Fran cia or szág 61 34 45 65 83 28

Ma gyar or szág 51 20  9 48 24 35

Ír or szág 92 62 25 69 86  8

Olasz or szág 48 67 26 62 34 12

Ko rea 39 24 34 20 61 25

Me xi kó 65 63 32 57 45 41

Nor vé gia 76 20 20 65 42 35

Por tu gá lia 66 47 31 62 51 13

Spa nyol or szág 71 72 30 64 65  7

Svéd or szág 70 11 23 46 41 20

Svájc 67 31 30 67 49 27

Or szá gok át la ga 65 36 26 54 53 23

Hol lan dia1 56 13 23 56 51 20

1 Az or szág nem tel je sí tet te a min ta vá lasz tás nem zet kö zi kö ve tel mé nye it. A kö zölt ada tok sú lyo zat la nok.

For rás: OECD ISUSS adatabázis 2003.
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Rö vi dí té sek jegy zé ke

a A ka te gó ria nem al kal maz ha tó

m Az adat nem el ér he tõ

n Nul la vagy el ha nya gol ha tó

x Az adat egy má sik ka te gó ri á ban sze re pel

CERI Cent re of Education Research and Innovation 
(OECD Ok ta tás ku ta tá si és In no vá ci ós Köz pont ja)

DeSeCo Definition and Selection of Key Competencies (Kulcs kom pe ten ci ák 
de fi ni á lá sa és ki vá lasz tá sa)

EAG Education at a Glance

EU European Union (Eu ró pai Unió)

EUROSTAT Statistical Office of the European Communities (Az Eu ró pai Kö zös ség 
Sta tisz ti kai Hi va ta la)

IALS International Adult Literacy Survey (1994–1995) 
(Nem zet kö zi fel nõtt írás be li sé gi vizs gá lat 16–65 éve sek kö ré ben)

IEA International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (Az ok ta tá si tel je sít mény ér té ke lés nem zet kö zi szö vet sé ge)

ILO International Labour Office (Nem zet kö zi Mun ka ügyi Hi va tal)

INES Indicators of Education Systems (Az ok ta tá si rend sze rek in di ká to rai)

ISCED International Stan dard Classification of Education (Az ok ta tás nem zet kö zi 
stan dard osz tá lyo zá sa)

ISUSS International Survey of Upper Secondary Schools (1998–2003) 
(A fel sõ kö zép fo kú is ko lák nem zet kö zi vizs gá la ta)

LFS Labrur Force Study

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Gaz da sá gi, Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet)

PIRLS Progress in International Reading Literacy

PISA Programme for International Student Assessment (2000, 2003, 2006, 2009) 
(Prog ram a 15 éves di á kok ta nul má nyi tel je sít mé nyé nek nem zet kö zi mé ré sé re, 
3 éves cik lu sok ban)

S.E. Stan dard hiba
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TCS Teacher and Cur ri cu lum Study

TIMSS Third International Mathematics and Science Study (1994–1995)
(Har ma dik nem zet kö zi ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi mé rés 
13 éves di á kok kö ré ben)

UN United Nations (Egye sült Nem ze tek Szö vet sé ge, ENSZ)

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek ne ve lés ügyi, tu do má nyos és kul tu rá lis 
sza ko sí tott szer ve ze te)

UOE UNESCO/OECD/EUROSTAT Data Collection on Education Statistics
(Az UNESCO/OECD/EUROSTAT ok ta tás sta tisz ti kai adat gyûj té se)

WEI World Education Indicators (A vi lág ok ta tá si in di ká to rai)
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Human Capital Investment. An International Comparison 1998. OECD, Pa ris.

Imre Anna 2001. Nem zet kö zi in di ká to rok hasz ná la ta. Új Pe da gó gi ai Szem le, 6. sz.
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Integration, Co-operation, Support. First results from the international survey of upper secondary education 2003. (First Draft.) OECD.
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Key data on education in Europe, 96 1997. European Commission.

Key data on education in Europe, 97 1998. European Commission.

Key data on education in Europe, 98 1999. European Commission.

Key data on education in Europe, 99 2000. European Commission.

Knowledge and Skills for Life 2001. First results from PISA 2000. OECD, Pa ris.

Kogan, M. – Tuijnman, A. (eds.) 1995. Educational research and development. Trends, issues and challenges. OECD.
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Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy Survey 2000. OECD/Statistics Canada. Pa ris.

Nestler, K. – Kailis, E. 2002. First survey of continuing vocational training in enterprises in candidate countries. Statistics in focus.
Theme 3 2/2002, Eurostat.

OECD international education indicators, the. A framework for analysis 1992. OECD. 
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