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BEVEZETŐ	

A 2015/2016-os tanévben az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal szervezett célnyelvi mérést a két tanítási 
nyelvű nevelési-oktatási intézményekben. 2014-ben, csak 6. és 8., 2015-ben és 2016-ban pedig már 10. 
évfolyamos tanulók is részt vettek a mérésben. 

(A 2014/2015-ös tanévtől kezdve az Oktatási Hivatal a nem két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részesülő 
tanulók számára is szervez nyelvi mérést, amelynek neve idegen nyelvi mérés.) 

A 2017-es célnyelvi mérésben megint csak 6. és 8. évfolyamos tanulók fognak részt venni, így a három 
évfolyamot érintő célnyelvi mérés rövid időszaka lezárult. Ezért jelen tanulmány célja kettős; egyrészt 
ismerteti a 2016-os célnyelvi mérés adatait és eredményeit, másrészt összegezi az elmúlt három év adatait. 

A célnyelvi mérés jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §, illetve 136. §, továbbá az 
aktuális tanév rendjéről szóló rendelet adja.  

Az alábbiakban a 2016-ban lezajlott mérés eredményeit foglaljuk össze. Először összefoglaljuk a célnyelvi 
mérés főbb jellemzőit, aztán a mérésben érintett intézményekre és tanulókra vonatkozó adatokat közlünk. 
Ezt követi a részvételi arányok leírása, majd a mérés eredményeinek összefoglalása.  

A főszövegben az adatokat ábrákon mutatjuk be. Az ábrák alapjául szolgáló táblázatok a függelékben 
találhatóak. 

A	MÉRÉSRŐL	

A	mérés	tartalma	

A célnyelvi mérés azt méri, hogy a két tanítási nyelvű iskolák tanulóinak nyelvtudása megfelel-e a tantervi 
követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt KER (Közös  Európai  Referenciakeret)  szerinti 
szinteknek. Ezek a következők. 

 KER szint 

6. évfolyam A2 

8. évfolyam B1 

10. évfolyam B2 

A célnyelvi mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a 
feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át elérte.  
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Az alábbi ábrán a besatírozott cellák mutatják, hogy 2016-ban melyik évfolyamon milyen nyelvekből 
szervezett mérést az Oktatási Hivatal. 6. és 8. évfolyamon az előző két évben is ugyanezek a nyelvek 
szerepeltek, 10. évfolyamon 2015-ben volt szlovák nyelvi, viszont nem volt orosz nyelvi mérés. 

Célnyelv Angol Francia Kínai Német Olasz Orosz Spanyol 

6. évfolyam  

8. évfolyam  

10. évfolyam  

A célnyelvi mérés mindhárom évben három alapkészséget mért (hallott szöveg értése, olvasott szöveg 
értése, íráskészség), ennek megfelelően a feladatlapok három részből álltak, és a tanulók mindegyik részben 
20 pontot, összesen 60 pontot érhettek el. 

A feladatlap első két részében (Hallott szöveg értése, Olvasott szöveg értése) csak zárt feladatok szerepeltek, 
a feladatlap harmadik részében (Íráskészség) a tanulóknak szövegeket kellett alkotniuk, amelyeket a javító 
tanárok javítási-értékelési útmutató alapján pontoztak. 

A feladatlapok összeállításánál fontos szempont volt az egységesség. Az egységes szerkezeten túl az egyes 
évfolyamokon az íráskészség feladatok témái az összes nyelvből megegyeztek, és a hallott szöveg értése és 
az olvasott szöveg értése feladatok típusai is kevés kivételtől eltekintve azonosak voltak. Megjegyezzük, hogy 
a kínai nyelvi feladatlapok szerkezetükben, a feladattípusok tekintetében és az elérhető pontszámokban is 
eltértek a többi feladatlaptól. 

A célnyelvi mérésen tanulói eredménynek tekintjük a tanuló által elért pontszámot, illetve a pontszám 
alapján kapott megfelelt/nem felelt meg minősítést. 

A	mérés	lebonyolítása	

Az Oktatási Hivatal 2015 őszén az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerének segítségével 
begyűjtötte a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató intézményektől a létszámadatokat, továbbá 
megrendelte a feladatkészítő bizottságoktól a méréshez szükséges feladatlapokat. A megfelelő 
példányszámban kinyomtatott feladatlapokat és hanganyagokat tartalmazó CD-ket az érintett intézmények a 
mérés időpontja előtt néhány nappal becsomagolva kapták meg. A csomagokat a mérés napján lehetett 
felbontani. 

A kiöltött feladatlapokat az iskola munkatársai gyűjtötték össze. Az írásfeladatok pontozása után, az 
intézmények munkatársai az Országos mérések adatbegyűjtő és –kezelő rendszerében rögzítették a tanulók 
adatait, a zárt kérdésekre adott tanulói válaszokat és az írásfeladatra kapott pontszámokat. Az alábbi 
összesítés az így rögzített adatok, illetve a szoftver által kiszámított tanulói eredmények alapján készült. 
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A	MÉRÉSBEN	ÉRINTETT	INTÉZMÉNYEK,	FELADATELLÁTÁSI	HELYEK		
ÉS	TANULÓK	

A	2014.,	2015.	és	2016.	évi	adatok	összehasonlítása	

Az alábbi összehasonlításhoz az általános iskolai évfolyamok esetében három év, a 10. évfolyam esetében 
két év adatai álltak rendelkezésre, ezért az ábrákon hol három, hol két év adatait jelenítjük meg.  

2014 és 2016 között a célnyelvi mérésben érintett feladatellátási helyek és tanulók száma nőtt, a növekedés 
az általános iskolák esetében jóval nagyobb mértékű volt, mint a középiskolák esetében (1. ábra). 

2015-ben a korábban önálló intézményként működő szakközépiskolákat szakképzési centrumokba vonták 
össze, így a mérésben érintett középiskolai intézmények száma 2015-ről 2016-ra csökkent, ugyanakkor az 
érintett középiskolai feladatellátási helyek és tanulók száma egy kicsit nőtt.  

 
Megjegyzés: Az általános iskolai és a középiskolai célnyelvi mérésben is érintett intézményeket és feladatellátási helyeket mindkét típusba 
beleszámoltuk. 

1. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésben érintett intézmények, feladatellátási helyek és 

tanulók száma 

2014 és 2016 között néhány feladatellátási hely kimaradt a mérésből, ugyanakkor a kimaradóknál nagyobb 
számban léptek be a mérésbe új feladatellátási helyek (1. táblázat). A mérésből kimaradó feladatellátási 
helyek esetében feltételezhető, hogy egy ideje már nem indítanak két tanítási nyelvű csoportot, a belépő 
iskolák esetében pedig feltételezhető, hogy csak néhány éve indították az első ilyen osztályukat, amely most 
érte el a mérésben érintett évfolyamokat. 
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A tanulók száma a 6. és 8. évfolyamon nagyobb mértékben nőtt, mint a 10. évfolyamon, és az általános 
iskolai évfolyamokon a növekedés mértéke 2014-ről 2015-re nagyobb volt, mint 2015-ről 2016-ra (2. ábra). 

 

2. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésben érintett 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók száma 

Az érintett tanulók közül az angol nyelven tanulók száma nőtt a legnagyobb mértékben mindhárom évfolyam 
esetében (3. és 4. ábra). 

 

3. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 6. és 8. évfolyamos tanulók száma nyelvenként  
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4. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma nyelvenként  

Az általános iskolai célnyelvi mérés 3 éves múltja miatt, idén először nyílik mód arra, hogy az egyedi mérési 
azonosítók segítségével nyomon kövessük az egyes tanulókat. A 2014. évi 6. évfolyamos célnyelvi mérésben 
érintett tanulók 83,4 százaléka a 2016. évi 8. évfolyamos célnyelvi mérésben is érintett volt (5. ábra). 

 

5. ábra: A 2014. évi 6. évfolyamos és 2016. évi 8. évfolyamos célnyelvi mérések közül mindkettőben, 

illetve csak az egyikben érintett tanulók száma nyelvenként 
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A 10. évfolyamon megjelenő képzési típusok közül 2015-ről és 2016-ra a szakközépiskolai képzési típusban 
résztvevők száma nagyobb mértékben nőtt, mint a gimnáziumi képzési típusban résztvevőké. A gimnáziumi 
képzési típusok közül az 5 évfolyamos gimnáziumi képzési típusa még dominánsabbá vált (6. ábra). 
Megjegyezzük, hogy a jogi szabályozás értelmében a 6 évfolyamos két tanítási nyelvű képzési típust 
kivezetik. 

 

6. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma képzési típusonként 

Fenntartói szempontból a legjelentősebb változás az, hogy a szakképzési centrumokba összevont szakközép-
iskolákat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá 
helyezték, így az állami intézmények fenntartása alá tartozó feladatellátási helyek száma és aránya 2015-höz 
képest megnőtt (7. ábra). 

 

7. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett feladatellátási helyek száma fenntartói típusonként 

Összességében a három év adatainak összehasonlításából arra következtethetünk, hogy 2006 és 2010 között 
a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi képzésre beíratott tanulók száma folyamatosan nőtt. 
Ebben az időszakban a két tanítási nyelvű képzésbe új feladatellátási helyek kapcsolódtak be. 
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A	2016.	évi	mérésben	érintett	tanulók	

Az érintett tanulók 71 százaléka angol nyelven tanul, ez az arány az általános iskolai évfolyamokon 
magasabb, 10. évfolyamon alacsonyabb. A németül tanulók aránya minden évfolyamon hasonló, bár az 
alsóbb évfolyamokon valamivel alacsonyabb. 10. évfolyamon az angol és a német mellet fennmaradó 15%-
on másik négy nyelv osztozik (8. ábra). 

 

8. ábra: Az érintett tanulók százalékos megoszlása a nyelvek között évfolyamonként 2016‐ban 

A 10. évfolyamon megjelenő nyelvi változatosság a gimnáziumi képzési típust jellemzi, a szakközépiskolások 
lényegében csak angolul vagy németül tanulnak, ugyanakkor a németül tanulók százalékos aránya ebben a 
csoportban jóval magasabb, mint az összes érintett tanuló esetében (9. ábra). 

 
9. ábra: A 10. évfolyamos tanulók százalékos megoszlása a nyelvek között képzési típusonként 2016‐ban 
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A mérésben érintett 7461 tanuló között 4296 lány (57,6%) és 3165 fiú (42,4%) volt (ld. 14. táblázat). 6. év-
folyamon a lányok és a fiúk aránya közel azonos, míg a magasabb évfolyamokon több a lány (10. ábra). 
Különösen így van ez 10. évfolyamon, ahol bizonyos nyelvek esetében a fiúk aránya 30% alatt van (ld. 14. 
táblázat).  

 

10. ábra: A lányok és a fiúk száma évfolyamonként és nyelvenként 2016‐ban 

 

A	2016.	évi	célnyelvi	mérésben	érintett	6.	és	8.	évfolyamos	tanulók		
családi‐háttér	indexe	

A 2016. évi idegen nyelvi és célnyelvi mérésben érintett tanulók 
Országos kompetenciamérésből származó átlagos családi-háttér 
indexe között igen nagy különbség van (11. ábra). Mivel az idegen 
nyelvi mérésben érintett tanulók közé tartozik a tanulók túlnyomó 
része (a normál tantervű nyelvoktatásban résztvevő tanulók), úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a két tanítási nyelvű képzésben résztvevő 
tanulók családi háttér indexe jóval magasabb az átlagosnál. 

 

 

 

11. ábra: Az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésben érintett tanulók átlagos családi‐háttér indexe az 

Országos kompetenciamérés adatai alapján 

  



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  10 

A különbség településtípusonként is nagy (12. ábra). (Megjegyezzük, hogy a célnyelvi mérésben érintett 
községi tanulók száma alacsony (ld. 15. táblázat).) 

 

12. ábra: A kétféle nyelvi mérésben érintett tanulók átlagos családi‐háttér indexe településtípusonként az 

Országos kompetenciamérés adatai alapján 

Az átlagos családi-háttér indexek összehasonlítását leszűkítettük azoknak a feladatellátási helyeknek a 
tanulóira, amelyek az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésben is érintettek voltak, azaz folytatnak két tanítási 
nyelvű képzést és normál tantervű nyelvtanítást is. Csak annak a 46 feladatellátási helyeknek az adatait 
használtuk, ahol mindkét nyelvi mérés esetében a tanulóknak legalább a kétharmada, illetve legalább 10 fő 
rendelkezett családi-háttér indexszel, azaz a következő ábra 3888 tanuló adatai alapján készült. 

A kétféle mérésben érintett tanulók átlagos családi-háttér indexe 
közötti különbség továbbra is nagy (13. ábra), azaz a két tanítási 
nyelvű képzést is folytató iskolákban az ilyen osztályokba járó tanulók 
átlagos családi-háttér indexe általában magasabb a többi tanulóénál. 

 

 

 

 

 

13. ábra: A kétféle nyelvi mérésben érintett feladatellátási helyek célnyelvi és idegen nyelvi mérésben 

érintett tanulóinak átlagos családi‐háttér indexe az Országos kompetenciamérés adatai alapján 
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A	2016.	évi	mérésben	érintett	feladatellátási	helyek	és	tanulók		
területi	megoszlása	

A célnyelvi mérésben érintett feladatellátási helyek több mint negyede (27,4 százaléka) Budapesten 
található (14. ábra). Az érintett tanulóknak mindhárom érintett évfolyamon több mint harmada (összesítve 
35,3 százaléka) Budapesten jár iskolába (15. ábra). (A 2016. évi idegen nyelvi mérés adatai alapján a nem két 
tanítási nyelvű képzésben résztvevő tanulók között a Budapesten tanulók aránya csak 14, 9 százalék.) 

 

14. ábra: A feladatellátási helyek száma régiónként 

 

15. ábra: A tanulók száma régiónként (az iskola és nem a lakóhely régiója alapján) 
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A különböző célnyelveken tanulók százalékos aránya régiónként különböző, az angolul tanulók aránya a 
közép-dunántúli régióban, a németül tanulók aránya a nyugat-dunántúli régióban a legmagasabb, a többi 
nyelven tanulók együttes aránya csak a dél-dunántúli régióban haladja meg a 10 százalékot (16. ábra). 
(Megjegyezzük, hogy a tanulók száma régiónként nagyon különböző, így az ábrán a hasonló hosszúságú 
sávok nagyon különböző tanulószámokat jelenítenek meg.) 

 

16. ábra: A különböző célnyelveken tanulók százalékos aránya régiónként 

Budapesten kívül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Hajdú-Bihar megyében található a legtöbb érintett 
feladatellátási hely és jár iskolába a legtöbb érintett tanuló (17. és 18. ábra). 

 

17. ábra: A feladatellátási helyek száma megyénként 
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18. ábra: A tanulók száma megyénként (az iskola és nem a lakóhely megyéje alapján) 

 

A	2016.	évi	mérésben	érintett	feladatellátási	helyek	és	tanulók	településtípus	
szerinti	megoszlása	

A mérésben érintett feladatellátási helyek több mint 40 százaléka megyeszékhelyeken található (19. ábra), a 
legtöbb megyeszékhelyi feladatellátási hely Miskolcon, Kecskeméten és Debrecenben van. 

 

19. ábra: A különböző településtípusokhoz tartozó feladatellátási helyek száma 
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Az érintett tanulók között is a megyeszékhelyeken iskolába járók száma a legmagasabb, és a községekben 
tanulóké a legalacsonyabb (20. ábra). 

 

20. ábra: A tanulók száma településtípusonként (az iskola és nem a lakóhely településtípusa alapján) 

A	MÉRÉSBEN	RÉSZTVEVŐ	TANULÓK	

A 2016-os célnyelvi mérésen összesen 6280 tanuló vett részt, a 7461 érintett tanuló közül 336-an hiányoztak, 
845-en pedig mentesültek a mérés alól (ld. 21. táblázat). A hiányzók százalékos aránya 6. és 10. évfolyamon 
hasonló, 8. évfolyamon magasabb. A felmentettek aránya 10. évfolyamon sokkal magasabb, mint az 
általános iskolai évfolyamokon (21. ábra). Ennek oka az, hogy a 10. osztályos mérés alól felmentést kaptak a 
B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező tanulók. (Az összesen 10 fő 6. és 8. osztályos felmentett 
tanulót az iskolaigazgatók SNI vagy BTM státuszuk alapján, illetve ideiglenes sérülés miatt mentették fel, 
ilyen jellegű felmentés a 10. évfolyamon egy tanulónál fordult elő.)  

 

21. ábra: Résztvevő, hiányzó és felmentett tanulók száma évfolyamonként  
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A résztvevő tanulók közé soroltuk azt a 21 tanulót is, akik a mérésen részlegesen vettek részt (19 tanuló két 
részen, 2 tanuló egy részen) (ld. 21. táblázat). A részleges részvétel oka lehet az, hogy a tanuló a mérés 
valamelyik része alól felmentést kapott vagy a mérés bizonyos részeiről hiányzott, illetve az, hogy késett vagy 
félbehagyta a mérést. A részlegesen résztvevő tanulók eredményeit csak az összesítések egy részében tudjuk 
majd felhasználni, hiszen az ő esetükben a maximálisan elérhető pontszám nem 60 pont volt. 

A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. osztályos tanulók aránya az angol célnyelvi csoportban a 
legmagasabb (22. ábra). 

 

22. ábra: A 10. osztályos nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulók százalékos aránya nyelvenként 

A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. osztályos tanulók aránya 2015-ről 2016-ra mind a 
szakközépiskolai, mind a gimnáziumi tanulók körében nőtt, a szakközépiskolások esetében ez az arány 
mindkét évben magasabb volt (23. ábra). 

 

23. ábra: A 10. osztályos nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulók százalékos aránya a 

szakközépiskolai és a gimnáziumi képzési típus esetén 2015‐ben és 2016‐ban 
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A	MÉRÉS	EREDMÉNYEI	

A	teljes	feladatlapon	elért	eredmények	

A 2016-os célnyelvi mérésen az érintett tanulók 84 százaléka vett részt és 75 százaléka szerzett megfelelt 
minősítést (azaz érte el a maximális pontszám 60 százalékát) (24. ábra), az érintett tanulók 5 százalékának 
nyelvtudásáról nincs adat, a tanulók 11 százaléka 10. évfolyamos B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvánnyal 
rendelkező tanuló, akiknek a nyelvtudása nyelvvizsga bizonyítványuk alapján megfelel az évfolyamukon mért 
KER szintnek. 

 

24. ábra: A tanulók megoszlása részvétel szerint, illetve a résztvevők megoszlása aszerint, hogy megfelelt 

minősítést szereztek‐e a mérésen 

Az alábbiakban a mérésen résztvevő 6280 tanuló (ld. 21. táblázat) eredményeit foglaljuk össze. Az ábrák 
egyik része a tanulók által elért pontszámokat mutatja be. Ezeknél az ábráknál annak a 6212 tanulónak az 
eredményét jelenítjük meg, akik a mérésen 60 pontot érhettek el, azaz a teljes mérésen részt vettek, és nem 
a kínai célnyelvi csoportba tartoznak. 

Az ábrák másik része a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos arányát mutatja be. Ezeknél az ábrák-
nál azt a 6278 tanulót tekintjük alapsokaságnak, akik a mérésnek legalább két részén részt vettek, azaz a 
mérésen megfelelt vagy nem felelt meg minősítést szereztek. 

A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulókat ésszerű beleszámolni a minősítést szerző és a meg-
felelt minősítést szerző tanulók közé. Így a 10. évfolyamos nyelvi csoportok egy részénél magasabb, ám 
reálisabb mérőszámot kapunk a mért szintet teljesítő tanulók százalékos arányára. Az ábrákon ezt az adatot 
is megjelenítjük. 

A 6280 részvevő tanuló közül 2-en csak a mérés egyik részén vettek részt. Ők egyetlen mért készség alapján 
nem szereztek a célnyelvi mérésen minősítést, eredményüket csak az adott rész pontszámát bemutató ábrán 
jelenítjük meg. 
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A kínai nyelv kivételével minden nyelvből minden évfolyamon 60 pont volt a maximális elérhető pontszám.  
A teljes mérésen résztvevő tanulók pontszámainak átlaga a 9 fős orosz célnyelvi csoport kivételével minden 
célnyelvi csoportban mindegyik évfolyamon 41 és 51 között volt (25. ábra). 

 

25. ábra: A 2016‐os célnyelvi mérésen elért pontszámok átlaga (szórással) évfolyamonként és nyelvenként 

Az elért pontszámok között az 54-től 57-ig terjedő pontszámok fordultak elő leggyakrabban (26. ábra). A 
megfelelt minősítéshez 36 pontot kellett elérnie a tanulóknak, 699 tanuló nem érte el ezt a pontszámot, 
közülük 79-en 18 pontnál (az elérhető pontszám 30 százalékánál) is kevesebb pontot kaptak. 

 

26. ábra: Az elért pontszámok gyakoriságai a teljes mérésen résztvevő tanulók körében  
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A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya mindegyik évben minden évfolyamon szinte 
mindegyik célnyelvi csoportban meghaladja a 70 százalékot (27. és 28. ábra), csak a szlovák és az orosz 
célnyelvi csoport esetében marad jócskán el ettől, megjegyezzük, hogy ebbe a két mérési csoportba 
összesen 7 illetve 9 tanuló tartozott. A legtöbb mérési csoportban az eredmények nagy stabilitást mutatnak, 
azaz a különböző években megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya hasonló. 

 

27. ábra: A 2014‐es, 2015‐ös és 2016‐os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya 6. és 

8. évfolyamon 

 
Megjegyzés: Ennél az ábránál alapsokaságnak a célnyelvi mérésen illetve a célnyelvi mérésen vagy nyelvvizsgával minősítést szerzőket tekintjük. 

28. ábra: A 2015‐ös és 2016‐os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya 10. 

évfolyamon 
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A	feladatlap	egyes	részein	elért	eredmények	

A feladatlapok mindhárom részén 20 pont volt a maximális elérhető pontszám a kínai nyelvi feladatlapok 
kivételével. A feladatlap részeken elért pontszámok átlagainak kiszámításakor az összes olyan tanuló által 
elért pontszámot figyelembe vettük, aki az adott részen részt vett. 

A 3. rész (Íráskészség) tíz mérési csoport közül öt esetében a legnehezebbnek bizonyult, a másik öt mérési 
csoport esetében pedig közepes nehézségű volt, míg az 1. rész (Hallott szöveg értése) és a 2. rész (Olvasott 
szöveg értése) 5-5 mérés csoport esetében volt a legkönnyebb (30. ábra). 

Az átlagok közül kiemelkedően magas a 10. évfolyamos olasz nyelvi mérés 2. részén elért átlagpontszám, és 
feltűnően alacsony a 10. évfolyamos orosz nyelvi mérés 2. részén elért átlagpontszám (29. ábra). A 10. 
évfolyamos angol, spanyol és francia valamint a 8. évfolyamos angol nyelvi mérési csoport esetében a három 
részen szerzett pontszámok átlaga közel van egymáshoz, míg a 10. évfolyamos orosz és olasz valamint a 6. és 
8. évfolyamos német nyelvi mérési csoport esetében az egyes részeken elért pontszámok átlagai között nagy 
a különbség. Megjegyezzük, hogy az orosz nyelvi mérési csoportba összesen 9 tanuló tartozott.  

 

29. ábra: A feladatlap egyes részein elért pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként 
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Az	eredmények	nemek,	képzési	típusok	és	településtípusok	szerinti	bontásban	

A lányok és fiúk által elért eredmények között a legtöbb mérési csoportban kicsi a különbség (30. ábra), 
jelentősebb különbség csak a 6. évfolyamos német nyelvi és a 10. évfolyamos spanyol nyelvi mérési csoport 
esetén látható. Megjegyezzük, hogy a 10. évfolyamos orosz nyelvi mérési csoportban összesen 2 fiú volt. 

 
Megjegyzés: A maximális elérhető pontszám 60 volt. 

30. ábra: A lányok és a fiúk által elért pontszámok átlagai évfolyamonként és nyelvenként 

A mérésben érintett 6. és 8. évfolyamos tanulók mindannyian általános iskolai képzési típusba, a 10. 
évfolyamos tanulók szakközépiskolai, illetve 4, 5 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi képzési típusba járnak (ld. 5. 
táblázat). Minthogy a gimnáziumi képzési típusok közül az 5 évfolyamos dominál (ld. 6. ábra), a háromféle 
gimnáziumi képzési típust az alábbi ábrán összevontuk. 

A különböző képzési típusokba járó tanulók eredményeit csak angol és német nyelvből hasonlítjuk össze, 
hiszen szakközépiskolában lényegében csak angol és német célnyelvi képzés folyik (ld. 9. ábra). 

A szakközépiskolai képzési típusba járók által elért pontszámok átlaga az angol és a német nyelvi mérésen is 
alacsonyabb volt, mint az általános iskolai és a gimnáziumi képzésbe járók esetében (31. ábra), és az angol 
nyelvi mérésen résztvevők által elért pontszámok átlaga mindhárom képzési típusban magasabb volt a 
német nyelvi mérésen elért pontszámok átlagainál. 
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A középiskolások esetében az angol és a német nyelvi eredmény között kisebb a különbség a képzési 
típusokon belül, mint a teljes sokaság esetében. Tehát mondhatjuk, hogy a 10. évfolyamos angol nyelvi 
mérés eredménye azért is jobb a német nyelvi mérés eredményénél, mert az angol nyelvi mérésen 
résztvevők között magasabb a gimnazisták és alacsonyabb a szakközépiskolások aránya (ld. 9. ábra). 

 
Megjegyzés: A maximális elérhető pontszám 60 volt. 

31. ábra: A 10. évfolyamos tanulók által elért pontszámok átlaga képzési típusonként 

A megfelelt minősítést szerzők aránya is a szakközépiskolai képzési típusnál a legalacsonyabb, de a különbség 
csökken, ha a B2 szintű nyelvvizsgával rendelkező tanulókat is a megfelelt minősítést szerzők közé soroljuk 
(32. ábra). 

 

32. ábra: A 2016‐os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya képzési típusonként 

(kiegészítve a 10. évfolyamos B2‐es szintű nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulókkal) 
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A nagyobb településtípusokhoz tartozó iskolák tanulóinak átlagpontszámai magasabbak (33. ábra), de a 
különbség az általános iskolai évfolyamok esetében jóval nagyobb. Megjegyezzük, hogy a községi iskolákban 
tanulók száma nagyon alacsony (ld. 20. ábra). 

 
Megjegyzés: A maximális elérhető pontszám 60 volt. 

33. ábra: A különböző településtípusokon tanulók által elért pontszámok átlagai évfolyamonként 

Az	eredmények	a	feladatellátási	helyek	szempontjából	

Néhány olyan feladatellátási hely volt, amelyben a megfelelt minősítést szerző tanulók aránya nem érte el az  
50 százalékot (34. ábra).  

 

A 10. évfolyamos B2-es szintű nyelvvizsga miatt felmentett tanulókat is a megfelelt minősítést szerzők közé számoltuk. 

A több iskolatípushoz tartozófeladatellátási helyeket többször számoltuk. 

34. ábra: A feladatellátási helyek száma a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya szerint 

iskolatípusonként 
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ÖSSZEFOGLALÁS	

Ebben a tanulmányban a két tanítási nyelvű képzés nyelvi mérésének eredményeit foglaltuk össze. 
Elsősorban a 2016. évi mérés adatait elemeztük, de bizonyos ábrákon összehasonlítottuk a 2014., 2015. és 
2016. évi adatokat. A 6. és 8. évfolyam esetében három, a 10. évfolyam esetében két év mérési adatai álltak 
rendelkezésre. Az adatok alapján elmondható, hogy az általános iskolai és a középiskolai két tanítási nyelvű 
képzés meglehetősen különböző, így az összefoglalásban is érdemes külön kezelni őket. 

Az általános iskolai célnyelvi mérésben érintett tanulók és feladatellátási helyek száma az elmúlt három 
évben folyamatosan nőtt, főként az angolul tanulók száma nőtt jelentősen (ld. 1-3. ábra). Az érintett tanulók 
között hasonló arányban szerepeltek lányok és fiúk (ld. 10. ábra), illetve városi megyeszékhelyi és budapesti 
tanulók (ld. 20. ábra).  Az érintett tanulók átlagos családi-háttér indexe jóval magasabb az országos átlagnál 
(ld. 11-13. ábra). A tanulóknak kb. 80 százaléka angolul, 20 százaléka németül tanul, és van néhány kínaiul 
tanuló is (ld. 8. ábra). Az angolul tanulók eredményei mindkét évfolyamon jobbak voltak a németül 
tanulókénál, a különbség 6. évfolyamon nagyobb (ld. 25. ábra). A nagyobb településtípusokon tanulók 
eredményei is mindkét évfolyamon jobbak voltak (ld. 33. ábra). Az összes résztvevő általános iskolai tanuló 
90,3 százaléka szerzett megfelelt minősítést a mérésen (ld. 32. ábra), és mindössze három olyan általános 
iskola volt, ahol a tanulóknak kevesebb, mint a fele szerzett megfelelt minősítést (34. ábra). 

Az középiskolai célnyelvi mérésben érintett tanulók és feladatellátási helyek száma az elmúlt két évben 
kisebb mértékben nőtt (ld. 1-3. ábra), a növekedés elsősorban az angolul tanulókat (ld. 4. ábra) és a 
szakközépiskolásokat (ld. 6. ábra) érintette. A mérésben érintett tanulók között lényegesen több volt a lány 
(ld. 10. ábra), és a tanulóknak majdnem a fele megyeszékhelyi tanuló (ld. 20. ábra).  A tanulóknak 62 
százaléka angolul, 23 százaléka németül tanul, a fennmaradó 15 százalékon további 4 nyelv osztozik (ld. 8. 
ábra), a nyelvi változatosság csak a gimnáziumi képzésre jellemző (ld. 9. ábra). Az érintett tanulók 26,1 
százaléka rendelkezett B2-es szintű nyelvvizsgával, ez az arány a szakközépiskolások esetében magasabb (ld. 
23. ábra). A résztvevő tanulók által elért pontszámok átlagai nyelvenként eléggé különbözőek (ld. 25. ábra), 
viszont egy adott nyelvből a két évben meglehetősen hasonlóak (ld. 28. ábra). Az összes 10. évfolyamos 
tanuló 86 százaléka szerzett megfelelt minősítést a mérésen (ld. 32. ábra), és mindössze négy olyan 
középiskola volt, ahol a tanulóknak kevesebb, mint a fele szerzett megfelelt minősítést (34. ábra). 
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TÁBLÁZATOK	

  
  

2014 2015 2016 

Általános 
iskolai Középiskolai Összesen 

Általános 
iskolai Középiskolai Összesen

Általános 
iskolai Középiskolai Összesen

Intézmény 79 79  86 87 168  91 76 161 

Telephely 82 82  90 89 177  98 91 186 

Tanuló 3139 3139  3742 3099 6841  4266 3195 7461 

1. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett intézmények, telephelyek és tanulók 

száma 

Évfolyam 
Az érintett tanulók száma A növekedés mértéke 

2014-ben 2015-ben 2016-ban 2014 és 2015 
között 

2015 és 2016 
között 

6. évfolyam 1949 2287 2539 17% 11% 

8. évfolyam 1190 1496 1727 26% 15% 

10. évfolyam  3058 3195  4% 

2. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma évfolyamonként, és a 

tanulók számának százalékos növekedése az előző évihez képest 

  
2014-ről 2015-re 2015-ről 2016-ra 

Általános iskolai Középiskolai Általános iskolai Középiskolai 
Kimaradó telephelyek 3   3 2 
Belépő telephelyek 11   11 4 

3. táblázat: A 2014‐ről 2015‐re és a 2015‐ről 2016‐ra kimaradó és belépő feladatellátási helyek száma 
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Célnyelv Évfolyam 
Az érintett tanulók száma 

2014 2015 2016 

Angol 

6. évfolyam 1502 1752 2021 

8. évfolyam 886 1124 1322 

10. évfolyam - 1793 1984 

Német 

6. évfolyam 418 500 491 

8. évfolyam 290 361 381 

10. évfolyam - 709 721 

Kínai 
6. évfolyam 29 35 27 

8. évfolyam 14 11 24 

Francia 10. évfolyam - 244 224 

Spanyol 10. évfolyam - 210 191 

Olasz 10. évfolyam - 95 66 

Orosz 10. évfolyam - - 9 

Szlovák 10. évfolyam - 7 - 

4. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma nyelvenként és 

évfolyamonként 

Évfolyam 
2015 2016 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 

általános iskola 2287 1455  2539 1727  

szakközépiskola   1154   1238 

4 oszt. gimn.   509   282 

5 oszt. gimn.   1233   1569 

6 oszt. gimn.  41 162   106 

5. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma képzési formánként 

Iskolatípus 

Fenntartó típusa 

Összes fenntartó Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
Egyházi jogi személy 

Alapítvány, 
egyesület, nonprofit 
gazdasági társaság 

Állami szervezet, 
intézmény 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Általános iskola 69 77 10 11 8 6 1 1 88 95 

Gimnázium 41 39 6 5 7 7 1 4 55 55 

Szakközépiskola 27 1 4 4 0 1 3 30 34 36 

Összesen 137 117 20 20 15 13 5 35 177 186 

6. táblázat: A 2015‐ben és 2016‐ban érintett telephelyek megoszlása a fenntartó típusa szerint 

iskolatípusonként 
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Célnyelv 
Angol Német Francia Spanyol Olasz Kínai Orosz Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

6. évfolyam 2021 79,60 491 19,34 27 1,06 2539 

8. évfolyam 1322 76,55 381 22,06 24 1,39 1727 

10. évfolyam 1984 62,10 721 22,57 224 7,01 191 5,98 66 2,07 9 0,28 3195 

Összesen 5327 71,40 1593 21,35 224 3,00 191 2,56 66 0,88 51 0,68 9 0,12 7461 

7. táblázat: A tanulók száma és évfolyamukon belüli százalékos aránya nyelvenként 

Célnyelv 
Angol Német Francia Spanyol Olasz Kínai Orosz Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Gimnázium 2021 79,60 491 19,34 27 1,06 2539 

Szakközépiskola 1322 76,55 381 22,06 24 1,39 1727 

Összesen 5327 71,40 1593 21,35 224 3,00 191 2,56 66 0,88 51 0,68 9 0,12 7461 

8. táblázat: A 10. évfolyamos tanulók száma és képzési belüli százalékos aránya nyelvenként 

Ugyanabban az 
iskolában maradt-e 

2016-ra, ahova 
2014-ben járt? 

Melyik mérésben 
volt érintett 2016-

ban? 

Milyen képzési 
típusú iskolába járt 

2016-ban? 

Cényelv 

Összesen 
Angol Német 

maradt célnyelvi mérés általános iskolai 1256 337 1593 

váltott célnyelvi mérés általános iskolai 12 1 13 

váltott idegen nyelvi mérés gimnáziumi 142 34 176 

maradt idegen nyelvi mérés általános iskolai 21 4 25 

váltott idegen nyelvi mérés általános iskolai 44 8 52 

váltott egyik se - 27 34 61 

Összesen   1502 418 1920 

9. táblázat: A 2014. évi 6. évfolyamos angol és német célnyelvi mérésekben érintett tanulók részvétele a 

2016‐os nyelvi mérésekben 

Képzési forma 
Az érintett tanulók száma Változás mértéke 

2015 és 2016 
között 2015-ben 2016-ban 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 1154 1238 7% 

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 509 282 -45% 

5 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 1233 1569 27% 

6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 162 106 -35% 

összes gimnáziumi nevelés-oktatás 1904 1957 3% 

Összes tanuló 3058 3195 4% 

10. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma képzési 

formánként, és a tanulók számának százalékos változása az előző évihez képes 

Iskolatípus Klebelsberg Egyházi jogi Alapítvány, Állami szervezet, Összes fenntartó 
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Intézményfenn-
tartó Központ 

személy egyesület intézmény 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Általános iskola 69 77 10 11 8 6 1 1 88 95 

Általános iskola 
és gimnázium 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3 

Gimnázium 38 37 6 5 6 5 1 3 51 50 

Gimnázium és 
szakközépiskola 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 

Szakközépiskola 27 1 4 4 0 0 3 30 34 36 

Összesen 137 117 20 20 15 13 5 35 177 186 

11. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett feladatellátási helyek megoszlása a 

fenntartó típusa szerint iskolatípusonként 

Célnyelv 
Angol Német Kínai Francia Spanyol Olasz Orosz Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

6. évfolyam 2021 79,6 491 19,3 27 1,1         2539 

8. évfolyam 1322 76,5 381 22,1 24 1,4         1727 

10. évfolyam 1984 62,1 721 22,6   224 7,0 191 6,0 66 2,1 9 0,3 3195 

Összesen 5327  71,4  1593  21,4  51  0,7  224  3,0  191  2,6  66  0,9  9  0,1  7461 

12. táblázat: A 2016. évi mérésben érintett tanulók száma és évfolyamukon belüli százalékos aránya 

nyelvenként 

Célnyelv 
Angol Német Francia Spanyol Olasz Orosz Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

szakközépiskolai nevelés-
oktatás 753 60,8 481 38,9 4 0,3       1238 

6 évfolyamos gimnáziumi 
nevelés-oktatás 81 76,4 25 23,6         106 

5 évfolyamos gimnáziumi 
nevelés-oktatás 917 58,4 166 10,6 220 14,0 191 12,2 66 4,2 9 1,4 1569 

4 évfolyamos gimnáziumi 
nevelés-oktatás 233 82,6 49 17,4         282 

gimnáziumi nevelés-oktatás 
összesen 1231 62,9 240 12,3 220 11,2 191 9,8 66 3,4 9 1,2 1957 

Összesen 1984  62,1  721  22,6  224  7,0  191  6,0  66  2,1  9  0,7  3195 

13. táblázat: A 2016. évi mérésben érintett 10. évfolyamos tanulók száma és képzési típuson belüli 

százalékos aránya nyelvenként 
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Évfolyam Célnyelv 
Lány Fiú Összesen 

(100 %) fő % fő % 

6. évfolyam 

angol 1060 52,4 961 47,6 2021 

német 247 50,3 244 49,7 491 

kínai 17 63,0 10 37,0 27 

összesen 1324 52,1 1215 47,9 2539 

8. évfolyam 

angol 747 56,5 575 43,5 1322 

német 208 54,6 173 45,4 381 

kínai 16 66,7 8 33,3 24 

összesen 971 56,2 756 43,8 1727 

10. évfolyam 

angol 1195 60,2 789 39,8 1984 

német 431 59,8 290 40,2 721 

francia 182 81,3 42 18,8 224 

spanyol 136 71,2 55 28,8 191 

olasz 50 75,8 16 24,2 66 

szlovák 7 77,8 2 22,2 9 

összesen 2001 62,6 1194 37,4 3195 

Összesen 4296  57,6  3165  42,4  7461 

14. táblázat: A lányok és a fiúk száma és százalékos aránya évfolyamonként és nyelvenként 

Településtípus 
Idegen nyelvi mérés Célnyelvi mérés 

fő átlagos csh 
index fő átlagos csh 

index 

Község 31 311 -0,55 136 0,13 

Város 49 757 -0,05 936 0,32 

Megyeszékhely 23 376 0,31 1 048 0,57 

Budapest 16 349 0,6 989 0,88 

Összes településtípus 120 793 -0,02 3 109 0,57 

Mindkét mérésben 
érintett telephelyek 2 361 -0,05 1 527 0,44 

A Mindkét mérésben érintett telephelyek között azokat a telephelyeket vettük figyelembe, ahol a tanulóknak legalább a kétharmada, illetve legalább 
10 fő rendelkezett csh indexszel 

15. táblázat: A kétféle nyelvi mérésben érintett csh indexszel rendelkező tanulók száma és átlagos csh 

indexe településtípusonként az Országos kompetenciamérés adatai alapján 
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Célnyelv 
Általános iskola Középiskola Többcélú intézmény Összesen 

telephely tanuló telephely tanuló telephely tanuló telephely tanuló 

Nyugat-Dunántúl 12 364 8 301 0 0 20 665 

Közép-Dunántúl 8 290 6 239 1 68 15 597 

Dél-Dunántúl 4 164 7 229 1 95 12 488 

Közép-Magyarország 6 178 2 51 0 0 8 229 

Budapest 25 1432 25 1104 1 94 51 2630 

Dél-Alföld 8 398 15 416 0 0 23 814 

Észak-Alföld 15 647 12 353 0 0 27 1000 

Észak-Magyarország 17 615 13 423 0 0 30 1038 

A Többcélú intézmények közé az általános iskolai és középiskolai képzést is folytató telephelyeket soroltuk 

16. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek és tanulók száma régiónként 

Célnyelv 
Angol Német Francia Spanyol Olasz Kínai Orosz Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Nyugat-Dunántúl 395 59,4 270 40,6           597 

Közép-Dunántúl 547 91,6 12 2,0 25 4,2 13 2,2       488 

Dél-Dunántúl 239 49,0 178 36,5 33 6,8 26 5,3 12 2,5     229 

Közép-Magyarország 184 80,3 25 10,9 20 8,7         2630 

Budapest 1975 75,1 416 15,8 62 2,4 88 3,3 29 1,1 51 1,9 9 0,3 814 

Dél-Alföld 487 59,8 281 34,5 17 2,1 29 3,6       1000 

Észak-Alföld 668 66,8 274 27,4 17 1,7 16 1,6 25 2,5      1038 

Észak-Magyarország 832 80,2 137 13,2 50 4,8 19 1,8     665 

Országosan 5327  71,4  1593  21,4  224  3,0  191  2,6  66  0,9  51  0,7  9  0,1  7461 

17. táblázat: Az egyes célnyelveken tanulók száma és aránya régiónként 
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Megye 
Általános iskola Középiskola Többcélú intézmény Összesen 

telephely tanuló telephely tanuló telephely tanuló telephely tanuló 

Budapest 25 1432 25 1104 1 94 51 2630 

Baranya  0 0 3 94 1 95 4 189 

Bács-Kiskun  4 160 8 189 0 0 12 349 

Békés  1 47 3 123 0 0 4 170 

Borsod-Abaúj-Zemplén  14 517 7 222 0 0 21 739 

Csongrád  3 191 4 104 0 0 7 295 

Fejér  3 143 1 31 1 68 5 242 

Győr-Moson-Sopron  4 184 4 140 0 0 8 324 

Hajdú-Bihar  6 358 8 230 0 0 14 588 

Heves  2 55 4 112 0 0 6 167 

Jász-Nagykun-Szolnok  3 55 1 33 0 0 4 88 

Komárom-Esztergom  1 43 2 89 0 0 3 132 

Nógrád  6 178 2 51 0 0 8 229 

Pest  3 104 4 135 0 0 7 239 

Somogy  5 164 2 60 0 0 7 224 

Szabolcs-Szatmár-Bereg  4 125 2 63 0 0 6 188 

Tolna  1 60 0 0 0 0 1 60 

Vas  5 130 3 127 0 0 8 257 

Veszprém  2 92 4 175 0 0 6 267 

Zala  3 50 1 34 0 0 4 84 

Összesen 95  4088  88  3116  3  257  186  7461 

A Többcélú intézmények közé az általános iskolai és középiskolai képzést is folytató telephelyeket soroltuk 

18. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek és tanulók száma megyénként 

Településtípus Általános 
iskola Középiskola Többcélú 

intézmény Összesen 

Község 6 0 0 6 

Város 34 17 0 51 

Megyeszékhely  30 46 2 78 

Budapest 25 25 1 51 

Összes településtípus  95  88  3  186 

A Többcélú intézmények közé az általános iskolai és középiskolai képzést is folytató telephelyeket soroltuk 

19. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek száma településtípusonként 

  



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  31 

Évfolyam 
Község Város Megyeszékhely Budapest Összesen 

(100%) fő % fő % fő % fő % 

6. évfolyam 85 3,3 730 28,8 852 33,6 872 34,3 2539 

8. évfolyam 89 5,2 463 26,8 558 32,3 617 35,7 1727 

10. évfolyam 0 0,0 563 17,6 1491 46,7 1141 35,7 3195 

Összesen 174  2,3  1756  23,5  2901  38,9  2630  35,2  7461 

20. táblázat: A mérésben érintett tanulók településtípus szerinti megoszlása az iskola (és nem a lakóhely) 

településtípusa alapján évfolyamonként 

Évfolyam 
6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Összesen 

fő % fő % fő % fő % 

Részt vett 2438 96,0 1594 92,3 2248 77,4 6280 84,2 

teljesen részt vett 2435 95,9 1585 91,8 2239 77,1 6259 83,9 

részben részt vett 3 0,1 9 0,5 9 0,3 21 0,3 

Hiányzott 96 3,8 128 7,4 112 3,9 336 4,5 

Mentesült 5 0,2 5 0,3 835 28,7 845 11,3 

nyelvvizsga 
bizonyítvány miatt 

    834 28,7 834 11,2 

egyéb ok miatt 5 0,2 5 0,3 1 0,0 11 0,2 

Összesen 2539 (100%) 1727 (100%) 3195 (100%) 7461 (100%) 

21. táblázat: A résztvevő, hiányzó és felmentett tanulók száma és százalékos aránya évfolyamonként 

Célnyelv 
Nyelvvizsga miatt 

felmentett Összes tanuló 
(100%) 

fő % 

Angol 641 32,3 1984 

Német 167 9,8 224 

Francia 22 23,2 721 

Spanyol 4 2,1 66 

Olasz 0  9 

Orosz 0  191 

Összesen 834 26,1 3195 

22. táblázat: A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. évfolyamos tanulók száma és százalékos 

aránya nyelvenként 

Képzési forma 
2015  2016 

fő % fő % 

Szakközépiskolai 309 26,8 376 30,4 

Gimnáziumi 352 18,5 458 23,4 

Mindkét képzési forma 661 21,6 834 26,1 

23. táblázat: A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. évfolyamos tanulók száma és százalékos 

aránya képzési a szakközépiskolai és a gimnáziumi képzésben 2015‐ben és 2016‐ban 
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Évfolyam 
Nem felelt meg Megfelelt Nyelvvizsga miatt 

felmentett Nem vett részt Összesen 
(100%) 

fő % fő % fő % fő % 

6. évfolyam 261 10,3 2177 85,7 0  101 4,0 2539 

8. évfolyam 131 7,6 1462 84,7 0  134 7,8 1727 

10. évfolyam 315 9,9 1932 60,5 834 26,1 114 3,6 3195 

Összesen 707  9,5  5571  74,7  834  11,2  349  4,7  7461 

24. táblázat: A mérésben érintett tanulók településtípus szerinti megoszlása az iskola (és nem a lakóhely) 

településtípusa alapján évfolyamonként 

Célnyelv 
6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Angol 49,5 8,4 50,3 8,2 47,4 9,5 

Német 41,9 13,4 46,3 11,0 42,0 11,3 

Francia     45,9 10,0 

Spanyol     50,5 5,2 

Olasz     50,5 7,4 

Orosz     38,6 14,2 

Összes nyelv 48,1 10,1 49,4 9,1 46,3 10,1 

Az elérhető maximális pontszám minden évfolyamon minden nyelvből egységesen 60 volt. 

25. táblázat: A résztvevő tanulók által elért pontszámok átlaga és szórása évfolyamonként és nyelvenként 

Célnyelv 6. évfolyam (A2) 8. évfolyam (B1) 
10. évfolyam (B2) 

nyelvvizsgások 
nélkül nyelvvizsgásokkal 

Angol 93,4 94,5 88,0 92,1 

Német 72,1 83,1 76,1 81,8 

Francia   86,3 87,7 

Spanyol   99,4 99,5 

Olasz   95,4  

Kínai 92,0 86,4   

Orosz   44,4  

Összes nyelv 89,3 91,8 86,0 89,8 

26. táblázat: A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya nyelvenként és évfolyamonként 

(kiegészítve a 10. évfolyamos B2‐es szintű nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulókkal) 

  



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  33 

Célnyelv 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 

1. rész 
(Hallott 
szöveg 
értése) 

2. rész 
(Olvasott 

szöveg 
értése)

3. rész 
(Írás-

készség) 

1. rész 
(Hallott 
szöveg 
értése)

2. rész 
(Olvasott 

szöveg 
értése)

3. rész 
(Írás-

készség) 

1. rész 
(Hallott 
szöveg 
értése) 

2. rész 
(Olvasott 

szöveg 
értése) 

3. rész 
(Írás-

készség) 

Angol 17,8 15,5 16,3 16,2 17,3 16,8 16,2 15,3 15,9 

Német 15,9 13,2 12,7 17,4 15,5 13,4 13,2 15,0 13,8 

Francia       15,3 15,9 14,7 

Spanyol       17,1 17,2 16,3 

Olasz       16,8 18,6 15,1 

Orosz       15,0 10,3 13,2 

Az elérhető maximális pontszám mindegyik résznél 20 volt. 

27. táblázat: A feladatlap egyes részein (Hallott szöveg értése, Olvasott szöveg értése, Íráskészség) elért 

pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként 

Évfolyam Célnyelv Lányok Fiúk 

6. évfolyam 

angol 49,8 49,3 

német 43,8 39,9 

6-osok 48,7 47,4 

8. évfolyam 

angol 50,9 49,5 

német 46,5 46,1 

8-osok 49,9 48,7 

10. évfolyam 

angol 47,1 47,9 

német 41,9 42,0 

francia 46,0 45,8 

spanyol 51,3 48,5 

olasz 50,9 49,4 

orosz 33,3 57,0 

10-esek 46,2 46,4 

Az elérhető maximális pontszám 60 volt. 

28. táblázat: A lányok és a fiúk által elért pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként 

Képzési forma Angol Német 

Általános iskola 49,8 43,8 

Szakközépiskola 43,4 39,5 

Gimnázium 49,8 46,6 

Összes középiskola 47,4 42,0 

Összes képzési forma 49,2 43,1 

29. táblázat: Az angol és német nyelvből elért pontszámok átlaga képzési formánként 
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Képzési forma 
Nyelvvizsgások 

nélkül Nyelvvizsgásokkal Összesen 

Általános iskola 90,3  90,3 

Szakközépiskola 50,7 82,1 82,1 

Gimnázium 70,4 94,7 94,7 

29. táblázat: A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya képzési formánként 

Évfolyam Község Város Megyeszékhely Budapest 

6. évfolyam 39,2 45,8 48,4 50,6 

8. évfolyam 40,5 46,4 50,7 52,0 

10. évfolyam  45,2 45,9 47,3 

30. táblázat: A tanulók által elért pontszámok átlaga évfolyamonként és településtípusonként 

 Általános iskola Középiskola 

0-49% 3 4 

50-59% 3 2 

60-69% 3 8 

70-79% 6 6 

80-89% 17 16 

90-100% 66 55 

Összesen 98 91 

A több iskolatípushoz tartozó intézményeket többször számoltuk 

31. táblázat: Az intézmények száma a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya szerint 

iskolatípusonként 

  



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  35 

Ábrák	jegyzéke	

1. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésben érintett intézmények, feladatellátási helyek és 
tanulók száma ...................................................................................................................................................... 4 

2. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésben érintett 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók száma ........ 5 

3. ábra: A 2014., 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 6. és 8. évfolyamos tanulók száma nyelvenként ..... 5 

4. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma nyelvenként ....................... 6 

5. ábra: A 2014. évi 6. évfolyamos és 2016. évi 8. évfolyamos célnyelvi mérések közül mindkettőben, illetve 
csak az egyikben érintett tanulók száma nyelvenként ........................................................................................ 6 

6. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma képzési típusonként .......... 7 

7. ábra: A 2015. és 2016. évi mérésekben érintett feladatellátási helyek száma fenntartói típusonként ......... 7 

8. ábra: Az érintett tanulók százalékos megoszlása a nyelvek között évfolyamonként 2016-ban ..................... 8 

9. ábra: A 10. évfolyamos tanulók százalékos megoszlása a nyelvek között képzési típusonként 2016-ban ..... 8 

10. ábra: A lányok és a fiúk száma évfolyamonként és nyelvenként 2016-ban .................................................. 9 

11. ábra: Az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésben érintett tanulók átlagos családi-háttér indexe az Országos 
kompetenciamérés adatai alapján ...................................................................................................................... 9 

12. ábra: A kétféle nyelvi mérésben érintett tanulók átlagos családi-háttér indexe településtípusonként az 
Országos kompetenciamérés adatai alapján ..................................................................................................... 10 

13. ábra: A kétféle nyelvi mérésben érintett feladatellátási helyek célnyelvi és idegen nyelvi mérésben 
érintett tanulóinak átlagos családi-háttér indexe az Országos kompetenciamérés adatai alapján.................. 10 

14. ábra: A feladatellátási helyek száma régiónként ......................................................................................... 11 

15. ábra: A tanulók száma régiónként (az iskola és nem a lakóhely régiója alapján) ....................................... 11 

16. ábra: A különböző célnyelveken tanulók százalékos aránya régiónként .................................................... 12 

17. ábra: A feladatellátási helyek száma megyénként ...................................................................................... 12 

18. ábra: A tanulók száma megyénként (az iskola és nem a lakóhely megyéje alapján) .................................. 13 

19. ábra: A különböző településtípusokhoz tartozó feladatellátási helyek száma ........................................... 13 

20. ábra: A tanulók száma településtípusonként (az iskola és nem a lakóhely településtípusa alapján) ......... 14 

21. ábra: Résztvevő, hiányzó és felmentett tanulók száma évfolyamonként ................................................... 14 

22. ábra: A 10. osztályos nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulók százalékos aránya nyelvenként 15 

23. ábra: A 10. osztályos nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulók százalékos aránya a 
szakközépiskolai és a gimnáziumi képzési típus esetén 2015-ben és 2016-ban ............................................... 15 

24. ábra: A tanulók megoszlása részvétel szerint, illetve a résztvevők megoszlása aszerint, hogy megfelelt 
minősítést szereztek-e a mérésen ..................................................................................................................... 16 

25. ábra: A 2016-os célnyelvi mérésen elért pontszámok átlaga (szórással) évfolyamonként és nyelvenként 17 

26. ábra: Az elért pontszámok gyakoriságai a teljes mérésen résztvevő tanulók körében .............................. 17 

27. ábra: A 2014-es, 2015-ös és 2016-os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya 6. és 8. 
évfolyamon ......................................................................................................................................................... 18 

28. ábra: A 2015-ös és 2016-os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya 10. évfolyamon
 ........................................................................................................................................................................... 18 



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  36 

29. ábra: A feladatlap egyes részein elért pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként ..................... 19 

30. ábra: A lányok és a fiúk által elért pontszámok átlagai évfolyamonként és nyelvenként........................... 20 

31. ábra: A 10. évfolyamos tanulók által elért pontszámok átlaga képzési típusonként .................................. 21 

32. ábra: A 2016-os célnyelvi mérésen megfelelt minősítést szerzők százalékos aránya képzési típusonként 
(kiegészítve a 10. évfolyamos B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulókkal) ....................... 21 

33. ábra: A különböző településtípusokon tanulók által elért pontszámok átlagai évfolyamonként ............... 22 

34. ábra: A feladatellátási helyek száma a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya szerint 
iskolatípusonként ................................................................................................................................................ 22 

 

Táblázatok	jegyzéke	

1. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett intézmények, telephelyek és tanulók 
száma ................................................................................................................................................................. 24 

2. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma évfolyamonként, és a 
tanulók számának százalékos növekedése az előző évihez képest ................................................................... 24 

3. táblázat: A 2014-ről 2015-re és a 2015-ről 2016-ra kimaradó és belépő feladatellátási helyek száma ....... 24 

4. táblázat: A 2014., 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma nyelvenként és 
évfolyamonként ................................................................................................................................................. 25 

5. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett tanulók száma képzési formánként ............. 25 

6. táblázat: A 2015-ben és 2016-ban érintett telephelyek megoszlása a fenntartó típusa szerint 
iskolatípusonként .............................................................................................................................................. 25 

7. táblázat: A tanulók száma és évfolyamukon belüli százalékos aránya nyelvenként ..................................... 26 

8. táblázat: A 10. évfolyamos tanulók száma és képzési belüli százalékos aránya nyelvenként ....................... 26 

9. táblázat: A 2014. évi 6. évfolyamos angol és német célnyelvi mérésekben érintett tanulók részvétele a 
2016-os nyelvi mérésekben ............................................................................................................................... 26 

10. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett 10. évfolyamos tanulók száma képzési 
formánként, és a tanulók számának százalékos változása az előző évihez képes ............................................ 26 

11. táblázat: A 2015. és 2016. évi célnyelvi mérésekben érintett feladatellátási helyek megoszlása a fenntartó 
típusa szerint iskolatípusonként ........................................................................................................................ 27 

12. táblázat: A 2016. évi mérésben érintett tanulók száma és évfolyamukon belüli százalékos aránya 
nyelvenként ....................................................................................................................................................... 27 

13. táblázat: A 2016. évi mérésben érintett 10. évfolyamos tanulók száma és képzési típuson belüli 
százalékos aránya nyelvenként ......................................................................................................................... 27 

14. táblázat: A lányok és a fiúk száma és százalékos aránya évfolyamonként és nyelvenként ........................ 28 

15. táblázat: A kétféle nyelvi mérésben érintett csh indexszel rendelkező tanulók száma és átlagos csh indexe 
településtípusonként az Országos kompetenciamérés adatai alapján ............................................................. 28 

16. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek és tanulók száma régiónként ......................... 29 

17. táblázat: Az egyes célnyelveken tanulók száma és aránya régiónként ....................................................... 29 

18. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek és tanulók száma megyénként ...................... 30 



Eredmények összesítése – Célnyelvi mérés, 2016  37 

19. táblázat: Az általános iskolai és a középiskolai telephelyek száma településtípusonként .......................... 30 

20. táblázat: A mérésben érintett tanulók településtípus szerinti megoszlása az iskola (és nem a lakóhely) 
településtípusa alapján évfolyamonként .......................................................................................................... 31 

21. táblázat: A résztvevő, hiányzó és felmentett tanulók száma és százalékos aránya évfolyamonként ......... 31 

22. táblázat: A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. évfolyamos tanulók száma és százalékos aránya 
nyelvenként ....................................................................................................................................................... 31 

23. táblázat: A nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett 10. évfolyamos tanulók száma és százalékos aránya 
képzési a szakközépiskolai és a gimnáziumi képzésben 2015-ben és 2016-ban ............................................... 31 

24. táblázat: A mérésben érintett tanulók településtípus szerinti megoszlása az iskola (és nem a lakóhely) 
településtípusa alapján évfolyamonként .......................................................................................................... 32 

25. táblázat: A résztvevő tanulók által elért pontszámok átlaga és szórása évfolyamonként és nyelvenként 32 

26. táblázat: A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya nyelvenként és évfolyamonként 
(kiegészítve a 10. évfolyamos B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvány miatt felmentett tanulókkal) ................ 32 

27. táblázat: A feladatlap egyes részein (Hallott szöveg értése, Olvasott szöveg értése, Íráskészség) elért 
pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként ........................................................................................ 33 

28. táblázat: A lányok és a fiúk által elért pontszámok átlaga évfolyamonként és nyelvenként ...................... 33 

29. táblázat: Az angol és német nyelvből elért pontszámok átlaga képzési formánként ................................. 33 

29. táblázat: A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya képzési formánként ........................... 34 

30. táblázat: A tanulók által elért pontszámok átlaga évfolyamonként és településtípusonként .................... 34 

31. táblázat: Az intézmények száma a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya szerint 
iskolatípusonként .............................................................................................................................................. 34 

 


