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Bevezetés

Költségek és hasznok

• Milyen hasznokat kínál a nyelvoktatás javítása?

• Költség-hatékony-e a tervezett reform? 

Mekkora költségekkel jár? 

Mekkora hatása lesz a diákok nyelvtudására? 

Lehetnek-e kedvezőtlen mellékhatásai? 



Munkaerőpiaci hasznok

• Magasabb bérek

USA: 2% (Saiz - Zoido, 2002)

Nyugat-Európa: 0-15%, országonként eltérő, az alacsony keresetűek között 

kisebb, de pozitív (Ginsburgh - Prieto-Rodriguez, 2007), Németo.: 12% (Stöhr, 2015)

Lengyelország: 6% a Lengyelországban dolgozók esetében (Liwiński, 2018)

Magyarország (diplomások): 4-6% (Galasi, 2003)

• Magasabb foglalkozatási esély

Nyugat-Európa: 3%, országonként eltérő (Donaldo, 2014) 

Magyarország: pozitív hatás a szakiskolát végzettekre (Makó, 2015)



Munkaerőpiaci hasznok

Online álláshirdetések, angol nyelvtudás szükséges (Beblavy et al, 2016)

Magas képzettségigényű foglalkozások



Munkaerőpiaci hasznok

Online álláshirdetések, angol nyelvtudás szükséges (Beblavy et al, 2016)

Alacsony-

és közepes

képzettség-

igényű 

foglalkozások:



Munkaerőpiaci hasznok

Forrás: Eurostat
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Idegen nyelvet nem beszélők aránya nemzetközi 
összehasonlításban, 25-34 évesek, 2016, %



Munkaerőpiaci hasznok

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2017



Költségek

2 hetes külföldi nyelvtanulási program

tervezett kiadás
(millió Ft) 90 000

résztvevők tervezett 
száma 140000

egy résztvevő diákra 
jutó kiadás (eFt) 642,9



Költségek

2 hetes külföldi nyelvtanulási program

Forrás: oktatási kiadás: ksh.hu, diákok száma (áll.int.): KIRSTAT

tervezett kiadás   
(millió Ft) 90 000

A költségvetés oktatási 
kiadásai, alap- és középfokú 
oktatás, 2016, millió Ft 839 326

résztvevők tervezett 
száma 140000

diákok száma (állami 
intézmények) 985982

egy résztvevő diákra 
jutó kiadás (eFt) 642,9

egy diákra jutó kiadás (állami 
intézmények) 851,3



Költségek

2 hetes külföldi nyelvtanulási program

Forrás: oktatási kiadás: ksh.hu, diákok száma (1-12): ksh.hu, diákok száma (áll.int.): KIRSTAT

tervezett kiadás (millió Ft) 90 000

A költségvetés oktatási 
kiadásai, alap- és középfokú 
oktatás, 2016, millió Ft 839 326

résztvevők tervezett száma 140000
diákok száma (állami 
intézmények) 985982

egy résztvevő diákra jutó 
kiadás (eFt) 642,9

egy diákra jutó kiadás (állami 
intézmények) 851,3

egy diákra jutó kiadás (gim, 
szakg, 9-12, nap.) (eFt) 321,4
egy diákra jutó kiadás
(középfok, 9-12, nap.) (eFt) 257,1
egy diákra jutó kiadás (1-12. 
évf, nappali) (eFt) 84,1



Költség-hatékonyság

Külföldi nyelvtanulás költség-hatékonysága

• Ez a legolcsóbb módja a kívánt hatás elérésének?
Lehetséges alternatív beavatkozások: pl. iskolai nyelvoktatás óraszámának 

emelése, anyanyelvi tanárok alkalmazása néhány hónapos időszakra, 

versenypiacon felhasználható nyelvoktatási utalványok stb. 

• Mekkora hatása lesz a diákok nyelvtudására? 



Költség-hatékonyság

Külföldi nyelvtanulás költség-hatékonysága

• Ez a legolcsóbb módja a kívánt hatás elérésének?
Lehetséges alternatív beavatkozások: pl. iskolai nyelvoktatás óraszámának 

emelése, anyanyelvi tanárok alkalmazása néhány hónapos időszakra, 

versenypiacon felhasználható nyelvoktatási utalványok stb. 

• Mekkora hatása lesz a diákok nyelvtudására? 

Egyik kérdést sem tudjuk előzetesen adatok alapján megválaszolni



Költség-hatékonyság

Külföldi nyelvtanulás költség-hatékonysága

• Ez a legolcsóbb módja a kívánt hatás elérésének?
Lehetséges alternatív beavatkozások: pl. iskolai nyelvoktatás óraszámának 

emelése, anyanyelvi tanárok alkalmazása néhány hónapos időszakra, 

versenypiacon felhasználható nyelvoktatási utalványok stb. 

• Mekkora hatása lesz a diákok nyelvtudására? 

→ Gondosan megtervezett pilot program adhat választ

(randomizált kísérlet, bemeneti mérés, kimeneti mérés)



Lehetséges mellékhatások

1. A nyelvvizsga követelmény rövid távú hatása a felsőfokú 

továbbtanulási esélyekre

A nyelvvizsgával rendelkezők aránya a felsőoktatásba jelentkezők és felvettek 

között, 2017, 2016-ban vagy 2017-ben érettségizettek

2. Hatás az esélyegyenlőségre ?

jelentkezők felvettek
összesen 46,3% 57,7%
gimnázium 52,0% 61,5%
szakgimnázium 30,4% 43,7%



Köszönöm  figyelmet! 


