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Szücs Szabina 
 

Az akkreditált nyelvi képzési programok helyzete Magyarországon – 

2013 
 

 

A nyelvtanulás, mint az élethossziglani tanulás része a társadalmi igények mellett 

gazdasági igényeket is magába foglal. A nyelvismeret szükséges a különböző népek, 

nemzetek megismeréséhez, elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez, meghatározó a 

külföldi munkavállalásban, továbbá a Magyarországon megjelenő külföldi vállalatok is 

elsősorban olyan munkatársakat keresnek, ahol a napi szintű idegen nyelvű 

kommunikáció nem okoz nehézséget.  

A nyelvismeret az utóbbi években olyan kulcskompetenciává vált, amely meghatározó az 

egyes szakmákban való elhelyezkedéshez. Ennek következtében a nyelvi képzés, mint a 

felnőttképzés egyik kulcsterülete, egyre inkább hangsúlyt kap hazánkban. Az elmúlt két 

évtized során egyre nagyobb arányban jelentek meg a képzési programok között (Szücs 

2013). A nyelvi képzési programok számának növekedését segítette elő a „Tudásod a 

jövőd” TÁMOP 2.1.2 projekt is, ahol az informatikai kompetenciák fejlesztése mellett az 

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése jelent meg. 2014-ben országos 

megmozdulásként indult el a Diplomamentő Program, amely ingyenes nyelvi kurzusokat 

nyújt azoknak, akik a nyelvvizsga hiánya miatt nem fejezték be a felsőoktatási 

tanulmányaikat.  

Az idegen nyelvi kompetencia olyan képességet jelent, amelynek segítségével – 

hasonlóan az anyanyelvi kompetenciákhoz – az idegen nyelvi környezetben is 

kifejezhetőek a vélemények, a gondolatok, és az érzelmek – szóban és írásban-, az 

oktatásban és képzésben-, a munkában-, a családi életben és a szabadidős 

tevékenységekben egyaránt (Inter – Studium 2010). 

Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció olyan attitűdöt igényel, mint például az 

interkulturális megértés, amelyhez szükséges a társadalmi hagyományoknak, valamint a 

nyelv kulturális vonzatának és változatosságának ismerete (Inter – Studium 2010). 

A hazai nyelvtanulási szokásokkal, a nyelvtanulási jellemzőkkel és a nyelvtanulási 

tapasztalatokkal számos kutatás foglalkozott Magyarországon (Szénay 2005; Lannert – 

Vágó – Kőrösné 2006; Tar 2007; Kraiciné Szokoly Mária 2009 munkái) azonban az 

akkreditált nyelvi képzési programok vizsgálata nem túl gyakori hazánkban. Eddigi 

elérhető kutatás: a Matheidesz – Rádai – Sípos 2006-os Általánosan elérhető 

nyelvoktató programok Magyarországon című kutatása. 

A kutatásunk célja a 2013 decemberéig akkreditált nyelvi képzési programok 

feltérképezése. A vizsgálódás fő vonalai a következők: a hazánkban megjelenő 

nyelvfajták vizsgálata és eloszlása; a nyelvi képzési programok megjelenése régiónként 

és megyénként; a környező országok hatásai az akkreditált programok nyelvfajtáinak 
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területi megjelenésében; a képzési programok óraszámának a vizsgálata és a képző 

intézmények szervezeti formája. 

A kutatásunk során statisztikai adatok elemzését végeztük, ahol a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal honlapján megtalálható akkreditált programok listáját használtuk fel, 2013. 

december 7-i állapotot alapul véve (A FAT által akkreditált programok listája – 2ttps:/ / 

www.nive.hu/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=5). 

 

 

Fogalmi háttér, helyzetkép 
 

Egy adott ország idegen nyelvtudását számos tényező befolyásolhatja. Az ország 

gazdasági helyzete, az oktatási rendszer, az ország anyanyelveinek száma, az országban 

megjelenő bevándorlók száma, az etnikum, a lakóhely földrajzi meghatározói, az 

iskolázottság, a jövedelmi viszonyok, a foglalkoztatottság, a lakóhely jellege, az életkor, a 

nemek közötti különbség (Lannert – Vágó – Kőrösné 2006). 

Nem tekinthető vitatott kérdésnek, hogy a nyelvismeret meghatározóvá vált a 

továbbtanulás és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából egyaránt. De mi 

is befolyásolja a nyelvtanulást? Egy idegen nyelv tanulásának szempontjából 

meghatározóak a költségek, hiszen akár egy nyelviskolába iratkozunk be, akár 

magántanárhoz járunk, számos költség felmerül a tanulási időszak alatt. Pl.: óradíj, 

tankönyvek, tanulási segédanyagok, vizsgadíj stb.  

A költségek mellett megjelenik az idő, mint befolyásoló tényező, hiszen a felnőttek 

esetében a munkahely és a család mellett nehéz időt szakítani a tanulásra.  

A harmadik és negyedik befolyásoló tényező a nyelvérzék és a motiváció. A nyelvérzék 

veleszületett tulajdonságnak tekinthető, míg a motiváció a nyelvtanulás egyik 

előfeltétele, hiszen meghatározza, hogy mennyi energiát fektet az egyén egy idegen 

nyelv elsajátításába (Dörnyei 1987). 

Matheidesz Mária, Rádai Péter és Sípos Júlia által kezdeményezett Általánosan elérhető 

nyelvoktató programok Magyarországon kutatás a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által 

vezetett intézmények és programok nyilvántartását használták adatbázisként. A 

felmérésben az idegen nyelvi képzési programok szerepeltek. A kutatásban a további 

adatgyűjtést a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének nyilvántartása és a világháló 

segítette. Az eredmények szerint 2006-ban 240 intézményben, 14 nyelvből összesen 

425 akkreditált nyelvi képzési program került bejelentésre. A 425 akkreditált nyelvi 

képzési programból 156 program budapesti intézményhez volt köthető, a képzési 

programok 47%-a pedig Közép – Magyarországon (Budapesten és Pest megyében) volt 

fellelhető. Az angol nyelvi képzési programok felülreprezentáltak 2006-ban, hiszen 242 

angol nyelvi képzési programról beszélhettünk. Második nyelvként a német jelent meg 

31%-ban (133 db). Azonban a német képzési programok száma nem növekedett azokon 

a területeken, amelyek az osztrák határhoz közelebb vannak. A kutatásból levont 

következtetés, hogy az intézmények elsősorban a piaci igényeket kielégítve 

akkreditáltatnak nyelvi képzési programokat (Matheidesz – Rádai – Sípos 2006). 

http://www.nive.hu/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=5
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A kutatás hipotézisei 
 

1. Matheidesz – Rádai – Sípos (2006) kutatása szerint Közép – Magyarország és 

Budapest meghatározó a nyelvi képzési programok indításában. Azt feltételezzük, 

hogy 2013-ban továbbra is a Közép-magyarországi régió és Budapest a listavezető 

a nyelvi képzési programok indításában.  

2. Matheidesz – Rádai – Sípos (2006) kutatásának az eredményei alapján az angol 

képzési programok száma meghatározó Magyarországon. A kutatásunkban úgy 

gondoljuk, hogy az angol képzési programok száma 2013-ban is a legmagasabb 

számban akkreditáltatott nyelvi képzési programok.  

3. A képzési programok óraszámát figyelembe véve a 150-200 óra közötti nyelvi 

képzési programokat szívesebben akkreditáltatnak az intézmények. 

4. Matheidesz – Rádai – Sípos (2006) kutatása szerint az osztrák határ nem 

befolyásolja a Dunántúlon indított német nyelvi képzési programok számát. Azt 

feltételezzük, hogy az osztrák határ befolyást gyakorol a dunántúli területek német 

nyelvi képzési programjainak a számára. Magasabb, mint az ország további 

területein. 

5. Az akkreditált nyelvi képzési programokat indító intézmények szervezeti formáját 

vizsgálva a profitorientált szervezeti forma a meghatározó. 

 

 

A kutatás eredményei 
 

Magyarországon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett akkreditált programok 

listája szerint 2013 decemberében 22 fajta nyelvhez összesen 1374 db akkreditált nyelvi 

képzési program tartozik, országosan közel 556 db intézményhez kapcsolódóan.  

Az 1374 db nyelvi képzési programból 512 db Budapesthez köthető, a Közép – 

magyarországi régiót (Budapest + Pest megye) vizsgálva pedig a képzési programok 

közel 43,8%-a (602 db) összpontosul ebbe a térségbe. Ha a 2006-os adatokkal 

összevetjük, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a képzési programok 

számának növekedésével arányosan növekedett a középső régióban akkreditáltatott 

képzési programok száma. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a képzési programok 

főként a központi régióba összpontosulnak, így az országos eloszlás egyenlőtlenségéről 

beszélhetünk. 
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1. ábra: Az akkreditáltatott nyelvi képzési programok száma 

 
(Forrás: Matheidesz – Rádai – Sípos 2006:80, NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai 

alapján saját adatok) 

 

Az 1374 db akkreditáltatott nyelvi képzési programból 512 db nyelvi képzési program 

köthető Budapesthez, amely az összes nyelvi képzési programnak a 37,2%-a.  

A következő ábra a megyék szerinti megoszlást mutatja. 

 

2. ábra: Akkreditált nyelvi képzési programok száma megyei megoszlásban 

 
(NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

A legtöbb képzési program Budapesten (512 db) és Pest megyében (90 db), Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (99db) és Hajdú-Bihar megyében (96 db) található. A 

legkevesebb nyelvi képzési program Nógrád megyében (7 db) került akkreditálásra, 



 

47 

ahol csak az angol és német jelenik meg, mint akkreditáltatott nyelvi program. A 2006-

os vizsgálatban a legtöbb képzési program Budapest és Pest megye után, Fejér 

megyében (31 db) és Hajdú-Bihar megyében (20 db) került akkreditálásra. Szabolcs 

megye 2013-ra átvette Bihar megye helyét, hiszen 2006-ban 14 db akkreditált nyelvi 

képzési programmal a 11. helyen áll a megyei listában. 

Az első hipotézisünk, mely szerint Közép – Magyarország, azon belül pedig Budapest 

meghatározó a nyelvi képzési programok indításában beigazolódott, hiszen a legtöbb 

képzési program – e térségekhez köthető. 

2006-ban az angol nyelv uralma volt a jellemző, hiszen a nyilvántartásban összesen 242 

akkreditált nyelvi képzési programot (57%) találtak, melyet a német követett 31%-kal. 

(Matheidesz – Rádai – Sípos 2006) A második hipotézis ezzel a kutatási eredménnyel 

kapcsolatban, hogy az angol nyelvi képzések száma a legmeghatározóbb az 

országban. Ez a hipotézis is beigazolódott, hiszen Magyarországon összesen 772 db 

angol, 396 db német nyelvi képzési program van, melyet akkreditáltattak. 

 

3. ábra: Az akkreditált nyelvi képzési programok száma 2006-ban és 2013-ban 

 
(Forrás: Matheidesz – Rádai – Sípos 2006:80, NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai 

alapján saját adatok) 

 

Ha az angol akkreditáltatott nyelvi képzési programok regionális megoszlását is 

vizsgáljuk 2006-ban Közép – Magyarországot, Dél – Alföld (49 db) és Közép-Dunántúl 

(45 db) követte, 2013-ban pedig Észak – Alföld és Dél – Alföld. 
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4. ábra: Az angol nyelvi képzési programok megyei megoszlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

A harmadik hipotézis, melyet arra alapoztunk, hogy a képzési programok óraszámát 

figyelembe véve a 150-200 óra közötti nyelvi képzési programokat szívesebben 

akkreditáltatnak az intézmények, részben beigazolódott. A leggyakoribb óraszámnak 

tekinthető az 570 és 600 óraszám között akkreditáltatott programok, valamint a 180 és 

a 210 óraszám között akkreditáltatott képzési programok. Ennek egyik feltételezhető 

oka, hogy – e képzések elsősorban a nyelvvizsga megszerzésére irányulnak, ahol 

bizonyos óraszám szükséges a sikeres vizsga teljesítéséhez. Az elmúlt időszakban a 

rövidebb képzési programok száma is megnövekedett, mely feltételezhetően a „Tudásod 

a jövőd” TÁMOP 2.1.2. projekt hatására következett be. 

 

5. ábra: A képzési programok óraszám szerinti megoszlása (n= 1374) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 
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A negyedik hipotézis, melyben azt feltételeztük, hogy az osztrák határ befolyást gyakorol 

a dunántúli területek német nyelvi képzési programjainak a számára, nem igazolódott. A 

német nyelvterület közelsége nem emelte meg a dunántúli területeken a képző 

programok számát. Ennek magyarázata lehet, hogy az angol a környező országokban is 

domináns nyelvvé válhatott. 

 

6. ábra: Az akkreditált német nyelvi képzési programok régió szerinti megoszlása 

(n=396) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

Az ötödik hipotézis, melyet arra alapoztunk, hogy az akkreditált nyelvi képzési 

programokat indító intézmények szervezeti formáját vizsgálva a profitorientált 

működési forma a meghatározó, beigazolódott, hiszen a képző intézmények közül 63 

nonprofit, 67 állami és 426 profitorientált szervezeti formában működik. Ugyanezek az 

arányok figyelhetőek meg, ha az országban működő akkreditált felnőttképzési 

intézmények szervezeti formáját vizsgáljuk, ahol 429 nonprofit, 228 állami és 907 pedig 

profitorientált. 
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7. ábra: Az akkreditáltatott nyelvi képző intézmények szervezeti formája 

 
(NMH – FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

 

8. ábra: Az akkreditált felnőttképzési intézmények szervezeti formája 

 
(Márkus: 2014) 
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Összegzés 
 

A tanulmány a 2013-as adatokat alapul véve az akkreditált nyelvi képzési programokról 

nyújthat egy áttekintést. Azért a múlt idő, mert a 2013. szeptember 1-től hatályos 2013. 

év LXXVII: törvény a felnőttképzésről új helyzetet teremtett, az eddig megjelenő 

nyilvántartás szerepét a felnőttképzési engedélyeztetési eljárás, a képzési programok 

akkreditációját a programkövetelmények nyilvántartásba való vétele vette át. Azonban 

azért fontos a 2013-as helyzet áttekintése, mert egy utolsó képet kaphatunk az 

akkreditált nyelvi képzési programokról, melyeket 2013-ig a 2001. évi CI. törvény a 

felnőttképzésről szabályozta (Márkus 2014). A kutatásban vizsgált hipotézisek jórészt 

igazolódtak, hiszen főként Közép-Magyarország dominál az akkreditált nyelvi képzési 

programok indításában; az angol az uralkodó nyelv az akkreditált képzési programok 

között és az intézmények főként profitorientált szervezeti formában működnek.  

 

A kutatás további folytatásaként vizsgálni kívánjuk: 

 az intézmények reakcióját a felnőttképzési engedélyeztetési eljárásra 

vonatkozóan 

 a debreceni nyelviskolák tapasztalatait a nyelvi képzésekre vonatkozó 

jogi szabályozásra 

 a nyelvi képzéseken való részvételi arányokat Debrecen térségére 

kiterjedően 

 valamint az akkreditált nyelvi képzési programmal rendelkező 

intézmények észrevételeit a TÁMOP 2.1.2 „Tudásod a jövőd” projekt és 

a Diplomamentő Programmal kapcsolatosan. 
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