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Vizsgálatunk 

• 3 korcsoport 
• 15-19 évesek 
• 20-24 évesek 
• 25-29 évesek 

• A nyelvtudással nyelvtanulással kapcsolatos, arra ható, azt magyarázó  
kérdések elemzése a társadalmi háttérrel összekapcsolva (kor, családi 
háttér) 

 

Magyar Ifjúság adatbázis 2016 
•15-29 évesek 
•Reprezentatív országos minta 
•50-50% férfi- nő 
•8000 fő 



Vizsgált dimenziók 

1. szubjektív szempont - angol nyelvtudás önértékeléssel 

2. objektív szempont - angol nyelvvizsgák megléte 

3. elsajátított idegennyelv-használat iránya és gyakorisága 

 



Kutatási kérdések 

1. Javuló tendenciát mutat-e a fiatalok nyelvtudása? A fiatalabb 
korosztályok körében többen beszélnek-e angolul, mint az idősebbek 
körében? 

2. Egyenlő esélyei vannak-e a fiataloknak a nyelvtanulás terén? Hogyan 
befolyásolja a szülők szocio-ökonómiai háttere a nyelvtudást? 

3. A nyelvtudással rendelkezők milyen arányban használják 
idegennyelv-tudásukat? 

 



Hipotézisek 

H1:  - legfiatalabb korosztály a legmagabiztosabb angol nyelvtudásában, 

  - nyelvvizsgára váltott nyelvtudás inkább az idősebbekre jellemző 

 

H2: A magasabb szocio-ökonómiai státuszú szülők gyermekei magasabb 
arányban beszélnek angolul, szereznek nyelvvizsgát és a magasabb szintű 
nyelvtudás is erre a csoportra jellemző. 

 

H3: Azt feltételezzük, hogy az idősebb korosztály többsége aktívan használja 
idegennyelv-tudását írásbeli kommunikációhoz és munkavégzéshez. 



1. Szubjektív szempont  -  Beszél-e angolul? (n=7984) 
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1. szubjektív szempont – édesapák végzettsége (n=7588) 

 



1. szubjektív szempont – édesanyák végzettsége (n=7709) 



A nyelvi tudásszintek megoszlása az angolul beszélők között 
korcsoportonként (n=4842) 
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Angol nyelvtudás szintje az angolul beszélők között az édesapák 
(n=4649) iskolai végzettségének viszonylatában korcsoportonként 



2. objektív percepció - Az angol nyelvvizsgával rendelkezők 
aránya az angolul beszélők között korcsoportonként (n=4840)  
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2. Angol nyelvvizsga – édesapák iskolai végzettsége (n=4575)  



2. Angol nyelvvizsga – édesanyák iskolai végzettsége (n=4652)  



3. Idegennyelv-használat (gyakran vagy mindig) különféle 
célokra százalékos arányban korcsoportok szerinti bontásban 



Hipotézisek 

H1:  - legfiatalabb korosztály a legmagabiztosabb angol nyelvtudásában, 

  - nyelvvizsgára váltott nyelvtudás inkább az idősebbre jellemző 

 

H2: A magasabb szocio-ökonómiai státuszú szülők gyermekei magasabb 
arányban beszélnek angolul, szereznek nyelvvizsgát és a magasabb szintű 
nyelvtudás is erre a csoportra jellemző. 

 

H3: Azt feltételezzük, hogy az idősebb korosztály többsége aktívan használja 
idegennyelv-tudását írásbeli kommunikációhoz és munkavégzéshez. 



Köszönöm a figyelmet! 


