
1 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet 

is sikerrel zárta 

 
A fenntartói értékelés témái: 

 

Tanulmányi eredmények 

Érettségi vizsgákról 

Neumann János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei 

Továbbtanulás a felsőfokú intézményekben 

Tanulmányi versenyekről 

A középiskolák HVG által összeállított rangsora (részletek a folyóiratból) 

A Neumann a TOP 12-ben 

Köznevelés c. folyóirat középiskolák közötti rangsora 

Az országos kompetenciamérések eredményei 2012-2014 

 

Több szempontból büszkék lehetünk tanulóinkra és pedagógusainkra. Azok a plusz 

szolgáltatások, amelyek az oktató-nevelő munkához a többlettámogatás miatt álltak 

rendelkezésre, hozzájárultak az eredményességhez. 

 

A hatékony oktató-nevelő munka mutatói 

 

Tanulmányi eredmények: Az intézményünkben az elmúlt tanév végén a 34 osztály működött. 

Az értékelések kapcsán az iskola tanulmányi átlaga 4,48. Egy osztály sem teljesített 4,0 átlag 

alatt, a leggyengébb eredmény is 4,03 volt. Az évfolyam átlagok tekintetében a legalacsonyabb 

4,37, a legmagasabb pedig 4,53 volt. A közel 1050 fős tanulólétszámból 189 diáknak sikerült 

kitűnő eredménnyel végezni, s 17 tanulónak kellett a nyár folyamán valamilyen tárgyból vagy 

tárgyakból javító vizsgát tenni. 

 

Végzős diákjaink az érettségi vizsgákon is szépen helyt álltak. Tanulóink 69 %-a egy vagy 

több tárgy tekintetében az emelt szintű megmérettetést választotta. Angol nyelvből 4,86, 

történelemből 4,62, magyar nyelv és irodalomból 4,00, német nyelvből 5,00, matematikából 

4,60, biológiából 4,42, kémiából 4,43, fizikából 4,71, informatikából 4,83 osztályzat átlagot 

értek el. Középszinten magyar nyelv és irodalom tantárgyból 74,3 %-os (osztályzat átlag 4,34), 

matematikából 60,32 %-os (osztályzat átlag 3,58), történelemből 73,41 %-os (osztályzat átlag 

4,32), angol nyelvből 82,48 %-os (osztályzat átlag 4,59), német nyelvből 78,44 %-os (osztályzat 

átlag 4,48) teljesítményt nyújtottak. 
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A Neumann János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei 

Az iskola megalakulása óta határozott törekvés, hogy minden diákunk két idegen nyelv 

tudásával hagyja el az iskolát. Jelenleg öt idegen nyelv tanítása zajlik: angol, német, spanyol, 

olasz és francia nyelven tanulnak diákjaink. A nyelvoktatás eredményességének fokmérői a 

megszerzett közép-és felsőfokú nyelvvizsgák. Az alábbi táblázat a végzős tanulók által 

megszerzett nyelvvizsgákat mutatja az elmúlt öt tanévben. 

 

Nyelvvizsgák Szint 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Angol középfok 96 86 91 90 89 

felsőfok 25 28 68 41 44 

Német középfok 20 25 12 20 10 

felsőfok 6 15 10 13 11 

Francia középfok 2 4 4 - 1 

felsőfok 1 - - - - 

Olasz középfok 5 5 1 5 9 

felsőfok 1 - - 3 - 

Spanyol középfok - - - - 5 

felsőfok - - - - 1 

Összesen:  156 163 186 172 170 

A két tanítási nyelvű európai uniós osztályokban tanulóink 2004 óta tesznek szakmai 

nyelvvizsgát. Az alábbi táblázat adatai jól szemléltetik, hogy tanulóink szaknyelvi tudása 

nemcsak középfokon (B2 szint), de felsőfokon (C1-es szint) is számottevő. 

 

Szakmai 

nyelvvizsgák 

Angol 

középfok 

Angol felsőfok 

Komplex Szóbeli Írásbeli 

2008/2009 3 28 - 1 

2009/2010 1 30 1 - 

2010/2011 3 13 7 - 

2011/2012 9 11 1 - 

2012/2013 1 19 - - 

2013/2014 4 20 - 1 

2014/2015 7 21 - - 

Összesen: 28 142 9 2 

Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdve DSD felkészítő- és vizsgaközpont is. A DSD a 

Német Kultuszminiszterek Tanácsának nyelvi diplomája, mely azt bizonyítja, hogy tulajdonosa 

felsőfokú (C1-es szintű) német nyelvtudással rendelkezik. Heves megyében iskolánk az 

egyedüli vizsgaközpont. Az igényes német nyelvtudás megszerzése egyre több tanulónk 

számára lett cél az elmúlt években. Az elért eredményeket az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

DSD 

nyelvvizsgák 

Középfok Felsőfok 

komplex komplex szóbeli írásbeli 

2009/2010 1 3 3 3 

2010/2011 1 5 - - 

2011/2012 1 10 - - 

2012/2013 1 8 - - 

2013/2014 5 13 - - 

2014/2015 4 11 - - 

Összesen: 13 50 3 3 
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Továbbtanulás: A végzős hallgatóinktól kapott visszajelzések alapján 89,3 %-uk került be 

valamelyik felsőoktatási intézmény alap vagy osztatlan képzésére, 10,7 %-uk felsőoktatási 

szakképzésben vagy OKJ képzésben folytatta tovább tanulmányait. A felvett tanulók több mint 

70%-a frekventált helyekre került be, mint pl.: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 17 fő, Budapesti Corvinus Egyetem 17 fő, Budapesti Gazdasági Főiskola 15 fő, 

Debreceni Egyetem 9 fő, Miskolci Egyetem 4 fő, Semmelweis Egyetem 9 fő, Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem 27 fő. 

 

A tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt értünk el ebben a tanévben is. A tantárgyak 

széles spektrumán megmutatták diákjaink és pedagógusaink tehetségüket és szorgalmukat. 

Városi, megyei, régiós és országos versenyeken összesen 228 tanuló indult, országos döntőkben 

53 diák vett részt (több diák több tárgyból is szerepelt). A megyei és régiós megmérettetéseken 

20 első, 20 második és 21 harmadik helyezést értünk el. Az országos tanulmányi versenyeken 

11 első, 5 második és 11 harmadik hellyel, 2 különdíjjal és egy Kazinczy éremmel 

büszkélkedhetünk. Sportversenyeken 56 tanulónk vett részt. Eredményes szereplésüknek 3 

országos első, 2 harmadik helyezés és 1 európai harmadik helyezés lett a gyümölcse. Ezek a 

szép eredmények 52 pedagógus kiváló felkészítő munkájának köszönhetők.  

 

Az eredményeink megjelennek különböző országos összehasonlító elemzésekben is. A HVG 

középiskolákat összehasonlító és elemző rangsorában az előző években mindig előkelő 

helyeken szerepelt a Neumann a különböző listákban. 

 

A középiskolák HVG által összeállított rangsora a 100 legjobb magyarországi gimnázium 

és szakközépiskola listáját tartalmazza, emellett számos részrangsor is készült. A középiskolai 

rangsor több mint 900 hazai intézmény ugyanazon eredményességi és statisztikai mutatók 

alapján elkészített értékelésén alapszik. A képzés minőségét mutatják az országos 

kompetenciamérés adatai, a középszintű érettségi eredményei a négy kötelező tantárgyból 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv), az OKTV döntőseinek aránya, valamint a 

legjobb felsőoktatási intézmények frekventált karaira bekerülő diákok aránya. A felvételi 

eredmények alapján készített sorrend a HVG Diploma 2014 kiadványban megjelent 

felsőoktatási rangsoron is nyugszik. Azt mutatja, hogy egy-egy középiskola diákjai milyen 

arányban jutottak be azokba a felsőoktatási intézményekbe, amelyeket a HVG 

rangsorolása alapján a legjobb diákok választottak. 

 

 
 

„A végzősök közül szinte mindenki továbblép a felsőoktatásba, sokan 

tesznek emelt szintű érettségit történelemből, matematikából, idegen 

nyelvekből, természettudományos és szakmai tárgyakból. A diákok 

többségét felveszik az ország valamely neves egyetemére, … az 

informatikai tagozatot végzettek nagy részét a Műegyetemre, a 

közgazdasági tagozatról pedig sokaknak a Közgázra vezetett az útja” 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium amellett, hogy rendszeresen a legjobbak 

között szerepel több részrangsorban is igen előkelő helyet foglal el. 
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A szakközépiskolai rangsorban a hetedik 

 

„ Az iskola diákjai rendszeresen résztvevői a különféle tantárgyi és 

szakmai versenyeknek. A szakközépiskolai érettségi tárgyak (SZÉTV) 

versenyén informatikából, üzleti gazdaságtanból, elméleti 

gazdaságtanból és kereskedelmi-marketing alapismeretekből is 

indulnak, s gyakran az első helyet is elviszik. Ez utóbbiban volt olyan 

év, hogy az országos első tíz helyezettből hat a Neumann diákja volt. A 

versenybe szállt tanulókat szakkörökön, külön foglalkozásokon 

készítik fel, de a tapasztalat, hogy önmagában kevés lenne: a tanárok 

egyénileg is nagyon sokat foglalkoznak a diákokkal.” 

 

Kereskedelem-marketing szakmai rangsorban 1. hely 

 
 
Közgazdasági ismeretek szakmai rangsorban 1. hely 

 
 

A WEBMESTER-IT ismeretek szakmai versenyen a Neumann a 2. helyen szerepel. 

Négy diákunk jutott a döntőbe! 

 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) több, mint 20 ezer tanuló vett 

részt. 

Az informatika OKTV rangsorában iskolánk a Fazekassal osztozott a harmadik helyen 
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Kompetenciamérés eredményei az elmúlt években 

 

A Neumann János Középiskola és Kollégium kompetenciaméréseken elért eredménye az 

elmúlt négy évben szignifikánsan magasabb, mint az országos átlag mindkét kulcskompetencia 

területen. Az intézmény mérési eredményei az országos átlag, ezen belül a megfelelő 

iskolatípus országos átlaga felett helyezkednek el több évre visszatekintve. A matematikai 

eszköztudás eredményei nagyobb pozitív eltérést mutatnak, a szövegértés esetében ez az eltérés 

kisebb mértékű. 

 

 

Neumann János Középiskola és Kollégium eredményei (2011-2012) 

  
Neumann 

2011 
Neumann 

2012 

országos 

átlag 

2011 

országos 

átlag 

2012 

országos gimn./szki átlag 

2011 

országos 

gimn./szki 

átlag 2012 

Matematika 10. gimnázium 1730 1728 1635 1632 1724 1727 

Matematika 10. szakközép 1850 1807 1635 1632 1624 1616 

Szövegértés 10. gimnázium 1702 1734 1617 1603 1723 1706 

Szövegértés 10. szakközép 1765 1752 1617 1603 1604 1592 

Matematika 8. évf. hat évf. gimnázium - 1733 - 1612 - 1660 

Szövegértés 8. évf. hat év. gimnázium - 1759 - 1567 - 1642 

Neumann János Középiskola és Kollégium eredményei (2012-2013) 

  
Neumann 

2012 

Neumann 

2013 

országos 

átlag 

2012 

országos 

átlag 

2013 

országos 

gimn./szki 

átlag 2012 

országos 

gimn./szki 

átlag 2013 

Matematika 10. gimnázium 1728 1755 1632 1640 1727 1735 

Matematika 10. szakközép 1807 1818 1632 1640 1616 1625 

Szövegértés 10. gimnázium 1734 1762 1603 1620 1706 1725 

Szövegértés 10. szakközép 1752 1785 1603 1620 1592 1607 

Matematika 8. évf. hat évf. gimnázium 1733 1755 1612 1620 1660 1624 

Szövegértés 8. évf. hat évf. gimnázium 1759 1699 1567 1555 1642 1588 
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Neumann János Középiskola és Kollégium eredményei (2014) 

  Neumann 2014 
országos átlag 

2014 
országos gimn./szki átlag 2014 

Matematika 10. gimnázium 1822 1631 1723 

Matematika 10. szakközép 1746 1631 1615 

Szövegértés 10. gimnázium 1784 1597 1705 

Szövegértés 10. szakközép 1640 1597 1581 

Matematika 8. évf. hat évf. gimnázium 1780 1617 1641 

Szövegértés 8. évf. hat évf. gimnázium 1710 1557 1606 

Matematika 10.évf.hat.évf.gimnázium 1823 1631 1694 

Szövegértés 10.évf.hat.évf.gimnázium 1797 1597 1676 

 

A 2013/2014-as tanév országos mérésének eredménye (2015. februári közzététel), részlet 

a fenntartói jelentésből: 

 

A 2013/2014-es tanév végén az intézmény hat tizedikes és a kisgimnázium nyolcadikos és 

tizedikes osztályának tanulói töltötték ki a kompetencia felmérés feladatlapjait, összesen 236 

fő. A tizedikes osztályok egy fél szakközépiskolai osztályon kívül mind gimnáziumi osztályok 

voltak. Az eredmények az országos átlagtól szignifikánsabban jobbak, a nyolcadik és a 

tizedik évfolyamon is, kivéve a szakközépiskolai osztály szövegértés eredményét, amely 

nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól (de magasabb annál 2,7 %-kal). A négy 

évfolyamos gimnázium képzési típusában matematikából és szövegértésből is jobbak 

intézményünk tanulóinak eredményei a négy évfolyamos gimnáziumok és a nagy négy 

évfolyamos gimnáziumok által elért eredményeknél. A hatosztályos gimnázium nyolcadikos 

és tizedikes osztályának pontátlaga szintén szignifikánsabban magasabb az országos 

átlagnál, és megfelel a viszonyítási képzési formának. 


