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HÁRY ESZTER 

A szaknyelvi képzés jelentősége és helyzete 
a humánszervező és művelődési menedzser 

szakos hallgatók képzésében 
Öt évvel ezelőtt, 1997-ben merült fel az igény, hogy a Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézet is biztosítson hallgatói számára olyan szervezett nyelvi 
képzést, amely a már megszerzett általános nyelvi ismeretekre építve alakítja ki a 
hallgatók szaknyelvi ismereteit. Már ekkor is nehezen elérhetőnek tűnt az általános 
nyelvi képzés, azonban a hallgatók több fórumon is jelezték, hogy szükség lenne 
olyan kurzusra, amely lehetővé tenné, hogy az álláskeresés, majd az elhelyezkedés 
során ne csak a szakmai elvárásoknak feleljenek meg, hanem idegen nyelven is 
képesek legyenek megfelelően kommunikálni egy állásinterjú során, tárgyalni tudja-
nak külföldi partnerekkel, vagy a multinacionális cégek magyarul nem beszélő veze-
tőivel. 

A PTE TTK FEEFI nappali tagozatos hallgatói számára negyedik éve zajlik angol-
ból és németből két szemeszteres szaknyelvi képzés. A tananyag olyan készségek 
fejlesztésére és egyben olyan szakmai tudás idegen nyelven való megszerzésére ad 
lehetőséget, amely a munkaerőpiacon versenyképességet jelent a képzést eredmé-
nyesen elvégző hallgatók számára. A szemeszterenként 6-6, összesen tizenkét téma-
kört feldolgozó tankönyv a már korábban megszerzett nyelvtudásra alapozva bővíti a 
hallgatók ismereteit. A tananyag összeállítását a szaktárgyak oktatóival folytatott 
folyamatos konzultációk eredményeként állították össze a szerzők, Felcser Johanna 
és Háry Eszter. Az elmúlt négy év során a képzésben részt vevő hallgatók feedback-
jei alapján a képzés eredményesnek és sikeresnek bizonyult. A hallgatóknak nem 
okozott különösebb nehézséget az idegen nyelvű állásinterjú, sőt az intézetben ide-
gen nyelven meghirdetett kurzusok tananyagát is könnyebben elsajátították. Komo-
lyabb nehézségek nélkül készítettek írásos anyagokat (pl. szemináriumi dolgozato-
kat, pályázatokat, motivációs leveleket, stb.), valamint az intézet által szervezett 
szakmai rendezvényeken is jól tudták kamatoztatni a szakmával kapcsolatban elsajá-
tított idegen nyelvi ismereteiket. 

 

A nyelvtudás jelentősége napjainkban egyre növekszik, hiszen az EU csatlako-
zást követően ahhoz, hogy valaki Magyarország államhatárain kívül elhelyezkedjen, 
szüksége lesz egy, sőt gyakran több idegen nyelv megfelelő szintű ismeretére. Ma 
már nem elég, ha konyhanyelven megértetjük magunkat, hiszen a pontos nyelvisme-
ret hiánya komoly félreértésekre adhat lehetőséget. Ezen kívül elengedhetetlen a 
kultúra-specifikus gondolkodásmód megismerése és értelmezése is, hiszen a nyelv 
szavak szintű ismerete még nem garancia arra, hogy minden helyzetben megértsék 
egymást a társalgó felek. A hétköznapokban a munkahelyen, vagy speciális élethely-
zetekben használható nyelvismeret megszerzéséhez nyújtanak lehetőséget a szak-
nyelvi képzések, kurzusok. Természetesen a szakma megtanítása nem a nyelvtanár-
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ok feladata, de nekik kell elsajátíttatniuk a szükséges szókincset és annak a gyakor-
lati alkalmazását, továbbá nekik kell biztosítaniuk a négy alapkészség fejlesztését 
(írás, olvasás, beszéd, értés). A nyelvtanároknak ismerniük kell a szakma egyes 
területeit is, hiszen a megfelelő szókincs elsajátításában csak akkor tudnak segíteni, 
ha ők maguk jól ismerik az egyes szituációkban használható szókincset.  

A Felnőttképzési Intézetben két nyelvből készültek el a szaknyelvi tankönyvek: 
angolból és németből.1 A német nyelven írt könyvet Sarkadiné Schmidt Alexandra 
állította össze, az angol nyelvű tananyagot kolléganőmmel, Felcser Johannával kö-
zösen dolgoztuk ki. Egy éves gyűjtőmunka után kezdtük el meghatározni, majd 
kidolgozni a tankönyv témaköreit, miközben folyamatosan konzultáltunk olyan 
kollégákkal, akik az egyes szakterületek kiváló elméleti és gyakorlati szakemberei. 
Rengeteg segítséget nyújtott Prof. Dr. Heribert Hinzen, a Német Népfőiskolai Szö-
vetségtől, akinek segítségére az anyaggyűjtés során folyamatosan támaszkodhattunk. 
Sok segítség érkezett az Egyesült Államokból is, Chrystal Ashley-DuVerglas-tól, aki 
a végleges angol nyelvű anyagokat lektorálta. Napjainkban, bár mindkét nyelvből 
rendelkezésre áll a tankönyv, csak angolból folyik képzés, németből, bár érdeklődés 
lenne rá, több szemeszter óta nem indult szaknyelvi csoport.  

Mivel mind a művelődési menedzser, mind a humánszervező szak interdiszcipli-
náris, a témaköröket megpróbáltuk úgy kiválasztani, hogy azok mindkét szakot 
végző diákok számára jól hasznosíthatóak legyenek, a gyakorlatban is alkalmazható 
tudást adjanak. Az alapelképzelés az volt, és ehhez a tananyag elkészítése során 
ragaszkodtunk is, hogy a kurzus anyagát két részre bontva, két szemeszteren keresz-
tül sajátíttatjuk el. Azért tartottuk lényegesnek a két szemesztert, mert az egyetemi 
félévek során ténylegesen heti 2-szer 2 órás rendszerességgel is csak 24-26 óra áll 
rendelkezésre. Ez az óraszám a felkészítéshez szükséges óramennyiségnek csupán a 
fele. A két szemeszterben együtt 48-50 óra áll rendelkezésre a tananyag feldolgozá-
sára, megtanulására. A felmérések és a hallgatók visszajelzése szerint ez elegendő 
egyrészt a közvetlen felhasználáshoz, másrészt alkalmas arra, hogy igény esetén 
tovább lehessen akár egyénileg is bővíteni, ill. specializálni.  

A féléves tematikák kidolgozása során azt tartottuk szem előtt, hogy az egyes 
témakörök egymástól függetlenül is tanulhatóak, taníthatóak legyenek. A szókincs 
összegyűjtéséhez rengeteg autentikus anyagot használtunk fel, ezekből kiválogattuk 
a leggyakrabban előforduló szavakat és kifejezéseket, majd ezt követően összeállí-
tottuk azokat a szövegeket, feladatokat, amelyek nemcsak a szükséges szókincset 
tartalmazták, hanem a tankönyvet, a tananyagot élvezhetővé, érdekessé is tették.  

Az angol nyelvű tankönyv gyakorlatait az egyes témakörökhöz igazodva állítot-
tuk össze. A könyv tartalmaz behelyettesítő gyakorlatokat (close-exercises), olyan 
feladatokat, ahol egy-egy szónak a definícióját, vagy szinonimáját kell megtalálni, 
szövegértési és fordítási feladatokat, önálló szöveg készítésére irányuló feladatokat 
stb. Fontos volt számunkra, hogy a tananyag ne száraz, tankönyv-ízű legyen, hanem 
olyan ismereteket és szituációkat tartalmazzon, amelyek a valós életben is előfordul-
nak, amelyekre a hallgatóknak jó felkészülni (pl. angol nyelvű önéletrajz, motivációs 
levél és ajánlólevél írása, szemináriumi dolgozat elkészítése, kiselőadás megtartása, 
konferencia megszervezése, könyvtári kutatás lebonyolítása, külföldi egyetem je-

                                                        
1 A német nyelvű könyv egykötetes, a FEEFI Könyvesboltjában beszerezhető. Az angol nyelvű tananyag 

két részletben készült el, amelynek csak az első szemeszterre vonatkozó első 6 témaköre jelent meg 
tankönyv formájában. Ez szintén a FEEFI Könyvesboltban szerezhető be.   



 A szaknyelvi képzés jelentősége és helyzete 

 73 

lentkezési lapjainak kitöltése, iroda berendezése stb.). Vannak témakörök, amelyek 
lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók önálló projekteket készítsenek. Ilyen példá-
ul a konferenciaszervezés, ahol csoportmunkában önállóan kell szétosztani a felada-
tokat, és megszervezni egy konferenciát. A rövid, tömör bemutatkozás megtanulásá-
ra állófogadás keretében került sor, ahol mindenki kipróbálhatta, milyen nehézséget 
okoz, amikor alig néhány másodperc alatt kell magunkat a partner számára érdekes-
sé tenni. A kiselőadásokat nemcsak el kell készíteni, hanem a gyakorlatban meg is 
kell tartani, ami a tapasztalatok szerint az egyik legnehezebb feladat, mivel a nyelvi 
készlettár széles skáláját kell alkalmazni, és néhány percen keresztül folyékonyan 
beszélve, közönség előtt kell „elővezetni” mindenkinek a választott témában elkészí-
tett kiselőadást. 

Az első szemeszter témakörei között szerepel az andragógia, a humán erőforrás 
menedzsment, szemináriumi dolgozat készítése, alapműveltségi program, konferen-
ciaszervezés, külföldi tanulmányút. A második szemeszterben tovább bővül a fel-
dolgozandó témák köre: belép a távtanulás-informatika, a pályázatírás, a prezentá-
ció, előadás megtartása, a marketing, a munkahelyi viselkedéskultúra, az Európai 
Unió. A felsorolásból egyértelműen látszik, hogy a témakörök igen szerteágazóak, 
és a hallgatóknak lehetőséget adnak arra, hogy jelentős mértékben bővítsék szókin-
csüket, fejlesszék nyelvtudásukat. A témakörök feldolgozására jellemző, hogy szá-
mos feladaton keresztül gyakoroltatja az új szóanyagot, magnóhallgatás során fej-
leszti a hallott szövegértést, otthoni írásbeli fogalmazások teszik lehetővé az írás-
készség fejlesztését, az aktív órai munka lehetőséget ad a gondolatok önálló 
kifejtésére. A tananyag elkészítésekor feltételeztük, hogy csak a már a szakmai is-
meretekkel rendelkező hallgatók számára lesz hasznos a kurzus. A gyakorlat mind-
ezt megcáfolta, mivel gyakran másod-, sőt néha elsőéves hallgatók is felveszik, és 
eredményesen elvégzik a kurzust. Ez azt bizonyítja, hogy nemcsak a szakmát már 
ismerő felsőbb évesek tudnak sikeresen megküzdeni a kurzus teljesítése során felme-
rülő akadályokkal, hanem azok is, akik még nem rendelkeznek magyar nyelven 
megszerzett szakmai ismeretekkel.  

A kurzusra való jelentkezés egyik feltétele az első meghirdetéskor is a középfo-
kú nyelvtudás volt. Hangsúlyozom, hogy nem nyelvvizsgához kötöttük a kurzus 
felvételének lehetőségét, mert jól tudtuk, hogy a nyelvtudás milyensége nem minden 
esetben feleltethető meg a bemutatott, esetleg évekkel korábban megszerzett nyelv-
vizsga-bizonyítványban megnevezett szintnek. A kurzust választó hallgatók között 
megtalálhatók voltak olyanok, akik az átlagnál gyengébb nyelvtudással vállalkoztak 
a követelmények teljesítésére, és természetesen voltak olyanok is, akik számára az 
elvégzendő gyakorlatok könnyebbnek tűntek. Jelentkeztek olyan hallgatók is, akik 
számára a teljesítés túl nehéznek bizonyult, ők feladták és egy későbbi időpontban 
tértek vissza a kurzushoz, vagy egyáltalán nem végeztek szaknyelvi tanulmányokat.  

A hallgatók különböző megfontolásból veszik fel a kurzust. A leggyakrabban azt 
fogalmazzák meg, hogy ez egy olyan nyelvgyakorlási lehetőség, amelynek során 
nemcsak az általános nyelvtudásuk fejlődik, hanem a szakmával kapcsolatos ismere-
teiket is bővíthetik. Van hallgató, aki azért vállalkozik teljesítésére, mert számára ez 
olyan motivációt jelent, amit más nyelvtanfolyamokkal kapcsolatban nem tapasztalt. 
Van, aki azért jár az órákra, mert egy-egy konkrét témakört, illetve az azzal kapcso-
latos idegen nyelvű ismereteket tartja szakmai karrierje szempontjából hasznosnak. 
Számos hallgató, aki a kurzust már elvégezte, megfogalmazta, hogy a gyakorlatban 
jól tudta hasznosítani a tananyag feldolgozása során megszerzett ismereteket. Mivel 
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az órák idegen nyelven folynak, ezért a hallgatókban kialakul az a készség, hogy 
amikor nyelvi hiányosságok miatt nem tudják pontosan megfogalmazni gondolatai-
kat, körül tudják írni azokat, és így bármely helyzetben képesek lesznek megállni a 
helyüket. A hallgatók számára ez a nehéz feladatok közé tartozik. A helyzet mester-
kélt, hiszen mindenki tudja, hogy a társaival magyarul sokkal könnyebben megértet-
né magát, azonban a jó nyelvtudás elérése érdekében minden hallgatónak eleget kell 
tennie ennek a követelménynek. A másik igen nehéz feladat a félév során kötelezően 
elkészítendő írásbeli házi-dolgozat, amelynek terjedelme 8-10 gépelt oldal. Ennek 
jelentősége, hogy mivel tanórán, idő hiányában nincs elég lehetőség az íráskészség 
fejlesztésére és javítására, a hallgatóknak ezt otthon kell elvégezniük. A feladat 
lényege, hogy egyszerre csak rövidebb, max. 2 oldalas szövegek elkészítésén dol-
gozzanak, hiszen így több témakört tudnak írásban otthon feldolgozni és a felmerülő 
grammatikai hibák kijavítására is sor kerülhet. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
azok a hallgatók, akik az írásbeli anyagok elkészítését a szemeszter végére hagyják, 
nyelvtani tudásukat tekintve alig, vagy csak kismértékben fejlődnek, ellentétben 
azokkal, akik gyakrabban írnak rövidebb szövegeket.  

A szemeszter során folyamatos teljesítményértékelés folyik. Ennek az a jelentő-
sége, hogy nyomon követhető a hallgatók fejlődésének üteme, valamint az, hogy 
valóban sikerült-e elsajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyek a további egyéni 
tanuláshoz szükségesek. Lényeges, hogy az a két hét (8 óra), esetenként másfél hét 
(6 óra), amennyit a tanórákon egy-egy témakörrel foglalkozni tudunk, nem elegendő 
ahhoz, hogy aprólékosan feldolgozzunk minden olyan szituációt, amely az adott 
témakör kapcsán felmerülhet. Ezért kell a hallgatóknak otthon még elővenni a tan-
anyagot és azt, ha szükséges, többször is áttanulmányozni. A folyamatos visszacsa-
tolás érdekében témakörönként szókincsmérésre kerül sor szódolgozatok formájá-
ban. A számonkérés alkalmával nemcsak a szavak magyar megfelelőjét kell ismerni, 
hanem a hallgatóknak képesnek kell lenniük arra is, hogy érthető magyarázatot adja-
nak egyes kifejezésekre. Így mérhető az, hogy képesek-e valóban körülírni egy-egy 
olyan kifejezést, amelynek ismerete elengedhetetlen.  

Az egyes szemeszterek lezárásaként sor kerül egy olyan szóbeli beszámolóra, 
ahol egy, az oktató által meghatározott témakörön belül kell társalogniuk a hallga-
tóknak párban egymással. Azért erre a formára került a választás, mivel napjainkban 
egyre szaporodnak azok a nyelvvizsga rendszerek, amelyek akkreditált nyelvvizsgát 
adnak a sikeresen vizsgázó jelölteknek, és a szóbeli nyelvvizsgán a páros vizsgázás 
gyakorlatát alkalmazzák. Gyakran találkoztam azzal, hogy ez a számonkérési forma 
ismeretlen volt a hallgatók számára. Elméletben már hallottak róla, de még nem 
nyílt lehetőségük arra, hogy a gyakorlatban is megtapasztalják, milyen egy másik 
jelölttel beszélgetve számot adni tudásukról. A párban történő szóbeli beszámoló 
során a hallgatók egymás teljesítményét nem befolyásolják, ezért alkalmas ez a 
forma a hallgatók tudásának mérésére.2 A szemeszter végi beszámoló másik funkci-
ója az, hogy a hallgatóknak át kell ismételniük a félév során feldolgozott nyelvi 
anyagot ahhoz, hogy valóban gördülékenyen és alapos felkészültséggel bizonyítsák 
be: elsajátították az elvárt szókincset, tudásuk eléri az előírt szintet.  

A szaknyelvi képzéshez kapcsolódik a két szemeszter tanulmányit lezáró ún. 
szaknyelvi záróvizsga is, amely a hallgatók számára nem kötelező, mégis minden 

                                                        
2 Csépes Ildikó : Is testing speaking in pairs disadvantageous for students? A quantitative study of 

partner effects on oral test scores, Novelty Volume 9, Number 1. pp 22-45. 
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évben vannak olyan jelöltek, akik a vizsgát leteszik. E teljesítménymérés azt hivatott 
tesztelni, hogy a hallgatók elsajátították-e a két tanulmányi félév során feldolgozott 
12 témakör nyelvtani és lexikai anyagát. A vizsga írásbeli része, más nyelvi vizs-
gákhoz hasonlóan, három készséget mérő feladatból áll: teszteli a szókincset, a szö-
vegértést és az önálló irányított szövegalkotást. A szókincsmérő feladatban szinoni-
mákat kell megjelölni, vagy definíciókat megfogalmazni a megadott szavak ismere-
tének bizonyítására. A szövegértési feladat során az idegen nyelvű szöveggel 
kapcsolatban megfogalmazott idegen nyelvű kérdésekre kell a szöveg alapján vála-
szolni. Az önálló irányított szövegalkotási feladat egy fogalmazás, önéletrajz, moti-
vációs levél, stb. elkészítését foglalja magában. Ezek jellegében olyan feladatok, 
amelyeket a kurzus során számos alkalommal gyakoroltak a jelöltek. A vizsga szó-
beli része kéttagú bizottság előtt zajlik, ahol a lehetséges 12 témakör egyikéről be-
szélgetve adnak számot a jelöltek arról, hogy megfelelően tudják alkalmazni a meg-
szerzett ismereteket. 

A szaknyelvi képzés eredményességére, a hallgatók tanulásának hatékonyságára 
a félévi, ill. a záróvizsgán nyújtott teljesítményére adott érdemjegyekből lehet kö-
vetkeztetni. A képzés indokoltságát és létjogosultságát bizonyítja, hogy szemeszte-
renként fokozatosan emelkedik a képzésben részt venni szándékozó hallgatók lét-
száma. A szigorú elvárások ellenére a szemeszterek végi és a szaknyelvi záróvizsgán 
elért eredmények átlaga 4.5 körüli értéket mutat.  

A hallgatók óralátogatása folyamatos, hiszen csak így tudják a szódolgozatokat 
eredményesen megírni, és az írásbeli feladatokat megfelelően elkészíteni. A rendsze-
res teljesítménymérés hasznos visszacsatolás a hallgatók (és az oktató) számára, 
mivel jelzi, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, milyen ismeretek nem elég 
alaposak, mit kell még gyakorolni, átismételni. A témák, szövegek helyes kiválasz-
tása rendkívül lényeges, mert az érdektelen, elavult témák, szövegek ellene hatnak a 
tanulók motiváltságának. Persze nehéz időtálló szövegeket találni, hiszen a mi 
szakmánkban is folyamatos a fejlődés. Ezért szükség van a szövegek időnkénti fris-
sítésére, aktualizálására. Ilyen esetben az oktató kiegészíti, átstrukturálja a tananya-
got, hogy az megfeleljen az új elvárásoknak. 

 

Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján bizonyítást nyert az a tény, hogy szüksége 
van a hallgatóknak olyan szaknyelvi képzésre, amely megadja számukra a lehetősé-
get szakmájuk idegen nyelvű szakirodalmának megismerésére, szakmai szókincsük 
és beszédkészségük megalapozására, azaz olyan teljesítőképes szaknyelvi nyelvtu-
dás megszerzésére, amely növeli esélyeiket az egyre inkább nemzetközivé váló hazai 
és külföldi munkaerő-piacon. 

 


