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Üzleti kommunikáció olaszul

intézményi háttér
A győri Széchenyi István Főiskola hazánk legnagyobb főiskolája, és 1990 óta törekszik a leendő 
győri egyetem szellemi feltételeinek a megteremtésére. Már a jelen tanévben is vannak olyan 
szakok, ahol hallgatóink egyetemi szintű tanulmányokat folytathatnak. Az 1997-1998-as tan
évben a nappali tagozaton a hallgatók összlétszáma meghaladja az ötezer főt. A hallgatói 
összetétel megváltozásával és az új, egyetemi szakok bevezetésével az Idegen Nyelvi Tanszék 
lehetőséget kapott arra, hogy egyrészt olyan új nyelvi tantárgyak programját dolgozza ki, 
amelyek felvételével és a sikeres teljesítés esetén a hallgatók meghatározott számú kreditpontot 
szereznek, másrészt az egyetemi képzés kimeneti szabályozásának megfelelően két idegen 
nyelvből szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga szintjére jutnak el.

Az olasz, mint üzleti nyelv létjogosultsága
Az utóbbi időben számos cikk foglalkozik azzal a problémával, hogyan alakul majd az integráció 
előrehaladtával a nyelvhasználat az Európai Unióban. Folytatható lesz-e az a mai gyakorlat, 
hogy az összes tagország nyelve hivatalos nyelvnek számít? Hogyan zárkózhat fel és mennyi 
idő alatt a kelet-közép-európai régió az idegen nyelvtudást tekintve azokhoz az országokhoz, 
ahol a diákok magától értetődően tanulnak meg három-négy idegen nyelvet?

Ezek mind olyan problémák, amelyeket számba kell vennünk, ha új tantárgyakat akarunk 
bevezetni a felsőoktatási intézményekben. Bizonyára vannak olyanok, akik túl távolinak érzik 
a felsoroltakat, s éppen ezért régiónkban felmérést végeztem arról, hogy az olasz-magyar 
vegyesvállalatok igénylik-e a speciális, olasz nyelvi ismeretekkel is rendelkező szakembereket. 
A válaszok meggyőztek arról, hogy az angol nyelv megerősödött pozíciója mellett egyre 
nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak az ún.,Jcis nyelvek”. Mind a szakmai alkalmasság, mind 
a nyelvi ismeretek terén igényli a piacgazdaság, hogy a különböző területeken és szférákban az 
adott feladatkör ellátására alkalmas, legalább két idegen nyelvet beszélő szakemberek tevékeny
kedjenek.

Hallgatói oldal
A fenti kurzust a Közgazdasági Fakultás hallgatóinak szántam, de természetesen nyitott voltam 
más szakokról (műszaki menedzser, jogász) érkező hallgatók fogadására is. A hallgatók, akik a 
fenti tantárgyat választották, egy másik idegen nyelvet - többnyire angolt és/vagy németet - is 
magas fokon beszéltek, de az üzleti nyelvi kurzus olaszból is középfokú nyelvvizsgát, vagy azt 
megközelítő nyelvismeretet feltételezett.
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Az „Olasz mint üzleti nyelv" kurzus tematikájának
a kidolgozása
Óraszám
A tantárgyprogram kialakításánál két félévet (2x15 hét) és heti négy kontakt órát terveztem. 
Ezenkívül feltételeztem, hogy a hallgatók minimum heti négy órát önálló tanulással, illetve heti 
négy órát csoportos munkában történő felkészüléssel töltenek.

Kötelező és ajánlott tananyag
A kurzust két tankönyvre építettem: Cherubini (1992) és Minuz-Brighetti-Hegyi (1995) tan
könyvei az olasz nyelvet tanítók körében valószínűleg ismertek.

A tankönyveken kívül természetesen folyóiratok (Panorama, Espresso) és főleg gazdasági jellegű 
napilapok (Il Sole 24 Ore) cikkeit témájuktól és aktualitásuktól függően beépítettem a tananyagba.

A kurzus szerkezeti felépítése
A választott tankönyveknek megfelelően a tananyag szerkezeti egységek köré tagolódnak. Nem 
követtem mechanikusan a könyvek adta sorrendet, hanem attól függően, hogy a szóbeliséget, 
illetve az írásbeliséget akartam fejleszteni, éltem a két tankönyv adta lehetőségekkel. A célom 
az volt, hogy kommunikatív készségeket fejlesszek, és emellett ugyanilyen hangsúlyt kapott az 
önálló, kutató- és a csoportos munka.

A Cherubini-féle tankönyv a Lingua, Cultura d’azienda és a Grammatica köré csoportosítja az 
egységeket, míg a Minuz-Brighetti-Hegyi-féle tankönyv egy téma lépcsőzetes feldolgozását ajánlja: 
egy olvasáskészséget fejlesztő feladatból indul, amit egy dokumentum (sajtóból, hallás utáni megértés
ként, illetve videofilm formájában) kommentálása követ, vitatémákat ajánl és készít elő. Az utóbbinál 
fontos, hogy az egységeken belül található szekciókat kiválóan lehet önállóan is használni.

Példák a szerkezeti felépítésre
Cherubini: L’italiano per gli affari
• Selezionare le offerte d’impiego / Állásajánlatok
• Domande d’impiego / Álláspályázatok
• Curriculum vitae / Életrajz
• Colloquio selettivo / Felvételi elbeszélgetés
• Presentazioni / Prezentáció
• Appuntamento d’affari / Üzleti megbeszélés
• Incontri d’affari / Üzleti tárgyalás
• Descrizioni di prodotti e procedimenti / Termékleírás
• Introduzione alia corrispondenza commerciale / Bevezetés a kereskedelmi levelezésbe

Minuz-Brighetti-Hegyi: L’italiano per gli scambi internazionali
• Lo sviluppo economico e sociale italiano / Olaszország gazdasági és társadalmi fejlődése
• Le organizzazioni internazionali / Nemzetközi szervezetek
• Aspetti del decentramento dello stato / A decentralizálás aspektusai
• Il sistema politico / A politikai rendszer
• La politica economica e l’impresa / Gazdaságpolitika és a vállalat
• Le relazioni industriali / Ipari kapcsolatok
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Példák egy egységen belüli feladatokra
Le organizzazioni internazionali / Nemzetközi szervezetek:
• Documenti: Sviluppo dell’Unione Europea / Az EU fejlődése

Pro e contro 1’Unione Europea / Az EU ellen és mellett
Pro e contro il Trattato Maastricht / A maastrichti szerződés mellett és ellen

• Riflessioni linguistiche: Derivazione delle parole / Nyelvi vonatkozás: szóképzés
Registri linguistici: contesti d’uso dei termini tecnici / Szakkifejezések használata 
Alcuni connettivi / Kötőszavak

• Per approfondire il téma: La nascita della Communitá Europea / Az EU születése
Disparitá regionali in Europa / Regionális egyenlőtlenségek Európában 
A proposito della lingua IA nyelv kapcsán

Magyar vonatkozások
Tapasztalatom az, hogy minden nyelvtanárnak, aki egy speciális rétegnyelvet tanít, figyelnie kell 
a napisajtót mind idegen nyelven, mind magyarul, és össze kell gyűjtenie a témához kapcsolódó 
cikkeket, ábrákat vagy grafikonokat. Célszerű csak olyan anyagokat gyűjteni, amelyek „időál- 
lóak”, nem vesztik el az aktualitásukat. Ebben a feladatkörben lehet, sőt kell is támaszkodnunk 
a hallgatókra, hiszen szakmai oldalról ők azok, akik visszaigazolják a tanultakat.

Vizsgakövetelmények
A kurzus vizsgakövetelményeinek a kidolgozásánál figyelembe vettem a győri tanszéki kollé
gák, Hatoss Anikó és Tompos Anikó által kidolgozott vizsgarendszert, amely az angolra mint 
üzleti nyelvre vonatkozik.

A vizsga egynyelvű: írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli feladatok három típus köré 
csoportosíthatók: lexikai és nyelvtani készségeket vizsgáló feladatok; olvasásértés; üzleti levél 
írása. A szóbeli feladatok típusai: bevezető beszélgetés szakmai témáról; prezentáció adott 
dokumentumok alapján; vita kezdeményezése egy adott témán belül két hallgató között.

Záró megjegyzések
Eddig szerzett tapasztalataim szerint a hallgatók nyitottak egy-egy új nyelvi tantárgy bevezeté
sekor. Szívesen és aktívan közreműködnek a nyelvi órákon és szorgalmasan dolgoznak önállóan 
vagy kis csoportokban az órán kívül is. Az igazi visszajelzést azonban a már végzett hallgató
inktól várom, akik a tanultakat az üzleti életben is hasznosítják.
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