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A szaknyelvoktatás néhány 
elméleti és módszertani kérdése

A hazai nyelvoktatásban minden nyelv esetében döntően az ún. általános nyelv tanítása, 
illetve tanulása a fő cél. Az a nyelvtanuló, aki általános nyelvtudását munkahelyén is 
kamatoztatni kívánja, hamar észreveszi, hogy bizonyos többlet-tudásra, modifikált 
nyelvtudásra volna szüksége. Ez különösen egyes nyelvigényes foglalkozások esetében 
fontos. Ilyennek tekinthető a kereskedelem és a vendéglátóipar. De mennyire szaknyelv 
az, amit ezen a területen használnak? Eltér-e, s ha igen, miben az általános nyelvtől?

1) Az általános nyelv és a szaknyelv viszonya
A nyelvtanárok és nyelvtanulók körében egyaránt felmerül a kérdés, hogy miben tér el 
a szaknyelv tanulása az általános idegen nyelv tanulásától. Kell-e ezen belül valamilyen 
sorrendet tartani? Mit tanuljunk előbb és mit később?

Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, néhány gondolatot kell felvázolni 
a nyelvről. „Nyelv az, amit egy meghatározott társadalom tagjai beszélnek” (War- 
dhaugh 1995,9). A társadalom azonban sokrétegű, ezen belül sokféle eltérő nyelvhasz
nálatot lehet megfigyelni. A standard nyelv az a nyelv, amit az adott társadalom azon 
rétege használ, mely a társadalmon belül az összes többihez úgy kíván szólni, hogy azt 
a társadalom minden egyes tagja megértse. Ennek klasszikus példája a németben az ún. 
„Hochdeutsch”, amit elsősorban színészek, rádió- és tévébemondók, újságírók, ripor
terek használnak, de alapvetően ez az iskolai oktatás általánosan elfogadott nyelvhasz
nálata is. Az angolt illetően Wardhaugh könyve Trudgillt idézi: „A standard angol 
változata az angolnak, amelyet általában nyomtatásban használnak, és amelyet normá
lis körülmények között az iskolában, és a nyelvet tanuló nem anyanyelvi beszélőknek 
tanítanak. Normális körülmények között ez az a változat, amelyet az iskolázott emberek 
beszélnek, amelyet a rádióban és a televízióban és más, hasonló helyzetekben alkal
maznak” (Wardhaugh 1995, 33).

A standard nyelv tükrözi a legkevésbé a társadalmi és regionális különbségeket, 
ezért alkalmas arra, hogy az idegen nyelv tanulásának alapja legyen. Az általános nyelv 
alapvető szabályai ugyanúgy érvényesek, működnek a nyelvi változatokban, ami az
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szerk.)



62 Petneki Katalin

anyanyelvi nyelvhasználó számára fel sem tűnik, de a nyelvtanuló számára nagy 
problémát jelenthet a nyelvi változatok közötti eligazodás. A megtanulandó idegen 
nyelv standard nyelvi változata tehát az a norma, amihez a nyelvtanuló leginkább 
igazodni tud.

NYELV
NYELVI VÁLTOZATOK

a A
REGIONÁLIS DIALEKTUSOK TÁRSADALMI DIALEKTUSOK

a nyelv helyi változatai: a nyelv társadalmi változatai:
németben pl. szász, bajor, frank.. meghatározó tényezők lehetnek: 

lakóhely, 
származás,
iskolázottság, 
foalalkozás.
jövedelem stb.

A társadalmi változatokon belül a foglalkozás az egyik meghatározó tényező. Hogy 
mennyire specifikus ez a nyelvhasználat, annak mértéke függ a nyelvhasználó általános 
és szakmai képzettségétől, a foglalkozás jellegétől. Minél magasabb képzettséggel 
rendelkezik valaki egy adott szakmában, minél részletesebben ismeri annak belső 
struktúráját és lényegét, annál specifikusabb nyelvhasználatra van szüksége. Ezért a 
foglalkozás keretén belüli nyelvhasználat két változatát különböztethetjük meg:

(vö. Ehnert, in: Henrici/Kohn 1997, 8)

SZAKMASPECIFIKUS NYELV 
(foglalkozási nyelv, Berufssprache)

SZAKNYELV (Fachsprache)

• Használatához nincs szükség magasabb képzett
ségre.

• Használatához magasabb szakmai végzettségre 
van szükség.

• A szakma és az általános nyelvhasználó (laikus) 
között közvetít.

• Szakmabeliekhez (bennfenteseknek) szól.

• Közel áll az általános nyelvhasználathoz. Az elő
forduló szakmaspecifikus kifejezések többsége a 
laikus számára is érthető vagy könnyen megma
gyarázható.

•Szaknyelvi tarminológiája miatt a kívülálló (lai
kus) számára sokszor nehezen vagy alig érthető.

A szaknyelv tehát része az általános nyelvnek és elsősorban szakmaspecifikus helyze
tekben és szakszövegekben jut kifejezésre. Ez azt jelenti, hogy a szaknyelv tanításánál 
elsősorban a szakmai szituáció és a szakszöveg specifikus jegyeire kell figyelni, ezeket 
kell megtanítani. Ehhez azt kell tudni, hogy ki milyen szakmai helyzetben milyen 
szakszöveget használ.

Ehnert a szaknyelvet vertikális és horizontális síkon is felosztja. A vertikális sík egy 
hierarchiát mutat, melynek csúcsán a legel vontabb, tudományos szinten jelenik meg az 
adott szaknyelv, lejjebb a szakma szervezői által beszélt szaknyelv áll, míg legalul a 
szakma köznapi, a laikusokkal való kontaktus során használt ún. foglalkozási nyelv 
található, ami már csaknem azonos az általános nyelvvel.
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A SZAKNYELV VERTIKÁLIS NÉZETE

Tudomány (pl. közgazdaságtudomány) 
J.

Szakmai szerveződések (pl. jogszabályok)
;

Szakmai kapcsolatok (pl. szerződések) 
1

Laikusokkal való kapcsolatok (pl. kiszolgálás)

A horizontális felosztás a szakmán belüli azonos kategóriákat tartalmazza.

A SZAKNYELV HORIZONTÁLIS NÉZETE (pl. kereskedelem) 

élelmiszer ruhaipar iparcikk könyvkeresk. stb.

A horizontális kép alapján világos, hogy egy szakterületen belül számos, azonos jellegű 
részterület létezik a hozzájuk tartozó szakkifejezésekkel, de az alapvető szakmai-kom
munikációs helyzetek hasonlóak. A szakmaspecifikus idegennyelv-oktatásban ezeket 
a helyzeteket kell feldolgozni, illetve feldolgoztatni a nyelvtanulóval.

2. Szakmaspecifikus nyelvhasználat
A szaknyelvoktatás megtervezésekor fel kell tárni, melyek az adott nyelvtanulói kör 
számára releváns kommunikációs helyzetek az adott szakterületen belül, ahol az idegen 
nyelvet kell használni, ezen belül pedig elsősorban melyik nyelvi készségre van 
leginkább szükség. Ehhez szakmánként részletes elemzésre lenne szükség. Egy keres
kedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolákban szaknyelvet oktató tanárok számára 
rendezett továbbképzésen a résztvevők spontán visszajelzése szerint a következő 
szerepek és készségek fontosak a kereskedelemben és vendéglátóiparban:

SZAKMAI SZEREPEK KOMMUNIKÁCIÓS PARTNER KÉSZSÉGEK
eladó külföldi vevő hallás, beszéd
üzletvezető külföldi vezető partner olvasás, írás, hallás, beszéd
üzletkötő külföldi partner hallás, beszéd, olvasás, írás
szállító külföldi fogadó fél hallás, beszéd, olvasás
pénztáros külföldi vevő beszéd
banki alkalmazott külföldi ügyfél beszéd, hallás
recepciós külföldi vendég beszéd, hallás, olvasás, írás
felszolgáló külföldi vendég beszéd, hallás
telefonközpontos külföldi vendég hallás, beszéd
hostess külföldi vendég beszéd, hallás

Egy ilyen felmérés segítségével lehet(ne) meghatározni azt, mikor milyen nyelvi 
eszközökre van szüksége a nyelvtanulónak.
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3. A szaknyelvi órák célja és tartalma
A szaknyelvi oktatás esetében hazánkban két alapvető helyzetet kell megkülönböztetni: 
a) a nyelvtanuló egyidejűleg a szakmáját is tanulja (pl. szakiskola, szakközépiskola), 
illetve b) a nyelvtanulók már képzett szakemberek.

A szakközépiskolai oktatásban a NAT-ban foglaltak lényegében irányadóak lehet
nek, hiszen az általános nyelvi képzés egyik célja szintén az, hogy a tanuló olyan 
nyelvismeret birtokába kerüljön, amivel esetleg egyszerűbb munkát is tud vállalni 
külföldi feltételek mellett. Az általános nyelv tanítása során szerzett tapasztalatok a 
szaknyelv esetében is hasznosak, de néhány alapvető dologra oda kell figyelni.

A szakirodalom a szaknyelvoktatás célját öt szinten írja le:
1 ) Lexikai szinten: A tanuló legyen képes szavak jelentését a szövegösszefüggésből 

felismerni, szóképzési szabályok alapján jelentéseket feltárni, szótárakat és egyéb 
segédeszközöket, valamint memorizációs technikákat használni.

2) Mondatszinten: A tanuló legyen képes jelentéseket a mondat összefüggésében 
felismerni, jelentéseket körülírni, parafrazálni.

3) Szövegszinten: A tanuló legyen képes szövegek funkcióját felismerni, a szöveg
fajtának megfelelő olvasási technikát alkalmazni.

4) A szakmai kommunikáció szintjén: A tanuló legyen képes beszélgetés során 
jelentéseket tisztázni, idegen nyelvű utasításokat követni és adni, szakmaspecifikus 
kommunikációs stratégiákat alkalmazni.

5) Az általános tanulási kompetencia szintjén: A tanuló legyen képes saját tanulási 
folyamatát megtervezni, időben beosztani, önállóan a megfelelő módszert kiválasztani, 
szakmai és nyelvi információkkal bánni, saját nyelvi és tanulási sajátosságait kiértékel
ni (metakognitiv kompetencia) (vö. Funk 1992, 14).

Mindehhez az kell, hogy a nyelvtanulás mellett a tanulási stratégiák is fontos 
szerepet kapjanak a nyelvórákon. Következzék most néhány gondolat arról, hogy mire 
kell(ene) nagyobb hangsúlyt fektetni szakmaspecifikus nyelvoktatás esetén.

a) Szövegek
Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy a szakmára jellemző szövegek döntő szerepet 
játszanak. Ezért elengedhetetlen, hogy a nyelvtanulók már kezdettől fogva - fokozato
san - rendszeresen foglalkozzanak autentikus szakszövegekkel. Ismerjék meg az adott 
szakterület szövegfajtáit és ezek nyelvi jellemzőit. Egy adott szövegfajta több szakte
rületen is előfordulhat, az is lehet, hogy különböző módon, pl. ajánlatkérés esetén lehet, 
hogy elegendő az egyik szakmai helyzetben csak a receptív feldolgozás, míg más 
esetben szükséges, hogy a nyelvtanuló produktívan is létre tudja hozni az adott 
szövegfajtát. Egyes szövegfajták az általános nyelvhasználat során is fontosak (pl. 
pályázat, ahol a pályázat sikere függhet a szaknyelv ismeretétől, illetve attól, hogy ez 
miképp tükröződik a pályázat szövegében).

b) Helyzetmondatok
A szakmai szövegek egyik jellemzője, hogy a művelt nyelvhasználóhoz képest aránylag 
egyszerűek és sok hasonló mondatstruktúrát tartalmaznak. Ezért a szövegek mondat
szintű feldolgozásában sokat segíthet a mondatmodellek feldolgozása.

A fentiek szóbeli kommunikációra is érvényesek. Itt azonban még arra is figyelni 
kell, hogy a beszélő egy bizonyos kultúrkör képviselőjeként a saját reakcióját ülteti át
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az idegen nyelvre. Hasonló helyzetekben egy-egy kultúra képviselője azonban nem 
reagál feltétlenül hasonlóan, a nyelvi reakció, annak struktúrája sokszor eléggé eltérő 
lehet. Mivel a kereskedelemben és a vendéglátóiparban a ritualizált frázisok különösen 
fontosak, nagy gondot kell fordítani az ún. helyzetmondatok megfelelő elsajátítására.

c) Szókincs
Egy-egy szakterületen használt nyelv legfeltűnőbb szakmaspecifikus jele az, hogy 
mennyire precíz terminológiával rendelkezik. A szakszókincs többnyire főnevekből áll 
és a pontos megnevezések céljára sok összetett szó szerepel a szakszövegekben.

A kereskedelem és vendéglátás nyelve terminológiájában közel áll az általános 
nyelvhez, hiszen célja a vendég (aki laikus) megnyerése. A vendéglátásban azonban 
nagyon fontos szerepet játszanak a szokások, hagyományok is, amik a másik kultúrában 
nem vagy csak alig ismertek. Erre a jelenségre a szókincs területén is nagy gondot kell 
fordítani (pl. mit jelent a különböző kultúrákban a ’kávé’, a ’kenyér’ stb.). (E terület 
ignorálására az általános nyelv oktatásában szerintem az egyik elrettentő példa a 
hivatalos tankönyvlistán is szereplő „Kezdők angol/francia/japán/latin/német/olasz/ 
orosz/spanyol nyelvkönyve”, ahol a képek minden nyelv esetében ugyanazok, csak a 
szavakat cserélték ki. Tulajdonképpen egy képes szótárt adtak el tankönyvként, ahol 
például (p. 30) a kenyér minden nyelven baguette-nek néz ki...)

d) Nyelvtan
A szaknyelv alapvetően ugyanazt a nyelvtant érvényesíti, mint amit az általános nyelv. 
Azonban vannak olyan szakszövegspecifikus jellemzők, melyeket az adott szövegben, 
funkciójuknak megfelelően kell megismerni. A szakszövegek nyelvtanának van néhány 
általánosítható, a legtöbb nyelvre jellemző vonása is, így pl. a főnévi szerkezetek, 
passzív szerkezetek gyakori használata, logikai összefüggések (ok-okozat) bemutatása.

Ritualizált frázisoknál nem kell részletekbe menően a nyelvtant megtanítani, sok
szor elég egyes frázisokat lexikai egységként kezelni.

e) Szituációk, szerepek
A kereskedelem és vendéglátóipar szakmaspecifikus szerepeinek többsége megtalál
ható az általános nyelvkönyvekben is (pl. bevásárlás, étteremben, szállodában), de ott 
a nyelvtanulók többnyire a vevő, illetve a vendég szerepét gyakorolják. A szaknyelv
oktatásban meg kell fordítani az ún. aktív és passzív szerepek sorrendjét, az eladó, a 
felszolgáló, a recepciós szerepét kell szakmaspecifikus kommunikatív helyzetekben 
többet gyakorolni.

f) Interkulturális szemlélet
Az eddigiek alapján elmondható, hogy a szaknyelvoktatásban nagyon fontos az in
terkulturális szemlélet megvalósítása. A kommunikációs helyzetekben mind cselekvé
seink, mind megnyilatkozásaink nemcsak egyediek, de többnyire egy adott kultúrára 
jellemzőek, meghatározott értékeket tükröznek. Ezek sokszor befolyásolják a szaknyel
vi kommunikáció sikerét, illetve sikertelenségét. Egy japán szerző a japán és német 
nyelvi magatartásformákat hasonlította össze munkahelyi környezetben. Érdemes len
ne ezt az angol/amerikai, illetve magyar nyelvi viselkedéssel összevetni:
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Nyelvi viselkedés Japán Német Angol/amerikai Magyar
Kérdő magatartás Kapcsolatra irányul Tényekre irányul ? ?

Önábrázolás Visszafogott, inkább 
szerény

Autonóm, demonstratív ? ?

Önmeghatározás Része egy kontextusnak Individualista ? ?

Szociokultúrális 
gyakorlat

Csoporthoz tartozó Kapcsolatépítő ? ?

(vö. Sugitani, 59)

A kereskedelemben, vendéglátásban és idegenforgalomban elengedhetetlen, hogy a 
nyelvtanulók megtanulják azokat a nyelvi fordulatokat, amelyekkel elkerülhetők, illet
ve áthidalhatók a kulturális félreértések. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy a tanuló 
megtanulja észrevenni pl. az egyes regiszterek közti különbségeket. A receptív oldal 
erősítése e téren különösen fontos.

Mielőtt néhány módszertani ajánlást tennék, szeretnék kitérni a nyelvtanár és a 
nyelvtanuló helyzetére a szaknyelvoktatásban.

4) A nyelvtanárok és nyelvtanulók helyzete a 
szaknyelvoktatásban
A nyelvtanárok, akik szakiskolákban, szakközépiskolákban, főiskolákon vagy nyelv
iskolákban idegen nyelvet tanítanak, nyelvtanári képesítéssel rendelkeznek. A tanárok 
szaknyelvtudása saját szakmájukra vonatkozik, azt ismerik (pl. nyelvészeti terminoló
gia), saját szaknyelvüket szívesen használják az órán (pl. grammatikai terminusok). Azt 
a szakmát azonban, amiben a szaknyelvet a nyelvtanuló fogja majd használni, többnyire 
nem ismerik, legfeljebb csak kívülről mint laikus nyelvhasználó.

A nyelvtanuló szemszögéből nézve két különböző helyzet áll fenn:
a) A tanuló nem ismeri sem az idegen nyelvet, sem a szakmáját, mindkettőt most 

tanulja.
b) A nyelvtanuló nem ismeri az idegen nyelvet, de a szakmáját igen, tudja, hogy 

mire van, illetve mire lenne szüksége.
A tanárnak ebben a helyzetben két alternatívája van:
a) Ha a tanuló a nyelvet és a szakmát is egyidejűleg tanulja, akkor ügyelnie kell arra, 

hogy a nyelvoktatás során csak a - már a szakoktatásban is - megismert helyzetekre 
építse az idegen nyelvi kommunikációt. Használja ki viszont azt a lehetőséget, hogy a 
nyelvvel együtt új ismeretek birtokában ezen új ismereteket is bevonja a nyelvórába.

b) Ha a nyelvtanuló képzett szakember, a tanár támaszkodhat a nyelvtanuló szaktu
dására, megkérdezheti, hogy mik az igényei a nyelvhasználat során, és erre építheti az 
órát.

Nagy segítség lenne, ha a tanárok megfelelő szaknyelvi tankönyvekkel rendelkez
nének, de ezek többnyire nem állnak rendelkezésre. Az idegennyelv-oktatásban az 
elmúlt évtizedben megsokszorozódott az új nyelvkönyvek száma. A könyvkiadók 
szívesen adnak ki ilyen könyvet, mert bizton számíthatnak arra, hogy el is tudják adni. 
A szaknyelvoktatás azonban a kiadók mostohagyereke. Bár volna rá igény, de egy-egy 
szakterületre specifikus nyelvkönyvet kiadni valószínűleg mégsem érdemes. Egyedül 
a kereskedelem, a vendéglátás és az idegenforgalom területén találunk elvétve néhány 
olyan könyvet, melyet például egy szakközépiskolában is használni lehet. A 2000/2001 -
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es hivatalos tankönyvlistán 448 angolkönyv között mindössze két szaknyelvi anyagot1 
találtam, míg a 230 németkönyvből négyet.2

A szaknyelvoktatásban sokan próbálkoznak olyan megoldással, hogy a célnyelvi 
ország tankönyvét használják a szaknyelvoktatás céljára. A probléma azonban az, hogy 
ezek a tankönyvek anyanyelvű tanulók számára készültek, akik ennek a könyvnek a 
segítségével sajátítják el szakismereteiket. A tankönyv tehát nem a nyelvet, hanem a 
szakmát tanítja, így a nyelvtanuló számára igen csak nehéz. Ezek a tankönyvek 
szakmai-tartalmi és nem nyelvi (nyelvtani, lexikai) progresszióra épülnek, a tanár 
számára is sok gondot okozva ezzel.

5) A szaknyelvoktatás néhány alapvető módszere
Miképp lehetne a szaknyelvi órákat módszertanilag hatékonyabbá tenni? Az eddig 
leírtak alapján két sarokpontra kell figyelni: a) a szakmaspecifikus helyzetekre és 
szerepekre, valamint b) a szakszövegekre.

a) A kommunikatív szerepgyakorlatokban a szituatív adekvátság elérése lehet a fő 
cél, amihez modelldialógusok nyújthatnak kezdeti segítséget. Fontos a hallás utáni 
szövegértés fejlesztése is. Jelenleg a különböző hazai szaknyelvi vizsgák - ha egyálta
lán mérik a hallás utáni szövegértést - nem autentikus szövegeket alkalmaznak vizsga
feladatként. A vevő vagy vendég azonban autentikusan - sokszor regionális dialektus
ban - fog megszólalni. Ha erre nem készítjük fel a nyelvtanulót, joggal érezheti azt, 
hogy nem tanulta meg kellőképpen a nyelvet.

A szóbeli megnyilatkozás fejlesztése az alapszinten, illetve az ügyféllel (vevő/ven- 
dég) való kapcsolatban szükséges. Magasabb szinten ehhez kapcsolódik még az írásbeli 
oldal, ezen belül is az írott szöveg értése.

b) A szakszövegek kiválasztásánál autentikus szakszövegekre kell támaszkodni. A 
szövegfajták komplexitása egyben iránymutató ahhoz is, hogy melyekkel lehet már 
kezdő szinten foglalkozni (pl. árlista, étlap stb.), s melyekkel a nyelvtudás egy maga
sabb szintjén (pl. használati utasítás). Funk és Ohm a szaknyelvoktatáshoz készült 
kézikönyvükben sok jó tippet adnak, miképp lehet elsajátítani az idegen nyelvű szak
szövegek feldolgozását, a megfelelő olvasási stratégiákat. Kezdő lépésként pl. a követ
kezőket ajánlják:

A SZAKSZÖVEGOLVASÁS „MENETRENDJE”

Ha szakkönyvet akarok olvasni:
Hol találom azt, amit keresek?
• tartalomjegyzék,
• szakszójegyzék,
• listák és táblázatok a könyv elején és végén.

Ha kinyitottam a könyvet:
Mi hol van a szakkönyvben?
• felépítés,
• címek,
• utalások a szövegben,
• lábjegyzetek.
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Mielőtt elkezdek olvasni:
Mit tudok már a szakról/témáról?
Milyen segítséget nyújt a könyv?
• képek, ábrák,
• grafikonok, diagrammok,
• szövegszerkezet,
• szövegkiemelések.

Olvasás közben:
Hol és hogyan találok segítséget?
• az ismeretlen szóban,
• a mondat folytatásában,
• az egész szövegben,
• a szövegen kívül (pl. kérdések, szótárak stb.).

(vö. Funk/Ohm 1991, 9)

Az említett kézikönyv számos jó tanácsot ad a szakszókincs feldolgozásához, a nyelv
tani szerkezetek felismeréséhez és a szövegfeldolgozás módjához.

A lexika szintjén bemutatja és gyakorlatokat is mutat arra, hogy miképp lehet 
jelentéseket képzett, illetve összetett szavakból felismerni, melyek a szaknyelv tipikus 
képzői. Mondatszinten a logikai összefüggések (ok-okozat, cél stb.) felismerésének 
módját tárgyalja, ebben bizonyos mondattípusok és kötőszavak játszanak szerepet. 
Ezek egyben egyes szövegfajták tipikus mondatmodelljei. A szakszövegek feldolgozá
sához hasznos tanácsokat ad a tanárnak, ezeket „szabályként” így foglalja össze:

1) szabály: minden szöveget alaposan elő kell készíteni;
2) szabály: a tanulók meglévő (szakmai és nyelvi) tudását olvasás előtt aktivizálni 

kell;
3) szabály: a szöveg lényegét először szemléltetve kell megértetni, csak ezután jöhet 

maga a szöveg;
4) szabály: konkrét példából kiindulva kell az elvontabb szöveg felé haladni;
5) szabály: a szöveg lényegét előbb szóban, nyelvileg egyszerűbb szinten kell 

megbeszélni, csak azután térjen át a tanuló az írott, nyelvileg összetettebb formára (vö. 
Funk/Ohm 1991,97).

Ez a néhány példa talán elegendő arra, hogy a feladat világos legyen: a szaknyelvi 
oktatásban elsősorban a szaknyelvi szituációs adekvátságra és a kellő szaknyelvi 
szövegkompetencia kialakítására és fejlesztésére kell a fő hangsúlyt fektetni. Ebben 
sokat segítene, ha a szaknyelvi vizsgák is figyelembe vennék az itt összefoglaltakat, 
illetve az idevágó szakirodalmat, valamint a külföldön már bevált gyakorlatot. Jelenleg 
a szaknyelvi érettségi döntő része fordításból áll,3 jóllehet erre csak nagyon kevés 
szakembernek lesz szüksége, s főleg nem a vendéglátóiparban. A közvetlen, egynyelvű 
kommunikáció annál fontosabb. Ezért kell mind a nyelvoktatásban mind a vizsgákon 
arra törekedni, hogy a (szakmai) kommunikatív kompetencia fejlesztése a szakmaspe
cifikus nyelvórákon is megvalósuljon.
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