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A szaknyelvek műfaji kérdései 
Elmélet és gyakorlat

1. Bevezetés
Az idegen nyelven zajló tudományos és szakmai kommunikáció vizsgálatában az 
elmúlt évtizedben előtérbe került a műfaj fogalma és a műfajelemzés, mint kutatási 
módszer. A megközelítés nem új, hiszen a szaknyelveket oktató tanárok munkájuk során 
mindig is igyekeztek kategorizálni az adott szakmára jellemző megnyilatkozásokat, például 
a funkciók, vagy a készségek szempontjából, és a tanításban azok nyelvi realizációira 
helyezni a hangsúlyt. A műfajelemzés lehetőséget nyújt arra, hogy a nyelvi megnyilvánu
lásokat tágabb kontextusba helyezve, több tényező figyelembevételével vizsgáljuk.

2. Az alkalmazott műfajelemzés három irányzata
Az alkalmazott műfajelemzés a társadalmi funkció és a nyelvhasználat kapcsolatát 
vizsgálja és a vizsgálatok eredményét a nyelvoktatásban hasznosítja. A három „iskola” 
elkülönítése ezen az alapon erőltetettnek tűnhet, de mivel különböző nyelvészeti 
elméletek talaján más-más pedagógiai környezetben fejlődtek ki, a szakirodalom 
általában külön kezeli őket (pl. Yunick 1997). Az irányzatok kutatási területei és 
módszerei nagyon leegyszerűsítve az alábbiakban foglalhatók össze:

Az „ausztráliai műfajiskola” (McCarthy és Carter 1994) Halliday (1978) nyelvé
szeti felfogásával összhangban abból indul ki, hogy kölcsönösen megjósolható viszony 
áll fenn a szöveg és a kontextus között. A műfajokat meghatározott kultúrára (pl. 
szakmai közösség) jellemző, tagolt, célirányos tevékenységként fogják fel (Martin 
1984) és a nyelv azon formális tulajdonságait vizsgálják, amelyek a kontextus bizonyos 
elemei (pl. regiszter) alapján megjósolhatók. A műfajt a kultúra kontextusához kötődő, 
a regiszter fölött működő építményként (Martin 1984 és 1993, Couture 1986), vagy a 
regiszter a szituáció kontextusa által meghatározott elemeként (Kress 1993, Biber és 
társai 1994) kezelik. Napjainkban korpuszalapú analitikus elemzési technikákkal a 
regiszterek közötti azonosságokat és különbségeket kutatják a nyelvi leírás főleg 
lexiko-grammatikai szintjén. A megszerzett tudást az iskolai írásoktatást segítő szöveg
típus-jellemző leírásokon alapuló közös tanmenetekben és értékelési rendszerekben (pl. 
Mincham 1995) hasznosítják.

A Bahtyin (magyar kiadás 1986) műfajjal kapcsolatos nézetei által befolyásolt Új 
Retorika irányzat főleg Észak-Amerikában alakult ki, és a felsőoktatási retorika, 
fogalmazásnak és a szakmai kommunikációnak az oktatást segíti. Carolyn Miller 
1984-es tanulmányában a műfajt társadalmi cselekvésként tárgyalja, és nézete szerint 
a műfaj fogalmát úgy lehet definiálni, ha nem a formára, hanem arra a cselekvésre
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összpontosítunk, amelyet a műfajjal az azt használók végrehajtanak. A retorikai irányzat 
a műfajok szocio-kulturális aspektusainak (pl. célok, társadalmi és egyéni motívumok) 
felderítésével foglalkozik, és inkább az etno-metodológiához kapcsolható technikákat 
használ annak érdekében, hogy a gyakorlat által kialakított tudást megmagyarázza. Abban 
is eltér az ausztráliai irányzattól, hogy a műfajokat, mivel azok az állandóság és változás 
közötti versengés színterei (Berkenkotter és Huckin 1995), diakronikusan szemléli.

A bevallottan eklektikus (Swales 1990) angol szaknyelvi (a továbbiakban az angol 
rövidítést használva ESP) irányzat abban különbözik az előző iskoláktól, hogy az angol, 
mint második vagy idegen nyelven folyó tudományos és szakmai kommunikáció 
oktatását segíti. Az iskola által képviselt retorikai lépés- és aktus-elemzés [move and 
step analysis] az 1980-as években alakult ki, a hatvanas évekre jellemző nyelvtani 
gyakoriság-elemzés (pl. Barber 1962) és a hetvenes években domináló, a nyelvtant a 
szöveg nagyobb szerkezeti egységeivel együtt vizsgáló retorikai elemzés (pl. Allen és 
Widdowson 1974) nyomán. John Swales 1990-ben megjelent kötete, a Műfajelemzés 
az ESP típusú kutatások eredetének, fogalmainak és irányainak átfogó leírását adja.

Swales szerint a műfaj fő kritériuma a kommunikatív események közös kommuni
katív célja, amely néha könnyen (pl. receptek), máskor nehezebben (pl. a szemtanú 
kihallgatása) felderíthető, és többször több kommunikatív cél is jellemzi az adott 
műfajt. Swales műfaj-definíciója (1990: 58) a kommunikatív cél mellett a diskurzus
közösség és a prototipikusság fogalmát emeli ki, valamint a diskurzusközösségek által 
használt műfaj-nevekkel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy további validáció szükséges 
elfogadásukhoz.

A diskurzus-közösség tehát központi, de egyben talán a legellentmondásosabb 
fogalom Swales műfajelméletében. A diskurzus-közösségek három fontos aspektusban 
különböznek a beszélő-közösségektől: tagjaiknak nem szükséges fizikailag közel len
niük egymáshoz, a szocializációnál és szolidaritásnál fontosabb célok tartják össze 
őket, és közös szakma vagy érdeklődés jellemző rájuk. Swales hat szükséges és 
elégséges feltételt állít arra, hogy mikor lehet egy csoportot diskurzusközösségnek 
nevezni: közös nyilvános célok; az interkommunikáció kiépített mechanizmusai; me
chanizmus, ami lehetővé teszi az információt és visszajelzést; egy vagy több műfaj a 
közösség céljainak továbbításához; szakterminológia; a csoporton belül kezdők és 
szakértők megléte. A Swales által példaként jellemzett bélyeggyűjtő hobbicsoport a 
kritériumoknak tökéletesen eleget tesz, de az építmény túlságosan jól szervezettnek 
tűnik ahhoz, hogy valódi környezetben működjön. Az utóbbi időben az ESP irányzat 
képviselői olyan műfajokat vizsgálnak, amelyeket együtt dolgozó, különböző szakte
rületet képviselő szakemberek alakítottak ki. Ezeket a szűk diskurzusközösségeket 
helyi diskurzusközösségnek (Swales 1998), szakmai-társadalmi diskurzus-közösségnek 
(Dudley-Evans 2000) vagy gyakorló közösségnek (Candlin 2000) nevezik. Dudley- 
Evans (2000) megállapítja, hogy az általa vizsgált csoport tagjai által használt írott 
műfajok formájukat és nyelvezetüket tekintve változatosabbak, mint azok a műfajok, 
amelyeket a csoportot alkotó szakemberek szakmai alapon szerveződött diskurzuskö
zösségei alkalmaznak, de elismeri, hogy ez a fajta kutatás kevésbé lehet releváns az 
angol műszaki szaknyelvet oktatók számára olyan helyzetekben, ahol a szakmai tár
gyakat a hallgatók anyanyelvén tanítják. Bhatia (2000), szintén az oktatásra vonatkoz
tatva rámutat, hogy az intézmények multidiszciplináris képzésre való törekvése műfaji 
konfliktusokhoz vezethet. A jogi és üzleti tankönyvek és esettanulmányok, mint közös
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műfajok összevetése után megállapítja, hogy bár a felszínen nagy a hasonlóság, nemcsak 
a lexika különbözik, hanem például az a mód is, ahogy az érveket közük a két 
tudományban. Konklúziója, hogy egyrészt érdemes a közös műfajok közös alapját 
felhasználni, másrészt fontos a tudományterületek közötti műfaji különbségek ismerete.

3. A vizsgálat célja és módszerei
A tanulmány célja, hogy felderítse, van-e „közös alapja” (Bhatia 2000) öt szakterületen 
(egészségügyi, jogi, mezőgazdasági, műszaki, üzleti-közgazdasági) használt rövid 
jelentéseknek. A közös alap egyrészt a makroszintű (formátum, kommunikatív célok, 
szerkezet) hasonlóság, másrészt a közös tartalmi területek (alműfajok) hasznosításával 
lehetővé teszi a rövid jelentések, mint átfogó műfaj tanítását olyan szaknyelvi csopor
tokban, ahol a tanulók eltérő szakterületeket képviselnek, valamint a rövid jelentések 
írásának megbízható mérését olyan szakmai nyelvvizsga-rendszerekben, amelyek több 
szakterületet céloznak meg. Az eredmények gyakorlati hasznosításán kívül a vizsgálat 
azt szeretné tesztelni, hogy a főleg sztenderd írott tudományos kommunikáció elemzé
sére használt módszerek mennyiben alkalmazhatók kevésbé szabványosított műfajokra.

A vizsgálódás elméleti kerete a fentiekben jellemzett alkalmazott műfajelemzés 
ESP irányzata azzal a megjegyzéssel, hogy a hipotetizált öt diskurzusközösség jóval 
tágabb és változatosabb, mint a swalesi kritériumok megengednék (európai értelemben 
vett fakultási szint), de nem ellentétesek más szerzők (pl. Johns 1997, McCarthy és 
Carter1994) által tárgyalt diskurzusközösségekkel. A tanulmány profitált a másik két 
irányzat nézeteiből, például a retorikai iskola diakronikus műfaj-felfogásából. A tech
nikák nagyrészt egybeesnek a Bhatia ( 1993) által javasolt lépésekkel (a műfaj szituációs 
kontextusba helyezése; szakirodalom-kutatás; szerző, célközönség, célok, témák, ha
sonló műfajok azonosítása; a műfaj, illetve alműfaj definiálása és korpuszkiválasztás; 
az intézményi kontextus meghatározása, a szövegek elemzése például lexiko-gramma- 
tikai, szövegszervezési, szerkezeti szempontból; információszerzés olyan szakterületen 
dolgozó adatközlőtől, aki az adott (al)műfajt használja).

A rövid jelentések nagyon gyakran csak a szakemberek által hozzáférhetők, így a 
vizsgált korpusz két angol nyelvű, szerzőik által autentikus anyagokat felhasználóként 
jellemzett jelentés-gyűjtemény (Blicq 1990, Aired és társai 2000) mintegy hatvan, 
különböző szakterületekhez kötődő jelentése. Az adatközlőkkel folytatott interjúk 
célja, hogy a műfajelemzéssel kapott eredménket tesztelje és bővítse. Az adatközlők 
kiválasztásánál Bhatia (1993) szerint három tényezőt kell figyelembe venni: az adat
közlő a műfajt használó szakmai közösség kompetens tagja legyen; legyen érzéke a 
szaknyelvhez és hajlandó legyen nyíltan beszélni róla; meg tudja magyarázni, szerinte 
a kérdéses kultúra tagjai hogyan használják a nyelvet a műfajjal kifejezett célok 
elérésére. A fenti három tényező mellett (vagy azokat erősítve) a tanulmány céljából 
adódóan az öt adatközlő (szakterületenként egy) kiválasztásánál szerepet játszott a 
nyelvtanulási és tanítási háttér: minden adatközlő középfokú szinten beszéli az angolt, 
hárman oktatóként is dolgoznak, és szintén hárman angolul írják jelentéseiket.*

* Köszönet Holczer Szabolcsnak (műszaki főelőadó, MATÁV Rt.), Daczó Zoltánnak (üzlet
kötő, Bábolna Rt.), dr. Papp Magdolnának (belgyógyász főorvos, szakoktató), dr. Prileszky



A szaknyelvek műfaji kérdései 41

4. Eredmények
A vizsgálat rövid jelentésként kezelte a valamilyen szakmai, tényszerű információt 
szabályosan és objektiven közlő, egy-két oldalas írásos kommunikációt. Az első 
fázisban a két kötet által tartalmazott rövid jelentések kerültek elemzésre, forma, 
kommunikatív cél, szerkezet (retorikai lépések és aktusok) szempontjából. Az elemzés 
eredménye a rövid jelentés prototípusa, amely formáját tekintve meglehetősen szabad 
(szigorúbb formai követelmények a feljegyzés-, vagy levélformában megírt jelentések
nél figyelhetők meg: dátum, küldő [vagy aláírás], címz, tárgy), alcímekkel, vagy 
bekezdésekkel strukturált, általában három nagy (a vizsgálatban bevezetésnek, leírás
nak és konklúziónak jelölt) retorikai lépésből áll, amelyek mindegyikén belül legalább 
tíz, különféle funkciót képviselő opcionális aktus szerpelhet. Címzettje lehet a szerve- 
zeten/intézményen belül és azon kívül dolgozó szakember, illetve ügyfél. Léteznek 
rutin jelentések (pl. haladási jelentés), ahol hiányozhat a bevezetés és a konklúzió is, 
és a jelentések kezdődhetnek a konklúzióval (direkt sorrend). A rövid jelentések két tág 
kommunikatív céllal íródhatnak: lehetnek informálok (beszámolók), vagy elemzők. A 
rövid jelentések alműfajai formájukat és szerkezetüket tekintve sztenderdizáltabbak, 
mint maga a tág műfaj. A rutin alműfajoknak gyakran saját nevük van (pl. hibajelentés, 
igazoló jelentés), és gyakran tartalmaznak rövidítéseket.

Az elemzés eredményéről interjú-ív készült, ami a rövid jelentések prototípusának 
jellemzői mellett az öt szakterület mindegyike által használni vélt alműfajokat, illetve 
témákat is tartalmazta (lásd az 1. számú függeléket). Az elemzés eredményével ellen
tétben az egészségügyben dolgozó szakember kivételével a többi adatközlő ragaszko
dott ahhoz, hogy a dátumnak, a küldő és címzett nevének szerepelnie kell a jelentés 
tetején, vagy a küldő alá kell, hogy írja azt. Fel kell még tüntetni, kik kapnak még a 
jelentésből. Négy adatközlő egyetértett a levélformátumban írott jelentések létezésével, 
míg a jogász szakember véleménye szerint ezek levelek, nem jelentések. Az interjúala
nyok szerint a jelentéseket tagolni kell, véleményük szerint az alcímek akkor haszná
latosak, ha a jelentés több kérdéssel is foglalkozik. A rendeleteket, szabványokat, 
termékeket jelölő rövidítésekkel kapcsolatban megjegyezték, hogy csak akkor haszná
latosak, ha a címzett azokat valószínűleg ismeri. Az informálást és elemzést, mint a 
rövid jelentések fő kommunikatív célját minden adatközlő elfogadta. A műszaki és az 
egészségügyi területen dolgozó szakember véleménye szerint az informáló jelentések 
inkább kezdeményezők, míg az elemzők egy adott probléma megoldására kijelölt 
szakember által íródnak.

Mindegyik interjúalany egyetértett a három nagy szerkezeti egységgel, és az egész
ségügyi, agrár és műszaki interjúalany azzal is, hogy rutin jelentések (útijelentés, 
készletjelentés, klinikai tanulmány) esetében elmaradhat a bevezetés és a konklúzió. 
Ezzel ellentétben a jogi és gazdasági szakember szerint legalább egy bevezető mondatra 
szükség van. Az adatközlők elfogadták a direkt sorrendben írt jelentések létezését, de 
érdekes módon mindegyikük inkább a bevezetés-jellemzés-konklúzió sorrendet alkal-

Juditnak (kockázatmenedzser, ABN Amro Bank, szakoktató) és dr. Novak Évának (jogász, 
Győr-Moson-Sopron-Megyei Önkormányzat, szakoktató) az interjúkban nyújtott segítőkész 
együttműködésükért.
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mázzá. Nem utasítottak el egyetlen opcionális lépést sem, de rámutattak, hogy nem egy 
közülük bármelyik szerkezeti egységben szerepelhet. Arra a kérdésre, hogy mi befo
lyásolja a rövid jelentések formáját, tartalmát és megírásuk módját, mindegyik adat
közlő a szervezeti/intézményi elvárásokat tette első helyre. Az agrár, jogi és műszaki 
szakember szerint a második legfontosabb tényező a műfaji elvárások, és az egyéni 
megfontolások számítanak a legkevésbé, míg a közgazdász és orvos interjúalany szerint 
az utóbbi két tényező sorrendje fordított.

A közös tartalmi területekkel kapcsolatban az volt a véleményük, hogy a választó
vonal az informáló és elemző jelentések között nem olyan éles, hiszen a jelentés írója 
jellemezhet például két terméket, vagy döntési alternatívát annak érdekében, hogy 
elősegítse mások döntését (informatív), vagy összehasonlíthatja azokat és javasolhatja 
az általa előnyösebbnek véltet (elemző). Hasonlóképpen, egy baleseti jelentés is lehet 
csak jellemző vagy hibafeltáró, így az összegyűjtött témák egy része alkalmas elemző 
és informáló jelentések írásához. A 2. számú függelék táblázata az adatközlők vélemé
nyét fogalja össze arról, hogy a témákat megfelelőnek, kevéssé megfelelőnek, vagy 
alkalmatlannak tartják rövid jelentések tartalmaként szakterületükön.

5. Az eredmények tárgyalása
A rövid jelentések külalakjára, kommunikatív céljára és szerkezetére vonatkozó ered
mények egybeesnek Swales (1990) meglátásával, miszerint egy adott műfaj aktuális 
realizációja a prototipikusság különböző fokát mutatja. A rövid jelentések esetében az 
elemzett korpusz alapján hozzátehetjük, hogy a jelentések annyira változók, hogy a 
prototipikus jelentés jellemzőit is csak nagyáltalánosságban lehet megfogalmazni. 
Érdekes módon az adatközlők egy sztenderdizáltabb külalakkal és szerkezettel rendel
kező, a feljegyzés (memorandum) formához hasonló jelentéseket részesítik előnyben. 
Eszerint van elképzelésük egy prototipikus rövid jelentésről, ami azután főleg szerve
zeti/intézményi tényezők miatt specifikus formátumú lehet és sztenderdizált elemeket 
tartalmazhat.

A jelentések címzettje a gazdasági, jogi és műszaki szakterületen dolgozó szakem
ber szerint nem valószínű, hogy szervezeten kívüli, annak ellenére, hogy józan ésszel 
azt gondoljuk, írnak jelentéseket ügyfeleknek, vagy különböző hatóságoknak. Egyik 
ok lehet az, hogy ezek nem „rövid” jelentések (pl. éves jelentés), de az igazi magyarázat 
valószínűleg az, ha nincs az alműfajnak neve, és például levélformában íródott, akkor 
azt levélként, nem jelentésként kezelik. A jogász adatközlő rámutatott, hogy a tárgyalt 
„rövid jelentéseket” ők inkább memorandumnak nevezik. A műszaki interjúalany azért 
tartotta a felhatalmazás kérését egy feladat, vagy projektum elvégzésére rövid jelentés
hez alkalmatlan témának, mert véleménye szerint a megírt kérés inkább pályázat, vagy 
előterjesztés. A jelentéseket, pályázatokat és előterjesztéseket a műfajelemzési (Bhatia 
1993) és a módszertani (Northey 1993) szakirodalom külön műfajként kezeli, de kevés 
kutatás irányult annak kimutatására, mennyiben különböznek. Az adatközlők vélemé
nye arra enged következtetni, hogy a kommunikatív cél nem elegendő a műfajok 
megkülönböztetésére, és inkább a név és a formátum az, ami a szakembereket irányítja 
a szövegek osztályozásában.

Elképzelhető, hogy a témák elutasítása interkulturális különbség következménye a 
műfajok és alműfajok elnevezésében, például az elemzett angol jelentéshez kötődik 
név, míg magyar megfelelőjéhez nem. Az interkulturális különbségek esetében szót kell
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még ejteni a magas és alacsony kontextusú kultúrák (Hall 1983) találkozásáról. A 
magyar hagyományosan magas kontextusú kultúra, ahol az írott kommunikáció kevés
bé jelentős, mint az alacsony kontextusú kultúrákban. Az a tény, hogy az utóbbi években 
több brit, amerikai, holland, svéd stb. tulajdonú vállalat telepedett meg Magyarorszá
gon, valószínűsítheti, hogy az ott dolgozó magyaroknak is több jelentést kell írniuk. 
Ezt megerősítette az üzleti területen dgozó adatközlő, aki szerint miután a bank holland 
tulajdonba került, megnőtt az írásos és nagyon gyakran sztenderdizált kommunikáció. 
A jogász szakember, aki jelenleg a megyei önkormányzatnál dolgozik, szintén úgy 
nyilatkozott, jelenlegi munkahelyén jóval kevesebb jelentést ír, mint amikor részt vett 
egy kanadai-magyar képzésben, ahol olyan eseményekről kellett jelentést írniuk, 
amiket most szóban intéznek el. Eszerint elképzelhető, hogy azok a tartalmi területek, 
amelyeket az adatközlők az interjúk során elutasítottak, a jövőben mégiscsak rövid 
jelentések témái lesznek.

6. Következtetések
A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy felderítse a rövid jelentések olyan közös 
tartalmi területeit, amelyek oktathatók vegyes csoportokban. Az agrár, egészségügyi, 
gazdasági-üzleti, jogi és műszaki szakterületeken több ilyen témát sikerült azonosítani 
(2. számú függelék) pedagógiai céllal összeállított angol jelentésminták és vizsgált 
szakterületeken dolgozó egy-egy adatközlő segítségével. Ezek a témák vegyes csopor
tokban alkalmasak lehetnek a rövid jelentések írásának folyamatközpontú tanítására, 
ha például a csoportot alkotó hallgatók egyikének leendő szakterületéről vett jelentést 
annak elemzése után „átalakítják” saját leendő szakterületükön, az arra jellemző 
terminológiával írott jelentéssé.

A közös tartalmi területek lehetővé teszik egy, a tárgyalt szakterületet célzó szakmai 
nyelvvizsga-rendszer keretében a rövid jelentések írásának megbízható, de mégis 
szakmaspecifikus tesztelését olyan generikus ütemek segítségével, amelyek a feladat 
fő paramétereit adják meg (műfaj, kontextus, szerep, közönség, kommunikatív cél), és 
azután szakmaspecifikus ütemekké alakíthatók. A rövid jelentések, és egyéb kevésbé 
szabványosított műfajok esetében valószínűleg a tervezőknek az összehasonlíthatóság 
érdekében a vizsgaleírásban jellemezniük kell, mit tartanak ők az adott műfaj prototí
pusáról, legalábbis formátum és szerkezet tekintetében.

A vizsgálat arra is vállalkozott, hogy bemutassa, hogyan lehet kevésbé szten
derdizált műfajokat elemezni. Az ESP irányzatra jellemző, hogy inkább könnyen 
hozzáférhető, és nagy mértékben szabványosított tudományos (pl. tudományos közle
mény) vagy pedagógiai (pl. tankönyv) műfajokat elemez, a szakmai műfajok közül 
pedig egy reprezentatívnak tekintett „prototipikus” példát vizsgál (pl. álláspályázat). A 
jelen tanulmányban vizsgált nagyobb korpusz és főleg az adatközlőkkel folytatott 
interjúk bizonyítják, hogy a szakmai műfajokban nagy valószínűséggel nehéz igazán 
prototipikus szövegeket találni. Szükséges az adott szakterületen dolgozó szakembe
rekkel való együttműködés annak érdekében, hogy a diskurzusközösségen belül folyó 
kommunikációról való elképzelésünket megerősítsék, vagy megcáfolják, így a tanórai 
és vizsgafeladatok is életszerűbbek lesznek.
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1. számú függelék: Az interjú-ív

interjúalany:..............................
szakterület...................................
dátum:..........................................

A rövid (1-2 oldalas jelentés)
1. Formája:

• dátum/címzett/küldő/tárgy
• lehet levélformában is bekezdésekkel/alcímekkel strukturált
• rövidítéseket tartalmazhat

2. Címzettje:
• a szervezeten/intézményen belül
• a szervezeten/intézményen kívül

3. Célja:
• informálás (konklúzióval)
• elemzés (konklúzióval, javaslattal, vagy értékeléssel)

4. Felépítése:
• bevezetés (felhatalmazás/előzmények/kiinduló-probléma/cél, eredmény rö

viden módszerek/korlátok/szabályozók, jogszabályok/kritikus tényezők/té- 
makifejtés sorrendje/hatókör/ információs források)

• leírás (elvégzett tevékenység/módszerek, eljárások, eszközök/elemzés/prob- 
lémák, akadályozók/(rész)eredmények/értékelés/tervek/ melléklet)

• konklúzió (összefoglalás/konklúzió/indoklás/értékelés, véleményezés), ja- 
vaslat/cselekvési lehetőségek/döntési alternatívák/ kritikus tényezők.

A bevezetés és a konklúzió is hiányozhat; kezdődhet a konklúzióval is.

5. Formáját/tartalmát
• konvenciók
• szervezeti/intézményi előírások
• egyéni megfontolások határozzák meg
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Az információs jelentés (beszámoló) témakörei:
nem talán igen

haladás leírása egy elvégzendő feladatban
állapot jellemzése
konferencia (tervezett) látogatása
tanfolyamon való (tervezett) részvétel
más szervezet/intézmény működésének jellemzése
(utazási) költség leírása
más szervezetnél/intézménynél tett látogatás tapasztalatai
változás jelzése/jellemzése a szervezetben/ intézményben (pl. eljárások)
módszerek, vagy felszerelés (tesztjének) leírása
baleseti jelentés, hibajelentés, vagy egészségügyi veszélyhelyzet
munka sikertelenségének magyarázata
beosztottak munkaköri leírása

Az analitikus jelentés témakörei
nem talán igen

költségelemzés
költség megindokolása (pl. valamilyen felszerelés megvétele)
új módszer/eljárás/termék bevezetésének szükségessége
az eljárás módszere megváltoztatásának indoklása, szükségessége
felhatalmazás kérése valamilyen tevékenységhez vagy projektumhoz
források biztosításának kérése valamilyen tevékenységhez vagy projek
tumhoz
két vagy több dolog (pl. márka) összehasonlítása a döntés elősegítése ér
dekében
két döntési lehetőség összehasonlítása
beosztottak munkájának értékelése, változtatás szükségessége
eljárások, vagy munkatársak teljesítménye javítására vonatkozó javaslatok
szervezet-átalakítás szükségességének bemutatása
költségek csökkentésére vonatkozó javaslatok
valamilyen incidens leírása és az okok felderítése
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2. sz. függelék: Az adatközlők véleménye 
a rövid jelentések témájáról
TÉMA
haladás leírása egy elvégzendő feladatban
állapot jellemzése
új módszer/eljárás/termék bevezetése szükségességének indoklása
felhatalmazás kérése valamilyen tevékenységhez vagy projektumhoz |
források kérése valamilyen tevékenységhez vagy projektumhoz
(tervezett) konferencia jellemzése
(tervezett) tanfolyam jellemzése
(utazási) költség leírása
költségelemzés
költség megindokolása
más szervezet/intézmény működésének jellemzése
más szervezetnél/intézménynél tett látogatás tapasztalatai
változás jelzése/jellemzése a szervezetben (pl. eljárások)
szervezet-átalakítás szükségességének indoklása
az eljárás módszere megváltoztatásának indoklása
költségek csökkentésére vonatkozó javaslatok
módszerek, vagy felszerelés (tesztjének) leírása
baleset, hiba, vagy egészségügyi veszélyhelyzet leírása
valamilyen incidens leírása és az okok felderítése
munka sikertelenségének magyarázata
két/több dolog (pl. márka) összehasonlítása a döntés érdekében
két döntési lehetőség összehasonlítása
beosztottak munkakörének, feladatainak leírása
beosztottak munkájának értékelése, változtatás szükségessége
javaslatok eljárások, vagy munkatársak teljesítménye javítására

| talán releváns irreleváns

AG 1 ÜZ 1 JO 1 EG MŰ



Újdonság a Corvinától!

Magyarics Péter 
Angol foglalkoztató füzetek III.- IV. 
Kisiskolásoknak
Hunqary - Maqyarorszáq
Traditions and Holidays- Haqyományok 
és ünnepek

A kisiskolás korú angol nyelvtanulóknak szóló füzetsorozat kötetei a 
legfőbb iskolai tantárgyak - történelem, környezetismeret, földrajz, 
biológia stb. - anyagából összeállított, könnyű feladatokat tartal
maz.

A tanulók életkorának megfelelő nyelvtudást sok játékos, rajzos, 
kreatív feladattal gyakoroltatja és mélyíti el. Olyan kiegészítő segéd
anyag, mely játékos és szórakoztató formában segíti a komoly 
tárgyi és nyelvi tudás megalapozását. Otthoni, egyéni nyelvtanulás
ra, szülői részvétellel vagy anélkül, és csoportos munkára egyaránt 
alkalmas.

Füzetenként 16 oldal, 750 Ft

A sorozat még kapható füzetei:

Noture - Természet / History- Történelem 
(500 Ft / 500 Ft)

Kisgyermekek angol nyelvkönyve:

Lindo and the Greenies HI. (760 Ft / 950 Ft) 
Munkafüzet L-ll. (850 Ft / 850 Ft)


