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A magyar szakirányú felsőoktatási 
intézmények nyelvoktatása

a képesítési követelmények, illetve a nemzetközi 
közegben végzett mérnöki tevékenység tükrében

A magyar felsőoktatás nem nyelvszakosokat képző intézményeinek hallgatóival szem
ben támasztott képesítési követelmények és ezzel összefüggésben az itt folyó nyelvi 
képzés ismételt újragondolásának vagyunk tanúi és részesei. Ez az újragondolás remé
nyeink szerint nagyobb - oktatáspolitikai, nyelvpolitikai - összefüggésekbe illeszkedve 
történik, árnyalt problémafeltárást, kölcsönhatásokat mérlegelő döntés-előkészítést 
igényel. Nem kerülhetők meg ennek során a felsőoktatás nemzetközi összefüggései, 
az integrált magyar felsőoktatás és benne a nyelvi képzés sajátosságai valamint a nyelv
elsajátítás folyamatként való kezelése.

1. Nemzetközi közeg. Az „Európai Felsőoktatási Térség" 
kialakításának folyamata
Ez az újragondolás egyrészt a gazdaságilag egységesülő Európa, s (ennek folyománya
ként) az európai felsőoktatás egyeztetett fejlesztésének kihívásokkal teli közegében 
zajlik, kulcsszavai: Sorbonne, Bolognai, Prágai Nyilatkozat, Berlin, Európai Felsőok
tatási Térség létrehozása 2010-ig, gazdálkodó felsőoktatás, oktatói-hallgatói mobili
tás, „lifelong learning” (élethossziglani tanulás), akkreditált programok, közös kredit
rendszer, a képzés átjárhatósága, kétciklusos diplomarendszer, diplomák kölcsönös 
elismerése (6); stb.

Az európai trendet reprezentáló Bolognai Nyilatkozat szerint a kétciklusú (lineá
ris) képzés első ciklusa „ a tömeges felsőfokú képzés ... a modem gazdaság által igé
nyelt nagyszámú felsőfokú végzettségű szakember képzését szolgálja, a gyakorlat igé
nyeit kielégítő közvetlenül is alkalmazható tudással. Erre épül az elméletileg igénye
sebb egyetemi (master’s) képzés, majd az elitképzés csúcsa, a PhD iskola.” (2)

At európai felsőoktatási intézmények elismert szövetségei - EURASHE: főisko
lai, EUA: egyetemi - artikulálják érdekeiket, kifejtik véleményüket (lásd Az EURASHE 
deklarációja a Bologna-Prága-Berlin-folyamatról. Galway - Írország, 2002. május 16.). 
(5) Tanulsággal szolgálhat bizonyos tekintetben a 2000-re kialakított a 3 + 2 éves hol
land modell (egyetemi bachelor, egyetemi master, főiskolai bachelor, főiskolai master), 
ahol „elsősorban a program szintje és természete, majd csak másodsorban az intézmény 
státusza határozza meg azt, hogy melyik szintre akkreditálják a négy lehetséges vari
áció közül.” (12)
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2.1 Az integrált magyar felsőoktatás 
az európai integráció útján
Számos írás elemzi a bolognai folyamat megvalósítási lehetőségeit és problémáit a 
duális képzésű magyar felsőoktatásban, illetve ad tájékoztatást az európai felsőokta
tás e téren tett lépéseiről. (5), (2), (3), (14), (12), (6)

Az első lépés a 2000. január 1-jével kialakult hazai állapot: 16 állami egyetem és 
13 állami főiskola (azóta némileg módosult a helyzet). A továbblépés szempontjából 
van, aki túlhaladottnak látja a „tömegoktatás vagy elitképzés”, „ingyenes vagy piaci” 
kérdésfeltevést és a felsőoktatás „indusztrializálódásáról”, multinacionális nagyválla- 
latokról, „egyetemi, főiskolai tudást árusító cégek vetélkedéséről, globális piaci ver
senyről” beszél, melyben „a nemzetállam oktatásfejlesztő és -szabályozó szerepe” olyan 
módon alakul át, hogy „egy kereslet-kínálat szabályozta globális gazdasági verseny
be kell a nemzeti érdekeknek megfelelően beavatkoznia”(27)

Hallgatói létszám tekintetében a 3 (- 4 ) éves első, a(z 1 -) 2 éves második ciklus
nak és a 3 éves PhD képzésnek piramist kell alkotnia - ebben egyetértenek az oktatási 
szakemberek. (A nappali hallgatók aránya 1999-ben - egyetemi: 89 435, főiskolai: 
82 177 - még nem ezt az állapotot tükrözi.) (16) A továbbiakban széles a skála a ma
gyar felsőoktatásban lehetséges formációk prognózisától az egyetem, illetve a főisko
la szempontjából végiggondolt véleményekig.

A magyar felsőoktatás számára a lineáris kétciklusú képzés leegyszerűsítve jelent
hetné az egyébként is gyakorlati képzésre orientált főiskola illetékességét az első cik
lusban, az elméleti és elitképzés színtere pedig a második ciklusban az egyetem lehet
ne. A leegyszerűsítés érzékeltetésére elegendő az egyetem ellenérdekeltségét említeni 
abban, hogy a normatív finanszírozás mellett lemondjon a legnagyobb létszámú első 
három évfolyamról a főiskola javára, illetve a főiskolák esetén a már működő egyete
mi szintű képzésüktől, doktori iskolájuktól történő megválás presztízsveszteségként való 
megélését. Bizonyos szellemi diszciplínák vagy az orvosképzés terén további problé
mák is felmerülnek. Mindenesetre a munkaerőpiac által igényelt gyakorlatorientált 
képzés megszervezésének lehetősége a főiskolákon hagyományaik alapján adottnak 
látszik. Az egyetemeken a gyakorlati jellegű képzés beindítása nagyobb feladatnak 
tűnik, amely maga után vonhatja az oktatói állomány nagyobb mértékű kicserélődését 
vagy az első ciklusban itt végzettek csekély elhelyezkedési esélyeit. Kézenfekvőnek 
tűnik mindkét szinten a versenyképes felsőoktatás többnyelvűvé válása, felmerül az 
általános környezetvédelmi tantárgy bevezetésének és a képesítési követelmények en
nek megfelelő változtatásának szükségessége is. (11)

Nem mindegy, milyen figyelem jut ebben a nemzetközi közegben folyó felsőfokú 
képzésben az idegen nyelvek oktatásának. Megtalálja-e nyelvpolitikánk a fenti euró
pai trendek szerint formálódó magyar felsőoktatásban az idegen nyelvek, a szaknyel
vek oktatásának méltó helyét és finanszírozásának forrásait ?

2. 2 Az integrált magyar szakirányú felsőoktatásban folyó 
nyelvi képzés sajátosságai
Az európai folyamatok hatására a hazai felsőoktatás utóbbi évtizede az intézmények 
lazább, majd szorosabb integrációja, illetve eltömegesedése jegyében zajlott. Ezek a 
strukturális kérdéseket, illetve a minőségi folyamatokat állították a tevékenység közép
pontjába, és elvonták a figyelmet az itt folyó nyelvi képzés sürgető koncepcionális és
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gyakorlati teendőiről, a használható nyelvtudáshoz vezető feltételek megteremtéséről. 
Miközben minden kormány deklarálta a nyelvismeret jelentőségét, miközben a társa
dalmi elvárások a nyelvtudást egyre fontosabb követelményként fogalmazták meg a 
felsőfokú végzettségűekkel szemben (szaktudás, nyelvtudás, számítógépes ismeretek), 
egy harmadával apadt a „lektorátusi nyelvoktatás” kapacitása. A képesítési követelmé
nyekre, akkreditált nyelvvizsgákra vonatkozóan kiadott, majd többszörösen korrigált 
különböző hatályú intézkedések jó esetben a problémák tüneti kezelését jelentették, 
de nem oldották meg a magát problémát.

A képesítési követelmények jelenlegi újragondolása során ezért el kell kerülni, hogy 
a fenti kihívások közepette ismét háttérbe szoruljanak a legnagyobb tömeget képvise
lő hallgatóság nyelvi képzésének problémái. (17) Ez a - villamosipari, informatikai, 
ruhaipari, gépipari, mezőgazdasági, környezetvédelmi, nyomdaipari, közlekedési, tex
tilipari, építőipari stb. ágazatok leendő értelmiségét adó - hallgatóság teszi ki a nappa
li felsőoktatási létszám közel egyharmadát. Az 1999/2000-es tanévben nappali tago
zaton műszaki szakirányban 43 187, mezőgazdaságiban 11 135 hallgató tanult. (13:105. 
tábl.)

Az integráció három eltelt éve nem hatott pozitívan az itt folyó nyelvoktatás 
helyzetére. Egységes szabályozás és feltételrendszer hiányában az intézményi autonó
mia egyedi, egymástól igen eltérő megoldásokat talált gazdasági problémáinak szorí
tásában. Tendenciájukat tekintve ezek a kötelező nyelvtanulás többnyire fakultatívvá 
válásához, az óraszámok csökkenéséhez vezettek. (A tárca négy féléves, heti 4 órás, 
ajánlás szintű szabályozása több intézmény nyelvoktatása számára visszalépést jelen
tett, a 240 óra nem is valósul meg minden felsőoktatási intézményben.) Az idegen nyelv 
kreditértéke nem áll arányban a munkaerőpiac által közvetített értékével, nem ösztön
zi nyelvtanulásra a hallgatót. Van, ahol a nyelvi kreditérték nulla.

A (szak)nyelvismeret megszerzésének biztosítása tízezres hallgatói tömegekre ki
ható intézményi és kormányzati felelősség, ami nem tudható le egy-egy szaktárgy, vagy 
egy szak(irány) esetleg 10-20 főt érintő idegen nyelven folyó oktatásával, illetve - a 
nyelvoktatói kapacitás függvényében, soktényezős feltételrendszer mellett és motivált
ság hiányában esetenként alig megszervezhető - fakultatív csoportok indításával. Nyil
ván az emberi tényező sem küszöbölhető ki, csak esetleg más szinten és téren jelent
kezik, mint az orvosképzésben: „ mi a kar érdeke, és mi a kar választott vezetőinek 
érdeke (a kettő nem feltétlenül ugyanaz!)”(79)

A szabályozás hiánya mellett két tényező is erősíthette a fenti intézményi szemlé
letet: a nyelvoktatási szakemberek „egyéb oktató” kategóriába való besorolása (ami 
extrém esetben azt a - Magyarországon különösen - nem helytálló asszociációt ébreszt
heti, hogy a nyelvoktatás idegen test a felsőoktatásban), de hozzájárulhatott az angol
szász mintára szerveződő európai felsőoktatási integrációs folyamat helytelen inter
pretálása vagy adaptálása is. Más megítélés alá eshet ugyanis az idegen nyelv az an
gol, de akár a német vagy a francia felsőoktatásban is, amelynek oktatói-hallgatói eleve 
világnyelvet beszélnek anyanyelvként, de még Norvégia, Hollandia, Finnország stb. 
felsőoktatása is évtizedekben mérhető előnyös fejlődési szakaszt tudhat maga mögött 
mind az iskolarendszerű nyelvoktatási folyamat, mind a civil szféra nemzetközi (gaz
dasági, kulturális és turisztikai) érintkezési lehetőségei terén.
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3. A nyelvelsajátítás folyamatként való kezelése
A magyar felsőoktatásban az utóbbi években terjedő „lifelong learning” (élethosszig 
tartó tanulás) az idegen nyelvek elsajátítása terén mindig is magától értetődő volt ab
ban az értelemben, hogy egy idegen nyelv tanulása nem tekinthető befejezett, lezárt 
folyamatnak. A már megszerzett tudás a nyelv folyamatos használata vagy tudatos 
gyakorlása hiányában a tanulásra fordított idő töredéke alatt funkciójának betöltésére 
alkalmatlanná válhat: az elfelejtett szavak és nyelvi struktúrák folytonos keresgélése 
lelassítja az információcserét, gátolja vagy - ha túllépi a beszédszituáció tűréshatárát - 
meghiúsíthatja a kommunikációt.

A szakirányú felsőoktatásba érkező hallgatók intézményenként eltérő, de igen ma
gas - esetenként 97 %-ot elérő - arányban angol vagy/és német nyelvi előismeretek
kel rendelkeznek (az egyik nyelv ismerete többnyire már a felsőfokú tanulmányok alatt 
passzívvá válik), ezenkívül sok a szakközépiskolából jött, csak egy idegen nyelvet ta
nult, s abból érettségi vizsgát nem tett hallgató. Az ily módon „hozott anyagból” dol
gozó felsőoktatás számára fontosak az előzmények, s a lakosság is szívesen fordítaná 
adóforintjait a nyelvtanításra. Az iskolai feladatokkal kapcsolatos társadalmi igénye
ket mutatja, hogy egy 1999-ben végzett felmérés 100 fokú skáláján „az idegen nyel
vek tanítása” (89 pont) megelőzi a lakosság elvárásait a „tudományos ismeretek átadása” 
(84 pont), illetve a „hazaszeretetre való nevelés” (84 pont) sorrendjében. ( 13:189. tábl.)

Él kell érnünk, hogy a közoktatás egy nyelv középfokú, s egy másik nyelv 
alapfokú ismeretével bocsássa a hallgatókat a felsőoktatásba, ahol erre ráépülhet a 
szaknyelvoktatás. Előfeltétele ennek a nyelvoktatás gyakorlatára jobban koncentráló 
nyelvtanárképzés és továbbképzés éppúgy, mint a közoktatásban a használható nyelv
tudás megszerzéséhez a feltételek megteremtése, többek között:

• 9 éves kor körül az első idegen nyelv oktatásának elkezdése;
• szakközépiskolában és gimnáziumban egyaránt 2 idegen nyelv oktatása és az 

ehhez szükséges nyelvtanári státusok - a nyelvválasztás lehetőségével és a „kis 
nyelvek” (francia, olasz, spanyol stb.) támogatásával;

• a nyelvek elsajátításában folyamatosságot és progresszivitást biztosító tanterv 
gyakorlati megvalósulása (az új tanár ne jelentse a tananyag újrakezdését);

• az interkulturális kapcsolatokat a nyelvtanulásba bevonó, a nyelv valódi kom- 
munkációra való használatát, gyakorlását lehetővé tévő technikai eszközök.

Ez utóbbi téren a teendőket jelzi, hogy az egy számítógépre jutó tanulók száma 1998- 
ban a Cseh Köztársaság után Magyarországon a legmagasabb: 30 fő, és a számítógé
pet használni tudó tanárok aránya még a 30-as korosztályban is alacsony: 56 % a fér
fiak, 42 % nők között. (13:168. és 167. tábl.)

A statisztikai adatok szerint a 14-19 éves korosztály teszi ki a nyelvvizsgára jelent
kezők 71,4 %-át németből, 63,3 %-át angolból (13:12. tábl.) Előfordulhat tehát, hogy 
egy 14 éves tanuló, aki megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, mentesül a további 
nyelvtanulás és az érettségi vizsga kötelezettsége alól, sőt a felsőoktatásba kerülve sem 
kell/lehet nyelvet tanulnia, mert a diploma kiadásának nyelvi feltételét - az alapfokú 
általános nyelvi vizsgát - 14 éves korában teljesítette, sőt még túl is teljesítette. Ez az 
anomália kiküszöbölhető a közoktatásban csoportbontással vagy osztályok fölötti, 
esetleg több intézményt átfogó, tudásszint alapján szervezett csoportokkal, a felsőok
tatásban szaknyelvi kurzusokkal, ami a nyelvtudás passzívvá válásának elkerülésén túl 
azért is kívánatos, mert egy 14 évesen megszerzett középfokú nyelvvizsga nem jelenti
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sem a kompetenciák, sem az idegen nyelv olyan fokú birtoklását, amely egy életen át 
képessé teszi a papír tulajdonosát majdani értelmiségi munkaköréből adódó feladata
inak ellátására.

Az idegen nyelvek iskolarendszerű oktatása elvben biztosítja e lineáris folyamat
ban a progresszió érvényesülését és a folyamatosságot érettségiig. Ezt követően a fo
lyamatosság egyre több felsőfokú tanulmányokat folytatni kívánó nyelvtanulónál meg
szakad, bár a felsőoktatás még további nyelvtanulási lehetőséget kínál. Az ok a meg
változott továbbtanulási szokásokban keresendő, a következményeknek pozitív és 
negatív vetületei egyaránt vannak.

A megváltozott továbbtanulási szokások egyik pregnáns jele, hogy a kontinuitás 
egyre kevésbé jellemzi a továbbtanulást. A 2001-ben főiskolára és egyetemre felvett 
97 242 hallgató 73 %-a nem közvetlenül érettségi után folytatja tanulmányait: 45 % 
22 évesen, 28 % pedig 25 éves, vagy annál idősebb korban lép a felsőoktatásba. (21) 
A levelező, illetve esti tagozat létszámának növekedését mutatja, hogy 2000-ben itt 
tanult a hallgatók közel 40 %-a: 107 714 fő. (13:106. tábl.) Emellett egyre több hall
gató végzi nappali tanulmányait, leendő szakmájához nem feltétlenül kötődő, elsősor
ban alkalmi, de rendszeres munka mellett. Színre lépett a távoktatás, s tovább színező- 
dött a helyzet a magán-felsőoktatási intézmények megjelenésével, illetve az állami 
intézmények költségtérítéses képzésének megszervezésével: a 2001-ben felvett I. éve
seknek már csak 52 %-a részesül állami finanszírozásban. (21) Nem motiváló tényező 
továbbá, hogy a felvételiző csak egy nyelvvizsga után kaphat bónuszpontot.

Mindez a nyelvelsajátítás folyamatként való felfogása szempontjából azt jelenti, 
hogy nő azoknak a száma, akik többéves vagy többszöri kihagyás után, megkopott 
nyelvismerettel, újrakezdőként kapcsolódnak be a főiskolai-egyetemi nyelvoktatásba. 
A nyelv használatához szükséges aktív készségek elhalványodása fokozottan érvényes 
az alacsony fokú, nem megszilárdult nyelvismerettel rendelkező hallgatókra, de jellemző 
a felsőoktatásba nyelvvizsgával érkezőkre is. A mintatantervekben esetenként a kép
zés középső szakaszára tolódó nyelvoktatás újabb, több szemeszteres szünetet iktat be 
a nyelvelsajátítás folyamatába felerősítve az előbbi tendenciát.

Az EU csatlakozással a felsőoktatás jelenlegi és a következő néhány év mérnök, 
mezőgazdász stb. hallgatói starthelyzetben vannak, amire nyelvileg nincsenek kellő
képpen felkészülve.

Ezért nem biztos, hogy a képesítési követelmények csökkentése a megoldás, hiszen 
a társadalmi igény a tárgyalóképes nyelvtudásra ezáltal nem csökken. Az akkreditált 
alapfokú általános nyelvi vizsga - mint a diploma feltétele - visszalépés. „Eredménye
ként” egyes felsőoktatási intézmények átálltak az általános nyelv tanítására, leállt a 
szaknyelvi anyagok fejlesztése, a már meglévők is a raktári polcra kerülhetnek az an
gol és német nyelvű szaknyelvi feladatbank mellé, fölöslegessé vált a szaktanszékek 
és az eddig szaknyelvet oktató nyelvtanárok együttműködése. Semmi nem ösztönzi a 
hallgatót arra, hogy megtanuljon szakterületének kérdéseiben idegen nyelven véleményt 
nyilvánítani, beszédpartnerét meggyőzni, hogy később erre építve majd regionális, il
letve országos érdekeket tudjon képviselni, sőt - esetenként a szakmai kommunikáció 
elsajátítására még lehetősége sincs. Pedig a felsőoktatásban folyó nyelvoktatásnak ez 
az egyik alapvető funkciója - Magyarországon legalább két nyelven, s a hallgatót 
megemelt nyelvi kredittel kell erre ösztönözni. Míg a felmenő rendszerben megvaló
suló pozitív változások el nem érik a felsőoktatást, inkább a jobb feltételek és a moti-
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váció, az érdekeltség (kreditérték, óraszám, több nyelv) megteremtése vezethet jobb 
eredményre (ami irányadó lenne a magán-felsőoktatási intézmények számára is), hogy 
saját szakterületükön nyelvileg képessé tegyük hallgatóink minél nagyobb tömegét a 
jó startra. Amennyiben az adott felsőoktatási intézmény az idegen nyelven folyó szak
mai kommunikációt a szakma nemzetközi közegben történő gyakorlásához szükséges
nek, a szaknyelvoktatást a tantervi követelmények szerves részének tekinti - és ennek 
elsajátításához megteremti a feltételeket -, akkor a helyzet a hallgatók nagy tömegei 
vonatkozásában is javítható, mert adott egy nagy erejű belső motivációs tényező, a 
szakterület iránti érdeklődés, amire építeni lehet. Nem véletlen tehát, hogy a szakirá
nyú felsőoktatási intézmények szakmai nyelvvizsgát akkreditáltattak (egyikük általá
nosat is), s komoly tananyagfejlesztő és kutatótevékenység színterei. A felsőoktatás 
szaknyelvi képzése és kétnyelvű intézményi vizsgáztatása nagyban hozzájárulhat a 
magyar szaknyelvek árnyalt kifejezőképességének megőrzéséhez, fejlesztéséhez és 
ezáltal fennmaradásukhoz.

A szaknyelv súlyát jelzi az a tény is, hogy a 2001-ben megrendezett I. Szaknyelvi 
Szimpózium a felsőoktatásban dolgozó szaknyelvoktatókat és kutatókat tömörítő szer
vezet megalakítását határozta el, ezzel párhuzamosan létrejött a Magyar Szakírók Szö
vetsége a magyar szaknyelvek fejlesztését is zászlajára tűzve (9), (28). 2002-ben a Pécsi 
Tudományegyetem Doktori Iskolája szervezte műhelybeszélgetésben az ország e szakte
rülettel foglalkozó kutatói határozták meg a szaknyelvkutatás fő irányait és területeit. 
Említésre méltók a szakfolyóiratok idevágó tanulmányai, a MANYE kongresszusok 
népes szaknyelvi szekciói is. Német példával folytatva: a Drezdai Egyetem (honlapja 
tanúsága szerint) a szaknyelvi központjában angol, francia, orosz, spanyol nyelveken 
kínál szaknyelvi, szakmai kommunikációs - építész, gépész, közlekedésmérnöki, elekt
rotechnikai, gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, jogi stb. - kurzusokat angol nyelvből 
nagyobb választékkal. Ehhez számítsuk hozzá, hogy az egyébként is világnyelvet be
szélő 12-14 éves német diák idegen nyelvi óratervi arányai jóval kedvezőbbek az azo
nos magyar korosztályénál: Németország 21 %, Magyarország 10 %. (13: 122.tábl.)

A jó start érdekében újra kell gondolni a diploma kiadása és az akkreditált nyelv
vizsga-rendszer összekapcsolásának kérdését is. A nyelvvizsga-akkreditáció betöltöt
te funkcióját afelsőoktatásban: felpezsdítette az idegen nyelven folyó szakmai kom
munikáció műfaji, lexikai, stilisztikai, feladattipológiai, a mérés és értékelés stb. kuta
tását, a szakirányú felsőoktatási intézmények kifejlesztették szakmai nyelvvizsgájukat. 
Kezükbe - mint az adott szaknyelvek oktatásában legkompetensebbek kezébe - kell 
tenni e szakterület további fejlesztését, leválasztva az akkreditált nyelvvizsgákról, hagy
ni, hogy felkészülhessenek és felkészítsék hallgatóikat a kétciklusú európai képzésben 
rájuk váró feladatokra. Ez a felsőoktatás első ciklusában valamely szakterületen vég
zett stúdiumokhoz, a későbbiekben az adott szakterületen előforduló szakmai feladatok 
ellátásához szükséges kommunikációs készségek és gyakorlati kompetenciák elsa
játítását jelentheti a hallgató számára, illetve az elméleti szakmai problémák kifejtésé
hez és átfogó, koncepcionális szakmai kérdések megoldásához szükséges kompeten
ciákat, nyelvi készségeket és ismereteket a második ciklusban. Ebből következik, hogy 
eltérő arányban és mélységben jelentkezhet a szóbeliség és írásbeliség, a műfajok, lexi
kai szintek, stílusrétegek stb. igénye. Kívánatos, hogy a papír megléte helyett a (szak)- 
nyelv elsajátítására, oktatására kerüljön a hangsúly, s a képzésben ennek az utolsó, leg
fontosabb és erre hivatott színtere a szakirányú felsőoktatási intézmény.
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Az akkreditált nyelvvizsgarendszer és a felsőoktatás (szak)nyelvi képzésének szét
választását a magyar rendszer külföldi elismerésének hiánya is indokolja. Az EU-csat
lakozással előtérbe kerül a nyelvországon kívül fejlesztett vizsgarendszerek nemzet
közi elfogadásának kérdése (függetlenül azok értékeitől). Ma nemzetközileg a Magyar
országon kifejlesztett magyar nyelvi vizsgarendszer elfogadott.

Végül két - a tisztázódás elősegítése érdekében sarkítva megfogalmazott - gondo
lat a szabályozás hiánya, illetve az akkreditált nyelvvizsgák kapcsán az esélyegyenlő
ségről, illetve inkább az esélyegyenlőtlenségről.

1. Ma az egyik hallgató ingyen, a másik pénzért jut a diploma feltételét jelentő akk
reditált nyelvvizsgához, az egyik hallgatónak nulla vagy 2 félév, a másiknak 8 félév 
térítésmentes nyelvtanulási lehetősége van; az egyik hallgató családja tudja, a másik 
hallgató családja nem tudja finanszírozni a diákhitel maximális összegét sok esetben 
jóval meghaladó, a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez szükséges több nyelv
tanfolyamot. Igaz, a sikeres nyelvvizsga (tízezres nagyságrendű) díját mindkettő vissza
kaphatja.

2. Meg kellene vizsgálni, melyek a „konvertálható tudás” tartalmi összetevői a XXI. 
század elején az EU-hoz csatlakozó Magyarországon. Ha beletartozik a fogalomba az 
adott szakterület idegen nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikációja, akkor erre fel kell 
készíteni a jövő értelmiségét, biztosítani kell a feltételeket; ha nem, azt is ki kell mon
dani. (Szerény adalék a kérdéshez sok más hasonló felmérés mellé a függelékben lát
ható - az iparnak csak egy részterületét reprezentáló, nem általános érvényűnek tekin
tett - felmérés egy adatsora.) Ma megkérdezzük például a mérnökhallgatót, hogy akarja- 
e szakmája nyelvét angolul, németül stb. tanulni (=fakultatív tárgy), de nem kérdezzük 
meg számos más (= kötelező) tárgy esetén. Ma nemzetközileg nem elfogadott akkre
ditált nyelvvizsgára kötelezzük a hallgatót, különben nem kap diplomát; ez sokszor 
külső vizsga, miközben minden alapozó- és szaktárgyból intézményen belüli vizsgát 
tesz a hallgató.

A szakirodalomban számos átfogó, a tanárképzés és a kutatás feladatait megfogal
mazó alapos elemzés (29), (30), (31), (20), (26), korosztályokra, iskolatípusokra, nyel
vekre vonatkozó vagy a munkaerő-piaci igényeket sokoldalúan vizsgáló felmérés ( 13), 
(7), (22), (32), (25), (18), (17), fejlesztési koncepció (24), (15) olvasható. A megvaló
sulás hiányzik.

Összefoglalva: Az EU-csatlakozással nő az idegen nyelvű szakmai kommunikáció szük
ségessége a napi szakmai munkában Magyarország különböző régióiban, ezért konkrét 
és hatékony lépéseket kell tenni, hogy leendő (műszaki, gazdasági, agrár stb.) értelmi
ségünket nyelvileg felkészítsük az Európával való szakmai kommunikációra, a szak
mai problémák nemzetközi közegben történő helyi megoldására, az országos és regio
nális érdekek megfelelő helyi képviseletére. Az iparvállalatok, a hallgatók igénylik a 
műszaki felsőoktatástól - a nyelvoktatási szakemberek pedig felvállalják - a szaknyel
vek oktatását, mint a konvertálható tudással rendelkező szakemberek képzésének szer
ves részét. A feltételek biztosítása a kormányzat és az adott szakterület értelmiségét 
képző intézmény közös felelőssége.

Célszerű ezért a jövő műszaki értelmiségét az államilag finanszírozott képzés kere
tében - és nem családi költségvetésből, nem a követelmények csökkentésével, hanem 
a feladatarányos feltételek biztosításával, a képzés átfedéseinek kiiktatásával - felké-
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szíteni a vele szemben támasztott nyelvi követelményekre [a hallgató szakterületének 
megfelelő' szakmai tartalmakra és motivációra épülő nyelvoktatás során a szaknyelvi 
ismeretek (releváns kultúrspecifikus írott és szóbeli szakmai szituációk és műfajok stb.) 
elsajátításának irányításával - ha szükséges, általános nyelvi előkészítéssel - az adott 
szaknyelv oktatásának leghitelesebb művelői, az intézményi lektorátusok, intézetek 
nyelvoktatói segítségével].

Ennek érdekében a minimális nyelvi óraszámot és a normatíva egy adott - minden 
felsőoktatási intézményre kötelező', százalékban kifejezett - részét a nyelvi/szaknyel- 
vi képzés céljaira el kell különíteni (az ajánlásnál magasabb szintű) törvényi szabá
lyozással. (17)

Elkerülendő':
• a nyelvtanulás lezáródása az érettségivel (főiskolai kimeneteli nyelvi követelmény);
• a választott szakma iránti érdeklődésből fakadó nyelvtanulási motiváció ignorá

lása;
• nyelvelsajátítás helyett nyelvvizsga-centrikus szemlélet a felsőoktatásban a dip

loma kiadhatósága érdekében (a magyar szaknyelvek fennmaradása és fejleszté
se érdekében isi);

• a nyelvoktatás kiszolgáltatottsága a felsőoktatási intézményekben (maradék-elv)
- ennek rendezése nélkül a munkaerő-piaci elvárások megvalósulása kétséges;

• a piacosított nyelvvizsgákhoz vezető út torzító szelekciója, a növekvő esélyegyen
lőtlenség.

Kívánatos:
• A folyamat egy-egy elemének többszöri korrekciója helyett nyelvpolitikai kon

cepció;
• funkciómegosztás a közoktatás és a felsőoktatás között - az utóbbiban minimum 

2 (szak)nyelv kötelező oktatása, a harmadik nyelv fakultatív tanulási lehetőségé
nek biztosítása, (EU-elvárás: 3 nyelv), írott/beszélt nyelvi releváns szakmai szi
tuációk, műfajok oktatása (konzekvenciák átgondolása a kutatás, nyelvtanárkép
zés számára);

• a továbbtanulásban bekövetkezett változások, illetve a nyelvelsajátítási folyamatra 
gyakorolt hatásuk akceptálása, ellensúlyozása (a kontinuitás hiánya, többéves 
munka után kezdett, illetve munka mellett folytatott tanulmányok, eltömegesedés);

• a szaknyelvoktatás státusának biztosítása a felsőoktatásban a műszaki értelmiség
től elvárt „szaktudás + nyelvtudás + számítástechnikai ismeretek” akceptálásá
val: a konvertálható tudással rendelkező szakemberek képzésének része az adott 
szakterület idegen nyelven folyó szakmai kommunikációjára való felkészítés;

• feltételek és érdekeltség megteremtése a szaknyelvoktatáshoz az államilag finan
szírozott képzés keretében (bekeretezett rész) a hallgató (nyelvi kreditérték) és a nyelv
oktatási szakember (+ felsőfokú nyelvtudású szaktanszéki oktató team) számára;

• az akkreditált nyelvvizsgarendszer és a diploma összekapcsolásának újragondo
lása az EU csatlakozás tükrében. Akkreditált intézmény + minősített oktató + mi
nőségbiztosítási rendszer is biztosíthatja a cél elérését. A szakterülethez nem kö
tődő nyelvi képesítési követelmény visszalépés a profil-orientált szaknyelvi kép
zéshez képest.
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Függelék

Munkaadói igények felmérése

(Az alkalmazandó pályakezdő mérnök szaknyelvtudást igénylő tevékenységeinek köre,
a munkaadói elvárások az adott munkahelyen)

1. Munkaadói kör: Könnyűipar (ruha-, nyomda-, textil-, bőrfeldolgozó- és papíripari cégek)

2. A kérdőívet kitöltő cégek területi megoszlása: Bonyhád, Budapest, Gyomaendrőd, Győr, Hajdú
böszörmény, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Martfű, Miskolc, Pápa, Piszke, Simontornya, Szek- 
szárd, Szentendre, Szombathely, Zalaegerszeg

3. A szaknyelv ismeretét igénylő mérnöki tevékenységek sorrendje, gyakorisága ( % )

A tevékenységek sorrendje Gyakran 
előfordul

Előfor
dul

Nem for
dul elő

Összes
IGEN

Összes
NEM

1. A mindennapi munka során kapcsolatban 
lesz külföldi partnerekkel 76 24 0 100 0
2. Információkat kell közvetítenie olyanok 
számára, akik nem tudnak idegen nyelve(ke)t 56 44 0 100 0
3. A munkával kapcsolatos szakirodalom ill. 
szakmai anyag / dokumentáció részben vagy 
egészben idegen nyelven hozzáférhető 46 54 0 100 0
4. Folyamatosan kapcsolatot kell tartania/ 
levelezést kell folytatnia idegen nyelven 40 60 0 100 0
5. Külföldi kollegákkal kell együtt dolgoznia 
és megbeszéléseket folytatnia 48 48 4 96 4
6. Nemzetközi rendezvényeken (konferencián, 
tapasztalatcserén ) kell részt vennie 12 72 16 84 16
7. Idegen nyelven tartott továbbképzésen 
kell részt vennie 8 68 24 76 24
8. Olyan országokban dolgozhat (átmenetileg), 
ahol az általa ismert idegen nyelvet beszélik 4 40 56 44 56
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