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A kutatási program kimunkálását az orientálta, hogy munkánk során gyakran találkoztunk
a nyelvi infrastruktúra hiányosságait tükröző véleményekkel, olyan objektív módszerekkel gyűj
tött adatokat viszont nem találtunk, amelyek alapján a problémák súlyát, szerepét meg lehetne
ítélni. Eddig nem vállalkozott egyetlen intézmény sem, hogy e témában egy átfogó tanulmány
készítését finanszírozza, és az interdiszciplináris munkát megszervezze, lebonyolítsa.

A kutatás célja, hogy a munkaadók és a már dolgozó munkavállalók oldaláról kiindulva
tudományos módszerekkel felmérje az idegen nyelv alkalmazás, illetve az idegen nyelvi képzés
eredményeit és problémáit. Széleskörű adatgyűjtés alapján értékelje a vizsgálati anyagat, ezen
keresztül pedig adatokat szolgáltasson a nyelvi képzés és továbbképzés szervezeti, tartalmi
valamint infrastrukturális továbbfejlesztéséhez.
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A cél elérésére a Dél-Dunántúl (beleértve Zala megyét is) területén kérdőíves módszerrel
végeztünk felmérést. Külön kérdőÍven kérdeztük meg a munkáltatókat (vezetőket), és külön
kérdőÍven a munkavállalókat, a következő csoportokat megcélozva: vállalkozások, középisko-
lák, önkormányzatok. Bár a vizsgálat nem terjed ki az egész ország mégis azt
hogy olyan kép fog amely országosan is érvényes következtetésekhez vezethet
hiszen az kereskedelmi struktúra hasonló az ország más régióiban is, a infrast-
ruktúra sem térhet el alapvető en (Budapestet kivéve). Még akkor is ez, ha
lembe hogy az megyében a legnagyobb az
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emiatt VIZ.sgcllat:aUlktloz
A vállalkozások szektorba sorolása a alakul: a mintából 39 vállalkozás

sorolta (61,9%), 10 a kereskedelem területére (15,9%), 13
(20,70/0), és l nem meg semmit. lVü~ZÖgai~dasáf~gaj .LVC~.LU.L.J.)..VL:"U

nincs a válaszadók között (bár a jelöltek
J..LJ.\..J.L.L\..l...LJ.ULI UO.L..... , hogy a mintában az ipari jellegű vállaU(oz,ásc~k

vetőlegesen 60:40.
.Arra a hány diplomás alkalmazott dolgozik a cégnél, a válaszok feldolgozását

az l. táblázat összesíti. Érdekes adat, hogy l-2 főállású diplomás található a vállalkozások
39,20/0-ánál, és 10 vagy annál több főállású diplomás a cégek l60/0-ánál. A válaszadó cégek
kb. felénél 3-4 főállású diplomás munkavállaló található. A kérdőívet kitöltők közül l 2-en
nem adtak választ, ami jelenheti azt, hogy főállásban nem dolgozik diplomás alkalmazott a
cégnél, de egyszerű adathiány is lehet. A táblázat adatait azért tartjuk lényegesnek a nyelv
alkalmazásának vizsgálata során, mert a diplomás alkalmazottak számához viszonyítva célsze
rű megítélnünk az idegen nyelvet tudók számának mértékét. Természetesen óvatosan kell
bánnunk az adatokkal, nem lehet átlagolnunk őket, hiszen egy-egy nagyobb cég adatai erősen
torzíthatnák az összesítés során a számokat. Például a Paksi Atomerőmű 720 főállású diplo
más dolgozójával egyedülálló a válaszadók sorában. Diplomás mellékállású alkalmazott mínd
össze II cégnél található (17,50/0), a többi 52 cég vagy főállású díplomásokat alkalmaz, vagy
egyáltalán nincsenek náluk diplomások.

l. TÁBLA

Főállású diplomás alkalmazottak Cégek száma Aránya az összes visszaküldőhöz viszonyítva

1-2 fő

3-4 fő

5-10 fő

11-50fő

51-100 fő

720 fő

Nincs adat

20
10
14
3
3
1

51
12

31,8%
15,9%
22,3%
4,8%
4,8%
1,6%
81%
19%
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A nyelvismeretnek a vállalat működésében betöltött szerepét egy külön kérdéssel próbálta
hangsúlyozni a kérdőív. Arra a kérdésre, hogy "szükségesnek tartja-e, hogy idegen nyelvet
ismerő alkalmazott dolgozzon a cégnél?" 59 igen válasz (93,70/0), és 3 nem válasz (4,80/0)
..... .L ..., ..'-'LJ'~\..\.., egyvalaki pedig nem válaszolt. A "szükségesnek látja-e, hogy az idegen nyelvet beszé
lő alkalmazott nyelvvizsgával rendelkezzen" kérdésre 22 igen (34,9%) és 39 nem (61,90/0)
választ jelöltek, ketten nem írtak semmit; a többség tehát nem igényli a felvételhez a nyelv
vizsga-bizonyítvány meglétét. Arra az elvárásra, hogy milyen fokú nyelvvizsgával rendelkez
zen az alkalmazott, azok között, akik szükségesnek látják a nyelvvizsga meglétét, a legtöbben
a középfokú nyelvvizsgát jelölték be (77,30/0); alapfokú illetve felsőfokú nyelvvizsgát egyfor
mán 9,1 % kíván meg. A nyelvtudás szintjének megítélése szempontjából nagyon fontos az
arra a kérdésre adott válasz, hogy "fontosnak tartja-e, hogy az idegen nyelvet beszélő alkalma
zott nyelvi diplomával rendelkezzen?". Egyetlen igen választ sem karikáztak be. A válaszadók
93,7% -a nem tartja szükségesnek a nyelvi diplomát az alkalmazás szempontjából. Ez annál
inkább érdekes, mivel a válaszadók közt több olyan is akadt, aki a nyelvtudással bíró munka
társakat tolmács vagy fordítói munkakörben alkalmazza.

A válaszok egyértelműen tükrözik, hogy a vállalkozóknak, cégeknek szükségük van idegen
nyelvet ismerő alkalmazottra/alkalmazottakra, de többségükben nem kívánják meg ennek
hivatalos igazolását. A nyelvismeret adminisztratív dokumentáltságában mutatkozó megosz
tottság (34,90/0 kell bizonyítvány, 61,90/0 nem kell) látszólagos, jórészt a cégek piacon elfoglalt
... ..l ..... ;lVLJ''-L ..... LJV ... adódik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyre közeledő időpontja, a magyar
cégek versenyképességének javítása, a munkavállalóktól a tárgyalóképes nyelvismeretet várja
el, akár bizonyítvány nélkül is. Ennek meglétét a felvételi beszélgetés során gyakran épp a
cégvezetők ellenőrzik rövid beszélgetés, szituációs játék, vagy akár írásbeli fordítási feladat
,p(.:rít_.;;:É'UIPVf'l Azok a cégek, elsősorban nagyvállalatok, amelyek az ISO minőségbiztosítási rend

garantálják termékeik állandó színvonalát, a nyelvi követelményeket is mérhető mó-
SZ2lhálv()zzák. mint a nemzetközi való működés eszközét. A válaszokból az tűnik

..l ... ..l ...,.c::...l ...~L ........._ ...... v.l'.J~"'lo..v""';:::..""'u és elegendő biztosíték az állami közét)to!kú
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'rrt:'... "",r... "",lr a kérdőívben

du)loJmást vennének
l.L-LlL-LLIL- h '\.....:l válaszok között szerepelt egyetemi diploma, főiskolai ldé~e-ennvelvl

diploma, szakirányú diploma + közép/felsőfokú nyelvvizsga v.
meret, idegennyelvi diploma + szakirányú diploma, továbbá nem a végzettség alapján dönte
nék. A válaszok lényegében két lehetséges variáció között oszlot~akmeg: a mintából 35 cégnél
legszívesebben azt vennék fel, aki szakirányú diplomával és közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgá
val/nyelvtudással rendelkezik (55,6%). 19 vezető pedig azt válaszolta, hogy nem a végzettség
alapján dönti el, kit választ munkatársnak (30,2%).

Összességében azt mondhatjuk, hogy a cégvezetők elvárják és igénylik, hogy alkalmazottaik
ismerjenek valamilyen idegen nyelvet, többségük azonban a nyelvvizsgát nem tartja lényeges
nek - akik azok lehetőleg a középfokot követelnék meg. A nyelvi diploma meglétét
senki nem tartotta fontosnak. A mintában szereplő cégek nagy részénél dolgozik olyan alkal
mazott, aki ismer valamilyen idegen nyelvet. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt
a tényt, hogy a válaszadók több mint 40%-a vegyes vagy külföldi tulajdonú cég, és ez jelentő

sen pozitív irányba tolhatja a nyelvismerettel bírók számát a mintában.
Tehát azok a munkavállalók pályázhatnak legjobb eséllyel "jó állásakra" , akik valamilyen

szakirányú diplomával bírnak (pl. műszaki, közgazdasági, jogi végzettség) és van legalább
középfokú nyelvvizsgájuk valamilyen nyelvből. Mivel az egyetemeken kötelezővé tették a dip
loma megszerzéséhez a középfokú nyelvvizsgát, valamint jelenleg folyamatosan történik a
szaknyelvi vizsgák akkreditálása a pályázó intézményeknél, a szakirányú diploma minimálisan
a középfokú nyelvvizsga meglétét is fogja egyben igazolni. Emiatt az új rendszerben végző

fiatal diplomások esélyei a munkavállalás terén jelentősen nagyobbak, mint a nyelveket nem
beszélő, bár szakmájukat jól ismerő idősebbeké. A magas szintű, biztos idegennyelv-ismeret a
szaktudással párosulva teszi valóban versenyképessé a munkavállalókat a munkaerőpiacon.

A cégvezetők 30,2%-a nem végzettség alapján választja ki munkatársát, amit indokolhat az
a tény, hogy a cégek profilja igen összetett, és hogy az egyetem úgyis csak alapképzést adhat,
valamint a rendkívül gyors fejlődés következtében az ismeretek nagy része az ötéves tanulmá
nyok végére elavul, bármilyen területről legyen is szó. Főleg ezeken a helyeken indulnak jó
eséllyel azok a nyelvi diplomások, akik cégeknél keresnek állást.
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Tehát ha az egyetemek és az egész társadalom motiválni tudja a diplomaszerzésre készülő

fiatalokat idegen nyelv/nyelvek magas szintű elsajátítására, akkor a vállalati igények egy része
kielégíthető a nyelvismeret terén. Gondolnunk kell azonban azokra a szakirányú képzettség-

rendelkező fiatal szakemberekre, valamint a korábban végzett, de idegen nyelvet nem tudó
szakemberekre és diplomásokra, akik egyre nagyobb hátrányba kerülnek a munkaerőpiaci

"'\TP1·C'P1'"'Tt-.... Prl a megfelelő nyelvtudás hiánya miatt. Adataink szerint a középfokú nyelvvizsga
szint az elvárt követelmény. A hiányok pótlása a felnőttoktatás feladata. Az elvárásoknak meg
felelő tömeges nyelvi képzés lehetőségei megvannak. A távoktatás, az internet, az audio-vizu-
ális eszközök kiváló biztosítanak eredményes nyelvi oktatás szervezésére. Várat

viszont az oktatói megfelelő segédletek kidolgozása és előállítása.

Fóris Ágota & Kozma Zsuzsanna & Póla Péter & Eszter

tanárok idegennyelv-ismerete

Kevés oktatással kapcsolatos témában van olyan általános egyetértés, mint az idegennyelv
tanulás fontosságának megítélésében. Az utóbbi évtizedben a "műveltség szerves része" alap
vető kompetenciává, a munkaerőpiaci esélyeket növelő tudássá, a tájékozódás és információ
szerzés eszközévé vált. A mindennapi tapasztalatok szerint olyan hiány van e téren, hogy még
ma is magas állásokhoz a biztos idegennyelv-tudás révén. Mind-
ezek ellenére az használni csak igen lassú elsősorban a
fiatalok és a továbbtanulók körében növekszik. Az 1990-es adatai szerint egy
évtizeddel ezelőtt a is 11 ,20/o-a beszélt

A részletesebb számítás szerint az német, olasz és
7,30/0, az oroszul tudóké 1,50/0, a

h '"l C''7n;l InI tudók l

felmérés szerint a 14 év l ,80/o-a a..U.JlLVll.La.,
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