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Tudománymagazin

A life-long learning, 
azaz az élethosz-
szig tartó tanulás 
hangoztatása ma 
már szinte közhely, 
melynek egyik útja 
lehet újabb idegen 
nyelvek elsajátí-
tása, továbbfej-
lesztése. Az ezzel 
járó nehézségek-
ről, lehetőségekről 
illetve előnyökről 
egy multinacionális 
cég HR-vezetőjével, 
Szabó Orsolyával 
beszélgettünk.

BaTa LászLó

Milyen a magyarok idegennyelv-
tudása?
Én azt tapasztalom, hogy a mai 
fiatalok elég jól beszélnek angolul, 
főleg azok, akik főiskolai, egyetemi 
tanulmányokat folytatnak. Látszik, 
hogy sokkal fontosabbnak tartják 
az idegennyelv-tudás meglétét 
illetve fejlesztését, hiszen már 
rájöttek, milyen előnyökkel jár ez. 
Nagyon sok tehetséges pályakez-
dővel találkozom, akik felsőfokon 
beszélnek nyelvet.

Mekkora probléma a nyelvvizs-
ga hiányában egyetemen maradó 
diploma?
A hozzánk kerülő műszaki 
végzettségű diákok körében kevés 
ilyen példával találkoztam. Azt 
látom, hogy aki tényleg ambició-
zus és a szakmában akar dolgozni, 
annak a nyelvvizsga egy olyan 
akadály, amit könnyen le lehet 
győzni. 

Szakemberként helyesnek gon-
dolja, hogy ennyire szigorúan 
előírják a nyelvvizsga meglétét a 
diplomához és a későbbi sikeres 
munkahelyi felvételihez?
Az valóban szükséges, hogy a 
dolgozók valamilyen idegen 
nyelven képesek legyenek kommu-
nikálni. Hogy van-e róla papírjuk, 
vagy nincs, az számunkra nem 
lényeges, függetlenül attól, hogy a 
magyar felsőoktatási rendszer ezt 
kötelezővé teszi vagy nem.

A magasabb szintű német nyelv-
tudás mennyire elterjedt?
A németet lényegesen keveseb-
ben beszélik, mint az angolt, de 
nagyon értékeljük, ha találunk 

ilyet. A legalább középszinten 
magabiztos ismeretekkel rendel-
kező kolléga előfordul, de ritkább.

Mi eredményezhette, hogy ha-
zánkban az angol és a német vált 
piacvezetővé?
Az internet, a média minden-
képpen az angol nyelv használa-
tát helyezi előtérbe. A némettel 
kapcsolatban nem elhanyagolható, 
hogy olyan térségben vagyunk, 
ahol nagyon erőteljesen érvénye-
sül egyfajta germán hatás. Auszt-
ria szomszédos országunk, illetve 
számos ottani cég létesít Magyar-
országon gyártási telephelyeket. 
Ez legjobban a nyugati ország-
részre jellemző. 

Hogyan látja az idősebb munka-
vállalók esetét?
Ők még oroszt tanultak az iskolá-
ban, de a fiatalokhoz hason-
lóan igyekeznek alkalmazkodni, 
egyre gyakrabban látják be, hogy 
szükséges a nyelvtudásukat 
fejleszteni. A cégeknek is segíteni 
kell ezt a váltást, a munkaadónak 
ez tulajdonképpen kötelessége. 
Előfordul, hogy külön nyelv-
tanulási programot indítanak, 
vagy támogatják azokat az egyedi 
igényeket, amik ezzel járnak, 
legyen szó anyagi segítségről, 
rugalmasabb munkaidőről vagy 
akár munkahelyi tanulásról. Mi, 
HR-esek ennek csak örülünk, és 
próbáljuk előmozdítani a fejlődést. 

Most már egyre több nyelviskola 
is átáll erre a rendszerre, sokan 
hajlandók virtuális nyelvórákat 
tartani, így lerövidül az utazási 
idő, több energia jut tanulásra. 
Ez az e-learning egyik feltörekvő 
ágazata.

Ha egy fiatal oroszul szeretne ta-
nulni, az milyen előnyökkel jár-
hatna számára?
Több területen is megérheti 
belefektetni az energiát. Az egyik 
legjellemzőbb talán a vendéglátó-
ipar, de ha a multiknál maradunk, 
az orosz partnerekkel történő 
kommunikációban értelemsze-
rűen nagyon hasznos. Ugyan-
akkor gondolhatunk pusztán a 
cirill betűk olvasására is, ami már 
nyelvtudás nélkül is megköny-
nyítheti az ilyen ABC-t használó 
népekkel történő együttműködést.

Magyarországon talán a francia 
kerülne harmadik helyre, ha min-
denképpen rangsorolnunk kelle-
ne a tanult nyelveket. Mi erről a 
véleménye?
Kevés olyan magyarországi 
munkavállalóval találkoztam, aki  
franciául tudna, a mi térségünk-
ben a francia nem domináns nyelv. 
Mérnöki területen sem jellemző, 
hacsak nem ilyen nyelvterületen 
akarunk elhelyezkedni.

Mi a helyzet egyéb latin nyelvek-
kel, például spanyol, portugál?

A latin nyelvek tanulása a fiatalok 
körében egyfajta divat lett. A mai 
generáció már szabadabb, igényli 
az utazást, az új kultúrák felfede-
zését. Emellett néhányan kedvte-
lésből is megtanulnak alap- vagy 
középszinten. A spanyol inkább az 
amerikai kontinensen fontosabb, 
az USA-ban az elsődleges idegen 
nyelvként tartják számon.

Mekkora előny lehet, ha vala-
ki valamely szomszédos ország 
nyelvének ismeretét tünteti fel 
önéletrajzában (román, szlovák, 
ukrán, szerb)?
Erre mindig felfigyelünk. Minél 
több kultúrát és viselkedési 
formát hoz magával valaki, annál 
gazdagabb, annál többet tud adni 
másoknak is, és annál befoga-
dóbb. A diverzitást támogatjuk, a 
mi cégünknél is igény, hogy erre 
hangsúlyt fektessünk. Ugyan-
úgy jellemző ez, mint hogy a női 
munkavállalók arányára is oda 
kell figyelnünk. Sok szomszédos 
országban lehetnek partnercégek, 
és ha levelet kell küldeni, vagy 
szállást kell foglalni, sokkal egysze-
rűbb azt a kollegát megkérni, aki 
ismeri az ottani nyelvet. Abban 
is segítség lehet, hogy elmondja 
a kiutazónak, mire számíthat. Az 
is előfordulhat, hogy a régióban 
nem Magyarországon van a cég 
központja, így a kapcsolattartáshoz 
külön az anyacég nyelvét beszélő 
szakembert kereshetnek.

A jövőre nézve milyen tendencia 
várható?
Bízom benne, hogy még többen 
szereznek majd stabil, de főleg 
aktív nyelvtudást. Sajnos ma nem 
ismeretlen jelenség, hogy valaki 
egy közép-, sőt felsőfokú papírt 
is megszerez, de tárgyalóképes 
tudás nem áll mögötte, pedig a 
munkahelyen ez sokszor nélkülöz-
hetetlen képesség. Én úgy látom, 
e téren még van mit fejlődnünk. 
A nyelvtanároknak is jobban oda 
kellene figyelni arra, hogy a nyelv-
nek ezt az oldalát is elsajátítsák a 
tanulók. Sajnos a sok évtizednyi 
nagyon rugalmatlan nyelvokta-
tás még mindig érezteti hatását. 
Én mindenkinek azt tanácsolom, 
hogy olvasson, valamint hallgas-
son külföldi médiumokat, akár 
magyar felirattal, akár nélküle. 
Nagyon sokat számít.

Mit tanácsolna egy pályakezdő 
mérnöknek?
Mindenképp maradjon nyitott a 
humán tárgyak felé, és ez alatt nem 
csak a nyelveket értem. Nyelvet 
tanulni nem csak azt jelenti, hogy 
bemagolok sok szót, illetve elsajá-
títom a nyelvtant. A nyelv egy 
csodálatos dolog, amit megfele-
lően elsajátítva világok tudnak 
kinyílni az ember előtt: irodalom, 
művészet és hasonlók. Egy stabil, 
használható angolja mindenkinek 
kell, hogy legyen, de ezen túl is 
próbálkozni kell. 

Idegennyelv-tanulás az angolon és a németen túl 

A világ nyílhat meg a fiatalok előtt
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