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nyelven vannak. Úgyhogy a tanulmányait, a továbbtanulását és a szakmáját ez nagymértékben
személyiség fejlődését szintén.

E: Mindenhol ilyen sikeres ez a program?
B A: Nem mindenhol
vednek a

sikeres, mert vidéken, a kisvárosokban nagyon sokat szennehezebb elérni, hogy anyanyelvű tanárok elmenjenek taníjól
akik nemcsak a
.1..1.~u.IU.~"-''-'-'elrne:nlé~ne:K tanítani egy kisváros állami iskolá""LJu_.n..

és

JO

voltak
Minisztériumtól
volt az International
utána váltunk szét, és akkor alakította meg ez
a Kereskedelmi és
Főiskola
a.
és mellette voltam kezdő vállalkozó. 1986-ban
és akkor el kellett aont(~nt~m,
mellett
váJlaS:lto,m. vagy ezt a
amit nem vállalkozói 1rr'l1""rtpr..,,,,,dr
inkább
karriernek mondanék. És akkor
E: Ez nagyon előrelátó döntésnek bizonyult.
L M' Úgy
hogy nemcsak előrelátó voltam, hanem nagyon bátor is, mert akkor egy
ilyen kilépés egy fŐÍskoláról még kisebbfajta cirkusszal járt. Azonnal ki kellett lépnem, mert
közös megegyezéssel nem akartak elengedni, bár tanév vége volt. Akkor ez még különböző
szankciókkal járt. De az az oktatás, ami ott folyt, engem nem elégített ki, valami mást
akartam.
E: Pedig ezen a főiskolán fontos lehetett az idegennyelv-oktatás.
L M' Igen, nagyon fontos volt, egy nagyon nagy és nagyon jó nyelvi tanszék volt ott.
19S0-ban kerültem oda, amikor hazajöttem Németországból. Akkor én már ismertem a
nyugat-német és a kelet-német, valamint az osztrák nyelvoktatási helyzetet és módszereket,
és rájöttem,
mi nagyon-nagyon kezdetleges szinten vagyunk. Nem vettünk tudomást
arról, hogy már vannak új tankönyvek, vannak új módszertani irányzatok, vannak újabb
kimeneti követelmények, és vannak olyan technikai eszközök és módszertani eljárások,
amelyeket meg kellene ismernünk. A főiskolán, annak ellenére, hogy fontos volt, még mindig nagyon hagyományos volt a nyelvoktatás. Pontosan olyan volt, ahogyan annak idején
én tanultam a nyelvet, és az már elég régen volt. A jegyzetek sem voltak korszerűek. Amikor
audio-vizuális eszközöket kerestem, kiderült, hogy tele kazettákkal a raktar, mert valahonnan ajándékba megkapta a főiskola ezeket, de azóta is ott porosodtak, senki nem akart
tudni róluk. Ahhoz, hogy az ember egy magnót vagy egy írásvetítőt bevigyen a terembe,
vagy egy anyagot lemásoljon, külön engedélyre és külön szervezőmunkára volt szükség.
Nekem ehhez nem volt energiám, inkább úgy gondoltam, hogy ehelyett megteremtek egy
másik nyelvoktatási lehetőséget azoknak a tanároknak, akik ugyanígy éreznek, mint én, és
azoknak a tanulóknak, akik nyitottak valami más iránt. Nem mondom, hogy simán ment
ennek az új dolognak a bevezetése, mert azért a tanárokban is benne volt a hagyománytisztelet, meg a szokásokhoz való ragaszkodás, hogy "jó ez így", meg "mi is így tanultunk". De
mégis a mi iskolán volt az, amelyik a SO-as évek közepén elkezdett új módszerekkel és
Magyarországon még ismeretlen tankönyvekből tanítani, és itt még teljesen ismeretlen vizsgarendszer szerint vizs.gáztatni. Ez visszahatott az oktatás egész rendszerére, vagyis egészen
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másfajta oktatást tett szükségessé. Megrendeztük a nagy nyugat-német tankönyvkiadók bemutatóit, amelyeken több száz német tanár vett részt, és ez akkor az újdonság erejével hatott.
E: Hol működött ez a kisszövetkezet?
L M' Béreltünk egy lakást, aztán ahogy terjeszkedtünk, béreltünk még egyet. A német részleg
a
utcában kezdett egy három szoba hallos lakásban. A gyerekszoba volt a titkárság,
a
volt a tanári, a hall volt a váró, a recepció és a könyvtár, két szobában tanítottunk,
tUr"ctőszc)bábalt1, a kád szélén ülve beszéltük meg az iskola jövőjét. A spájzban pedig
elzárva őriztünk egy
amit több hónapos konspirációval nagy neheDe ez szigorúan el volt zárva és minden egyes
zen sikerült hivatalosan behozni az
telad.;ltl'lp-m'lsolatból el kellett tennünk egy példányt. Szóval ez
hőskorszak volt.
tOQrLaL'ko~zta:ttd~k a tanárokat?
ember volt
a többi húsz
mellékállásban riA!rrr.7r..rr
ta1zitl'Jar.zvu:k volt?
és amikor az első beiratkozást
r,C>'7t-i1lr
a második
álltak sorban az emberek.
ker'ese,tku.?(!éJ:zítés volt?
tudtunk
mint ha valaki túlórát vállalt volna
nálunk és
akkoriban 4000 Ft volt a havi
a
200 Ft volt a tanári
E:
között tudott működni a szocializmusban egy ilyen vállalkozás?
és ha volt egy
L M' Szövetkezeti üzletrészünk
kis
akkor azt
volt
az
aki
Vol t osztalék
rendes szövet"'71,rrA1""',,,1'""I
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már eHllel1r eZke<1ett.
köze van a
n'P7
idő után a német
1991-ben felvettük az első
tanárt.
óraszám, mint a német, és most kezdtük el a franciát is.
E: A szakmai
részesülnek a .)Ztlkk·é1J:;'~éSl
L Af:
mi csak fizetünk a
mert nem -':T,..,r~T11, szdlkl~:öz,éplS1<~oLl.
E: Mennyire
manapság egy ilyen nyelviskolai vállalkozás?
úgy adóztatnak, mint
más
holott ez a vállalkozás
L M' Minket
nem gépekkel
hanem kizárólag emberi munkaerővel. Márpedig az emberi munkaerő a
a tanárok és az alkalmazottak bére.
az
humán
a piacon
ahhoz
hogy ....
Nagyon
nyereséggel működünk.
E: Hogyan születnek meg a vállalkozáson belül a fejlesztési döntések?
L M' A döntéseket formálisan a közgyűlés hozza, gyakorlatilag pedig az a szűk szakmai
amelyik az iskolát működteti. Nagyon tehetséges kollegáim vannak, és ha valakinek van egy
ötlete, megnézzük, hogy lehetne megcsinálni, kidolgozzuk a koncepciót és megvalósítjuk.
Három évvel ezelőttig úgy működtünk, hogy mindent én irányí~ottam, és minden hozzám
tartozott, de akkor rájöttem, hogy ezt nem bírom tovább. Akkor megkértem egy fiatal
közgazdászt, hogy jöjjön el és szervezze át az iskolát. Átvilágította és átszervezte az egészet,
ill. csinált belőle egy profi vállalati struktúrát, ügyvezető igazgatóval és részfeladatokra szakosodott szakmai részlegekkel. Mindezt természetesen nem egyedül csinálta, hanem heteken keresztül beszélgetett velünk arról, hogy mit hogyan akarunk, és így együtt küszködtük
ki magunkból az új struktúrát. Jelenleg van egy szakmai részlegünk, ahová az oktatás és a
vizsgáztatás tartozik, van egy szervezési részleg, amely megszervezi az ehhez szükséges fel tételeket, van egy sales és marketing részleg, és van egy üzemeltetési részleg, amely a fizikai
kondíciókat biztosítja. Ez összesen húsz embert jelent, és ezen felül vannak a tanáraink, ami
további 50-60 fő. A tanárok között van tíz főállású és a többiek óraadók.
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E: Honnan jönnek az óraadó tandrok?
L M' Nagyon sokan szabadúszók, és van, akinek van egy főállása középiskolában, vagy egyetemen, főiskolán.
E: Hogy kerülnek az iskolába a tanárok?
L M' Általában ismeretségi alapon, egyik hozza a másikat. Tanári állást eddig még nem hirdettünk.
E: Ván valamilyen filvételi kritérium?
L M' Természetesen. Mi "minősített" nyelviskola vagyunk, tagjai vagyunk aNyelviskolák
Szakmai Egyesületének. A minősítésnek vannak feltételei, amelyeket a nyelviskolák közÖsen alakítottak ki, és ezt mi szigorúan be is tartjuk. Mindenek előtt beszélgetünk az adott
nyelven a tanárral, hogy kiderüljön, a nyelvtudása megfelelő-e. Erre sajnos nem elég garancia a felsőfokú diploma, nagyon sok frissen végzett tanárt el kellett utasítanunk azért, mert
nem volt kielégítő a nyelvtudása.
E: Milyen diplomához ragaszkodnak?
L M' Mindegy, hogy főiskolai vagy egyetemi diplomája van, vagy esetleg utolsó éves hallgató
az egyetemen. Módszertanilag
azok a legjobbak, akik a három éves angoltanár-képzésből
Tehát van a eélnyelvi beszélgetés, utána hospitálnak egy
és tanítanak is ebben a
amit
a vezető tanár. Ha ezeken az
átment
akkor
vele.
E: Mennyi itt egy tanár
keresete havonta?
L M' Ez üzleti titok.
általában hallgatnak. Ha orszáe:OS2ln
azt
tudom
a
1000 és 2500 Ft között
Természevan a vidéki és a
között.
E:
a diákok?
körünk. Hirdetünk is, de a
85 0/o-a
referenLM·Van már egy
eiák alapján kerül ide.
E:
diák tanul itt egyszerre?
L M' Ezres létszámunk van, de ezen felül vannak a vállalati
Manapság ezt már
nem diákban számolják, hanem éves óraszámban, mert ez
hiszen a diákok
különböző
A
óraszámunk 26 500 óra volt.
E: Kikből kerülnek ki a tan: i tVd(Ín 1i'O k:
L
fiatal f-r>I.~
a főiskolás. Az
30 év körül lehet.
részt vállalunk a munkanélküliek " t-b-Ph7PC,ph,r<. I
"-~'LV\J.l.1
Rendre 'iYlf"'o-rl'"l:TPrll1'lr
vagy felsőfokú
szakmával rendelkező
felnőttek át~~épiZé;;éb'en
séhez . . . ~T,nl
r~A~,
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szerZI meg a
E: Mi a tat'aS2.;taLata
ból?

LM-

.. ro

közoktatás-

Mr'\,,~nr\"'TI1"'P. hate~kc)nvTan

h"C"7n,,,ll'l

őket.

közé tartozik az
5000 kötettel és
Berendeztünk a diákoknak is egy
ami egy önálló
tanulási központ, ahova óra után bemehetnek és önállóan tanulhatnak, saját ritmusuk és
igényük szerint. Itt van magnó fejhallgatóval, vannak kazetták, számítógépes programok,
amelyekkel addig gyakorolhatnak, ameddig akarnak. Magnót, videót és írásvetítőt természetesen az órán is használ a tanár, tetszése szerint, ill. a tanmenetébe illesztve. Minden
óraszámú csoportot két tanár visz, és az is előfordul, hogy egy-egy órát közösen
E: Mindenki ugyanabból a könyvből tanít?
L M' Általában megvan a kurzus-könyv, tehát ami annak a kurzusnak az alapja, és ehhez
u""'
csinálnak a tanárok különböző kiegészítő anyagokat. Ez bekerül egy dossziéba, közös
válik, és mindenki azt használ belőle, amit akar. Egyébként mindig a legjobban bevált könyvből tanítunk. Most váltottunk németből alapkönyvet és készülünk rá, hogy angolból is
váltsunk. Persze mindig vannak speciális, pl. vállalati csoportok, amelyek más könyveket
használnak.
E: A diákok ftlvételi vizsgával kerülnek be az iskolába?
L M' Csak azok, akik haladó csoportokba jelentkeznek, a kezdők közül mindenkit felveszünk.
Ha éppen nincs helyünk, akkor várólistára kerülnek, és ha összejön a minimális létszám,
amivel már gazdaságilag kifizetődő elindítani a csoportot, akkor elindítjuk. Előfordult már,
hogy felnőtt hallgatóinkról később kiderült, hogy dislexiások vagy disgráfiások. Ilyenkor
megpróbálunk egyénre szabott módon segíteni nekik.
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E: Mekkorák a csoportok?
LM, 7-8 fővel indítjuk és 13-mal bezárjuk. Ez az optimális létszám, mert itt még a beszédre
elég idő jut. Egyébként pedig a Munkaügyi Központnál előírás is a 12-13 fő.
E: Mennyibe kerül egy tanftlya111?
L JvJ. Egy 60 órás nyelvvizsga előkészítő tanfolyam nálunk most 30 ezer Ft. Általában most
azokban a piaci nyelviskolákban, amelyek rendes helyen vannak, rendes tanári könyvtárat
tartanak fent, tanártovábbképzést csinálnak és kiszolgálják a tanárt megfelelő technikai
esz.közÖJcke:l, foglalkoznak az ügyfelekkel és rendesen flzetik az adót és a TB-járulékot, 400
és 600 Ft közötti óradíjat kérnek a diákoktól. Aki ennél kevesebbet
ott valami biztosan
nem stimmel. A mai nyelvoktatási piacon S:lj!10S még mindig nagyon sok olyan vállalkozás
van, ahol nem mennek tisztán a dolgole Magam is találkoztam olyan esettel, hogy volt egy
nyelviskola az Astoria környékén, amelyik meghirdette a tanfolyanlokat, beszedte a pénzt,
majd a két alapító felszívódott, se a tanárokat nem fizették ki, se a terembért, se az órákat
nem tartották meg. Ezek nagyon rosszat tesznek a becsületes nyelviskolák hírnevének. Én
nagyon remélem, hogy egy idő után tisztulni fog a piac, és a vevő nem fog bedőini a villam()srne~?:ál1ól,~ba kiragasztott "olcsó" hirdetéseknek, hanem körülnéz és érdeklődik, mielőtt
beiratkozik valahová.

E: Valóban a tisztulás felé halad apiac?
L M' Sajnos még nem. Én úgy tapasztalom, hogy nagyon keményedik a verseny, mert egyre
több a nyelviskola. Egy nyelviskola alapításihoz jelenleg semmi nem kell. Nem kell nyelvtanárnak lenni. Az ember ben1egy az önkormányzathoz, kér egy vállalkozói igazolványt,
felvesz
és lnáris
az "iskolát". Állítólag
2000 bejegyzett
vállalkozás van, de
senki nem nézte meg őket közelről.
E: Senki nem vizsgáú'a ezeknek a ml:nlic;p(Jpt:'
L M' A
Szakmai
L,,"~''--LL
rendszeres tetlilv'lzs~áJlat()t
1-1r

,.

állami
egy nemzetközi
nyos,
állami n1:TPh:)~T1r.7crr-)r')
tának az l %-a, az esetek 99 % -ában az
és hallás utáni
A fordításnál az
..l,~-=.u.
Az idegennyelv-tanulásnak viszont az a célja,
az ember egy
másik
használni az anyanyelve mellett. Ne fordítgasson, hanem IT';
kicsi szókinccsel és akármilyen hibákkal is, de
fróbálja meg
alacsony szinten is, de használni az idegennyelv-tudását. Tökéletes nyelvtudásra csak nagyon kevesen tudnak szert tenni, a nyelvtanulásnak az a célja, hogy megértsünk más embereket és megértessük vel ük magunkat.
E: Ezek szerint ebben az iskolában nem lehet állami nyelvvizsgát szerezni.
L M' Mi nemzetközi nyelvvizsgáztatási joggal rendelkezünk, de a nemzetközi nyelvvizsgabizonyítvány lnellé kiadható lesz egy állami nyelvvizsga-bizonyítvány is, ami igazolja, hogy
az illető milyen nyelvvizsgát tett.
E: De ha mondjuk valaki csak magyar állami nyelvvizsgát szeretne...
L M' Akkor mi megszervezzük neki, hogy letegye az ITK-ban. Jelenleg vizsga-rendszerek
vannak
és ezekhez a vizsgaközpontokhoz tartoznak a vizsga-helyek, ahol a
vizsga letehető. Mi is ilyen vizsga-helye vagyunk többféle vizsga-rendszernek.
E: A nyelviskolák közötti rangsorban mekkora szerepe van a vizsgáztatási jognak?
L M' Nagy: A nyelviskolák között piaci előnyt élvez az, akinek a vizsgáztatáshoz valamilyen
köze van. Hiszen a nyelvtanulók Magyarországon vizsga-centrikusak, mindenkinek a papír
kell. A vizsgáztatási jog tehát rangot jelent, csak az adminisztrációs terhek jelenleg túlságosan súlyosra sikerültek. De mivel az Európai Unióban a kvalifikációk kölcsönös elismertsége alapvető kritérium, úgy gondolom, hogy pár év múlva ezt az egész bonyolult szabályozást
nyugodtan elfelejthetjük. Szerencsére már a hazai munkáltatók nagy része sem azt kéri,
hogy valakinek ilyen vagy olyan papírja legyen, a nemzetközi munkáltatóknak pedig a Goethe
vagy a Pitman nyelvvizsga tökéletesen meg fog felelni. Egyébként is a vizsga-papírok csak
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