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Bár Magyarország 2004. május
1-jétől az Európai Unió tagja,
mindnyájan nap mint nap
tapasztaljuk, hogy a hírekben
felbukkanó Európai Unióval
kapcsolatos szavak, fogalmak
idegenül csengenek fülünk-
ben. A legtöbb új kifejezésről
csak sejtjük, hogy mit is jelent,
de nem vagyunk tisztában
pontos jelentésével. 

Sem magánemberként, sem
vállalkozás tagjaként nem en-

gedhetjük meg magunknak,
hogy az Európai Unióhoz
való csatlakozás előnyeit és
lehetőségeit ne használjuk ki.
Személyes és vállalkozói lehe-
tőségeink kiaknázásának elsőd-
leges feltétele, hogy pontosan
ismerjük az Európai Unióval
kapcsolatos fogalmak jelenté-
sét, azaz könnyedén el tud-
junk igazodni az uniós intéz-
ményrendszerben. 

Az új európai környezetben

a magyarországi vállalkozá-
sok még csak most keresik
a helyüket és piacukat. Gyak-
ran az Európai Unió szerkeze-
tének és az Unióval kapcsola-
tos fogalmaknak a hiányos
ismerete az oka annak, hogy
a hazai vállalkozások sok eset-
ben sikertelenül veszik fel
a versenyt mind idehaza,
mind Európában a külföldi
vállalkozásokkal szemben,
akár mint piaci szereplők,

Molnár István, Iványi György: Vállalkozók európai fogalomtára (Tinta Kiadó)

Könyvismertető

Az „Üzleti szövegépítő”
az angol és a német nyelvet
használók nagyszerű segítő-
eszköze: az üzleti élet vala -
mennyi területén használható.
A szoftver több mint 3000
mondatot és „ütős” kifejezést
kínál az idegen nyelven fogal-
mazóknak, íróknak.

Tervek, beszámolók, javas-
latok, jelentések, levelek ké-
szítésekor igen hasznosan
támogatja az idegen nyelvű
fogalmazást. 

A szoftver lehetőséget ad
a kommunikációs szándék
(megkeresés, pozitív és nega-
tív megnyilvánulás, intézkedés,
kérés stb.) szerinti keresésre
(8 fejezetben 64 alfejezet),
mindezt „kész” mondatokra
és kifejezésekre. 

A másik lehetőség az üzleti
élet helyzetei, területei, for-

mái (alkalmak, kapcsolatok,
értékesítés, munkaerő, vállal-
kozás stb.) szerinti keresés
hasonló módon (9 fejezet,
60 alfejezet).

A harmadik rész az angol,
illetve a német levelezés, írá -
sos kommunikáció szabályait
tartalmazza, többek között
olyan hasznos anyagokkal,
mint pl. az új német helyes -
írás szerint írandó összes szó
listája, az eltérő jelentésű
amerikai és angol szavak
összevetése, az összes erős
(rendhagyó) ragozású angol
és német ige felsorolása,
érdekes chatrövidítések stb.

A szoftver könnyen kezel-
hető, a listákból kiválasztott
mondatok vagy kifejezések
egyszerűen beilleszthetők az
éppen szerkesztett dokumen-
tumba úgy, hogy a felhasználó

mind a menüben megjelenő
választékot, mind pedig a do-
kumentumot látja. A monda-
tok, kifejezések természetesen
szerkeszthetők, egyénileg ala-
kíthatók (dátum, termék,
szolgáltatás stb.)

A CD demováltozata letölt-
hető a kiadó honlapjáról:
http://www.management
kiado.hu.

Ára: 19 800 Ft+áfa

Angol–német–magyar üzleti szövegépítő (Management Kiadó)
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A Nyelvművelő kéziszótár az
igényes nyelvhasználatra tö-
rekvők nélkülözhetetlen kézi-
könyve. A szótár 5000 szócik-
ke népszerűen közli azokat
a nyelvhelyességi, helyesírási,
nyelvtani, stilisztikai stb. tud-
nivalókat, amelyekre a művelt
embernek önmaga szó- és
írásbeli kifejezéséhez szüksége
lehet. E kötetet nemcsak a
nyelvművelés hagyományos
kedvelői forgathatják haszon-
nal, hanem az anyanyelvvel
hivatásszerűen foglalkozó
szakemberek (magyartanárok,
kiadói és lapszerkesztők,
fordítók, tolmácsok stb.) is.
A szerkesztők és a kiadó abban
a reményben bocsátják útjára
ezt az ismeretterjesztő munkát,
hogy az el fog jutni az ifjabb
nemzedékhez is, amelynek

különösen nagy szüksége van
arra, hogy a nyelvhasználati
szokásokkal, szabályokkal,
tudnivalókkal alaposan meg-
ismerkedjék.

A Nyelvművelő kéziszótár
a mai nyelvhasználati szoká-
sokat, a legújabb nyelvi jelen-
ségeket is feltérképező munka.
A kisebb-nagyobb szócikkek
tömören, de árnyaltan igazít-
ják el az olvasót a magyar
nyelv használatának minden
lényegesebb kérdésében, s ez-
által segítenek eloszlatni
a napjainkban is bőven tenyé-
sző nyelvhelyességi babonákat.
A Nyelvművelő kéziszótár az
ezredforduló korának korszerű
nyelvhelyességi és nyelvhasz-
nálati lexikona, amely betű-
rendben tárgyalja a leggyak-
rabban felvetődő kérdéseket.

On-line megvásárolható 30%
kedvezménnyel, 3493 Ft-ért!
http://www.tintakiado.hu/books
tore.php?id=35&piece=1
Terjedelem: 632 oldal; méret: B5 
Kötés: keménytáblás

Grétsy László, Kemény Gábor (szerkesztő): Nyelvművelő kéziszótár (Tinta Kiadó)

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat tagja

akár mint pályázók. Biztosak
vagyunk benne, hogy az egyes
szakterületek magas művelé-
sén, a korszerű technológiák
alkalmazásán túl az Európai
Unió működési mechanizmu-
sának ismerete és a szakzsar-
gon használata is elengedhe-
tetlenül szükséges  a sikerhez. 

A jelen fogalomtár két
részből áll. Az első rész a meg-
változott környezetben mun-
kálkodó vállalkozások min-
dennapjaival kapcsolatos
gazdasági, pénzügyi fogalma-
kat magyarázza meg. A máso-
dik rész az Európai Unióval és
intézményrendszerével, fel-
építésével összefüggő kifeje-
zések magyarázatát adja. 

A Vállalkozók európai foga-
lomtára 2000 szócikket tartal-
maz. Amellett, hogy a címszót
részletesen és közérthetően

magyarázza a szócikk, megad-
ja idegen nyelvi – legtöbbször
angol – megfelelőjét is. Az el-
ismert szerzők, Molnár István
és Iványi György különös
gondot fordítottak a ma már
oly sok fogalmat rövidítve
jelölő mozaikszavak ismerte-
tésére is. 

A Szótár hatásos segítséget
nyújt ahhoz, hogy mind ma-
gánemberként, mind pedig
vállalkozás tagjaként, vezető-
jeként eligazodjuk az Európai
Unió bonyolult szerkezeté-
ben, intézményrendszerében.
Jelen kiadvánnyal jártasságot
szerezhetünk az európai uniós
fogalmak pontos használatá-
ban, amely ma már feltétele
a sikeres működésnek.

A kiadó honlapján – http://
www.tintakiado.hu/bookstore.
php?id=6&piece=1 – megvá-

sárolhatja a könyvet 30%
kedvezménnyel, 2940 Ft
helyett 2058 Ft-ért!

Terjedelme: 230 oldal; méret: B5
Kötés: puhafedeles


