
ELÕSZÓ

Az Ön által kézben tartott kétnyelvû mûszaki kompaktszótár gyors útmu-
tatást ad a mûszaki kommunikációban részt vevõ, elsõsorban gépészettel,
elektrotechnikával foglalkozó szakemberek számára, de számos szakszó ta-
lálható a számítástechnika, híradástechnika, kohászat, öntészet, hegesztés,
bányászat, mezõgazdaság, építészet és a természettudományok területérõl is.
Haszonnal veheti kézbe továbbá a legalább középfokú német-nyelvtudással
rendelkezõ mûszaki szaknyelv iránt általában érdeklõdõk rétege is. A szótár
felépítése és mérete lehetõvé teszi a gyors tájékozódást, egyszerû használatot.
Munkahelyi körülmények között, pl. közvetlenül gépek, készülékek, beren-
dezések mellett nehezen kezelhetõ mûszaki nagyszótárak használata elõtt és
nem helyett, elsõ lépésként javasoljuk.

Minimálszótár lévén a mûszaki alapszókészletet öleli fel, 196 oldalon,
több mint 4500 kifejezést tartalmaz ábécérendben a legújabb német helyes-
írásnak megfelelõen. Értelmezõ szerepet nem kíván betölteni, ezért a szócik-
keket nem kommentálja, és nem tartalmaz köznyelvi elemeket és kifejezése-
ket. Nem célja, és terjedelménél fogva nem is feladata a mûszaki nagyszótárak
pótlása, ezzel szemben lexikográfiai „elsõsegélyt“ kíván nyújtani. A kötet-
ben szereplõ szavak esetében szakmai és nyelvi teljességre törekedtünk, de a
teljes mûszaki terminológia feldolgozását jelen kereteken belül természete-
sen nem vállalhattuk.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

(a) anyagok
(ált) általános nyelvhasználat
(bány) bányászat
(bõrip) bõripar
(ép) építészet
(eszk) eszközök
(faip) faipar
(fiz) fizika
(forg) forgácsolás
(gép) gépek
(gépj) gépjármûvek
(gépl) gépelemek
(gépt) géptan
(haj) hajtások
(heg) hegesztés
(hidr) hidrológia
(hõk) hõkezelés
(képl) képlékenyalakítás
(koh) kohászat
(kov) kovácsolás

(közl) közlekedés
(lem) lemezalakítás
(mat) matematika
(mér) mérés
(mezg) mezõgazdaság
(mn) melléknév
(mrajz) mûszaki rajz
(nyomd) nyomdászat
(önt) öntészet
(óraip) óraipar
(rád) rádiózás
(rep) repülés
(számt) számítástechnika
(szeg) szegecselés
(szersz) szerszámok
(szit) szilárdságtan
(távk) távközlés
(text) textilipar
(vas) vasút
(vill) villamosság
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