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K Ö N Y V K I A D Á S

ELŐSZÓ

Jelen kötetünkkel azoknak kínálunk sokoldalúan használható tananyagot, akik a francia gazda-
sági szaknyelvet kívánják elsajátítani akár azért, mert munkájuk már most megköveteli a szak-
nyelvi ismereteket, akár azért, mert diákként szaknyelvi vizsga előtt állnak.

A Le frangais de I ’économie egy két kötetes tankönyv első része. Természetesen önállóan is 
jól használható, mert a gazdasági élet alapfogalmait mutatja be és áttekintést ad a mai világgaz-
daság fő jelenségeiről és szereplőiről. A következő kötet, a Le frangais des affaires betekintést 
enged a vállalatok világába és a kereskedelmi ügylethez kapcsolódó ismereteket foglalja össze.

Könyvünkben az egymásra épülő fejezetek fokozatosan nehezedő, egyre szélesebb körű szak-
mai és nyelvi ismereteket kínálnak. A teljes szókincs és tényanyag elsajátításával akár a felsőfokú 
nyelvvizsga szintjére is eljuthat a nyelvtanuló, aki változatos gyakorlatok segítségével bővítheti 
és ellenőrizheti megszerzett tudását. Mind a szerényebb, mind a jobb nyelvi ismeretekkel rendel-
kezők megtalálják a szintjüknek megfelelő gyakorlatokat. Összeállításukkor figyelembe vettük a 
gazdasági-üzleti nyelvvizsgákon általában szereplő feladatfajtákat. A könyv végén gazdag szó-
szedet segíti a fejezetek feldolgozását, melyben nemcsak az elméleti bevezető, hanem a gyakor-
latok szókincse is megtalálható.

A tanuláshoz, a szakmai nyelvvizsgára való felkészüléshez figyelmükbe ajánljuk a BGF Kül-
kereskedelmi Főiskolai Kar munkaközössége által készített, már megjelent műveket:

– Csikós András: Francia nyelvű szakmai kommunikáció, Perfekt Kiadó, Budapest, 2004.
– Balogh K. - Farkas I. - Margittai Á. - Rácz Á.: Felkészülés a francia gazdasági nyelvvizs-

gára, Perfekt Kiadó, Budapest, 2004.

Őszinte köszönettel tartozunk kollégánknak, Rose-Marie Guignet-nek segítőkészségéért, ér-
tékes tanácsaiért.

Jó munkát, eredményes tanulást, sikeres vizsgázást kívánunk!

a Szerzők


