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Az Akadémiai Kiadó kínálatában a Lázár–Varga angol
nagyszótárak
Budapest, 2021. február 1. – Az Akadémiai Kiadó a Szotar.net szolgáltatásában 2021. február 1-jétől
Lázár A. Péter és Varga György „egyetemes” angol nagyszótáraival bővíti online szótárkínálatát. A
magyar piacon naprakészségükben és minőségükben egyedülálló szótárak ezzel felhasználók
százezrei számára válnak elérhetővé.
A Lázár A. Péter–Varga György szerzőpáros több mint húsz éve folyamatosan dolgozik az Angol–
magyar és Magyar–angol, különböző méretű és más-más célcsoportnak szánt szótárakon, jelenleg az
egyetemes nagyszótárakon tucatnyi szótárszerkesztő, korrektor, nyelvi lektor bevonásával. A
kéziszótárak ez idő alatt több bővített, javított kiadásban jelentek meg. A nagyszótárak tartalmi és
technikai fejlesztése tovább gyorsuló ütemben 2021-től is folytatódik, immár a szotar.net egységes
rendszerében.
A hazai piacon egyedülálló módon a szótári adatbázis havonta jelentősen frissül, különös figyelemmel
az új szavakra és kifejezésekre, ideértve a szakszavakat, az EU szókincsét, továbbá a brit, amerikai és
ausztrál angol különbségeit is. A szótárak jelenleg irányonként mintegy 100 000 címszót
tartalmaznak, és a kereshető adatbázis mérete a tervek szerint egy-két éven belül meghaladja az
összes régebbi hazai kiadású angol nagyszótárét.
A szerzők és a kiadó az adatbázis bővítése mellett a szótár szerkesztése során a naprakész nyelvi
információk gyors és hatékony elérését tartják a legfontosabb célnak.
A szerzők elmondták, hogy folyamatos gyűjtőmunkájuknak köszönhetően szótáruk mindig naprakész.
A professzionális szótárszolgáltatáshoz pedig a kiadó digitális szótárműhelye biztosítja a szinte
minden igényt kielégítő nyelvtechnológiai hátteret. Így a folyamatos tartalomfejlesztés és az ezzel
párhuzamosan folyó programfejlesztés szinergiája biztosítja, hogy a felhasználók mindig a
legkorszerűbb szótárat kapják.
Lázár A. Péter lexikográfus, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Angol Nyelvészet
Tanszékének adjunktusa. Varga György lexikográfus, az ELTE Angol–amerikai Intézetének korábbi
tanára, nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási szakértő.
„A szótárkiadás a kezdetektől a mai napig stratégiai fontosságú terület az Akadémiai Kiadóban. Az
elmúlt másfél évtizedben szótárműhelyünk újabb aranykorát éri. A hagyományos nyomtatott szótárak
mellé és helyébe korszerű online megoldást fejlesztettünk (szotar.net), mely az egyszerű használaton
túl egyre több külső rendszerbe (pl. a hazai online nyelvvizsgák) is könnyen beépül. Emellett nagy
örömmel működünk közre új kétnyelvű szótárak megszületésében és megjelentetésében. A Lázár–
Varga nagyszótárak egyedülálló elhivatottsággal és profizmussal készültek, ezért nagyon büszkék
vagyunk erre az együttműködésre” – mondta el Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója.

A szotar.net jelenleg 38 szótárt tartalmaz 12 nyelven, az általános szókincs mellett többek között
pénzügyi, környezetvédelmi és műszaki szakszótárakat is. Az angol, német, francia, olasz, spanyol,
holland, orosz, szlovén, svéd, kínai és latin nyelvű szótárak, valamint a magyar nyelv szótárai webes
böngészőből a www.szotar.net oldalon érhetőek el, de ugyanazzal a regisztrációval használhatóak iOS
és Android applikációkban, vagy MS Office bővítményként is.
***
Az Akadémiai Kiadóról
A Magyar Tudományos Akadémia által alapított Akadémiai Kiadó Magyarország legrégibb, 1828 óta
működő kiadója. Folyamatosan bővülő nemzetközi és hazai tudományos folyóirat-portfóliójával,
nemzetközi tudományos konferenciáival, illetve a hazai közönséget célzó innovatív online
tartalomszolgáltatási megoldásaival (https://www.szotar.net, https://mersz.hu) Magyarország és a
közép-európai régió tudományos piacának is vezető vállalata.
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