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Előszó

A magyar könyvkiadásban régóta hiányzik egy, a leggyakrabban használt rövidí
téseket és mozaikszavakat (akronímiákat) tartalmazó szótár. A Szerzők és szerkesz
tők kézikönyve címmel megjelent könyvemben közöltem egy ötvenoldalas, a könyv
kiadásban leggyakrabban használt rövidítéseket tartalmazó jegyzéket. Ez a rövi
dítésszótár (RSz.) ebből a listából nőtt ki. Az elmúlt évben ugyanis az eredeti 
listát folyamatosan egészítettem ki a könyvkiadás mellett más szakterületek rövi
dítésanyagával.

Ha nem törekedtem volna a lehető legrövidebb megfogalmazásra, akkor köny
vemnek talán ezt a címet adhattam volna: Magyar rövidítések, mozaikszavak és jelek 
szótára. A címnek minden szava hangsúlyos. Könyvem mindenekelőtt szótár, te
hát nem adattár vagy rövidítésgyűjtemény. Ez azt jelenti, hogy nem törekedtem 
teljességre, erőteljesen megválogattam, mi is kerüljön be a rendelkezésemre álló 
anyagból. A teljességre törekvés ezen a területen ugyanis egyrészt lehetetlen, hi
szen világszerte ma már több százezer rövidítés és mozaikszó van használatban, s 
naponta tucatszám keletkeznek újak. Másrészt a legismertebb, könyv alakban 
megjelent nagy rövidítés-adattárak, illetve a legnagyobb angol és német interne
tes rövidítésgyűjtemények anyaga is milliós nagyságrendű. Hogy ez mit is jelent 
valójában, hadd mondjak egy példát. Ezekben a nagy gyűjteményekben -  példá
nak okáért -  az AAA rövidítések is több oldalon sorakoznak, számuk két-három 
tucat, nem is beszélve az AA rövidítésekről, amelyek száma több százra rúg. Te
hát nem okozott volna nagy problémát szótáram anyagát a jelenleginek akár két- 
háromszorosára is megnövelni. Ezt azonban mindenképpen el akartam kerülni, sőt 
a munka utolsó fázisában több száz tételt húztam ki az eredeti kéziratból. Csak a 
leggyakrabban használt rövidítéseket és mozaikszavakat vettem fel tehát a listába.

Könyvem rövidítésszótár abban az értelemben is, hogy az egyes rövidítések 
után csak a leggyakrabban használt jelentést adom meg, azaz azt is el akartam ke
rülni, hogy a felvett angol, francia, német rövidítések sok-sok lehetséges értelmét 
minden egyes esetben felsoroljam. Ez -  úgy gondolom -  a kétnyelvű nagyszótá
rak, s nem egy rövidítésszótár feladata. Például az angol zone szó jelentését 
’övezet’-ként adtam meg, jóllehet egy jó nagyszótárban a ’zóna’, ’sáv’, ’körzet’, ’ég
öv’, ’földöv’, ’öv’ stb. jelentéseket is megtalálja az olvasó. Ez azonban -  nézetem 
szerint -  feleslegesen növelte volna a terjedelmet.

Másodsorban könyvem magyar rövidítésszótár. Az olvasóban, aki csak egy futó 
pillantást is vet a szótár lapjaira, megfogalmazódhat kétely ezen állítás igazság- 
tartalmát illetően. A magyar jelzőn ugyanis nem azt értem, hogy a könyv kizárólag 
magyar nyelvű rövidítéseket és mozaikszavakat tartalmaz, hanem azt, hogy mind
azt igyekeztem felvenni a könyvbe, ami a magyar -  tudományos kutatást végző,
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Előszó 8

utazó, gazdasági ügyeit intéző vagy csak egyszerűen a világban tájékozódni kívá
nó -  olvasó számára fontos lehet. De mit is jelent az a szó, hogy fontos? Egy szótár
használó számára mindig az a fontos, amit éppen keres. Ennek az igénynek azon
ban egy válogatott anyagot tartalmazó szótár nem mindig tud megfelelni. S mivel 
nem törekedtem teljességre, így a válogatás szükségképpen csak szubjektív lehet. 
Annyit ér ez a szótár, amilyen arányban az olvasók megtalálják benne a keresett 
rövidítéseket. Ha döntő többségük benne van, akkor a válogató jó munkát vég
zett, ha nincs, akkor a könyv szerzője feleslegesen dolgozott, s erőfeszítései hiába
valónak bizonyultak. A felvetett kérdésre végső soron tehát csak könyvem tényle
ges használói adhatnak választ.

A magyar rövidítések közül -  ha teljességre nem is törekedtem -  a lehető legtöbb 
rövidítést és mozaikszót igyekeztem felvenni a szótárba. A latin, francia, német és 
angol rövidítések esetében pedig azt mérlegeltem, hogy ezek mennyire voltak lé
nyegesek a múltban, illetve mennyire lényegesek ma a magyar kultúra számára. 
A többi idegen nyelvi (eszperantó, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szlovák 
stb.) rövidítés esetében csak a legfontosabbakat válogattam be a könyv anyagába.

★

Válogatás a szótár egy másik értelemben is. Nevezetesen, számtalan szakmai rö
vidítést gyűjtöttem össze (földrajzi, informatikai, jogi, katonai, közgazdasági, 
mezőgazdasági, orvosi, politikai, repülési, űrhajózási, zenei stb.), de ezek a szak
területek nem egyenlő mértékben szerepelnek a szótárban. A válogatás azt is je
lentette számomra, hogy bizonyos területeket erőteljesen preferáltam (ilyen min
denekelőtt az informatika, a közgazdasági és üzleti rövidítések, valamint a könyv
kiadással, az EU-val és az utazással kapcsolatos kifejezések). Ebből a szempontból 
is azt az elvet próbáltam meg érvényesíteni, hogy mennyire fontosak ezek a rövidí
tések a ma embere számára, s milyen gyakorisággal szerepelnek a napi sajtóban. 
Lényeges szempont volt számomra -  már csak érzelmi okok miatt is - , hogy a ki
sebbségi magyar szervezetek ugyanolyan hangsúlyosak legyenek, mint az ittho
niak. Hiszek ugyanis a magyar kultúra és a magyar nemzet egységében. S a legke
vesebb, amit ez ügyben egy szótárkészítő tehet, hogy ugyanolyan jelentőséget tulaj
donít -  példának okáért -  egy budapesti vagy egy kárpátaljai ifjúsági szervezetnek.

Munkám legeredetibb részének a magyar folyóiratcímek -  mégpedig mind a 
történetiek, mind pedig a ma is megjelenők -  rövidítéseinek egységesítését tekin
tem. Ma ugyanis a magyar történeti, irodalomtörténeti, néprajzi hivatkozások
ban különböző módon adják meg ugyanazt a folyóiratot. A szótárban megkísé
reltem -  bizonyos elvek mentén -  egységesíteni, közös nevezőre hozni ezeket a fo
lyóirat-rövidítéseket. Kiegészítettem szótáram anyagát különféle jelek 
(IPA-átírás; bibliai, csillagászati, matematikai, meteorológiai és növénytani je
lek; chates jelek, fontnevek; római számok; morzejelek; országjelzések) feloldása
ival. Ezt a részt az olvasó a függelékben találja meg.

Külön problémát jelentett számomra a történeti anyag feldolgozása. Az a kér
dés fogalmazódott meg ugyanis, hogy van-e egyáltalán helye a történeti anyagnak



9 Előszó

egy ma használatos rövidítésszótárban. Végül úgy döntöttem -  nem tagadva meg 
ezzel eredeti szakmámat hogy a történeti szempontból fontos rövidítések is sze
repeljenek. A döntéskor azonban még nem sejtettem, hogy milyen terhet is vet
tem magamra. Egyrészt hatalmas mennyiségről van szó, másrészt az anyag csak 
különböző bibliográfiák, kézikönyvek rövidítés jegyzékeiben, azaz szétszórva 
található. A történeti anyagra (tört) minősítéssel hívom fel a figyelmet. Ezzel vi
szont a szótár jótállási idejét rövidítettem meg jelentősen, hiszen ami ma még lé
tező szervezet, az lehet, hogy holnap már nem létezik. Mégis ezt a módszert vá
lasztottam, ugyanis a történeti és a kurrens anyag keveredését nagyobb veszély
nek tartottam a gyors elavulásnál. Arra kérem olvasóimat, jelezzék, ha még ma is 
él egy szervezet, egy cég, amelyet már volt szerencsém eltemetni. S gondoljanak 
arra a mondásra, hogy akinek halálhírét költik, az örökké fog élni. Ugyancsak je
lezzék, kérem, ha egy szervezet időközben megszűnt.

★

Áttekintettem és sokat tanultam a ma forgalomban levő külföldi rövidítésszótá
rak tartalmi és formai megoldásaiból, de változtatás nélkül egyiket sem követ
tem. A szótár formai megoldásai tehát egyediek, s ezek kialakításában nagy segít
ségemre voltak kötetem lektorai, Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila, valamint 
A Magyar Nyelv Kézikönyvtára sorozatszerkesztője, Tolcsvai Nagy Gábor. Munká
jukat ezúton is szeretném megköszönni.

Szólnom kell még egy internetes forrásról. Létezik ugyanis egy magyar web
hely, amely rövidítéseket gyűjt (www.rovidites.hu). Az anyaggyűjtés során tudato
san nem használtam ezt a forrást. Az anyaggyűjtés befejezése után azonban az ál
talam összegyűjtött anyagot elküldtem a honlap szerkesztőjének, Fülöp Antal
nak, aki volt szíves kigyűjteni az én anyagomban nem szereplő rövidítéseket (több 
ezer tételt). Ezek közül több százat beépítettem a szótárba (különösen a chatelők ál
tal használt rövidítéseket). Ezúton is szeretném kifejezni hálámat önzetlen segítsé
géért, egyben olvasóimat arra kérem, hogy amennyiben nem találnak egy rövidí
tést, forduljanak bizalommal a fenti adattárhoz.

Az egyes szakanyagokat barátaim, könyvkiadói kollégáim is áttekintették: 
Farkasvölgyi Frigyesné (orvosi), Gábor Luca (jog), Kis Ádám (informatika) és 
Ládonyi László (sport). Segítségüket ezúton is megköszönöm.

★

Az egyes szócikkek a következő részekből állnak:
♦ A szócikk első helyén áll a félkövér betűből szedett rövidítés. Ha az illető rövi

dítés más formában is használatos, akkor szögletes zárójelben (pl. A. Acad. [Acta 
Acad.]) megadom ezeket a formákat is. Ebben az esetben a zárójeles alak bekerül 
a szótár megfelelő helyére is. Ott azonban nem szerepel a rövidítés feloldása, csak 
egy utaló a megfelelő helyre (pl. Acta Acad. -> A. Acad. [Acta Acad.]).

Általában az általam preferált forma szerepel az első helyen, de ez alól a sza
bály alól szép számmal akadnak kivételek.
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♦ Ezután következik a rövidítés vagy mozaikszó feloldása. Minden egyes eset
ben a magyar változat kerül az első helyre (több feloldás esetén betűrendben). Ezt 
követik azok a magyar megfelelők, amelyeket valamilyen szaknyelvi minősítéssel 
(cég, cím,földr, inf, közg, nyelv, nyomd, orv,pszich, sport, tört stb.) láttam el. Ezek a 
minősítések dőlt betűsek, továbbá betűrendben követik egymást, feloldásukat 
megtalálják az olvasók a szótárban.

♦ Ezután következnek az idegen nyelvi alakok (ang,fr, lat, ném, ol, or,svéd stb.). 
A nyelvi minősítések itt is dőlt betűből szedettek, és szigorú betűrendben követik 
egymást (tehát nem a feloldások, hanem a nyelv szerinti sorrendben). Ezek a mi
nősítések mindig az illető kifejezés nyelvi hovatartozására utalnak, s nem másra 
(pl. nem az illető cég nemzetiségére).

♦ Ezt követi az illető rövidítés eredeti nyelvű formája, majd a fordítás, jelentés
megadás félidézőjelben (pl. AAB ang chat all to all broadcast ’körkörös üzenet- 
közvetítés’). Abban az esetben, ha a nyelvi minősítéshez még más, szaknyelvi mi
nősítés is társul, akkor ezek is betűrendben követik egymást (tehát ang, ang chat, 
ang inf, ang nyomd, ang sport stb.).

♦ Végül csúcsos zárójelbe kerültek az esetleges magyarázatok (pl. (német poli
tikai párt)).

♦ Az egyes jelentéseket kis jellel (♦) választottuk el egymástól.
★

A rövidítések és mozaikszavak betűrendbe sorolása is okozott gondokat. Végül a 
következő sorrend mellett köteleztük el m agunkat: a a. A A. á á. Á Á. A0 Al A2 
A& AA stb.

A legnagyobb problémát a szótár összeállításakor a rövidítések helyesírása, s 
főként a különböző nyelvű rövidítések helyesírásának összehangolása okozta. Az 
angol nyelvben (bár rögzített szabályai nem voltak és ma sincsenek) egyre inkább 
terjed -  függetlenül attól, hogy rövidítésről vagy pedig mozaikszóról van-e szó -  a 
pont nélküli nagybetűs rövidítésalak és a feloldások első betűinek nagybetűs for
mája (mintha cím lenne). Ezt a valóban egyszerű formát kezdik más nyelvek, így 
a magyar is átvenni (pl. ARR Arrival ’megérkezés’). Különösen az internetes rövi
dítés-adattárak járnak elöl ennek a -  szerintem helytelen -  formának az elterjesz
tésében. A fentiek ellenében a magyar rövidítések helyesírásában azokat a tradi
cionális formákat követtem, amelyeket a magyar helyesírás szabályai előírnak, s 
amelyeket Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila helyesírási kézikönyvükben (He
lyesírás. Budapest, 2005, Osiris, 358^-08. p.) részletesen is kifejtettek. Időnként 
azonban meg kellett hajolnunk a kialakult gyakorlat előtt, hiszen vannak olyan 
formák, amelyek ellentmondanak a fenti elveknek, mégis oly mértékben elterjed
tek a nyelvhasználatban, hogy megváltoztatásukra nem láttam lehetőséget. Meg
nyugtatásul mondom, hogy ilyenek szép számmal találhatók akár a német Du
den, akár az oxfordi rövidítésszótárban. Ugyancsak lehetetlen feladatnak bizo
nyult a különböző nyelvek (angol, francia, német, latin) helyesírási gyakorlatát 
egy szintre hozni, így ezzel nem is kísérleteztem. Ezeket a helyesírási eljárásmó
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dókat valamelyest -  az ésszerűség határáig -  közelítettem egymáshoz, de az alap
vető különbségeket tudatosan meghagytam közöttük (pl. lat a. u. c. ab űrbe 
condita -  ang ATV airport transit visa). Még nagyobb problémát jelentett a rövi
dítések végi pontok egységesítése, valamint a rövidítés betűi közötti szóköz meg
létének vagy hiányának kérdése. Ezekben a kérdésekben -  sok száz rövidítésszó
tár, adattár, gyűjtemény, internetes portál áttekintése után -  úgy tűnik számom
ra, teljes a zűrzavar és a bizonytalanság. Tőlem telhetőén ezeket is megkíséreltem 
egységesíteni, de itt is sok kompromisszumra kényszerültem. Egy szó, mint száz, 
ha olvasóm valamelyik lapban a szótáramban szereplő formától eltérő helyesírá- 
sú alakot talál (pl. 1. g. low grade helyett lg, lg., l.g., L.G., L. G., LG stb.), attól 
még az ugyanannak a kifejezésnek a rövidítése. Minden ilyen formának a felvéte
le azonban áttekinthetetlenné tette volna a szótárat. Tudományosabb nyelven ezt 
úgy is megfogalmazhatnám, hogy a preskriptív (előíró) és a deskriptiv (leíró) elv 
egyikét sem követtem, hanem a kettő között egyensúlyoztam. Annak eldöntését, 
hogy milyen eredménnyel, kritikusaimra és olvasóimra bízom. Régi sportegyesü
letek, cégek, folyóirat- és könyvcímek esetében az eredeti írásmódot közöljük, 
minden más esetben a ma érvényes helyesírást követtük.

A tematikus anyaggyűjtéssel párhuzamosan, hat-nyolc hónapja az általam ol
vasott lapokat is (HVG, Magyar Nemzet, Népszabadság, The New York Review of 
Books, The Economist, TLS) szisztematikusan figyelem, rövidítésekre vadászva. 
Meg kell mondanom, hogy míg a munkálatok elején heti egy-két tucattal szapo
rodott a szótár, az utóbbi hetekben már csak egy-két új akadt, de mindig akadt új! 
Ez egyben figyelmeztetés is számomra, tehát semmi okom azt gondolni, hogy az 
elkövetkező hetekben-hónapokban ez másként történne. Új rövidítések naponta 
születnek, ezek viszont már csak egy új kiadásba kerülhetnek be. Ezért arra ké
rem könyvem olvasóit, ha -  a hibákon túl -  olyan rövidítésekre akadnak, amelyek 
fájóan hiányoznak szótáramból, értesítsenek (kiadó@osirismail.hu). Köszönettel 
veszek minden javaslatot.

A szótár francia, latin, német és angol anyagát sorrendben Saly Noémi, Németh 
György, Krász Lilla és Kollár Judit nézte át és ellenőrizte. Áldozatos munkájukat 
köszönöm. Ugyancsak köszönettel tartozom Jánosi Zsuzsának, aki a beírás fáradsá
gos munkáját végezte, továbbá a kötet szöveggondozójának és korrektorának, 
Macskássy Zsuzsának, valamint a könyv tipográfusának, Környei Anikónak és mű
szaki szerkesztőjének, Kurucz Dórának. Nélkülük ez a munka soha nem született 
volna meg. Ugyanakkor a felelősség minden hibáért csakis és kizárólag az enyém.

Mint minden munkámat, ezt is az Országos Széchényi Könyvtár 391-es aszta
lánál, illetve Alsóörsön írtam. A könyvtár munkatársai -  mint mindig -  most is 
erejük felett támogattak. Külön is köszönetét mondok Bánki Zsoltnak, Berke 
Barnabásnénak, Gazdag Tibornénak, Keresztúri Mariannák, Lakatos Évának, 
Lakatos Andrásnak és Somogyi Pálnénak.

Alsóörs, 2005. április 25.
Gyurgyák János





a ár (területmérték) ♦ mat atto (10~18)
♦ orv aorta ♦ zene a-moll ♦ ang acre (te
rületmérték, 4047 m2) ♦ ném akzep
tiert ’elfogadva’
a. alá ♦ alatt, alatti ♦ alsó »or» artéria
♦ ang and ’és’ ♦ fr  an, année ’év’ ♦ lat 
anno ’évben’ ♦ lat annus ’év’ ♦ lat ante 
’előtt’ ♦ ném auch ’is’
A fiz  amper ♦ fiz  albedó (atomsúly) ♦ 
fiz  nukleonszám ♦ gk Ausztria ♦ kém 
adenozin ♦ orv (vércsoport) ♦ zene 
A-dúr ♦ zene alto ’alt’ ♦ ang association 
’egyesület’ ♦ lat orv alveolaris ’alveo- 
láris’ ♦ ném közg Akkreditív ’okmá
nyos meghitelezés’
A. földr Alacsony- ♦ földr Alsó- ♦ földr 
Alpok ♦ lat cím Acta ♦ lat Aulus (név) ♦ 
ném Altertum ’ókor’ 
á ár (egységnyi mennyiség meghatá
rozott ára)
ä fr  (egységnyi mennyiség meghatáro
zott ára)
A átmeneti szabvány 
Áfiz  angstrom
A0 nyomd (papíralak, 841 x 1189 mm) 
A1 közg kiváló minőségű ♦ nyomd (pa
píralak, 594x841 mm)
A2 nyomd (papíralak, 420x594 mm) 
A2B ang közg administration to busi
ness ’hivatal-cég kapcsolat’
A2C ang közg administration to 
consumer ’hivatal-fogyasztó kap
csolat’
A3 nyomd (papíralak, 297x420 mm) 
A4 nyomd (papíralak, 210x297 mm) 
A/4 nyomd (könyvformátum,
202x285 mm)

Á4GM cég tört Április 4. Gépipari 
Művek
A5 nyomd (papíralak, 148x210 mm) 
A/5 nyomd (könyvformátum,
142x197 mm)
A6 nyomd (papíralak, 105x 148 mm) 
A/6 nyomd (könyvformátum,
99x137 mm)
A7 nyomd (papíralak, 74 x 105 mm)
A8 nyomd (papíralak, 52x74 mm)
A9 nyomd (papíralak, 37 x  52 mm)
A10 nyomd (papíralak, 26x37 mm) 
A&A ang additions and amendments 
’kiegészítések és módosítások’
A&C lat addenda et corrigenda ’ki
egészítések és javítások’
A&E ang accident and emergency 
’baleset és vészhelyzet’
A&H ang accident and health ’baleset 
és egészség’
A&I ang accident and indemnity 
’káreset és kártalanítás’
A&M ang ancient and modern ’ősi és 
modern’
A&N ang kát army and navy ’száraz
földi erő és haditengerészet’
A&P ang advertising and promotion 
’hirdetés és promóció’
A&S ang accident and sickness ’bal
eset és betegség’ 
aa orv ana (egyenlő mennyiség)
aa. lat orv artériáé ’artériák’ 
a. a. ang after arrival ’megérkezés után’ 
a. a. [a/a] lat ad acta (irattárba helye
zendő)
a. a. [AA] ang author’s alteration 
’szerzői változtatás’
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a. A. ném andere Ansicht ’más nézet’ ♦ 
ném anderer Ansicht nach ’más nézet 
szerint’ ♦ ném andere Auffassung ’más 
felfogás’ ♦ ném anderer Auffassung 
nach ’más felfogás szerint’
AA ang American Airlines (amerikai 
légitársaság) ♦ ang appointing autho
rity ’kinevezésre jogosult hatóság’ ♦ 
ang orv anonymous alcoholics ’anonim 
alkoholisták’ ♦ fr  Agence d’Athénes 
(görög hírügynökség) ♦ lat Augusti- 
niani ab Assumptione (asszumpcionis- 
ták) ♦ lat orv aplasticus anaemia (vele
született vérszegénység) + sp Aerolíneas 
Argentinas (argentin légitársaság) ♦ tör 
Anadolu Ajansi (török hírügynökség) 
AA -> a. a. [AA]
AAA ang chat again and again ’újra 
meg újra’
AAAAAA ang Association for Allevia
tion of Asinine Abbreviations and Ab
surd Acronyms ’Társaság a Csacsi Rö
vidítések és a Képtelen Betűszavak 
Csökkentésére’
AAAS ang American Academy of Arts 
and Sciences ’Amerikai Művészeti és 
Tudományos Akadémia’
AAB ang chat all to all broadcast ’kör
körös üzenetközvetítés’ 
a. a. C. lat anno ante Christum ’Krisz
tus születése elő tti... évben’
AAC sport tört Aradi Athletikai Club 
A. Acad. [Acta Acad.] lat cím Acta 
Academiae Scientiarum Hungaricae
A. Acad. Paed. Agr. [Acta Acad. 
Paed. Agr.] lat cím Acta Academiae 
Paedagogicae Agriensis
A. Acad. Paed. Szeg. [Acta Acad. 
Paed. Szeg.] lat cím Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis
A. Acad. Paed. Nyír. [Acta Acad. 
Paed. Nyír.] lat cím Acta Academiae 
Paedagogicae Nyíregyháziensis

AAD ang accompanying administ
rative document ’adminisztratív kí
sérő okmány’ —»AKO 
AADS ang kát army air defense sys
tem ’légvédelmi rendszer’
AAEW ang kát Atlantic airborne 
early warning ’atlanti repülőgépes ko
rai riasztás’
AAF ang kát Allied Air Forces (szö
vetséges légierő) ♦ ang kát Army 
Air Forces (USA hadseregének légi
ereje) ♦ fr  Aigle Azur (francia légitár
saság)
AAFCE ang kát Allied Air Forces 
in Central Europe ’Közép-európai 
Szövetséges Légierő’ 
a. a. i. [AAI] ang abbreviations, acro
nyms and initialisms ’rövidítések, 
mozaikszavak és kezdőbetűkből ösz- 
szeállított rövidítések’
AAIP ang American Association of 
Independent Publishers ’Független 
Kiadók Amerikai Szövetsége’
AAFNE ang kát Allied Air Forces 
in Nothern Europe ’Észak-európai 
Szövetséges Légierő’
AAFSE ang kát Allied Air Forces 
in Southern Europe ’Dél-európai 
Szövetséges Légierő’
AAG ang kát air adjutant-general ’fő
hadsegéd a légierőnél’
A. Agr. [Acta Agr.] lat cím Acta Agro-
nomica Hungarica
AAH ang Aloha Airlines (amerikai
légitársaság)
AAK cég Állami Autópálya-kezelő Rt. 
AAL ang Academy of Art and Lite
rature ’Művészeti és Irodalmi Akadé
mia’ ♦ ang American Airlines (ameri
kai légitársaság)
AAL Arab Államok Ligája -» LAS 
A. Alim. [Acta Alim.] cím Acta Ali- 
mentaria Hungarica
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A M  Alpok-Adria Munkaközösség ♦ 
mg Anti-Apartheid Movement ’Apart
heidellenes Mozgalom’» ang kát air- 
to-air missile ’levegő-levegő rakéta’ 
AAMOF ang chat as a matter of fact 
’ami azt illeti’
AAnthr. ang dm  American Anthropo
logist
A. Ant. [Acta Ant.] lat dm  Acta Anti
qua Hungarica
a. a. O. ném am anderen Ort ’más he
lyen’
AAP ang Association of American 
Publishers ’Amerikai Könyvkiadók 
Egyesülete’ ♦ ang Australian Associa
ted Press Information Services (auszt
rál hírügynökség)
AAPC ang All African People’s Con
ference ’Afrikai Népek Konferenciája’ 
a. a. r. ang against all risks ’minden 
kockázat ellen’ ♦ ang after action re
port ’az esemény utáni beszámoló’ ♦ 
ang aircraft accident record ’beszá
moló a légi balesetről’ ♦ ang average 
annual rainfall ’évi átlagos csapadék’ 
AAR orv antigén-antitest reakció ♦ 
ang Asiana Airlines (dél-koreai légi- 
társaság)
A. Arch. [Acta Arch.] lat dm Acta 
Archeologica Hungarica 
AAS ang atomic absorbtion spectro
metry ’atomabszorbciós spektromet- 
ria’ ♦ ang kat army air service ’légi 
szolgálat a hadseregben’
A’asia ang Australasia ’Ausztálázsia’ 
AASM ang Associated African States 
and Madagascar ’Társult Afrikai Álla
mok és Madagaszkár’
AASR ang airport and airways sur
veillance radar ’a repülőtereket és a 
légitársaságok gépeit figyelő radar’ 
AÁSz Amerikai Államok Szervezete 
-> OAS

AAT anginf average access time ’át
lagos hozzáférési idő’
AATA ang Anglo-American Tourist 
Association ’Angloamerikai Turista
egyesület’
AATC ang automatic air traffic cont
rol ’automatikus légiforgalom-irányí- 
tás’
AaTh dm  (Aarne-Thompson-féle 
népmese-katalógus)
AATUF ang All-African Trade Union 
Federation ’Összafrikai Szakszerveze
ti Szövetség’
AAU ang Amateur Athletic Union 
Association of American Universities 
’Amerikai Egyetemek Amatőr Atléti
kai Szövetsége’
AAUP ang American Association of 
University Presses ’Egyetemi Kiadók 
Amerikai Egyesülete’
AAV ang orv adeno-associated viruses 
’adenovírusok sejttenyészetében sza
porodó vírusok’
AAW ang Afriqiyah Airways (líbiai 
légitársaság)
AAY ang Allegiant Air (amerikai légi- 
társaság)
ab. ang közg abonnement ’előfizetés’
ab. -» abr. [ab.]
a/b ang airbone ’üreges csont’ 
ab’ sp abril ’április’ 
a. B. ném auf Bestellung ’megrende
lésre’
Ab orv abortusz ♦ ang orv antibody 
’antitest’
AB Alkotmánybíróság ♦ orv (vércso
port) ♦ tört abortuszbizottság ♦ ang 
advisory board ’tanácsadó testület’ ♦ 
ang airborne ’légi úton szállított’ ♦ ang 
air base ’légibázis’ ♦ ang inf automated 
bibliography ’számítógépes bibliográ
fia’ ♦ lat dm Analecta Bollandiana ♦ 
ném allgemeine Bedingungen ’általá-
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nos feltételek’ ♦ ném armierter Beton 
’vasbeton’ ♦ sv Aktiebolag ’részvény- 
társaság’ —> AG -» N. V. —> Rt. —> SA 
á. b. állandó belépő 
ÁB állandó bizottság ♦ cég tört Állami 
Biztosító ♦ tört állambiztonság, állam
biztonsági
ABO orv (vércsoport)
ABA kém apszcizinsav ♦ ang Amateur 
Boxing Association ’Amatőrboksz- 
szövetség’ ♦ ang American Bar Asso
ciation ’Amerikai Ügyvédek Egyesü
lete’ ♦ ang American Book Award 
(amerikai könyvdíj) ♦ ang American 
Booksellers Association ’Amerikai 
Könyvkereskedők Egyesülete’ ♦ lat 
Antoniani Benedictini Armeni (me- 
chitaristák)
ab abs. lat ab absurdo ’képtelenség
ből’
ab aet. lat ab aeterno ’öröktől fogva’ 
AbändG ném Abänderungsgesetz 
’módosító törvény’ 
ab ant. lat ab antiquo ’ősidők óta’ 
abb. ang abbey ’apátság’
Abb. ném Abbildung ’ábra’
ABB ang cég Asea Brown Boveri ♦ ang 
közg activity based budgeting ’tevé
kenységalapú költségvetés-tervezés’ ♦ 
ném Arbeitsbeschreibungsbogen 
’munkaköri leírási ív’
ABBA seed Agnetha Fältskog, Björn 
Ulvaeus, Benny Andersson, Anni- 
Frid Lyngstad (a népszerű svéd zene
kar tagjainak nevéből képzett rövidí
tés)
abbr. [abbrev.] ang abbreviation ’rö
vidítés’ ♦ lat abbreviatio ’rövidítés’ 
ÁBBSZ általános bányászati bizton
sági szabályzat
ABC tört Antibolsevista Comité ♦ ang 
advance booking charter (előre váltott 
jegy chartergépre) ♦ ang America,

Britain, Canada ’Amerika, Nagy-Bn 
tannia, Kanada’ ♦ ang cég American 
Broadcasting Company (amerikai 
műsorszóró vállalat) ♦ ang atomic, 
biological, and chemical (weapons 
or warfare) ’atom-, biológiai és vegyi 
(fegyverek vagy hadviselés)’ ♦ ang 
Australian Broadcasting Comission 
’Ausztrál Rádióhivatal’ ♦ ang auto
matic brake control ’automatafék- 
ellenőrzés’ ♦ ang inf Atanasoff-Berry 
computer ’Atanasoff-Berry-számító- 
gép’
ABCA ang America, Britain, Canada, 
Australia ’Amerika, Nagy-Britannia, 
Kanada, Ausztrália’
ABC-államok földr Argentína, Brazí
lia, Chile
ABCD ang tört American, British, 
Chinese, Dutch ’amerikai, brit, kínai, 
holland’ (hadviselő felek a Csendes
óceán térségében) 
abd. abdikáció ♦ abdominális ♦ ang 
abdication ’lemondás’
ABD ang Air Atlanta Icelandic (izlan
di légitársaság) ♦ fr Agence Burun- 
daise de Presse (burundi hírügynök
ség)
ABE orv akut balszívfél-elégtelenség 
ABEd ang Bachelor of Arts in Educa
tion (pedagógiai főiskolai diploma) 
ABEDA ang cég Arab Bank for Eco
nomic Development in Africa ’Arab 
Bank Afrika Gazdasági Fejlesztésére’ 
ABEND ang inf abnormal end ’rend
ellenes befejezés’
ÁBEÓ tört általános baleset-elhárító 
és egészségvédő óvó rendszabály 
Aber. [Mm] földr Aberdeen (GB) 
ab exp. lat ab experto ’tapasztalatból’ 
abf ang absolute bloody final (italfaj
ta, kb. ’az utolsó végzetes’)
Abf. ném Abfahrt ’indulás’
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ÁBF Állami Bankfelügyelet 
A.B.F.R. A boldog feltámadás remé
nyében (sírfeliratokon)
Abg. ném Abgabe ’adó, illeték’ ♦ ném 
Abgeordnete ’képviselő’
ABG ném cím Archiv für Begriffsge
schichte
ABGB ném jog Allgemeines Bürger
liches Gesetzbuch ’Általános polgári 
törvénykönyv’
abgedr. ném abgedruckt ’kinyom
tatott’
abgk. ném abgekürzt ’rövidített’
AbgO ném közg Abgabeordnung ’adó
törvény’
Abh. ném Abhandlung ’értekezés’
AB h.jog alkotmánybírósági határo
zat
ABH angjog actual bodily harm ’köny- 
nyű testi sértés’ ♦ sp Aebal Aerolineas 
de Baleares (spanyol légitársaság) 
ab hód. lat ab hodierno ’mától’
ABI ol Associazione Bancaria Italiana 
’Olasz Bankszövetség’
ÁBI Állami Balettintézet 
Ábif Állami Biztosításfelügyelet 
ab immem. lat ab immemoriali tem
pore ’emberemlékezet óta’ 
ab inc. lat ab incunabulis ’kezdettől 
(ti. a pólyától) fogva’ 
ab. init. lat ab initio ’kezdettől fogva’ 
ab inst. lat ab instantia ’bizonyítékok 
hiányában’
ab int. lat ab intestato ’végrendelet 
nélkül’
ab inv. lat ab invisis ’látatlanban’
A. Bioch. [Acta Bioch.] lat cím Acta 
Biochimica et Biophysica Hungarica 
A. Bioi. [Acta Bioi.] lat cím Acta Bio- 
logica Hungarica
ABIOS ang inf advanced basic input/ 
output system ’bővített bemeneti/ki- 
meneti alaprendszer’

ab ir. lat ab irato ’haragból’
ABIST ang inf automatic built in self- 
test ’automatikus beépített önellenőr
zés’
ABIT tört Antibolsevista Ifjúsági Tá
bor
Abk. ném Abkommen ’megállapodás’ 
Abk. [Abkzg.] ném Abkürzung ’rövi
dítés’
ÁBKSZ Árvízvédelmi és Belvízvédel
mi Központi Szervezet 
Abkzg. -» Abk. [Abkzg.] 
abl. lat nyelv ablativus ’határozó eset’ 
Abl. ném Ablehnung ’elutasítás’ ♦ ném 
Ablieferung ’szállítás’ 
abl. abs. lat nyelv ablativus absolutus 
(egyfajta igeneves szerkezet)
Abl.-Fr. ném Ablieferungsfrist ’szállí
tási határidő’
ABLJ ang adjustable buoyancy life
jacket ’felfújható mentőmellény’
ABM ang Anti-Ballistic Missile (a 
ballisztikusrakéta-elhárító rendsze
rekről szóló szerződés megnevezése) ♦ 
ang chat a big mistake ’nagy hiba’ ♦ 
ang inf asynchronous balanced mode 
’aszinkron szimmetrikus mód’ ♦ ang 
kát anti-ballistic missile ’ballisztikus
rakéta-elhárító’ ♦ ang közg activity 
based management ’tevékenységalapú 
irányítás’ —> TAI
ABMEWS ang kát anti-ballistic mis
sile early warning system ’balliszti- 
kusrakéta-elhárítók korai figyelmez
tető rendszere’
ÁBMH tört Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal
ABMIS ang kát anti-ballistic missile
intercept system ’ballisztikusrakéta-
elhárító rendszer’
abn. [ABN] ang airborne ’légi úton
szállítva’
Abn -> Aber. [Abn]
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Abn. ném Abnahme ’átvétel’
ABN ang tört Anti-Bolshevik Bloc of 
Nations ’Nemzetek Antibolsevista 
Szövetsége’
ABN Amro hol cég Algemeene Bank 
Nederland, Amsterdam-Rotterdam 
’Holland Általános Bank, Amster
dam-Rotterdam’
ÁBNYO tört Állambiztonsági Nyil
vántartó Osztály 
ABO ang inf abort ’megszakítás’ 
A-bomb ang atom bomb ’atombomba’ 
ab őrig. lat ab origine ’kezdettől fogva’ 
ABOSZ Asztmás és Allergiás Betegek 
Országos Szövetsége 
A. Bot. [Acta Bot.] lat cím Acta Bota- 
nica Hungarica 
Abp. ang archbishop ’érsek’
ABP ang orv arterial blood pressure 
’artériás vérnyomás’ ♦ fr  Agence Bé- 
nin-Presse (benini hírügynökség) 
ABPA ang Australian Book Publi
shers’ Association ’Ausztrál Könyv
kiadók Egyesülete’
ABQ ang Airblue (pakisztáni légitár
saság)
abr. ang abridged ’rövidített’ ♦ fr  ab- 
régé ’rövidített’
abr. [ab.] ang abridgement ’rövidítés’ 
Abr. ném közg Abrechnung ’elszámo
lás’
ABR ang Air Contractors (ír légitár
saság) ♦ ang inf area border router 
’körzethatár-útválasztó’ 
ábr. ábra ♦ ábrázolás 
Ábr. Foly. cím Ábrázolt Folyóirat 
abrév./r abréviation ’rövidítés’
abs. ang absolute ’teljes’ ♦ ang absence 
’hiányzás’ ♦ ang absent ’hiányzó’ ♦ lat 
absolutus ’teljes, tökéletes’
abs. [abstr.] ang abstract ’kivonat’ 
Abs. ném Absatz ’bekezdés’ ♦ ném 
Absender ’feladó’

ABS ang Athabaska Airlines (kanadai 
légitársaság) ♦ ang közg alternate bil
ling system ’alternatív számlázási 
rendszer’ ♦ ném Antiblockierungssys- 
tem ’blokkolásgátló rendszer’
Abschl. ném Abschluß ’zárlat’ 
Abschn. ném Abschnitt ’szakasz’ 
Abschr. ném Abschrift ’másolat’ 
ABSEND ang chat absent by self-en
forced net deprivation ’önmegtartóz
tató netnélkülözés miatt távol’ 
abstr. -> abs. [abstr.] 
absz. abszolút 
abt. ang about ’körülbelül’
Abt. ném Abteilung ’részleg’
ABTA ang Association of British Tra
vel Agents ’Brit Utazási Irodák Szö
vetsége’
Abtr. ném jog Abtretung ’engedmé
nyezés’
Abtv. jog az Alkotmánybíróságról szó
ló törvény
ABVND ang chat absent by voluntary 
net deprivation ’önkéntes netnélkü
lözés miatt távol’
abv. ang above ’felett’
ABv.jog alkotmánybírósági végzés
abw. ném abweichend ’eltérő’ ♦ ném 
közg abwertend ’leértékelve’
Abw. ném Abweichung ’eltérés’
ABX ang ABX Air (amerikai légitár
saság)
abz. ném közg abzüglich ’levonásával’ 
Abz. ném Abzahlung ’részletfizetés’ 
ac azbesztcement
ac. ang acid ’sav’ ♦ ang activity ’tevé
kenység’ ♦ lat orv acutus ’akut’ 
ac. [acid.] lat acidum ’sav’ 
a. c. ang author’s correction ’szerzői 
javítás’ *fr achat au comptant ’kész
pénzes vásárlás’ ♦ fr  année courante 
’folyó év’ ♦ fr  argent comptant ’kész
pénz’ ♦ fr  avec les compliments ’üd-
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vözlettel’ ♦ lat anno currente ’folyó 
évi’ ♦ lat anni currentis ’folyó évben’ ♦ 
lat orv ante cibum ’evés előtt’ ♦ ol közg 
a canto ’előleg’
a/c [A/C] ang közg account current 
’folyószámla’
a. C. [a. Chr.] lat ante Christum 
’Krisztus előtt’
Ac kém acetil ♦ vegyj aktínium 
AC ang air conditioning ’légkondicio
nálás’ ♦ ang alternating current ’vál
tóáram’ ♦ ang annual conference ’éves 
konferencia’ ♦ ang Arts Council ’mű
vészeti tanács’ ♦ ang Athletic Club ’at
létikai klub’ ♦ ang inf acoustic coupler 
’akusztikus csatoló’ ♦ ang inf analogue 
computer ’analóg számítógép’ ♦ ang 
inf automatic control ’automatikus 
vezérlés’ ♦ ang kát Air Command ’légi 
parancsnokság’ ♦ ang közg annual 
charge ’éves költség’ ♦ ang közg ave
rage cost ’átlagköltség’ ♦ lat Actio Ca- 
tholica
A. C. ang kát aircraft-carrier ’repülő
gép-hordozó (anyahajó)’ ♦ ang közg 
agent comptable ’számvevő’ ♦ fr  avo- 
cat-conseil ’ügyvéd’ ♦ fr  közg actions 
de capital ’részvénytőke’ ♦ fr közg 
agent de change ’tőzsdeügynök’
A/C ang aircraft ’légierő’
A/C -> a/c [A/C]
AC cseh cím Archivní Casopis 
AC&U ang Association of Colleges 
and Universities ’Kollégiumok és 
Egyetemek Szövetsége’
ACA ang Air Canada (kanadai légi- 
társaság) ♦ ang advisory committee on 
appointments ’kinevezésekkel foglal
kozó tanácsadó bizottság’ -» ktb ♦ ang 
American Communications Associa
tion ’Amerikai Híradástechnikai Szö
vetség’
acad. ang academical ’akadémiai’ ♦

ang academy ’akadémia’ ♦ fr  académie 
’akadémia’ ♦ fr  académique ’akadé
miai’
Acad. fran./r Académie franchise 
’Francia Akadémia’
Acad. med. ang Academy of medicine 
’orvosi akadémia’
Acad. mus. ang Academy of music 
’zeneakadémia’
Acad. sei. ang Academy of science 
’a tudományok akadémiája’
A. Cart. [Acta Cart.] lat cím Acta Car- 
tographica
ACAS ang jog advisory conciliation 
and arbitration service ’tanácsadó, bé
kéltető- és egyeztetőbizottság’
ACB ang inf automatic circuit-breaker 
’automatikus áramkör-megszakító’ 
ACB WS ang kát automatic chemical- 
biological warning system ’automa
tikus kémiai-biológiai figyelmeztető 
rendszer’
acc. ang account ’számla’ ♦ ang accep
ted ’elfogadott’ ♦ ang according ’sze
rint’ ♦ ang accelerate ’felgyorsít’ ♦ ang 
accuracy ’pontosság’ ♦ lat nyelv accu
sative  ’tárgyeset’
ACC ang accumulator ’akkumulátor’
♦ ang Allied Command Channel ’La 
Manche csatornái Szövetséges Parancs
nokság ♦ ang assistant chief constable 
’helyettes rendőrfőnök’ ♦ ang inf ac
count card calling ’hívókártyás hívás’
♦ ang nyomd automatic colour control 
’automatikus színvezérlés’ ♦ fr  közg 
accréditif ’okmányos meghitelezés’ 
ACCA ang Air Charter Carrier Asso
ciation ’Charter-légifuvarozók Szövet
sége’
ACCOA ang kém acetyl-coenzim ’ace- 
til-koenzim’
accom. ang accomodation ’szállás’ 
accomp. ang accompany ’kísér’
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accred. ang accredited ’meghatal
mazott’
accr. int. ang közg accrued interest 
’felgyülemlett kamatok’
ACCS ang közg automatic credit card 
service ’automatikus hitelkártya-szol
gáltatás’
acct. ang accountant ’könyvelő’ 
ACCU ang Association of C and C + + 
Users ’C és C + + Használók Szövetsé
ge’
acd. ang accord ’összhang’
ACD ang inf automated call distribu
tion ’automatikus híváselosztás’ (tele
fonközpontok intelligens híváselosztó 
rendszere)
AC/DC [AC-DC] ang fiz  alternating 
current/direct current ’váltóáram/ 
egyenáram’
ACDA ang Arms Control and Disar
mament Agency ’Fegyverzet-ellenőr
zési és Leszerelési Ügynökség’
ACDI ang inf asynchronous commu
nications device interface ’aszinkron 
átviteli eszközök csatlakozófelülete’ 
acdt. ang accident ’baleset’
ACE orv angiotenzinkonvertáló en
zim ♦ ang Association of Cultural Ex
change ’Kulturális Kapcsolatok Egye
sülete’ ♦ ang inf access control entry 
’hozzáférés-szabályozó bejegyzés’ ♦ 
ang inf automatic calling equipment 
’automatikus hívóberendezés’ ♦ ang 
inf automatic computer engine ’auto
matikus számítógépmotor’ ♦ ang kát 
Allied Commandation of Europe 
’Szövetséges Európai Parancsnokság’
♦ ang közg action for cooperation in 
economics ’közgazdasági együttmű
ködési program’
ACEA fr  Association des Construc- 
teurs Européens d’Automobiles 
’Európai Autógyártók Szövetsége’

ACEEEO ang Association of Central 
and Eastern European Election Offi
cials ’Közép- és Kelet-európai Válasz
tási Tisztségviselők Szövetsége’
ACF ang inf access control field ’hoz
záférést vezérlő mező’ 
ach.fir achat ’vásárlás’
ACh lat orv acetylcholinum ’acetil- 
kolin’
ACH ang közg automated clearing 
house ’elektronikus elszámolóház’
-» EEH
A. Chim. [Acta Chim.] lat cím Acta 
Chimica Hungarica 
A. Chir. [Acta Chir.] lat cím Acta 
Chirurgica Hungarica
a. Chr. -* a. C. [a. Chr.]
ACI ang Aircalin/Air Caledonie In
ternational (francia légitársaság) ♦ 
ang inf automatic card identification 
’automatikus kártyaazonosítás’ ♦ 
fir Agence Congolaise d’Information 
(kongói hírügynökség)
A. C. I ./r  közg assuré contre l’incen- 
die ’tűzkárbiztosítás’
ACIA ang inf asynchronous commu
nication interface adapter ’aszinkron 
adatátviteli illesztőegység’ 
acid. —> ac. [acid.]
ACIS ang Association of Computing 
and Information Sciences ’Számítás- 
technikai és Informatikai Tudomá
nyos Egyesület’
ack. ang acknowledged ’elfogadott’ 
ack. [ackdgt.] ang acknowledgement 
’köszönetnyilvánítás’
ACK ang chat acknowledgement 
’nyugtázva’
ACL ang Association for Computer 
Linguistics ’Számítógépes Nyelvé
szeti Társaság’ ♦ ang Italy Airlines 
(olasz légitársaság) ♦ ang average com 
bustion lenght ’átlagos égési hossz’
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-> ÁÉH ♦ ang inf access control list 
’hozzáférési lista’
ACM ang Association for Computing 
Machinery ’Számítógépgyártók Szö
vetsége’ ♦ ang inf accepted message 
’fogadott üzenet’ ♦ ang kat advanced 
cruise missile ’fejlett manőverező ro
botrepülőgép’
ACME fr  Association des Assureurs 
Coopératifs et Mutualistes Européens 
’Európai Szövetkezeti és Kölcsönös 
Biztosítók Szövetsége’ 
a. C. n. [a. Chr. n.] lat ante Christum 
natum ’Krisztus születése előtt’
ACN sp Agencia Chile Noticias (chi
lei hírügynökség)
ACNO fr  Associations des Comités 
Nationaux Olympiques ’Nemzeti 
Olimpiai Bizottságok Szövetsége’ 
ACNOA fr  Associations des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique ’Af
rikai Olimpiai Bizottságok Szövetsége’ 
ACNOE/r Associations des Comités 
Nationaux Olympiques d’Europe ’Euró
pai Olimpiai Bizottságok Szövetsége’ 
ACO ang alternating current output 
’váltakozó áramú kimenet’ ♦ ang inf 
alarm cut off indication ’riasztáski
kapcsolás jelzése’ 
ä cond./r ä condition ’feltételesen’ 
ACORN ang classification of residen
tial neighbourhoods ’lakóhely szerinti 
osztályozás’
ACP kém savanyú foszfatáz ♦ ang 
African, Caribbean and Pacific count
ries ’afrikai, karib-tengeri és csendes
óceáni országok’ -> ARCS -* AKP- 
Lánder ♦ ang inf automatic channel 
programming ’automatikus csatorna
programozás’ ♦ fr  Agence Comores 
Presse (Comore-szigeteki hírügynök
ség) ♦ fr  Agence Congolaise de Presse 
(kongói hírügynökség)

ACPI ang inf advanced configuration 
and power interface ’fejlett konfigurá
ciós és energiagazdálkodási felület’ 
ACPS ang alternating current power 
supply ’váltakozó áramú tápegység’ 
AC-pumpa Albert Champion-tápszi- 
vattyú
ACQ sp Nuevo Continente (perui lé
gitársaság)
Acquis fr  Acquis communautaires 
’közösségi vívmányok’
ACS ang inf allocate checkpoint space 
’kimentési terület kijelölése’
ACSE ang inf association control ser
vice element ’kisegítő-ellenőrző rész
egység’
ACSEV cég tön Arad-Csanádi Egye
sült Vasutak
ÁCSI tört Anyagmozgatási és Csoma
golási Intézet
ACST ang inf access time ’hozzáférési 
idő’
act. ang active ’aktív’ ♦ ang actor ’szí
nész’ ♦ ang actual ’tényleges’ ♦ lat 
nyelv activum ’cselekvő’
Act .fr  közg actif ’aktíva’
ACT ang inf actuator ’működtető’ ♦ 
ang average combustion time ’átlagos 
égési idő’ -» AEI ♦ ang közg advance 
Corporation tax ’társaságiadó-előleg’ 
A. C. T. angföldr Australian Capital 
Territory ’Ausztrál Fővárosi Terület’ 
Acta Acad. -* A. Acad. [Acta Acad.] 
Acta Acad. Paed. Agr. -» A. Acad. 
Paed. Agr. [Acta Acad. Paed. Agr.] 
Acta Acad. Paed. Szeg. -* A. Acad. 
Paed. Szeg. [Acta Acad. Paed. Szeg.] 
Acta Acad. Paed. Nyír. -* A. Acad. 
Paed. Nyír. [Acta Acad. Paed. Nyír.] 
Acta Agr. -> A. Agr. [Acta Agr.]
Acta Alim. -> A. Alim. [Acta Alim.] 
Acta Ant. -» A. Ant. [Acta Ant.]
Acta Arch. -> A. Arch. [Acta Arch.]
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Acta Bioch. -» A. Bioch. [Acta Bioch.] 
Acta Biol. -» A. Biol. [Acta Biol.] 
Acta Cart. -» A. Cart. [Acta Cart.] 
Acta Chim. —> A. Chim. [Acta Chim.] 
Acta Chir. -» A. Chir. [Acta Chir.] 
Acta Ethn. -* A. Ethn. [Acta Ethn.] 
Acta Geod. —> A. Geod. [Acta Geod.] 
Acta Geogr. -* A. Geogr. [Acta Geogr.] 
Acta Geol. A. Geol. [Acta Geol.] 
Acta Hist. -> A. Hist. [Acta Hist.] 
Acta Hist. Art. -> A. Hist. Art. [Acta 
Hist. Art.]
Acta Iuv. -» A. Iuv. [Acta Iuv.]
Acta Jur. -> A. Jur. [Acta Jur.]
Acta Ling. -» A. Ling. [Acta Ling.] 
Acta Litt. -» A. Litt. [Acta Litt.]
Acta Math. -» A. Math. [Acta Math.] 
Acta Med. —> A. Med. [Acta Med.] 
Acta Micr. -» A. Micr. [Acta Micr.] 
Acta Morph. -» A. Morph. [Acta Morph.] 
Acta Oec. -> A. Oec. [Acta Oec.] 
Acta Orient. -> A. Orient [Acta Orient] 
Acta Paed. -» A. Paed. [Acta Paed.] 
Acta Phys. —> A. Phys. [Acta Phys.] 
Acta Physiol. A. Physiol. [Acta 
Physiol.]
Acta Phyt. -» A. Phyt. [Acta Phyt.] 
Acta Rom. A. Rom. [Acta Rom.] 
Acta Tech. -* A. Tech. [Acta Tech.] 
Acta Univ. Debr. -» A. Univ. Debr. 
[Acta Univ. Debr.]
Acta Univ. Szeg. -> A. Univ. Szeg. 
[Acta Univ. Szeg.]
Acta Univ. Szeg. A. Hist. —> A. Univ. 
Szeg. A. Hist [Acta Univ. Szeg. A. Hist.] 
Acta Univ. Szeg. A. Hist. Litt. Hung. 
-> A. Univ. Szeg. A. Hist. Litt. Hung. 
[Acta Univ. Szeg. A. Hist. Litt. Hung.] 
Acta Univ. Szeg. A. Litt. -» A. Univ. 
Szeg. A. Litt. [Acta Univ. Szeg. A. Litt.] 
Acta Univ. Szeg. Sect. Hist. -> A. 
Univ. Szeg. Sect. Hist. [Acta Univ. 
Szeg. Sect. Hist.]

Acta Univ. Szeg. Sect. Litt. -» A. 
Univ. Szeg. Sec. Litt. [Acta Univ. 
Szeg. Sect. Litt.]
Acta Univ. Szeg. Sect. Phil. —> A. 
Univ. Szeg. Sect. Phil. [Acta Univ. 
Szeg. Sect. Phil.]
Acta Vet. -» A. Vet. [Acta Vet.]
Acta Zool. -* A. Zool. [Acta Zool.] 
ACTH ang orv adrenocorticotropic 
hormone ’adrenokortikotrop hormon’ 
activ. lat activatus ’aktivált’ 
ACTORD ang kat activation order 
’bevetési parancs’
ACTS ang inf advanced communica
tions technology satellite ’fejlett táv
közlési technológiájú műhold’
ACTU ang Australian Council of 
Trade Unions ’Ausztrál Szakszerveze
ti Tanács’
act. val. ang közg active value ’tényle
ges érték’
ACU ang inf automatic calling unit 
’automatikus hívóegység’
ACV ang közg actual cash value ’tény
leges érték’
ad. [adi.] lat nyelv adiectivum ’mel
léknév’ -» adj.
ad. [adv.] ang advertisement ’hirdetés’ 
a. d. lat a dato ’a keltezéstől’ ♦ lat ante 
diem ’valamely nap előtt’ 
a/d ang after date ’kelt után’ ♦ ang al
ternate days ’minden második napon’ 
a. D. [A. D.] lat anno Domini ’az Úr 
... évében’ ♦ ném außer Dienst ’szol
gálaton kívül’
AD ang active duty ’aktív szolgálat’ ♦ 
ang air dry ’légszáraz’ ♦ ang direct cur
rent ’egyenáram’ ♦ ang inf active direc
tory ’aktív címtár’ ♦ ang inf analog-digi
tal ’analóg-digitális (átalakító)’ ♦ ang 
közg aggregate demand ’aggregált ke
reslet’ ♦ lat Ancillae Domini (dernba- 
chi nővérek)
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A. D .fr  közg articles et documents 
’áruk és okmányok’
A. D. -> a. D. [A. D.]
A/D ang inf analogue/digital ’analóg/ 
digitális’
ADA ang inf automatic data aquisi- 
tion ’automatikus adatgyűjtés’ ♦ ném 
tört Allgemeiner Deutscher Arbeit
verein ’Általános Német Munkás- 
egylet’
ad. abs. lat ad absurdum ’a képtelen
ségig’
ADAC ném Allgemeiner Deutscher 
Automobilclub ’Általános Német 
Autóklub’
A’dam földr Amszterdam (NL) 
ad anal, lat ad analogiam ’vminek a 
mintájára’
ADAP ném cím Akten zur deutschen 
Auswärtigen Politik 
adapt, ang adaptation ’feldolgozás’ ♦ 
fr  adaptation ’feldolgozás’
ADB ang cég Asian Development 
Bank ’Ázsiai Fejlesztési Bank’ ♦ ang 
inf Apple desktop bus ’Apple munka
asztali sín’ ♦ ném cím Allgemeine 
deutsche Bibliographie 
ADC ang Andean Development Cor
poration ’Andoki Fejlesztési Társa
ság’ ♦ ang inf active directory connec
tor ’aktív címtárösszekötő’ ♦ ang inf 
analog to digital converter ’analóg
digitális átalakító’ 
ad caps. amyl, lat orv ad capsulas 
amylaceas ’ostyatokokba’ 
ad caps. gel. lat orv ad capsulas gela- 
tinosas ’zselatintokokba’
ADCC ang orv antibody dependent 
cell-mediated cytotoxicily ’antitest
függő, sejtközvetített citotoxicitás’ 
ADCCP ang inf advanced data com
munication control procedure ’fejlett 
adatkommunikáció-vezérlő elj árás’

ad chart, cer. lat orv ad chartám cera 
tan ’viaszos papírba’ 
ad circ. lat ad circulandum ’körözésre’ 
add. ang address ’cím’ ♦ ang addition 
’kiegészítés, pótlás’ ♦ ang additional 
’pótlólagos’ ♦ lat adde ’add hozzá’ ♦ 
lat addenda ’függelék, pótlás’ 
a. d. D. ném an der Donau ’a Duná
nál’ ♦ ném auf dem Dienstweg ’szolgá
lati úton’
ad delib. lat ad deliberandum ’lássa 
véleményezés végett’ 
ad dep. lat ad depositum ’megőrzendő’ 
ADE ang ADA Air (albán légitársaság) 
ad ext. lat ad extremum ’a végsőkig, a 
végletekig’
ADF ang African Development Fund 
’Afrikai Fejlesztési Alap’ 
ad flict. lat orv ad flictilem ’tégelyben’ 
ADH ang Air One (olasz légitársaság) 
♦ ang orv antidiuretic hormone ’anti- 
diuretikus hormon’
ADHD angpszich attention deficit 
hyperactivity disorder ’figyelemhiá
nyos hiperaktivitási szindróma’ 
ad hóm. lat ad hominem ’az ember
hez’ (személyhez szólóan) 
ad hon. lat ad honorem ’megtisztelte
tésből’
adi. -* ad. [adi.]
ADI ang acceptable daily intake 
’megengedhető napi bevitel’ ♦ fir As
sociation de Droit International 
’Nemzetközi Jogi Társaság’
ADIDAS ang chat all day I dream 
about sex ’egész nap a szexről álmodo
zom’ ♦ ném cég Adolph (Adi) Dassler 
ad inf. lat ad infinitum ’a végtelenségig’ 
ad int. lat ad interim ’ideiglenesen’ 
Adira Adóelszámolási Iroda
adj. adjunktus, adjunktusi ♦ ang ad
justment ’elintézés’ ♦ lat nyelv adjec- 
tivum ’melléknév’
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Adj. ném nyelv Adjektiv ’melléknév’ 
ADJ ang inf adjacent ’szomszédos’ 
ADJI fr  Agence Djiboutienne d’Infor- 
mation (dzsibuti hírügynökség)
ADK ang Aviation Development 
Company (nigériai légitársaság) 
a. d. 1 .fr jog avant la durée légale 
’a törvényes idő előtt’
ADL ang inf Architecture Description 
Language ’Architektúraleíró Nyelv’ 
ad lib. [ad libit.] lat ad libitum ’tet
szés szerint’
ad litt, lat ad litteram ’betű szerint’ 
ad loc. lat ad locum ’helyben’ 
adm. adminisztráció, adminisztrációs 
♦ adminisztratív ♦ adminisztrátor ♦ 
ang administration ’igazgatás’ ♦ ang 
administrative ’igazgatási’
Adm. ang kát admiral ’admirális, ten
gernagy’
ADM ang kát air-defense missile ’lég
védelmi rakéta’
ad man. prop, lat ad manus proprias 
’saját kezébe’
ad max. lat ad maximum ’legfeljebb’ 
ADMD ang administration manage
ment domain ’közigazgatási tarto
mány’
ad mel. lat ad meliorem ’jobb időkre’ 
ad min. lat ad minimum ’legalább’ 
ad m. m. lat orv ad manus medici ’az 
orvos kezébe’
ADMP ang air dry market pulp ’lég
száraz kereskedelmi rostanyag’
ADN ang inf advanced digital network 
’fejlett digitális hálózat’ ♦ fr  acide des- 
oxyribo-nucléique ’dezoxiribonuklein- 
sav’ -» DNA -* DNS ♦ ném Allgemei
ner Deutscher Nachrichtendienst (né
met hírügynökség, korábban az NDK 
hírügynökségének elnevezése) 
Adnkronos (olasz hírügynökség) 
ad not. lat ad nótám ’feljegyzésre’

(valaminek a dallamára) ♦ lat ad noti- 
tiam ’tudomásulvétel végett’
ADNS ang animal desease notifica
tion system ’állatbetegségek közösségi 
bejelentő rendszere’
ADÓ ang Hokkaido International 
Airlines/Air Do (japán légitársaság) ♦ 
ang inf active data objects ’aktív adat
objektumok’
ADOB tört Állástalan Diplomások 
Országos Bizottsága 
ad oc. lat ad oculos ’szeme láttára’ 
ad oil. lat orv ad ollam ’tégelyben’ 
ad őst. lat ad ostentationem ’dicsek
vésképpen’
ADOSZT tört Adó- és Pénzügyi El
lenőrzési Dolgozók Országos Szak- 
szervezeti Tanácsa 
ADP kém adenozin-difoszfát ♦ ang 
automatic data processing ’automa
tikus adatfeldolgozás’
ADPE ang inf automatic data proces
sing equipment ’automatikus adatfel
dolgozó eszköz’
ad perf. satur. lat orv ad perfectam 
saturationem ’a tökéletes telítésig’ 
ad pers. lat ad personam ’személyre 
szólóan’
ad prot. lat ad protocollum ’a jegyző
könyv számára’
ADR ang Adria Airways (szlovén légi- 
társaság) ♦ fr  Accord européen relatif 
au transport international des mar- 
chandises dangereuses par route ’Ve
szélyes áruk nemzetközi közúti szállítá
sára vonatkozó európai megállapodás’ 
ad rat. lat ad ratificandum ’jóváha
gyásra’
ad rect. lat ad rectificandum ’helyes
bítésre’
ad ref. lat ad referendum ’beszámo
lásra’
ad s. [ads.] lat jog ad sectam ’keresetére’
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ADS ang inf advertisement delivery 
system ’reklám célú levelezési rend
szer’
ad sacc. papyr. lat orv ad sacculum 
papyraceum ’papírzacskóba’ 
ad scat, lat orv ad scatulam ’dobozba’ 
addsee ang addresse ’címzett’
ADSI ang inf active directory service 
interfaces ’aktívcímtár-szolgáltatás 
(programozói) felülete’
ADSL agn inf asymmetric digital sub
scriber line ’aszimmetrikus digitális 
előfizetői vonal’
ADSN ang inf analogue derived servi
ces network ’analógról származtatott 
szolgáltatású hálózat’
ADSP ang inf automatic data set pro
tection ’automatikus adatállomány
védelem’
ADT ang inf application design tool 
’alkalmazásfejlesztő rendszer’
ADU tört Autóbusz-közlekedési Dol
gozók Uniója
ad us. lat orv ad usum ’használatra’
ad us. ext. lat orv ad usum externum
’külsőleges használatra’
ad us. int. lat orv ad usum internum
’belsőleges használatra’
ad us. prop. lat orv ad usum proprium
’saját használatra’
ad us. vet. [A. U. V.] lat orv ad usum 
veterinarium ’állatgyógyászati fel- 
használásra’
adv. ang advantage ’előny’ ♦ lat nyelv 
adverbium ’határozószó’ 
adv. -» ad. [adv.]
ad v. [ad val.] lat ad valorem ’érték 
szerint’
Adv. ném jog Advokat ’ügyvéd’ ♦ ném 
nyelv Adverb ’határozószó’ 
ad val. -> ad v. [ad val.] 
adv. Dei lat advocatus Dei ’Isten ügy
védje’

adv. diab. lat advocatus diaboli ’az ör
dög ügyvédje’
ad vin. fuse, lat orv ad vitrum fuscum 
’sötét üvegbe’
ad vit. aet. lat ad vitám aeternam 
’örök életre’
ad vitr. coll. ampl. lat orv ad vitrum 
collo amplo ’széles szájú üvegbe’ 
ad vitr. lat orv ad vitrum ’üvegbe’ 
ad vitr. adlat. lat orv ad vitrum adla- 
tum ’hozott üvegbe’ 
ad volum. ml. lat orv ad volumen mil- 
lilitrarum ’milliliternyi térfogatra’ 
ADVVI Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság
A. d. W. ném Akademie der Wissen
schaften ’Tudományos Akadémia’ 
ADW ang inf array descriptor word 
’tömbleíró szó’
ADX ang inf automatic data exchange 
’automatikus adatcsere’ 
a. E. ném am Ende ’végül’
Aé.fr aéroporté ’légi úton szállított’ 
AE ang inf application entity ’alkal
mazási entitás’ ♦ ném hözg Ausfuhrer
klärung ’vámnyilatkozat’
A. E ./r közg autorisation d’exporta- 
tion ’kiviteli engedély’
Ae.jog az államigazgatási eljárás álta
lános szabályairól szóló törvény 
á. é. átvitt értelemben 
AEA ang Air Europa (spanyol légitár
saság) ♦ ang Association of European 
Airlines ’Európai Légitársaságok Szö
vetsége’ ♦ ang Atomic Energy Autho
rity ’Atomenergia-hivatal’
AEA Amerikai Egyesült Államok 
-> E. U. A. V. St. v. A. -> USA 
AEB ang Aero Benin (benini légitár
saság)
ÁEB cég Általános Értékforgalmi 
Bank Rt.
AEBR ang Association of European
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Border Regions ’Európai Határrégiók 
Egyesülete’
AEC ang Atomic Energy Commission 
’Atomenergia-bizottság’ (USA)
A. E. C.frjog actes d’état civil ’polgá
ri jogi ügylet’
AECMA fr Association Européenne 
des Constructeurs de Matériel Aéro- 
spatial ’Légi és Űr járműszerkesztők 
Európai Szövetsége’
AED val egyesült arab emírségekben 
dirham
AEE gör Aegean Cronus Airlines 
(görög légitársaság)
AEEA állat-egészségügyi és élelmi
szer-ellenőrző állomás 
AEEF Állami Energetikai és Energia
biztonságtechnikai Felügyelet 
AEEN fr  Agence Européenne pour 
l’Energie Nucléaire ’Európai Atom
energia-ügynökség’ -* EAEC -> EAÜ 
AEF Állami Értékpapírfelügyelet 
ÁEFK állat-egészségügyi főiskolai 
kar
AEFTC ang Association for Euro
pean Funds Tendering Consultants 
’Európai Uniós Pályázati Szakértők 
Szövetsége’ 
aeg. kát alegység
AEG ném cég Allgemeine Elektrizi
tätsgesellschaft ’Általános Villamos
sági Társaság’
ÁEG cég Állami Erdőgazdaság 
AEH Aviaexpress (magyar légitár
saság)
ÁEH állat-egészségügyi határállomás 
-» BIP ♦ tört Állami Egyházügyi Hi
vatal
ÁEH átlagos égési hossz —> ACL 
AEI port Agencia Europeia de Imp- 
rensa (portugál hírügynökség)
ÁÉI átlagos égési idő —» ACT 
AEIH/r Association Européenne des

Industries de l’Habillement ’Európai 
Ruházatipari Szövetség’
AEIP fr  Association Européenne des 
Institutions Paritaires ’Paritásos Ala
pon Szerveződő Intézmények Európai 
Szövetsége’
AEJ ang Air Express Limited (tanzá
niai légitársaság) ♦ ang Association of 
European Journalists ’Európai Újság
írók Szövetsége’
AEK tört Állami Ellenőrző Központ 
AEKI KFKI Atomenergia-kutató In
tézet
AEL orv akut eritroleukémia ♦ ang 
Air Europe Italy (olasz légitársaság) 
AELE fr  Association Européenne de 
Libre Echange ’Európai Szabad Ke
reskedelmi Társulás’ - » EFTA 
AEM cím Ady Endre Művei 
AEÖM cím Ady Endre Összes Művei 
AEOPM cím Ady Endre Összes Pró
zai Művei
AEÖV cím Ady Endre Összes Versei 
AEPC ang Association of Police Col
leges ’Rendőrképzési Intézmények 
Szövetsége’ —» RÍSZ 
aeq. lat aequalis ’egyenlő’
AER ang Alaska Central Express 
(amerikai légitársaság)
AERS ang ram amateur radio emer
gency system ’rádióamatőr segélyszol
gálat’
AES ang fiz  atomic emission spectros
copy ’atomemissziós spektrometria’ ♦ 
ang inf advanced encryption standard 
’fejlett titkosítási szabvány’
AESZ Afrikai Egység Szervezete ♦ 
Arab Emírségek Szövetsége 
ÁESZ Állami Erdészeti Szolgálat 
ÁESZ Állampolgári Érdek-képvisele
ti Szövetség 
Aet. cím Aetas
ÁET cég tört Állami Építési Tröszt
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ÁÉTF Állami Értékpapír- és Tőzsde- 
felügyelet
A. Ethn. [Acta Ethn.] cím Acta Eth-
nograpica Hungarica
ÁETI cég Általános Épülettervező
Iroda
A. et R ./r aller et retour ’oda és 
vissza’
AETR ang European Agreement 
Concerning the Work of Crews of Ve
hicles Engaged in International Road 
Transport ’A nemzetközi közúti fuva
rozást végző járművek személyzeté
nek munkájáról szóló európai megál
lapodás’
ÁÉTV cég tört Állami Épülettervező 
Vállalat
AEU ang Astraeus (brit légitársaság) 
Áeütv. jog az állategészségügyről szó
ló törvény
AEV chat ’anya, éhes vagyok’
ÁEV cég tört Állami Építőipari Válla
lat
AEW ang Aerosvit/Aerosweet Air
lines (ukrán légitársaság)
AEX ang Amsterdam Exchange 
’amszterdami tőzsde’ 
af. nyelv alapfok
a. f. ang közg advance freight ’fuvar
díjelőleg’ ♦ lat anni futuri ’a követke
ző évek’
a. F. ném alte Fassung ’régi (szöveg-) 
változat’ ♦ ném alte Folge ’régi soro
zat’
AF ang audio frequency ’hangfrek
vencia’ ♦ ang kát air force ’légierő’ ♦ 
fr  Air France (francia légitársaság)
A. F. ang air freight ’légi fuvar’ ♦
fr  amendes fiscales ’adóbírságok’ ♦
fr  année fiscale ’adóév’
áf. állásfoglalás
ÁLföldr Árpádföld
AF tört Államigazgatási Főiskola

AF2I fr  Association Fran$aise de In
termediaries en Information ’Francia 
Információbrókerek Egyesülete’
AFA val afgán afgháni
áfa [ÁFA] általános forgalmi adó
-» VAT
AFAICS ang chat as far as I can see 
’amennyire meg tudom ítélni’ 
AFAICT ang chat as far as I can tell 
’amennyire meg tudom mondani’ 
AFAIK ang chat as far as I know 
’amennyire tudom’
AFAIR ang chat as far as I remember 
’amennyire emlékszem’
AFAQ fr  Association Franchise pour 
l’Assurance de la Qualité ’Francia 
Minőségbiztosítási Egyesület’
Áfatv. jog az általános forgalmi adóról 
szóló törvény
a. f. b. [A. F. B.] ang közg air freight 
bill ’légi fuvarlevél’
AFB ang American Falcon (argentin 
légitársaság) ♦ ang kát air force base 
’légi támaszpont’
A. F. B. -* a. f. b. [A. F. B.]
ÁFB cég Állami Fejlesztési Bank 
AFBD ang Association of Futures 
Brokers and Dealers ’Határidős Ügy
letekkel Foglalkozó Brókerek és Ügy
nökök Szövetsége’
ÁFBOSZ Állami Földet Bérlők Or
szágos Szövetsége 
AFC sport atlétikai és futball club ♦ 
ang automatic frequency control 
’automatikus frekvenciaszabályozás’ ♦ 
ang közg average fixed cost ’átlagos ál
landó költség’ ♦ ang sport Athletic and 
Football Club
AFDB ang African Development 
Bank ’Afrikai Fejlesztési Bank’
AFDI fr  cím Annuaire Fran§ais du
Droit International
AFDW ang inf active framework for
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data warehouse ’aktív adatraktározási 
keretrendszer’
ÁFÉSZ Általános Fogyasztási és Ér
tékesítési Szövetkezet 
aff. ang affirmative ’megerősítő, jóvá
hagyó’ ♦ lat nyelv affixum ’toldalék’ 
AFF ang Afric’Air Charter (benini lé
gitársaság)
afft./r affidavit ’eskü alatt tett írásbe
li nyilatkozat’
AFG gk Afganisztán ♦ orsz Afganisz
tán ♦ ang Ariana Afghan Airlines (af
gán légitársaság)
AFH tört Árvízvédelmi és Folyamsza
bályozási Hivatal
AFI ang Redair (gambiai légitársaság) 
♦ fr  Agence Franchise d’Information 
(francia hírügynökség) ♦ fr  Associa
tion Fiscale Internationale ’Nemzet
közi Pénzügyi Társaság’ 
afia tört atyánk fia
ÁFI cég tört Állami Fejlesztési Intézet 
Rt.
AFIPS ang American Federation of 
Information Processing Societies 
’Amerikai Információfeldolgozó Tár
saságok Szövetsége’
AFIT cég tört Autófenntartó Ipari 
Tröszt
AFJ ang Alliance Airlines (amerikai 
légitársaság)
AFK ang chat away from keyboard 
’nem vagyok billentyűzetközelben’ 
ÁFK Államigazgatási Főiskolai Kar 
AFL ang Aeroflot Russian Airlines 
(orosz légitársaság) ♦ ang American 
Football League ’Amerikai Futball- 
liga’
ÁFL inf átalános felhasználói licensz 
AFL-CIO ang American Federation 
of Labor -  Congress of Industrial 
Organizations ’Amerikai Munkásszö
vetség -  Ipari Szervezetek Kong

resszusa’ (amerikai szakszervezeti 
szövetség)
aflt. ang afloat ’hajón, tengeren’
AfMf ném cím Archiv für Musikfor
schung
AFMSZ Alumíniumfelület-kezelők 
Magyarországi Szövetsége 
AfMw ném cím Archiv für Musikwis
senschaft
AFNOR fr  Association Frangaise de 
Normalisation ’Francia Szabványügyi 
Egyesület’
AfO ném cím Archiv für Orientfor
schung
ÁFOH inf átlagos forgalmas órai hí
vásszám
Áfor cég tört Ásványolaj-forgalmi Vál
lalat
Áfosz Általános Fogyasztási Szövet
kezet
AFP fr  Agence Frangaise de Presse 
(francia hírügynökség) ♦ orv alfa-feto- 
protein
AFQ/r Association Frangaise pour la 
Qualité ’Francia Minőségügyi Egye
sület’
AFQA ang kát air force quality assu
rance ’légierő minőségbiztosítása’ 
Mr.földr Afrika
AFR ang Air France (francia légitár
saság)
AFRINIC ang inf African Network 
Information Center (afrikai domén- 
név-regisztrációs központ)
AFS ang inf Andrew file system ’And- 
rew-féle állományrendszer’ 
afsd. ang aforesaid ’fent említett’ 
AFSK ang inf audio frequency shift 
keying ’hangfrekvenciás billentyűzés’ 
ÁFSZ Állami Foglalkoztatási Szolgá
lat
aft. ang nyelv afternoon ’délután’ 
AFTA ang ASEAN Free Trade Area
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’ASEAN Szabad Kereskedelmi Öve
zet’
AFTD ang American foreign trade 
definitions ’amerikai külkereskedel
mi meghatározások’ 
afterw. ang afterword ’utószó’
AFTH tört Állami Földmérési és Tér
képészeti Hivatal
AFU ang Afrinat International Air
lines (ghánai légitársaság)
Ag antigén ♦ vegyj ezüst (argentum) 
Ag. ném Arbeitsgesellschaft ’munka- 
közösség’
AG ang Advocate General ’főügyész’ ♦ 
lat cím Anthologia Graeca ♦ ném Ak
tiengesellschaft ’részvénytársaság’
-> AB -» N. V. -» Rt. -» SA ♦ ném all
gemeine Genehmigung ’általános en
gedély’ ♦ ném jog Amtsgericht ’alsófo
kú bíróság’
A. G. ang közg accountant general 
’főkönyvelő’ ♦ ang közg agent general 
’vezérképviselő’ ♦/r Assemblée 
Générale ’ENSZ-közgyűlés’
A/G orv albumin/globulin hányados 
á. g. állami gazdaság 
ÁG állami gazdaság (cégek nevében) 
AGA ang Association of Graphic Arts 
’Grafikai Művészetek Szövetsége’ 
a. g. b. ang közg any good brand ’bár
mely jó márka’
AGB tört állami gazdasági bizottság ♦ 
ném allgemeine Geschäftsbedingun
gen ’általános üzleti feltételek’
AGC ang inf automatic gain control 
’automatikus erősítésszabályozás’ 
agcy ang agency ’ügynökség’
AGEM tört Állami Gazdaságok és Er
dők Minisztériuma 
Agence Beige fr  Agence Télégra- 
phique Beige de Presse (belga hírügy
nökség)
A. Geod. [Acta Geod.] lat cím Acta

Geodaetica, Gephysica et Montanis- 
tica Hungarica
A. Geogr. [Acta Geogr.] lat cím Acta 
Geographica
A. Geol. [Acta Geol.] lat cím Acta 
Geologica
Agerpress rom Agentia Románé de 
Presa (román hírügynökség)
AG Ért. cím Állami Gazdaságok Érte
sítője
AGF tört Állami Gazdaságok Főigaz
gatósága
AGFA ném cég Aktiengesellschaft für 
Anilinfabrikation 
AGFIS fr  Association Générale des 
Fédérations Internationales de Sports 
’Nemzetközi Sportszövetségek Egye
sülete’
aggl. agglomeráció ♦ nyelv agglutiná- 
ció ♦ agglutináló
ág. h. ev. ágostai hitvallású evangéli
kus
Agip ol cég Azienda Generale Italiana 
Petroli
ÁGISZ cég Általános Gépgyártó Ipari 
Szövetkezet Rt. 
ágit. agitáció, agitációs 
agitprop. —> apó [agitprop.]
AGJ cég tört Aprítógépgyár, Jászbe
rény
AGK tört Állami Gazdaságok Orszá
gos Központja
a. gl. O. ném am gleichen Orte ’ugyan
azon a helyen’
AGM tört Állami Gazdaságok Mi
nisztériuma ♦ ang annual general 
meeting ’évi rendes közgyűlés’ ♦ ang 
kát air-to-ground missile ’levegő-föld 
rakéta’
AGMI Anyagvizsgáló és Gépipari 
Minőség-ellenőrző Intézet 
agn. agnosztikus ♦ lat nyelv agnomen 
’ragadványnév’
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AGN ang Air Gabon (gaboni légitár
saság) ♦ ang ram again ’újra’ 
ago. ol agosto ’augusztus’
AGOE tört Állami Gazdaságok Orszá
gos Egyesülése
ÁGOK tört Állami Gazdaságok Or
szágos Központja
AGORES ang a global overview of re
newable energy sources ’megújítható 
energiaforrások globális összesítése’ 
AGP ang inf accelerated graphics port 
’gyorsított grafikus kapu’ ♦ fr  Agence 
Gabonaise de Presse (gaboni hírügy
nökség)
AGPh ném cím Archiv für Geschichte 
der Philosophie
ÁGPSZ Árpád Gimnázium és Peda
gógiai Szakközépiskola 
agr. agrár ♦ ang agriculture ’mezőgaz
daság’ ♦ ang agricultural ’mezőgazda- 
sági’
agr. [agt.] ang agreement ’megegyezés’ 
Agr. cím Agria
Agrártört. Sz. cím Agrártörténeti 
Szemle
AGRIS ang agr agricultural informa
tion system ’mezőgazdasági informá
ciós rendszer’
agrártud. agrártudomány, agrártudo
mányi
Agrártud. Sz. cím Agrártudományi 
Szemle
agrn. agronómus
Agrober cég tört Mezőgazdasági és 
Élelmiszer-ipari Tervező és Beruhá
zási Vállalat
Agroinform tört Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium Infor
mációs Központja 
Agrotröszt tört Mezőgazdasági (Ag
ráripari) Ellátótröszt 
agt. -> agr. [agt.]
ÁGTI Általános Géptervező Iroda

AGV ang Air-Glaciers (svájci légitár
saság) ♦ ang automatic guided vehicle 
’vezető nélküli jármű’
Ah [Aó] amperóra
AH alsó határ ♦ Amerika Hangja (rá
dióadó) ♦ Antenna Hungária Magyar 
Műsorszóró és Rádió-hírközlési Rt. ♦ 
hr Arhiv Hrvatske ’Horvát Levéltár’
A. H ./r avant-hier ’tegnapelőtt’
Ah. cím Áhítat 
ÁH tört Árhivatal
AHA ang Air Alpha Greenland (zöld- 
foki-szigeteki légitársaság)
AHB ném közg allgemeine Haftpflicht
versicherungsbedingungen ’általános 
felelősségbiztosítási feltételek’
AHB tört Állami Honvédelmi Bizott
ság
AHC sport Amatőr Hockey Club 
ahd. ném nyelv althochdeutsch ’ófel
német’
AHF orv antihemofíliás faktor 
AHG orv antihemofíliás globulin ♦ 
orv antihumán globulin 
AHH tört Államháztartási Hivatal 
A. Hist. [Acta Hist.] lat cím Acta His- 
torica Hungarica
A. Hist. Art. [Acta Hist. Art.] lat cím
Acta Históriáé Artium Academiae
Scientiarum Hungaricae
AHK ang Air Hong Kong (hongkongi
légitársaság) ♦ ném tört Alliirte Hohe
Kommission ’Szövetséges Ellenőrző
Bizottság’
AHP fr  Agence Haitienne de Presse 
(haiti hírügynökség)
AHR ang cím The American Histo
rical Review ♦ ang cím The American 
Hungarian Review 
AHSJ lat cím Archívum Historicum 
Societatis Jesu
AHSUS ang tört Association of Hun
garian Students in the United States



31 AILA

Áht.jog az államháztartásról szóló 
törvény
AHW ukr Aeromist/Kharkiv (ukrán 
légitársaság)
AHY ang AZAL Azerbaijan Airlines 
(azerbajdzsáni légitársaság) ♦ ang cím 
Austrian History Yearbook 
AHZ Állami Hangversenyzenekar 
a. i. azonos idő ♦ sport azonos idővel ♦ 
lat ad interim ’ideiglenesen’
AI ang add immediate ’közvetlen ösz- 
szeadás’ ♦ ang Amnesty International 
(nemzetközi emberi jogi szervezet) ♦ 
ang artificial intelligence ’mesterséges 
intelligencia’
AIA ang Asbestos International Asso
ciation ’Nemzetközi Azbesztszövet
ség’ ♦ ang ASEAN Investment Area 
’ASEAN beruházási övezet’ ♦ észt 
Avies (észt légitársaság)
AIAA ang American Institute of 
Aeronautics and Astronautics ’Ame
rikai Repülési és Űrhajózási Intézet 
AIB Alkotmány- és Igazságügyi Bi
zottság ♦ cég Agrárinnovációs Bank ♦ 
fr  Agence d’Information du Burkina 
(Burkina Fasó-i hírügynökség)
AIB tört Állami Ifjúsági Bizottság 
AIBA/r Association Internationale 
de Boxe Amateur ’Nemzetközi Ama
tőr Ökölvívó-szövetség’ —»IABA 
AIC ang Air India (indiai légitársa
ság)
AICF fr  Association Internationale 
du Congrés des Chemins de Fér ’Vas
útügyi Kongresszusi Nemzetközi Tár
sulás’
AICL angpszich artifical intelligence 
in learning ’mesterséges intelligencia 
a tanulásban’ *fr Association Inter
nationale des Critiques Littéraires 
Trodalomkritikusok Nemzetközi Szö
vetsége’

AID ang Agency for International 
Development ’Nemzetközi Fejlesztési 
Ügynökség’
AIDA ang közg attention, interest, 
desire, action ’figyelem, érdeklődés, 
vágy, cselekvés’ (a reklám hatásme
chanizmusa)
AIDAS angpszich attention, interest, 
desire, action, satisfaction ’figyelem, 
érdeklődés, vágy, cselekvés, megelége
dés’
AIDS ang orv acquired immunodefi
ciency syndrome ’szerzett immunhiá
nyos tünetegyüttes’ -* SIDA 
AIE ang Air Inuit (kanadai légitársa
ság) ♦ fr  Agence Internationale de 
l’Energie ’Nemzetközi Energiaügy
nökség’
AIEA fr Agence Internationale de 
l’Energie Atomique ’Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség’ -* IAEA 
-> NAÜ
AIEP fr Association Internationale 
des Experts Philatéliques ’Bélyeg
szakértők Nemzetközi Szövetsége’ 
AIF sp Agenzia Internazionale Fides 
(vatikáni hírügynökség)
AIFC ang International Association 
of Confectionary ’Cukrászati Gyártók 
Nemzetközi Szövetsége’
AIFSZ akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzés 
AIH fr  Association Internationale de 
l’Hőtellerie ’Nemzetközi Szállodaszö
vetség’
AIHA orv autoimmun hemolitikus 
anémia
AIIP sp Agencia de Információn In
tegral Periodística (mexikói hírügy
nökség)
AIK Agrárintervenciós Központ 
AILA fr Association Internationale 
de Linguistique Appliquée ’Nemzet
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közi Alkalmazott Nyelvészeti Szövet
ség’
AIM fr Association Internationale de 
la Mutualité ’Betegbiztosítási Pénztá
rak Nemzetközi Szövetsége’ *por 
Agencia de Informacao de Mozam
bique (mozambiki hírügynökség)
AIN sp Agencia de Információn Ná
ciónál (kubai hírügynökség)
AIO fr  Académie Internationale 
Olympique ’Nemzetközi Olimpiai 
Akadémia’
AIOC ang cég tört Anglo-Iranian 
Petroleum Co. ’Angol-Iráni Kőolaj
társaság’
AIOT tört Automatizálási Informá
ciófeldolgozási és Operációkutatási 
Tanács
AIP ang Alpine Aviation (amerikai 
légitársaság) ♦ fr Agence Ivoirienne 
de Presse (elefántcsontparti hírügy
nökség)
AIPPI fr Association Internationale 
pour la Protection de la Propriété In
dustrielle ’Nemzetközi Társaság az 
Ipari Tulajdon Védelméért’
AIPS fr Association Internationale de 
la Presse Sportive ’Nemzetközi Sport
újságíró-szövetség’
AIR automatizált irányítási rendszer 
AIS ang automatic identification sys
tem ’automatikus azonosítási rend
szer’ ♦ fr Association Internationale 
de la Savonnerie et de la Detergence 
’Nemzetközi Szappan- és Detergens- 
ipari Szövetség’
AISB ang chat as I said before ’mint 
ahogy már említettem’
AISE fr Association Internationale 
des Sciences Économiques ’Nemzet
közi Közgazdaság-tudományi Társa
ság’
AIESEC fr Association Internationale

des Étudiants en Sciences Économi
ques et Commerciales ’Közgazdasági 
és Kereskedelmi Hallgatók Nemzet
közi Szövetsége’
AISH tört Állami Ifjúsági és Sporthi
vatal
AISI ang American Iron and Steel 
Institute ’Amerikai Vas- és Acélin
tézet’
AISP fr Association Internationale de 
Science Politique ’Nemzetközi Politi
katudományi Társaság’
AIT ang all inclusive tour ’utazás tel
jes ellátással’ ♦ fr Alliance Interna
tionale de Tourisme ’Turisztikai Vi
lágszervezet’
AITA fr Association Internationale 
des Transports Aériens ’Nemzetközi 
Légifuvarozási Szövetség’ -* IÁT A 
AIU fr Alliance Israelite Universelle 
’Izraelita Világszövetség’
AIUI ang chat as I understand it ’ha 
jól értem’
A. Iuv. [Acta Iuv.] dm Acta Iuvenum 
AIVD holl Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst ’Hírszerző- és Biz
tonsági Hivatal’
AIWF ang Association of the Interna
tional W inter Sports Federations ’Té
li Sportok Nemzetközi Szövetségei
nek Egyesülete’
AIX ang inf advanced interactive exe
cutive ’fejlett párbeszédes futtató
program’
AIZ ang Arkia (izraeli légitársaság) ♦ 
ném Antiimperialistische Zelle ’Anti- 
imperialista Sejt’ (német szélsőbalol
dali szervezet)
Aj.frjog ajourné ’halasztást nyert’
AJ ang cím The Archeological Journal 
AJ cím Állam és Jogtudomány 
AJA ang cím American Journal of 
Archeology
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AJAH ang cím American Journal of 
Ancient History
AJCL ang cím American Journal of
Comparative Law
AJE Adatbázis Jogvédő Egyesület
AJIL ang cím American Journal of
International Law
AJM ang Air Jamaica (jamaicai légi-
társaság)
AJO sp Aeroejecutivo (mexikói légi- 
társaság)
AJÖM cím Arany János Összes Művei 
AJPh ang cím American Journal of 
Philology
AJSL ang cím American Journal of 
Semitic Languages and Literature 
AJT ang Amerijet International (ame
rikai légitársaság)
ÁJTK állam- és jogtudományi kar 
A. Jur. [Acta Jur.] cím Acta Juridica 
Hungarica
AJX ang Air Japan (japán légitársaság)
ak. -» akad. [ak.]
AK aranykorona ♦ autonóm körzet ♦ 
nyomd (könyvformátum) ♦ sport atléti
kai klub ♦ ném közg Aktienkapital 
’részvénytőke’
AKA [a. k. a.] ang chat also known as 
’más néven’
akad. [ak.] akadémia, akadémiai 
Akad. Magyar Tudományos Akadé
mia ♦ ném Akademie ’akadémia’ 
Akad. Ért. cím Akadémiai Értesítő 
Akadimport tört (az MTA Kutatás
ellátási Szolgálatának külkereskedel
mi osztálya)
Akad. K. cég Akadémiai Kiadó 
Akad. Közi. cím Akadémiai Közlöny 
Akad. Ny. cég Akadémiai Nyomda 
Akad. Veri. ném cég Akademie Verlag 
(német kiadóvállalat)
AKA Rt. Alföld Koncessziós Autópá
lya Rt.

ÁKB tört állományon kívüli béralap 
AKC ang inf acknowledgement cha
racter ’nyugtázó karakter’
AKCS afrikai, karib-tengeri és csen
des-óceáni országok -> ACP 
—> AKP-Länder
AKDSZ Agrároktatási és Kutatási 
Dolgozók Szakszervezete 
AKEL gör Anorthotikon Koma tu 
Ergazomenu Lau ’Dolgozó Nép Hala
dó Pártja’ (ciprusi politikai párt)
Ak. Emb. cím Akasztott Ember 
ÁKF tört Állami Kereskedelmi Főfel
ügyelőség
ÁKFN közg árbevétel-költség-fedezet- 
nyereség struktúra 
AkH. cím A magyar helyesírás szabá
lyai
AKG Alternatív Közgazdasági Gim
názium ♦ ném cím Archiv für Kultur
geschichte
AKGA Agrár-környezetgazdálkodási 
alapprogram
ÁKI tört Állami Közegészségügyi In
tézet
AKII Agárgazdasági Kutató- és Infor
matikai Intézet
Akipress (kirgiz hírügynökség)
AKK ang Aklak Air (kanadai légitár
saság)
ÁKK cég Államadósság-kezelő Köz
pont Rt.
akkl. akklimatizáció ♦ akklimatizáló
dás
AKL cím Akadémiai Kislexikon 
AKM tört ágazati kapcsolatok mérlege 
ÁKMI cég Állami Közúti Műszaki és 
Információs Kht.
ÁKN közg ár, költség, nyereség 
AkNyÉrt. cím Értekezések a Nyelv- és 
Széptudományok Köréből 
AKO adminisztratív kísérő okmány 
-> AAD
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AKÖT cég tört Autóközlekedési 
Tröszt
AKÖV cég tört Autóközlekedési Vál
lalat
AKP Arab Közös Piac ♦ fr Agence 
Kampuchea de Presse (kambodzsai 
hírügynökség) ♦ fr tört Agence 
Khmere Presse (egykori kambodzsai 
hírügynökség)
AKP-Länder ném Länder in Afrika, 
im karibischen Raum und im Pazi
fischen Ozean ’afrikai, karib-tengeri 
és csendes-óceáni országok’ -» ACP 
-> ARCS
AKR ang Arctic Air (norvég légitársa
ság)
AKST ang Alaska Standard Time 
’alaszkai zónaidő’
AKT Akadémiai Kutatóhelyek Taná
csa ♦ or Karat (orosz légitársaság) 
Aktz. ném Aktenzeichen ’ügyirat jele’ 
AKU hol cég Algemeen Kunstzijde 
Unie
akv. akvarista ♦ akvarisztika 
AKV ném közg Allgeneine Kreditve
reinbarungen ’általános hitelegyez
mény’
AKV cég tört Állami Könyvterjesztő 
Vállalat
AKX ang Air Nippon Network (japán 
légitársaság)
AKZO hol cég Algemeene Kunstzijde 
Unit -  Koninklijke Zout-Organon
al. alapítás ♦ alapította ♦ nyelv alany 
a. 1 .fr aprés livraison ’szállítás után’ 
a. L. ném auf Lieferung ’szállításra’
AI vegyi alumínium
AL gk Albánia ♦ orv akut leukémia ♦
ném közg Ausfuhrliste ’kiviteli jegyzék’
ÁL Állami Levéltár
Alá kém alanin
Ala. földr Alabama (USA)
ALADI sp Asociación Latinoameri-

cana de Integráción ’Latin-amerikai 
Integrációs Társulás’
ALAI fr Association Litteraire et Ar- 
tistique Internationale ’Nemzetközi 
Irodalmi és Művészeti Társaság’ 
alakv. alakváltozat, alakváltozatban 
ALALC sp Asociación Latino-Ame- 
ricano de Libre Comercio ’Latin
amerikai Szabad Kereskedelmi Tár
sulás’ —> LAFTA 
ALARA ang as low as reasonably 
achievable principle ’az ésszerűen el
érhető legalacsonyabb szint elve’
Mas. földr Alaska ’Alaszka’ (USA) 
ALAT orv alanin-aminotranszferáz ♦ 
ang inf agent local assistance techni
que ’technikai segítésnyújtási helyi 
képviselő’
alb. album ♦ tört albigens ♦ lat albus 
’fehér’
ALB orsz Albánia ♦ ném közg allge
meine Lebensversicherungsbedin
gungen ’általános életbiztosítási felté
telek’
Albart Állami Bauxit-Alumínium Rt. 
ALBM ang kát air-launched ballistic 
missile ’légi indítású ballisztikus ra
kéta’
Alb. Reg. cím Alba Regia 
albumin, lat albuminatus ’fehérjés’ 
ale. ang alcohol ’alkohol’ ♦ lat alcohol 
’alkohol’
ALC ang inf automatic level control 
’automatikus jelszintszabályozás’ 
ALCM ang kát air-launched cruise 
missile ’légi indítású robotrepülőgép’ 
ALCO ang közg Asset-Liability Com
mittee ’eszköz-forrás bizottság’ 
ALCOA ang cég Aluminium Corpo
ration of America
ÁLD ang orv approximative letal dose 
’közel halálos dózis’
ALDE ang Association of Liberals
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and Democrats for Europe ’Liberá
lisok és Demokraták Szövetsége 
Európáért’ (képviselőcsoport)
ALe cím Ahogy Lehet
ALE inf aritmetikai-logika egység’
-* ALU
ales. [alez.] kát alezredes, alezredesi 
Alf. cím Alföld
a/Lfg. ném közg auf Lieferung ’szállí
tásra’
Alf. H. cím Alföldi Hírlap
Alf. Kép. Ujs. cím Alföldi Képes Újság
alg. algebra, algebrai
ALG orsz Algéria ♦ orv antilimfocita-
globulin ♦ lat cím Anthologia Lyrica
Graeca
ALGOL ang inf Algorithmic Lan
guage ’Algoritmikus Nyelv’ 
alhdgy. kát alhadnagy 
alHt [alHa] mat alsó határ 
ALI ang orv acute lung injury ’akut 
tüdősérülés’
a lim. lat a limine ’a küszöbtől’ (kez
dettől fogva, eleve) 
a lin. lat a linea ’a sortól’
A. Ling. [Acta Ling.] lat cím Acta 
Linguistica Akadémiáé Scientiarum 
Hungaricae
ALIS ang automated library informa
tion system ’automatizált könyvtári 
információs rendszer’ 
alisp. alispán, alispáni 
A. Litt. [Acta Litt.] lat cím Acta Litte- 
raria Hungarica
Alitalia ol cég Aerolinee Italiane In- 
ternazionali (olasz légitársaság) 
alk. alkalmazott, alkalmazotti ♦ alkal
mazta ♦ alkalmi ♦ alkímia ♦ alkohol ♦ 
alkoholizmus ♦ alkalom 
Alk. cím Alkotás * jog a Magyar Köz
társaság alkotmányáról szóló törvény 
ALK ang SriLankan Airlines (Srí 
Lanka-i légitársaság)

Alk. If]. cím Alkotó Ifjúság 
Alk. Mat. L. cím Alkalmazott Mate
matikai Lapok 
alKr [alKo] mat alsó korlát 
ALL orv akut limfoid leukémia ♦ vál 
albán lek
áll. állam, állami ♦ állandó ♦ állat, ál
lati ♦ állattan, állattani 
államb. állambiztonság, állambizton
sági
állásfogl. [állfogl.] állásfoglalás 
Állathat, cím Allathatározó 
ALLEA ang All-European Academies 
’Európai Akadémiák Szervezete’
All ER ang cím All England Law 
Reports
állfogl. -> állásfogl. [állfogl.] 
alig. ném allgemein ’általános’ 
allgABest. ném allgemeine Ausfüh
rungsbestimmungen ’általános végre
hajtási utasítás’
allgM ném allgemeine Meinung ’álta
lános vélemény’
állig. államigazgatás, államigazga
tási
állítm. nyelv állítmány
All. O. [Al. Oc.]/r. tört Allemagne
Occidentale ’Nyugat-Németország’
aim. almanach
Aim. cím Almanach
ALMA lat cím Archívum Latinitatis
Medii Aevi
ALMS ang automated logistics mana
gement system ’automatizált logiszti
kai menedzsment rendszer’
ALÓ ang US Airways Express/Alle- 
gheny Commuter Airlines (amerikai 
légitársaság)
aló. [ao.] kát alosztály, alosztályi 
Al. Oc. -> All. O. [Al. Oc.]
ALP orv alkalikus foszfatáz 
alph. ang alphabetical ’alfabetikus’ ♦ 
ném alphabetisch ’alfabetikus’
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a. 1. s. [ALS] ang autograph letter 
signed ’saját kezűleg aláírt levél’
ALS orv antilymphocyta-szérum ♦ 
ang Atlantis Airlines (szenegáli légi- 
társaság) ♦ ang orv advanced life sup
port ’magas szintű újraélesztés’ 
alt. altiszt, altiszti ♦ ang alternate ’vál
tozó’ ♦ ang alternative ’alternatív’ ♦ 
ang altitude ’tengerszint feletti ma
gasság’ ♦ fr  alternatif ’váltakozó’
ALT ang SBS Aircraft (kazah légitár
saság) ♦ ang inf alternate (gomb a bil
lentyűzeten, egy másik gombbal együtt 
megváltoztatja a billentyűkódokat) 
ált. általában ♦ általános 
Alta./óWr Alberta (CDN)
Altak Alumíniumalkalmazás-techni- 
kai Központ
altbgy. kát altábornagy, altábornagyi 
ált. isk. általános iskola, általános is
kolai
Ált. Nyelv. Tan. -* ÁNyT. [Ált. 
Nyelv. Tan.]
altr. altruista ♦ altruizmus 
ALU ang Air Luxor (Sáo Tómé és Prin- 
cipe-i légitársaság) ♦ ang arithmetic- 
logical unit ’aritmetikai-logikai egy
ség’ -» ALE ♦ ang közg annual labour 
unit ’éves munkaerőegység’ -» EME 
Aluterv cég tört Alumíniumipari Ter
vezővállalat
Alutröszt cég tört Magyar Alumíni
umipari Tröszt
ALX ang Hewa Bora Airlines (kongói 
légitársaság)
am. amerikai ♦ amerikanisztika, ame- 
rikanisztikai
a. m. annyi, mint ♦ fr  avant midi ’dél
előtt’ ♦ lat orv ante mortem ’halál előtt’ 
a. m. [AM] lat ante meridiem ’dél
előtt’
a/m ang above mentioned ’fent emlí
tett’

a. M. ném andere Meinung ’más véle
mény’
Am kém amil ♦ vegyj americium 
Am. ang America ’Amerika’ ♦ ang 
American ’amerikai’
AM gk Örményország ♦ ang inf amp
litude modulation ’amplitúdómodu
láció’ ♦ ang cég American Motors Co. 
(USA)
AM -» a. m. [AM]
A. M. lat Ave Maria ’Üdvöz légy Má
ria’ ♦ fr  közg assurance mutuelle ’vi
szontbiztosítás’
AM tört Általános Munkásegylet 
AMA ang inf absolute mode address 
(közbenső hivatkozás nélküli címzés) 
AMAP fr  Agence Malienne de Presse 
et Publicité (mali hírügynökség) 
amar. lat amarus ’keserű’
A. Math. [Acta Math.] lat cím Acta 
Mathematic Hungarica 
Amb./r ambassadeur ’nagykövet’ 
AMB ném Deutsche Rettungsflug- 
wacht/Civil Air Ambulance (német 
légitársaság)
am. b. m. lat amico bene merenti 
’nagyérdemű barátnak’
AMC ang Air Malta (máltai légitársa
ság) ♦ ang cég Agricultural Mortgage 
Corporation Ltd. ’Mezőgazdasági Jel
záloghitel-intézet’
ÁMC agr általános mezőgazdasági 
cenzus
AmCham ang American Chamber 
’Amerikai Kereskedelmi Kamara’ 
AMD val örmény dram ♦ ang cég Ad
vanced Micro Devices Inc.
A. M. D. G. lat ad maiorem Dei gló
riám ’Isten nagyobb dicsőségére’
(a jezsuita rend jelmondata)
AMDP némpszich Arbeitsgemein
schaft für Methodik und Dokumen
tation in der Psychiatrie ’Pszichiát
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riai Módszetani és Dokumentációs 
Munkaközösség’
amdt. ang amendment ’módosítás’ 
AME fr  Accord Monétaire Európáén 
’Európai valutaegyezmény’
AME Állampolgári Menedzseregylet 
♦ tört Általános Munkásegylet ♦ átjár
hatósági műszaki előírások’ —> TSI 
A. Med. [Acta Med.] lat cím Acta 
Medica Hungarica 
AMegL orv akut megakarioblasztos 
leukémia
ÁMEI Ásványolajtermékminőség
ellenőrzési Rt. 
amél./r amélioré ’javított’
AMEM tört Állami Mező- és Erdő- 
gazdaságok Minisztériuma 
Ametiszt cég Amerikai-Magyar Tisz
tító Kft.
AMEX ang American Stock Ex
change ’Amerikai Értéktőzsde’
AMF ang Arab Monetary Fund ’Arab 
Pénzügyi Alap’
AMFIS ang inf automatic microfilm 
information system ’automatikus 
mikrofilm-információs rendszer’ 
AMG tört állami mezőgazdasági gép- 
állomás/gépüzem 
AMI fr  Agence Mauritanienne de 
l’Information (mauritániai hírügy
nökség) ♦ sp Agencia Mexicana de 
Információn (mexikói hírügynökség) 
AMICO ang accounting and mone
tary income committee ’számvitellel 
és monetáris jövedelemmel foglalkozó 
bizottság’
A. Micr. [Acta Micr.] lat cím Acta 
Microbiologica et Immunologica 
Hungarica
AMIM Amerikai Magyar írók Mun
kaközössége
AMISZ Aradi Magyar Ifjúsági Szer
vezet

AMIT Aradi Magyar Ifjúsági Tanács 
AMK általános művelődési központ 
Am.-Kan. M. E. cím Amerikai-Kana
dai Magyar Élet
AML orv akut mieloid leukémia ♦ ang 
Air Malawi (malawi légitársaság) ♦ 
ang in f Astronomical Markup Lan
guage ’Csillagászati Jelölőnyelv’ 
AMLCD ang inf active matrix liquid 
crystal display ’aktív, folyadékkristá
lyos kijelző’
AMM ang kát anti-missile missile 
’rakétaelhárító rakéta’
Am. M. E. cím Amerikai Magyar Élet 
Am. M. Ért. cím Amerikai Magyar 
Értesítő
Am. M. H. cím Amerikai Magyar Hír
lap
Am. M. Nszava cím Amerikai Magyar 
Népszava
Am. M. Ref. L. cím Amerikai Magyar
Reformátusok Lapja
Am. Mság. cím Amerikai Magyarság
Am. M. Szó cím Amerikai Magyar Szó
Am. M. Ujs. cím Amerikai Magyar
Újság
Am. M. V. cím Amerikai Magyar 
Világ
AMN autómentes nap
AMoL orv akut monocitás leukémia
AMORC lat Antiquus Mysticusque
Ordo Rosae Crucis (rózsakeresztes
rend)
A. Morph. [Acta Morph.] cím Acta 
Morphologica Hungarica 
AMOS ang automated meteorological 
observing system ’automatikus meteo
rológiai megfigyelő rendszer’ 
AMOSZ tört Alkalmazott Mérnökök 
Országos Szövetsége ♦ tört Amerikai 
Magyarok Országos Szövetsége 
ÁMÖ általános mezőgazdasági össze
írás
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amp. orv ampulla
AMP kém adenozin-monofoszfát ♦ tört
Albán Munkáspárt
AMP tört Magyarországi Általános
Munkáspárt
AMPS ang inf advanced mobile 
phone service ’fejlett mobiltelefon
szolgáltatás’
AMR ang nyomd automatic make 
ready (nyomtatással kapcsolatos mű
veleteket automatikusan végző rend
szer)
AM-raster ang nyomd amplitude mo
dulated raster ’amplitúdómodulált
rács’
AMRE Amerikai Magyar Református 
Egyesület
ÁMRK Állami Műemlék-helyreállí
tási és Restaurálási Központ 
AMRSZ Amerikai Magyar Reformá
tus Szövetség
AMS ang American Meteorological 
Society ’Amerikai Meteorológiai Tár
saság’ ♦ ang inf access method service 
’hozzáférésimód- szolgáltatás’ ♦ ang 
inf automatic music search ’automa
tikus zenekereső’
AMSAM ang kát anti-missile surface- 
to-air missile ’föld-levegő ellenrakéta’ 
AMSAT ang ram amateur radio satel
lite ’rádióamatőr műhold’
AMSL ang above mean sea level ’kö
zepes tengerszint feletti magasság’ 
AMSS ang advanced missile surveil
lance satellite ’továbbfejlesztett raké
ta-ellenőrző műhold’
Amst.földr Amszterdam (NL)
AMSZ Amerikai Magyar Szövetség ♦ 
Ausztráliai Magyar Szövetség ♦ tört 
Alkoholellenes Munkásszövetség 
amt. ang amount ’összeg’
AMT automatizált műszaki tervezés 
♦ ang air mail transfer ’légi szállítás’ ♦

ang ATA/American Trans Air (ameri
kai légitársaság) 
amtl. ném amtlich ’hivatalos 
Amtsdt. ném nyelv Amtsdeutsch ’hiva
talos német’
AMU ang Air Macau (makaói légitár
saság)
AMW ang Air Midwest (amerikai lé
gitársaság)
AMX sp Aeromexico (mexikói légi- 
társaság)
AMZ ném dm Allgemeine Musika
lische Zeitung
a. n. anyja neve ♦ ang above named 
’fentebb megnevezett’
An rep Antonov
AN gk Angola ♦ nyomd (könyvformá
tum) ♦ ang inf artificial network (vo
nali impedanciát stabilizáló hálózat) ♦ 
ol Alleanza Nazionale ’Nemzeti Szö
vetség’ (olasz politikai párt) *por 
Agencia Nációnál (brazil hírügynök
ség)
A/N alfanumerikus 
ANA ang Aden News Agency (jemeni 
hírügynökség) ♦ ang All Nippon 
Airways (japán légitársaság) ♦ ang 
Athens News Agency (görög hírügy
nökség)
anal, ang analysis ’elemzés’ ♦ lat ana
lysis ’elemzés’
ANAP Anavatan Partisi ’A Haza 
Pártja’ (török politikai párt) 
anat. anatómia, anatómiai 
ANB ném automatische Notbremse 
’automata vészfék’
anc. ang ancient ’ősi, régi’ ♦ fr ancien 
’ősi, régi’
ANC ang African National Congress 
’Afrikai Nemzeti Kongresszus’ (dél
afrikai politikai párt)
ANCOM ang Andean Common 
Market ’Andok-térségi Közös Piac’
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And lat csili Andromeda ’Androméda’ 
AND gk Andorra ♦ orsz Andorra 
andemf. ném andernfalls ’ellenkező 
esetben’
anderw. ném anderweitig ’másként’ 
ands. ném anderseits ’másfelől’
ÄndG ném jog Änderungsgesetz ’mó
dosító törvény’
ANE árufuvarozási nemzetközi 
egyezmény
Anerk. ném Anerkennung ’elismerés’ 
ANET ang cím Ancient Near Eastern 
Texts
Anf. ném jog Anfechtung ’megtámadás’ 
ANF orv antinukleáris faktor ♦ sp 
Agencia de Noticias Fides (bolíviai 
hírügynökség)
ANFF Angolai Népi Felszabadítási 
Front —> FNLA
ANFO ammónium-nitrát fűtőolaj 
ang. angol
ANG orsz Angola ♦ ang Air Niugini 
(pápua új-guineai légitársaság) *por 
Agencia Noticiosa da Guinea (Bis- 
sau-guineai hírügynökség) 
ang. Dom. lat angelus Domini ’az Úr 
angyala’
angem. ném angemessen ’megfelelő’ 
Ang. Fii. Tan. cím Angol Filológiai 
Tanulmányok
angl. anglikán ♦ anglikanizmus 
Angop (angolai hírügynökség)
Angst, ném Angestellte ’alkalmazott’
angsz. angolszász
Anh. ném Anhang ’függelék’
ANH Állami Népesség-nyilvántartó 
Hivatal
anhydr. lat orv anhydricus ’anhidrikus’ 
ANI (olasz hírügynökség) ♦ ang auto
matic number identifier ’automatikus 
híváskijelző’ *por Agencia de Noti
cias e de Informagoes (portugál hír- 
ügynökség)

ANJ Amortizációs normák jegyzéke 
ANK Annunciáta Nővérek Kongregá
ciója ♦ ang Air Nippon (japán légitár
saság)
Ank. ném Ankunft ’érkezés’
ANKE Arménia Népe Kulturális 
Egyesület
Anl. ném Anlage ’melléklet’
ANLL orv akut nem limfoid leukémia 
Anm. ném Anmerkung ’jegyzet’ 
ann. annotáció ♦ ang annual ’évi’ ♦ 
fr  annexe ’függelék’
Ann. ném Annahme ’elfogadás’
AnN lat cím Analecta Nova ad histó
riám renascentium in Hungária litte- 
rarum spectantia
ANN ang inf artificial neural network 
’mesterséges ideghálózat’ ♦ sp Agencia 
Nicaragua de Noticias (nicaraguai 
hírügynökség)
anniv. ang anniversary ’évforduló’ 
Ann. Med. Stud. ang cím Annual Me
dieval Studies at the CEU 
annot. ang annotation ’annotáció’ ♦ 
fr  annotation ’annotáció’ 
annu./r annuaire ’évkönyv’ ♦ fr  an
nuel ’éves’
Ann. Univ. Sc. Bp. lat cím Annales 
Universitatis Scientiarum Budapes- 
tiensis de Rolando Eötvös Nominatae 
Ann. Univ. Sc. Bp. Sect. Hist, lat dm
Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Historica 
Ann. Univ. Sc. Bp. Sect. Phil, lat dm
Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Philologica 
AnO ném Anordnung ’rendelet’
ANO ang Airnorth Regional (ausztrál 
légitársaság)
anon, anonim ♦ ang anonymous ’név
telen’ ♦ fr  anonyme ’névtelen’
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ANP Aggteleki Nemzeti Park ♦ fr 
Agence Nigérienne de Presse (nigé
riai hírügynökség) ♦ hol Algemeen 
Nederlandse Presbureau ’Általános 
Holland Sajtóiroda’
ANR ang active noise reduction ’aktív 
zajcsökkentés’
AnRec lat cím Analecta Recentiora ad 
históriám renascentium in Hungária 
litterarum spectantia
ans. ang answer ’válasz’
Ans. ném Ansicht ’nézet’
ANS ang advanced network services 
’korszerű hálózati szolgáltatások’ ♦ 
ang American Nuclear Society ’Ame
rikai Nukleáris Társaság’ ♦ ang chat 
answer ’válasz’ ♦ sp Air Nostrum (spa
nyol légitársaság)
ANSA ol Agenzia Nazionale della 
Stampa Associata ’ Egyesült Nemzeti 
Sajtóügynökség’ (olasz hírügynökség) 
Anschl. ném Anschluß ’csatolás’ 
Anschr. ném Anschrift ’címzés’
ANSI ang American National Stan- 
dards/Standardization Institute ’Ame
rikai Nemzeti Szabványügyi Intézet’ 
Anspr. ném Anspruch ’igény’ 
a. n. S. S. lat ad nutum Sanctae Sedis 
’a Szentszék jóváhagyásával’
Anst. ném Anstalt ’intézmény’
ant. antológia ♦ nyomd antikva 
Ant lat (antoniták) ♦ lat csili Antlia 
’Légszivattyú’
ANT orsz Antigua és Barbuda ♦ ang 
Air North Chrater (kanadai légitár
saság)
ANTA fr Agence Nationale d’Infor- 
mation „Taratra” (madagaszkári hír- 
ügynökség)
Antara (indonéz hírügynökség) 
AnthGr fr  cím Anthologie Grecque 
Anthr. Közi. cím Athropológiai Köz
lemények

ANTIS ang kát anti-missile weapon 
system ’rakétaelhárító fegyverrendszer’ 
antr. antropológia, antropológiai 
Antr. ném Antrag ’ajánlat’
Antrst. ném közg Antragsteller ’aján
lattevő’
ANTSZ Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat 
AntTan. cím Antik Tanulmányok 
Antw.földr Antwerpen (B) ♦ ném Ant
wort ’válasz’
ÁNyT. [Ált. Nyelv. Tan.] cím Általá
nos Nyelvészeti Tanulmányok 
ANV ang Pacific Wings (amerikai lé
gitársaság)
Anw. ném Anwalt ’ügyvéd’ ♦ ném An
weisung ’rendelkezés’
ANZ ang Air New Zealand (új-zélan- 
di légitársaság)
Anz. ném Anzeige ’jelentés, hirdetés’ ♦ 
ném Anzeiger ’értesítő’
ANZUS ang Australia, New Zeland 
and US Defence Pact, Pacific Secu
rity Treaty ’Ausztrália, Uj-Zéland és 
az Egyesült Államok védelmi paktu
ma, Csendes-óceáni biztonsági szer
ződés’
ANYI tört Ásványolaj-nyilvántartási 
Iroda
ao. ném außerordentlich ’rendkívüli’
ao. -» aló. [ao.]
Aló ang közg amount o f’számlájára’ ♦ 
ang and/or ’és/vagy’ 
a. O. ném am angeführten Ort ’idézett 
helyen’
Aó -> Ah [Aó]
AO ang Atlantic Ocean ’Atlanti-óce
án’ ♦ ném Anordnung ’rendelet’ ♦ ném 
Auslandsorganisation ’külföldi szer
vezet’ ♦ or Avtonomnaja Oblaszty 
’autonóm terület’
A. O.fr assurés obligatoires ’kötelező 
biztosítások’
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AOB ang any other business ’napi
rend utáni felszólalás’ ♦ ang közg any 
other business ’bármely más üzleti te
vékenység’
a. o. c. lat anno orbis conditi ’a világ 
teremtésének... évében’
AOC ang air operator’s certificate 
’működési engedély’ ♦ ang American 
Olympic Committee ’Amerikai Olim
piai Bizottság’ ♦ ang Avcom Aviation 
(orosz légitársaság) fr appellation 
d’origine contrőlée ’ellenőrzött szár
mazás megnevezése’
A. Oec. [Acta Oec.] cím Acta Oecono- 
mica
AOG ang Aero VIP (argentin légitár
saság)
ÁOGYTI Állatgyógyászati, Oltó
anyag-, Gyógyszer- és Takarmány-el
lenőrző Intézet
aoHV ném außerordentliche H aupt
versammlung ’rendkívüli közgyű
lés’
AOI ang inf automated operator inter
face ’automatizált operátorfelület’ ♦ 
ang inf automated optical inspection 
’automatizált optikai ellenőrzés’
ÁOK általános orvostudományi kar 
AOL ang agr acceptable operator ex
posure level ’megengedhető kezelői 
expozíciós szint’ ♦ ang cég America 
Online
AON val angolai új kwanza 
A. Orient. [Acta Orient.] lat cím Acta 
Orientalia Academicae Scientiarum 
Hungaricae
AOT ang Asia Overnight Express 
Corporation (Fülöp-szigeteki légitár
saság)
ÁOTE tört Állatorvos-tudományi 
Egyetem
ÁOTK állatorvos-tudományi kar 
aö. acélöntvény

AÖG ném cím Archiv für österreichi
sche Geschichte
ap. apostol, apostoli ♦ fr aprés ’után’
ap. [api.] ném außerplanmässig ’ter
ven kívüli’
a. p. ang author’s proof’szerzői javí
tás’ ♦ lat anni praeteriti ’elmúlt évi’ ♦ 
lat orv ante partum ’szülés előtt’ 
a-p lat anteroposterior ’elölről hátra’ 
Ap. cím Apollo ♦ lat Appius (név)
AP orv alkalikus-foszfatáz ♦ ang ac
cession partnership ’csatlakozási 
partnerség’ ♦ ang Associated Press 
(amerikai hírügynökség) ♦ ang inf 
active page ’aktív oldal’
A. P.fr autorisation préalable ’elő
zetes engedélyezés’ ♦ fr avis préalable 
’előzetes értesítés’frközg autorisation 
de paiement ’fizetési meghatalmazás’ 
A/P ang közg account purchase ’vételi 
elszámolás’ ♦ ang közg authority to 
purchase ’vételi meghatalmazás’ 
AP&PB ang Association of Print and 
Packaging Buyers ’Nyomdászati és 
Nyomdászati Csomagolóanyagok Vá
sárlóinak Szövetsége’
APA ang American Publishers Asso
ciation ’Amerikai Kiadók Szövetsége’ 
♦ ang inf all points addressable ’min
den pont címezhető’ ♦ ném Austria 
Presse-Agentur (osztrák hírügynök - 
ség)
APACS ang Association for Payments 
Clearing Services ’Fizetésleszámíto
lási Szolgáltatások Szövetsége’
A. Paed. [Acta Paed.] cím Acta Pae- 
diatrica Hungarica 
a. p. C. [a. p. Chr.] lat anno post 
Christum ’Krisztus u tán i... évben’ 
APC ang automatic phase control 
’automatikus fázisszabályozás’ ♦ ang 
inf asynchronous procedure call 
’aszinkron eljáráshívás’
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a. p. Chr. -» a. p. C. [a. p. Chr.]
APCL ang Association of Professional 
Colour Labs ’Színtani Szaklaborató
riumok Szövetsége’ 
a. p. C. n. [a. p. Chr. n.] lat anno post 
Christum natum ’Krisztus születése 
u tá n i... évben’
APDSZ Adó- és Pénzügyi Dolgozók 
Szakszervezete
APDU ang inf application protocol 
data unit ’alkalmazási protokoll adat
elem’
APEC ang Asian-Pacific Economic 
Cooperation ’Ázsiai-Csendes-óceáni 
Gazdasági Együttműködés’
APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal
APEO ang kém alkyl phenol ethoxy- 
late ’alkil-fenol-etoxilát’
APEX ang advance purchase excur
sion (kedvezményes árú menettérti 
repülőjegy)
APF ang közg aggregate production 
function ’aggregált termelési függvény’ 
APG ang Air People International 
(thaiföldi légitársaság)
AphI fr  Association Phonétique Inter
nationale ’Nemzetközi Fonetikai Tár
saság’ —> IPA
A. Phys. [Acta Phys.] lat cím Acta
Physica Hungarica
A. Physiol. [Acta Physiol.] lat cím
Acta Physiologica Hungarica 
A. Phyt. [Acta Phyt.] lat cím Acta 
Phytopathologica et Entologica Hun
garica
API ang inf application programming 
interface ’alkalmazásprogramozói fe
lület’
APIPA ang inf automatic private In
ternet protocol addressing ’automa
tikus magánhálózati internetproto- 
koll címkiosztás’

ÁPISZ cég tört Állami Papír- és író
szer-kiskereskedelmi Vállalat
api. -> ap. [api.]
APL orv akut promyelocytás (myelo- 
monocytás) leukémia ♦ ang inf A 
Programming Language ’A Progra
mozási Nyelv’
APM ang inf advanced power mana
gement ’fejlett energiagazdálkodás’ 
APN or tört Agensztvo Pecsatyi No- 
vosztyi (szovjet távirati iroda) ♦ sp 
Agencia Paraguaya de Noticias (para
guayi hírügynökség)
APNIC ang inf Asian-Pacific Net
work Information Center ’Ázsiai- 
csendes-óceáni hálózati információs 
központ’
apó [agitprop.] agitációs és propagan
daosztály
Apollo ang Apache point observatory 
lunar laserranging operation ’Apache 
lézeres holdtávolságmérő rendszer’ 
app. ang appendix ’függelék’ ♦ ang 
apparently ’nyilvánvalóan’ ♦ fr  appen- 
dice ’függelék’ ♦ lat appendix ’füg
gelék’
APP ang Associated Press of Pakistan 
(pakisztáni hírügynökség) ♦ sp Aero- 
Perlas (panamai légitársaság)
APPC ang inf advanced program-to- 
program communication ’fejlett prog
ramok közötti kommunikáció’
App. Cas. ang jog appeal cases ’felleb
bezési jogesetek’
AppG némjog Apellationsgericht ’fel
lebbezési bíróság’
appl. applikáció ♦ ang application ’al
kalmazás’ ♦ ang applied ’alkalmazott’ 
APPN ang in f advanced peer-to-peer 
networking architecture ’fejlett ki
szolgáló nélküli hálózati architektúra’ 
appr. ang approved ’jóváhagyott’ ♦ fr  
approuvé ’engedélyezett’
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appr. [approx.] ang approximately 
’megközelítőleg’
appt. [apptd.] ang appointed ’kijelölt’ 
apr. ol aprile ’április’ 
ápr. április
Apr. ang April ’április’ ♦ ném April 
’április’
APR ang közg annual percentage rate 
’éves százalékos kamatláb’ ♦ ang inf 
active page register ’aktív lapregisz
ter’ ♦ ang nyomd automatic picture 
replacement ’automatikus képcsere’ 
apr. J.-C ./r aprés Jésu-Christ ’Krisz
tus után’
apr.-g.fr  aprés-guerre ’háború utáni’ 
Aps lat csili Apus ’Paradicsommadár’ 
APS ang advanced photo system ’fej
lett fényképezési rendszer’ ♦ fr  Algérie 
Presse Service (algériai hírügynökség) 
APSA ang American Political Science 
Association ’Amerikai Politikatudo
mányi Társaság’
APT ang automatic picture transmis
sion ’automatikus képtovábbítás ♦ ang 
automatically programmed tool ’auto
matikusan programozott eszköz’
Apt. jog a magyar állampolgárságról 
szóló törvény
ÁPTF Állami Pénz- és Tőkepiaci Fel
ügyelet
Apüsz Az APEH Üldözöttéinek Szö
vetsége
APV ang orv adaptive pressure venti
lation ’adaptív nyomású lélegeztetés’ 
APV Rt. cég Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt.
APW ang Arrow Air (amerikai légi- 
társaság)
aq kém (vizes oldatban) 
aq. [aqu.] lat aqua ’víz’
Aq. cím Aquila
AQ ang inf acknowledge queue 
’nyugtázó sor’

aq. bidest. lat orv aqua bidestillata
’kétszer desztillált víz’
aq. buli. lat orv aqua bulliens ’forró
víz’
aq. cal. lat aqua calida ’meleg víz’ 
aq. comm. lat orv aqua communis 
’ívóvíz’
aq. dest. lat orv aqua destillata ’desz
tillált víz’
aq. ferv. lat orv aqua fervens ’forró 
víz’
aq. font. lat aqua fontis ’kútvíz’
aq. frig, lat aqua frigida ’hideg víz’ 
Aql lat csili Aquila ’Sas’
AQL ang acceptable quality level 
’elfogadható minőségi szint’
Aqr lat csili Aquarius ’Vízöntő’ 
aqu. —> aq. [aqu.]
ar. [arr.] ang arrival ’érkezés’ ♦ fr  ar- 
rivée ’érkezés’
a. r. ang all rail ’minden vasúton’ ♦ 
ang all risks ’minden kockázatra’ ♦ 
lat anno regni ’uralkodásának ... évé
ben’
a. R. ném am Rand ’a margón’
Ar vegyj argon
AR orv androgén receptor ♦ ang cím 
The Asiatic Review ♦ ang jog Arbitra
tion Rules ’Választottbírósági sza
bályzat’ ♦ ang közg annual return ’éves 
haszon’ ♦ ném közg Aufsichtsrat ’fel
ügyelőbizottság’ ♦ rom Academia 
Romänä ’Román Tudományos Aka
démia’
A. R. ang advice of receipt ’átvételi ér
tesítés’ ♦ fr  accusé de réception ’az át
vétel elismerése’ ♦ fr aller et retour ’oda 
és vissza’ ♦ fr  avec retard ’késéssel’ 
A/R ang közg against all risks ’minden 
kockázat ellen’ ♦ ang nyomd aspect ra
tio ’oldalarány’
AR tört Állambiztonsági Rendészet 
Ara lat csili Ara ’Oltár’
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A. R. A ./r agent de renseignement 
’információs ügynökség’
ARAK sport Alba Regia Atlétikai 
Klub
aram. arameus
Aramco ang cég Arabian-American 
Oil Company ’Arab-Amerikai Olaj- 
társaság’ 
arb. arborétum
ARB ang Avia Air (arubai légitársaság) 
ARB Államháztartási Reform Bizott
ság
ArbG némjog Arbeitsgericht ’munka
ügyi bíróság’
arb. lib. lat arbitrium liberum ’szabad 
akarat’
ARBÖ ném Auto, Motor und Radfah
rerbund Österreiches ’Osztrák Autó-, 
Motor- és Kerékpáros-szövetség’
ArbR némjog Arbeitsrecht ’munkajog’ 
ARBSZ Általános robbantási bizton
sági szabályzat
Arbtg. ném Arbeitstagung ’munkaér
tekezlet’ 
arc mat árkusz
ARC ang Air Routing International 
(amerikai légitársaság)
ARCnet ang inf atteched resources 
computer network ’csatolt erőforrású 
számítógép-hálózat’ 
arccos mat árkuszkoszinusz 
arcctg mat árkuszkotangens 
arch, archaikus ♦ archív ♦ archívum ♦ 
fr  archives ’levéltár’
Arch, ném Archiv ’levéltár’ 
archeol. archeológia, archeológiái 
Arch. Ért. cím Archeológiái Értesítő 
Arch. Közi. cím Archeológiái Közle
mények
Arch. Ott. lat cím Archívum Ottoma- 
nicum
arck. arcképpel 
arcsin mat árkuszszinusz

arctg mat árkusztangens 
ARD ném cég Arbeitsgemeinschaft 
der Öffentlich-rechtlichen Rundfun
kanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland *por ATA Aerocondor 
(portugál légitársaság)
ARDS ang orv acute respiratory 
distress syndrome ’heveny légzési di- 
stressz-szindróma’
ARE ang Aires (kolumbiai légitársa
ság) *fr Assemblée des Régions 
d’Europe ’európai régiók gyűlése’ 
ARES ang ram amateur radio emer
gency system ’rádióamatőr segélyszol
gálat’
ARÉV cég tört Alba Regia Állami Épí
tőipari Vállalat
ARF ang kát ACE Reaction Force 
’Szövetségi Európai Parancsnokság 
Gyors Reagálású Erői’ ♦ ang orv acute 
respiratory failure ’akut légzéselégte
lenség’
arg. argumentum
ARG orsz Argentína ♦ ném cím Archiv 
für Religionsgeschichte ♦ sp Aerolineas 
Argentinas (argentin légitársaság)
Arg kém arginin 
Arg. cím Argus 
Árg. cím Árgus
Argl. ném Arglist ’rosszhiszeműség’ 
Arg. M. Újs. cím Argentínai Magyar 
Újság
Argon, cím Argonauták 
ARH Agrárrendtartási Hivatal 
Ari lat csili Aries ’Kos’
ARIADNE ang Alliance Remote Inst
ructional and Distribution Networks 
for Europe ’Európai Távoktatási 
Disztribúciós Hálózatok Szövetsége’ 
ARIES ang automated reliability esti
mation program ’automatikus meg- 
bízhatóságbecslő program’
ARIN ang in f American registry for
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Internet numbers ’internetcímek 
amerikai nyilvántartása’
ARIP ang közg approximate relative 
index of performance ’a teljesítés re
latív indexe’
ARIS ang inf architecture for integra
ted information system ’integrált in
formációs rendszerek architektúrája’ 
Ariz. földr Arizona (USA) 
ark. arkangyal
Ark. földr Arkansas (USA) ♦ cím Arká- 
num
ARKB Agrárpiaci Rendtartást Koor
dináló Bizottság
ARKE Alba Regia Kutyabarátok 
Egyesülete
ARM orsz Örményország ♦ ang inf 
automatic repeat request ’automati
kus ismétléskérés’ ♦ ang közg adjus
table rate mortgage ’változó kamato
zású jelzáloghitel’
Armenpress (örmény hírügynökség) 
ARMSZ Argentínai Magyarok Szö
vetsége
A. Rom. [Acta Rom.] lat cím Acta Ro- 
manica
ARP val argentin peso ♦ ang inf add
ress resolution protocol ’címfeloldó 
protokoll’ ♦ fr Agence Rwandaise de 
Presse (ruandai hírügynökség) 
Arpanet ang advanced research pro
ject agency network ’magas fokú ku
tatási tervek ügynökségének hálózata 
(az internetet megelőző hálózat)
Árpf. földr Árpádföld 
ARPU ang average revenue per user 
’egy előfizetőre jutó átlagos havi árbe
vétel’
ARQ ang inf automatic repeat request 
’automatikus ismétléskérés’ 
arr. ang arranged ’rendezett’ ♦ ang 
közg arrivals ’felhozatal’ ♦ fr arrangé 
’feldolgozta, feldolgozva’

arr. -> ar. [arr.]
Arr. cím Arrabona ♦ fr arrété ’határo
zat’
ARR ang közg accounting rate of re
turn ’egyszerű megtérülési ráta’ 
arrgt. ang arrangement ’megállapo
dás’
Ars Dec. lat cím Ars Decorativa 
Ars Hung, lat cím Ars Hungarica 
art. artikulus ♦ ang article ’cikk, áru
cikk’ ♦ ang article ’paragrafus’ ♦ ang 
artificial ’mesterséges’ ♦ fr article 
’cikk, szócikk’ ♦ lat articulatio ’artiku
láció’ ♦ lat articulus ’névelő, cikkely’ 
Art. jog az adózás rendjéről szóló tör
vény ♦ ném Artikel ’fejezet, cikkely’ ♦ 
ném nyelv Artikel ’névelő’
ARTB Agrárrendtartási Tárcaközi 
Bizottság
ÁRTB Állami Rádió- és Televízióbi
zottság
ARTES ang advanced research in te
lecommunications sytems ’távközlési 
rendszerek fejlett kutatási programja’ 
ÁRU ang inf audio response unit 
’automatikus válaszjeladó’ 
ar. vit. tört arany vitézségi 
ARW ném cím Archiv für Religions
wissenschaft
a/s [A/S] ang közg after sight ’lát után’ 
♦ ang közg at sight ’látra’ ♦ fr aux bons 
soins de ’kezéhez’ 
a. S. ném közg auf Sicht ’látra’
As orv asztigmia ♦ vegyj arzén 
AS ang Anglo-Saxon ’angolszász’ ♦ 
ang Australian Standard ’ausztrál 
szabvány’ ♦ ang közg aggregate supply 
’aggregált kínálat’
A. S.fr avec survis ’halasztással’
A/S -> a/s [A/S] 
á. s. tört államilag segélyezett 
ASA ang Alaska Airlines (amerikai 
légitársaság) ♦ ang tört American
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Standards Association ’Amerikai 
Szabványügyi Társaság’
ASALM ang kat advanced strategic 
air-launched missile ’fejlesztett 
hadászati légi indítású robotrepülő- 
gép’
ASAP ang chat as soon as possible 
’amilyen gyorsan csak lehet’
AS ARCO ang cég American Smelting 
and Refining Co.
AS AT ang kat anti-satellite missile 
’műhold elleni rakéta’
ASB ném Arbeiter Samariter Bund 
’Szamaritánus Munkásszövetség’ ♦ 
ném Arbeitsschutzbestimmungen 
’munkavédelmi rendelkezések’
ASBO ang anti-social behaviour order 
’közösségellenes viselkedés miatti el
rendelt kitiltás’
ASC ang American Society of Cine
matographers ’Filmművészek Ameri
kai Társasága’ ♦ ang anti slip control 
’kipörgésgátló berendezés’ ♦ ang inf 
automatic sequence control ’auto
matikus szekvenciavezérlés’
ASCAP ang American Society of 
Composers, Authors, and Publishers 
’Amerikai Zeneszerzők, írók és Ki
adók Társasága’
ASCI ang inf accelerated strategic 
computing initiative ’gyorsított stra
tégiai számítógépes kezdeményezés’ ♦ 
ang inf advanced speech call item 
’továbbfejlesztett beszédhívás’
ASCII ang inf American Standard 
Code for Information Interchange 
’amerikai szabványos kód digitális in
formációcsere céljára’
ÁSD ang Air Sinai (egyiptomi légitár
saság)
AsDF ang Asian Development Fund 
’Ázsiai Fejlesztési Alap’
ASE ang Airstars (orosz légitársaság)

♦ ang American Stock Exchange 
’Amerikai Értéktőzsde’
Asec fiz amperszekundum 
ASEM ang Asia-Europe Meeting 
’Ázsia-Európa-csúcstalálkozó’ 
ASEAN ang Association of South- 
East Asian Nations ’Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Társulása’
ASF ang inf advanced streaming for
mat ’fejlett adatforgalom-formátum’ 
Asfinag ném Autobahnen- und 
Schnellstrassen-Finanzierungs-Ak
tiengesellschaft ’Osztrák Autópálya
igazgatóság’
ASG ang African Star Airways (dél
afrikai légitársaság) 
asgd. ang assigned ’engedményezett’ 
ASH Mesa Airlines (amerikai légitár
saság)
ASI sport tört Angyalföldi Sport Iskola 
Asia-Plus (tádzsik hírügynökség) 
ASIC ang application-specific integ
rated circuit ’alkalmazásspecifikus 
integrált áramkör’
ASID ang inf address space identifier 
’címtartomány-azonosító’
ASIL ang American Society of Inter
national Law ’Amerikai Nemzetközi 
Jogi Társaság’
ASILP ang cím American Society of 
International Law Proceedings 
ASIO ang Australian Security Intel
ligence Organization ’Ausztrál Biz
tonsági Hírszerző Szervezet’
ASIS ang American Society for Infor
mation Science ’Amerikai Informá
ciótudományi Társaság’
ASK ang inf amplitude shift keying 
’amplitúdóeltolás’
a. s. 1. ang above see level ’tengerszint 
felett’
ASL ang nyelv American sign lan
guage ’amerikai jelnyelv’
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ASL [A/S/L] ang chat age, sex, loca
tion ’kor, nem, tartózkodási hely’ 
ASLMUX ang int access subscriber 
loop multiplexer ’előfizetői multi
plexer’
ASLP ang közg automated security 
lending programme ’automatizált ér- 
tékpapír-kölcsönügyleti program’ 
ASLPLS ang chat age, sex, location, 
please ’korod?, nemed?, hol laksz?’ 
ASLV ang advanced satellite launch 
vehicle ’fejlett műholdindító jármű’ 
AS-M cég Axel Springer -  Magyaror
szág
ASMFC fr sport Association Sportive 
de Monaco Football Club ’Monacói 
Sportszövetség Labdarúgóklubja’ 
ASMP ang inf asymmetric multipro
cessing ’aszimmetrikus párhuzamos 
adatfeldolgozás’
Asn kém aszparagin 
ASN.l ang abstract syntax notation 
one ’absztrakt szintaxis egyes jelölése’ 
ASO orv antisztreptolizin O ♦ ang 
chat and so on ’és így tovább’
ASOIF fr Association des Fédérations 
Internationales Olympiques d’Été 
’Nyári Olimpiai Sportok Nemzetközi 
Szövetségeinek Egyesülete’
ASON ang inf automatic switched 
optical network ’automatikusan kap
csolt optikai hálózat’ 
asp. aspiráns ♦ aspirantúra 
Asp kém aszparaginsav 
ASP ang application service provider 
’alkalmazásszolgáltató cég’ ♦ ang inf 
active server pages ’aktív kiszolgálói 
oldalak’
ASPAC ang Asian and Pacific Coun
cil ’Ázsiai és Csendes-óceáni Tanács’ 
ASPh ném cím Archiv für slavische 
Philologie
ASPNET ang inf application solu

tions partners network ’alkalmazás
szolgáltató partnerhálózat’
ASQ ang American Society for Qua
lity ’Amerikai Minőségbiztosítási 
Társaság’ ♦ ang inf automated soft
ware quality ’automatizált szoftvermi- 
nőség-biztosítás’
ASQC ang American Society for Qua
lity Control ’Amerikai Minőségszabá
lyozási Társaság’
ASR ang inf automatic system recon
figuration ’automatikus rendszer-át
konfigurálás’
ASRG ang inf Anti-Spam Research 
Group ’ Spamellenes Kutatócsoport’ 
ASROC ang kat anti-submarine 
rocket ’tengeralattjáró elleni rakéta’ 
ASRS ang automated storage and 
retrieval system ’automatizált tárolási 
és visszakeresési rendszer’
Ass. ném Assekuranz ’biztosítás’ ♦ fr 
assuré ’biztosított’
ASS ang kat anti-satellite system ’mű
holdelhárító rendszer’
assn. -> assoc, [assn.]
asso. [assoc.] ang associate ’üzlettárs’ 
assoc, [assn.] ang association ’egye
sület, társulás’
Assoz. ném Assoziation ’egyesület, 
társulás’
ASt. ném Amtstelle ’hivatal’
A. S. T. ang Atlantic standard time 
’atlanti időzóna’
ASTE közg aktivált saját teljesítmé
nyek értéke
ASTM  ang American Society for Tes
ting and Materials ’Amerikai Anyag- 
vizsgálati Társaság’
ASU sp Aerosur (bolíviai légitársa
ság)
ásv. ásvány ♦ ásványtan, ásványtani 
ASV ang orv adaptive support venti
lation ’adaptív támogatású lélegezte
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tés’ ♦ ol Archivio Segreto Vaticano 
(vatikáni levéltár)
ASVA Audiovizuális művek szerzői 
jogait védő közhasznú alapítvány 
ASW ang kát anti-submarine warfare 
’tengeralattjáró elleni harc’
ASz Amszterdami szerződés (Treaty 
of Amsterdam)
ASZ Agrárszövetség ♦ ang Astrakhan 
Airlines (orosz légitársaság) 
ASZ-NAP Agrárszövetség -  Nemzeti 
Agrárpárt
ASZ Állami Számvevőszék 
ÁSZB Állami Szakmunkásvizsga
bizottság
ÁSZF általános szállítási feltételek 
ASZFL Assisi Szent Ferenc Leányai 
Kongregáció
ÁSZJ Ágazati szakképzési jegyzék 
ASZJE Adatbázis Szerzői Jogvédő 
Egyesület
ASZOK Autonóm Szakszervezetek 
Országos Koordinációja 
assz. asszony
ASZSZ Autonóm Szakszervezetek 
Szövetsége
ÁSZSZ Államigazgatási Számítógé
pes Szolgálat
ASZSZK tört Autonóm Szovjet Szo
cialista Köztársaság ♦ tört Azerbaj- 
dzsáni Szocialista Szovjetköztársaság 
ÁSZTL Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 
ASZTT Aquinói Szent Tamás Társa
ság
ASZÚ Arab Szocialista Unió ♦ or tört 
avtomatizirovannaja szisztyema uprav- 
lenyii ’automatizált irányítási rendszer’ 
a. t. sport adott találat 
At orv antitest ♦ vegyj asztácium 
At. cím Aranytrombita 
AT autonóm terület ♦ ang advanced 
technology ’továbbfejlesztett techno

lógia’ ♦ fr Ancien Testament 
’Ószövetség’ ♦ ném Altes Testament 
’Ószövetség’
A. T .fr közg allocation temporaire 
’ideiglenes pénzkiutalás’
A/T ang air transport ’légi szállítás’ ♦ 
ang közg American terms ’amerikai 
feltételek’
át. államtitkár, államtitkári

jog a gazdálkodó szervezetek és a 
gazdasági szervezetek átalakulásáról 
szóló törvény
AT&T [ATT] ang cég American 
Telephone and Telegraph 
ata fiz abszolút nyomás 
AT A kém aurintrikarbonsav ♦ ang Air 
Transport Association ’Légifuvarozók 
Szövetsége’ ♦ ang Albanian Telegra
phic Agency (albán hírügynökség) ♦ 
ang inf advanced technology attach
ment ’korszerű technológiájú csato
lás’ ♦ ang kát automatic tracking aid 
’automata célkövető segédeszköz’ ♦ fr 
közg admission temporaire ’ideiglenes 
vámelőjegyzés’
ATAT ang kát all terrain armored 
transport ’minden terepfajtára alkal
mas nehézpáncélzatú harci jármű’ 
ATB ang all-terrain bicycle ’terepke
rékpár’ ♦ ang chat all the best ’minden 
jót’
ÁTB tört Állami Tervbizottság 
ATC ang Air Tanzania (tanzániai lé
gitársaság) ♦ ang air traffic control ’lé
giforgalmi irányítás’ ♦ ang automatic 
time corrector ’időalap-korrektor’ 
átd. átdolgozott ♦ átdolgozta ♦ átdol
gozás
ATD ang inf attention, dial ’figyelem, 
tárcsázás’
ATDM ang inf asynchronous time 
division multiplexer ’aszinkron idő
osztásos multiplexer’
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ATDP ang inf attention dial pulse 
’figyelmeztető tárcsaimpulzus’ 
ATDT ang inf attention dial tone ’fi
gyelmeztető tárcsahang’ 
ate fiz  atomi tömegegység 
A. Tech. [Acta Tech.] lat cím Acta 
Technica Academiae Scientiarum 
Hungaricae
ATEV cég Állatifehérje-takarmányo- 
kat Előállító Vállalat {ma Rt.)
ATF Adventista Teológiai Főiskola 
átf általános természetföldrajz 
ATFK Apáczai Csere János Tanító
képző Főiskolai Kar 
ATG (athéni tőzsdeindex)
Ath. cím Athenaeum 
ATI tört Autóközlekedési Tanintézet 
{ma ATI -  Oktató Kft.) ♦ ang Aero 
Tropics Air Services (ausztrál légitár
saság)
ATI Állami Termékgazdálkodási 
Igazgatóság
ATIF tört Apáczai Csere János Taní
tóképző Főiskola 
ATIS ang automatic transmitter 
identification system ’rádióállomások 
automatikus felismerési rendszere’ 
Ativizig Alsótisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság
ATK Állampolgári Tanulmányok 
Központja ♦ állattenyésztési kar ♦ ál
lattudományi kar
ATKI Anyagtudományi Kutatóinté
zet
ATL ang above the line ’a vonal felett’
átl. átlagos, átlagosan
atmfiz  atmoszféra
atm. atmoszféra ♦ fir atmosphere
’légkör’
ATM ang Airlines of Tasmania 
(ausztrál légitársaság) ♦ ang air traffic 
management ’légiforgalmi szolgálta
tás’ ♦ ang automated teller machine

’bankjegykiadó automata’ ♦ ang chat 
at the moment ’pillanatnyilag’ ♦ ang 
inf asynchronous transfer mode 
’aszinkron továbbítási mód’ ♦ ang 
nyomd Adobe Type Manager (a fontok 
képernyőn való megjelenítését auto
matizáló szoftver)
ATN ang Air Transport Internatio
nal ATI (amerikai légitársaság) 
átn. átnézett ♦ átnézte ♦ átnézve 
ATO ang közg assembly to order 
’megrendelésnek megfelelő összesze
relés’
ATOE tört Állami Tisztviselők Orszá
gos Egyesülete
atomf. atomfizika, atomfizikai 
Atomki MTA Atommagkutató Inté
zet
ATOP fr  Agence Togolaise de Presse 
(togói hírügynökség)
ATP kém adenozin-trifoszfát ♦ ang 
Association of Tennis Professionals 
’Hivatásos Teniszezők Szövetsége’ ♦ 
fr  Association de Tennis Profession
a l  ’Hivatásos Teniszezők Szövetsége’ 
ATR ang cím Anglican Theological 
Review
ATS val tört osztrák schilling ♦ ang 
applications technology satellites 
’alkalmazott technológiai műholdak’
♦ fr  Agence Télégraphique Suisse 
(svájci hírügynökség) -* SDA 
ATSC sport tört Almásfüzitői Timföld 
Sport Club
ATST ang kát all terrain scout trans
port ’minden terepfajtára alkalmas 
könnyű páncélzatú harci jármű’
ATSZ Almássy téri Szabadidőközpont 
ATSZE Alternatív Távközlési Szol
gáltatók Egyesülete 
áttek. áttekintés ♦ áttekintette 
att fiz  túlnyomás 
att. ang attached ’csatolt’
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att. [atty] ang attorney ’ügyvéd’
ATT fr  közg atterissage ’kikötés’
ATT -> AT&T [ATT]
ATT&TI cég Távérzékelési, Térin
formatikai és Információtechnológiai 
Kft.
attn. ang attention ’figyelem’
Attn, ang attention ’figyelmébe’ (le
vélcímzésnél)
Attr. ném nyelv Attribut ’jelző’ 
atty -> att. [atty]
ATV ang airport transit visa ’repü
lőtéri tranzitvízum’ -» RTV ♦ ang kát 
all terrian vehicle ’minden terepen 
használható jármű’ 
átv. átvitt ♦ nyelv átvitt értelemben 
Átv. cím Átváltozások 
ATX ang közg Austrian Traded Index 
’osztrák tőzsdeindex’
ATZ ang aerodrome traffic zone ’re
pülőtéri forgalmi körzet’ ♦ ang inf ac
cess tracking zone ’hozzáférési zóna’ 
Au vegyj arany (aurum)
AU ang csili Astronomical Unit ’csilla
gászati egység’ ♦ ang inf arithmetical 
unit ’aritmetikai egység’
AUA ang Austrian Airlines (osztrák 
légitársaság)
AUB ang Lufthansa Regional/Augs- 
burg Airways (német légitársaság) 
a. u. c. lat ab űrbe condita ’a város (ti. 
Róma) alapítása óta’ 
au cTpt.fr közg au comptant ’készpén
zért’
aud. ang közg auditor ’könyvvizsgáló’ 
AUD val ausztrál dollár 
AUDI ang International Society of 
Audiology ’Nemzetközi Audiológiai 
Társaság’
Aufl. ném Auflage ’kiadás’
Aufn. ném Aufnahme ’felvétel’
AufsR ném Aufsichtsrat ’felügyelőbi
zottság’

Auftr. ném Auftrag ’megbízás, meg
rendelés’
Aufw. ném Aufwendung ’ráfordítás,
költség’
aug. augusztus
Aug. ang August ’augusztus’ ♦ ném 
August ’augusztus’ 
augm./r augmenté ’bővített’
AUH ang Abu Dhabi Amiri Flight 
(egyesült arab emírségekbeli légitár
saság)
AUI ang Ukraine International Air
lines (ukrán légitársaság) ♦ ang inf 
attachment unit interface ’csatolt- 
állományegység-interfész’ 
a. u. n. lat absque ulla nóta ’jelzés nél
kül’
A. Univ. Debr. [Acta Univ. Debr.] lat
cím Acta Universitatis Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth Nominatae
A. Univ. Szeg. [Acta Univ. Szeg.] lat 
cím Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József Nominatae
A. Univ. Szeg. A. Hist. [Acta Univ. 
Szeg. A. Hist.] lat cím Acta Univer
sitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Historica
A. Univ. Szeg. A. Hist. Litt. Hung. 
[Acta Univ. Szeg. A. Hist. Litt. 
Hung.] lat cím Acta Universitatis Sze
gediensis de Attila József Nominatae. 
Acta Históriáé Litterarum Hungari- 
cum
A. Univ. Szeg. A. Litt. [Acta Univ. 
Szeg. A. Litt.] lat cím Acta Universi
tatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Litteraria
A. Univ. Szeg. Sect. Hist. [Acta 
Univ. Szeg. Sect. Hist.] lat cím Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila 
József Nominatae. Sectio Historica
A. Univ. Szeg. Sec. Litt. [Acta Univ. 
Szeg. Sect. Litt.] lat cím Acta Univer-
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sitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Sectio Litteraria
A. Univ. Szeg. Sect. Phil. [Acta 
Univ. Szeg. Sect. Phil.] lat cím Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila 
József Nominatae. Sectio Philologica 
AUO dm  Árpád-kori új okmánytár 
(Wenzel Gusztáv)
AUP ang Australian United Press 
(ausztrál hírügynökség) ♦ ang inf ac
ceptable use policy ’elfogadható hasz
nálat’
Aur lat csili Auriga ’Szekeres’
AUR ang Aurigny Air Services (brit 
légitársaság)
Aur. cím Auróra
AUS gk Ausztrália ♦ orsz Ausztrália 
ausf. ném ausführlich ’részletes’
Ausf. ném Ausführung ’kivitel’
AusfG ném jog Ausführungsgesetz 
’végrehajtási törvény’
AusfV ném Jog Ausführungsverord
nung ’végrehajtási rendelet’
Ausg. ném Ausgabe ’kiadás, költség’ 
ausgeschl. ném ausgeschlossen 
’kizárt’
ausgew. ném ausgewählt ’válogatott’ 
Ausgl. ném Ausgleich ’egyezség, ki
egyezés’
Ausk. ném Auskunft ’felvilágosítás’ 
ausl. ném ausländisch ’külföldi’
Ausl. ném Ausländer ’külföldi’
Aus. Mság. cím Ausztráliai Magyarság 
Ausn. ném Ausnahme ’kivétel’ 
ausr. ném ausreichend ’elegendő’ 
Auss. ném Aussage ’nyilatkozat’ 
ausschl. ném ausschließlich ’kizáró
lagos’
Ausschl. ném Ausschlagung ’vissza
utasítás’
Ausspr. ném Aussprache ’kiejtés’ 
Ausst. ném Ausstellung ’kiállítás’ 
Ausw. ném Auswahl ’válogatás’

Ausz. ném Auszahlung ’kifizetés’ ♦ 
ném Auszug ’kivonat’ 
aut./r auteur ’szerző’
AUT orsz Ausztria ♦ sp Austral/Cielos 
del Sur (argentin légitársaság) 
auth. ang authentic ’eredeti’ 
autobiogr. autobiográfia, autobiográ- 
fiai
AUTODIN ang inf automatic digital 
network ’automatikus digitális há
lózat’
autogr. autográf, autográfja ♦ fr  auto- 
graphe ’saját kezű’
Autófém cég tört Autófelszerelés és 
Tömegcikk Ktsz
Autóker cég tört Autó- és Alkatrész
kereskedelmi Vállalat 
Autókut cég tört Autóipari Kutató- és 
Fejlesztővállalat
Autóvill cég tört Autóvillamossági 
Felszerelések Gyára 
aut simil. lat aut simile ’vagy hasonló’ 
A. u. V. ném közg Annahme und Ver
sand ’átvétel és elszállítás’
A. U. V. -» ad us. vet. [A. U. V.] 
aux. ang nyelv auxiliary ’segédige’ 
AUZ ang Australian Airlines (auszt
rál légitársaság)
AÜT általános ügyek tanácsa 
av orv atrioventrikuláris 
av. ang average ’átlag’ ♦ fr  audiovisuel 
’audiovizuális’ ♦ fr  avenue ’sugárút’ 
a. v. [a/v] lat ad valorem ’érték szerint’ 
a. v. [A.V.] ang Authorized Version 
’autorizált kiadás’ ♦ fr közg acte de 
vente ’értékesítés aktusa’
Av. ang avenue ’sugárút’ ♦ fr  avis ’ér
tesítés’ ♦ fr  közg aval ’váltókezesség’ ♦ 
fr  közg avance ’előleg’
AV orv artériás-vénás ♦ ang alterna
tive vote ’alternatív szavazat’ ♦ ang 
audio-visual ’audiovizuális’ ♦ ném 
allgemeine Verfügung ’általános ren
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delkezés’ ♦ ném Amtsvorsteher ’hiva
tali elöljáró’
AVA sp Avianca (kolumbiai légitársa
ság)
AVB ném allgemeine Versicherungs
bedingungen ’általános biztosítási fel
tételek’
AVB cég Általános Vállalkozási Bank 
Rt.
AVC ang inf automatic volume cont
rol ’automatikus hangerő-szabályozó’ 
♦ ang közg average variable cost ’átla
gos változó költség’
AVCOM ang aviation commercial 
’kereskedelmi repülés’
AVD ang orv active virus defense 
’aktív vírusvédelem’
AVE sp Avensa (venezuelai légitársa
ság)
ÁVE Állatokat Védjük Együtt Alapít
vány
ÁVESZ cég tört Állami Villamosener- 
gia-szolgáltató Vállalat 
ÁVÉSZ Adófizető Vállalkozók Érdek- 
képviseleti Szövetsége 
A. Vet. [Acta Vet.] lat cím Acta Vete- 
rinaria Hungarica 
ÁVF Általános Vállalkozási Főis
kola
av.-g.fr avant-guerre ’háború előtti’ 
avg. ang average ’átlag’
AVH ném Alexander von Humboldt 
Stiftung ’Alexander von Humboldt 
Alapítvány’
ÁVH Államvédelmi Hatóság 
AVI Magyar Honvédség Egészség- 
ügyialkalmasság-vizsgáló Intézete ♦ 
ang audio video interleaved ’össze
fűzött hang-kép állomány’
AVI tört Állami Védőnőképző Intézet 
Ávirt cég Állami Villamossági Rt 
av. J.-C./r avant Jésu-Christ ’Krisztus 
előtt’

AVK agrárgazdasági és vidékfejlesz
tési kar
AVKF Apor Vilmos Katolikus Főis
kola
AVL ang automatic vehicle location 
’automatikus jármű-helymeghatá
rozás’
AVLS ang automatic vehicle location 
system ’automatikus jármű-helymeg
határozó rendszer’ ♦ ang automatic 
volume limit system ’automatikus 
hangerő-korlátozó rendszer’
AVN ang Air Vanuatu (vanuatui légi- 
társaság)
AVO ang all weather operations ’idő
járástól független üzemeltetés’ ♦ ném 
Ausführungsverordnung ’végrehajtási 
rendelet’
ÁVO Államrendőrség Államvédelmi 
Osztálya
AVON chat agilis, vonzó, optimista nő 
AVOP agrár- és vidékfejlesztés opera
tív program
AVP ném közg allgemeiner Verkaufs
preis ’általános eladási ár’ 
av.-prop.fr  avant-propos ’előszó’ 
avr.fr avril ’április’
AVR ang inf automatic volume cont
rol ’automatikus hangerő-szabályo
zás’
ÁV Rt. cég Állami Vagyonkezelő Rt. 
Avtv.jog a személyes adatok védelmé
ről és a közérdekű adatok nyilvános
ságáról szóló törvény 
AVUR állami vagyon utáni részesedés 
AVÜ tört Állami Vagyonügynökség 
AVVID ang inf architecture for voice, 
video and integrated data ’architek
túra hang-, video- és integrált adatto
vábbításra’
a. W. ném ab Werk ’a gyártól’ ♦ ném 
angeführtes Werk ’idézett mű’ ♦ ném 
auf Wiederruf ’visszavonásig’
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AAV ang actual weight ’tényleges tö
meg’ ♦ ang artwork ’illusztrációs anyag’ 
AW ang cég Armstrong Whitworth 
AW ACS ang kat airborne warning 
and control system ’légi figyelmeztető 
és ellenőrző rendszer’
AWB ang közg air-way bili ’légi fuvar
levél’
AWC ang Association for Women in 
Computing ’Női Számítógép-felhasz
nálók Szövetsége’
AWD ang all wheel drive ’összkerék- 
meghajtás’
AWE ang America West Airlines 
(amerikai légitársaság)
AWG ang inf American wire gauge 
’amerikai huzalmérték’
AWI ang United Express/Air Wis
consin (amerikai légitársaság)
AWOL ang kat absent without leave 
’engedély nélküli eltávozás’
AWS len Akcja Wyborcza „Solidar- 
nosc” ’Szolidaritás Választási Akció’ 
(lengyel politikai párt)
AWT ang inf abstract window toolkit 
’absztrakt ablakeszközkészlet’
AWU ang Aeroline (német légitársa
ság) ♦ annual work unit ’éves munka
erőegység’ -* EME ♦ ang Australian 
Worker’s Union ’Ausztrál Munkás
szövetség’
AWW ang Air Wales (brit légitársaság) 
AWZ ném cég Automobilenwerke 
Zwickau (német autógyár)
AXF ang Asian Express Airlines 
(ausztrál légitársaság)
AXK ang African Express Airways 
(kenyai légitársaság)
AXL ang Air Exel (holland légitársa
ság)

AXM ang Air Asia (maláj légitársaság) 
AXX ang Avioimpex (macedón légi- 
társaság)
AXY ang Axis Airways (francia légi- 
társaság)
AYCE ang in f all you can eat ’min
dent ehetsz’ (tetszés szerinti választá
si lehetőségek)
ay. di.fr ayant droit ’jogosult, illeté
kes’
AYOR ang chat at your own risk ’saját 
felelősségedre’
AYW ang chat as you wish ’ahogy kí
vánod’
AYZ ang Atlant-Soyuz Airlines (orosz 
légitársaság)
AZS or Aviacon Zitotrans (orosz légi- 
társaság)
a. Z. ném auf Zeit ’határidőre’
AZ gk Azerbajdzsán 
AZA ol Alitalia (olasz légitársaság) 
Azadinform ang Azadinform Infor
mation Agency (azerbajdzsáni hírügy
nökség)
AZB ném Allgemeine Zell- und Han
delsabkommen ’Általános vám- és ke
reskedelmi egyezmény’
AZÉ orsz Azerbajdzsán ♦ ang Cosmos 
Air (német légitársaság)
AZI ang Azzura Air (olasz légitársa
ság)
AZM val azerbajdzsáni manát 
AZO ném allgemeine Zollordnung ’ál
talános vámrendelet’
A. Zool. [Acta Zool.] lat cím Acta 
Zoologica Hungarica 
AZQ ang Silk Way Airlines (azerbaj
dzsáni légitársaság)
AZW ang Air Zimbabwe (zimbabwei 
légitársaság)



B b

b inf bit ♦ zene b-moll ♦ ném bezahlt 
’fizetve’
b. becses ♦ bíró ♦ boldog ♦ tört bolse
vik ♦ ang bid ’ajánlat’ ♦ ang board 
’testület’ ♦ ang bond ’kötvény’ ♦ ang 
born ’született’ ♦ ang buyer ’vásárló’ ♦ 
ném bayerisch ’bajor’ ♦ ném bei, beim 
’-nál, -nél’ ♦ ném bis ’-ig’
b. -> bef. [b.]
b/ ang bag ’zsák’ ♦ ang bale ’bála’
B földr Balaton- ♦ bioi B-lymphocyta ♦ 
gk Belgium ♦ orv (vércsoport) ♦ sakk 
bástya ♦ vegyj bór ♦ zene basszus ♦ 
zene B-dúr ♦ ang black ’fekete’ (a ceru
zabél puhaságát jelölő betű) ♦ ang inf 
byte ’bájt’ ♦ ang nyomd blue ’kék’ ♦ 
ném Bayern ’Bajorország’ ♦ ném 
Beschluß ’határozat’ tolzene bass 
’basszus’
B. földr Balaton ♦ földr Berlin (D) ♦ 
Boldog (nevekben) ♦ ang Bachelor (fő
iskolai diploma) ♦ ang Bible ’Biblia’ ♦ 
lat Beatus ’Boldog’ ♦ ném Beamter 
’hivatalnok’ ♦ ném Betrieb ’üzem’
BO nyomd (papíralak, lOOOx 1414 mm) 
B1 nyomd (papíralak, 707 x 1000 mm) 
B2 nyomd (papíralak, 500x707 mm) 
B2A ang közg business to administ
ration ’az üzleti szektor és a hivatal 
közötti kapcsolat’
B2B ang közg business to business 
’vállalatok közötti kapcsolat’
B2C ang közg business to consumer 
’vállalat és ügyfél közötti kapcsolat’ 
B2E ang közg business to employees 
’az üzleti szektor és az alkalmazottak 
közötti kapcsolat’

B2G ang közg business to government 
’vállalat és kormányzat közötti kap
csolat’
B2R ang chat back to reality ’vissza a 
valósághoz’
B3 nyomd (papíralak, 353x500 mm) 
B4 nyomd (papíralak, 250x353 mm) ♦ 
ang chat before ’előtt’
B/4 nyomd (könyvformátum,
243x336 mm)
B4N ang chat bye for now ’na, szia’
B5 nyomd (papíralak, 176x250 mm) 
B/5 nyomd (könyvformátum,
168x238 mm)
B6 nyomd (papíralak, 125 x 176 mm) 
B/6 nyomd (könyvformátum,
119 X163 mm)
B7 nyomd (papíralak, 88xl25mm)
B8 nyomd (papíralak, 62x88 mm)
B9 nyomd (papíralak, 44x62 mm)
B10 nyomd (papíralak, 31 x44 mm) 
B-52 kát (amerikai bombázó) 
B90/Grüne ném Bondnis 90/Die 
Grünen ’Szövetség 90/Zöldek’ (német 
politikai pártszövetség) 
b&w [b/w] ang black and white ’feke
te-fehér’
Ba vegyj bárium
BA cég Budapest Airport Rt. ♦ ang 
British Academy ’Brit Akadémia’ ♦ 
ang British Airways (brit légitársaság) 
♦ ang cég Bell Atlantic ♦ ném közg 
Bankaktie ’bankrészvény’
B. A. ang közg Bankruptcy Act ’csőd
törvény’ ♦ fr közg bilan annuel ’évi 
mérleg’
B. A. [BA] ang Bachelor of Arts (hu
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mán és társadalomtudományi főisko
lai diploma)
BABSZ Budapesti Amatőr Bokszszö
vetség
BABT ang British Approval Board 
for Telecommunications ’Brit Tele
kommunikációs Engedélyezési Bi
zottság’
bac. [bacill.] lat orv bacillus ’bacilus’ 
BAC sport tört Budafoki Athlethikai 
Club ♦ ang cég British Aircraft Corp. 
BACA ném cég Bank Austria Credit
anstalt
bacill. -» bac. [bacill.]
BACS ang közg banks automated clea
ring service ’bankközi automatikus 
klíringszolgálat’ 
bact. lat bacterium ’baktérium’ 
Bácsép cég tört Bács-Kiskun Megyei 
Építővállalat 
Bad. földr Badacsony 
BAe ang cég British Aerospace 
BAE Baloldali Alternatíva Egyesülés 
BAF Állami Bankfelügyelet 
BAF belföldi közúti árufuvarozói fe
lelősségbiztosítás 
bag. ang baggage ’csomag’
B. Agr. ang Bachelor of Agriculture 
(agrártudományi főiskolai diploma) 
BAG ném Deutsche BA (német légi- 
társaság)
BAH Budaörsi-Alkotás-Hegyalja úti 
közlekedési csomópont ♦ orsz Baha- 
ma-szigetek
BAH Bevándorlási és Állampolgársá
gi Hivatal
BAIC ang inf barring of all incoming 
calls ’bejövőhívás-korlátozás’
B. Aires fildr Buenos Aires (RA)
BAJ ang Baker Aviation (amerikai lé
gitársaság)
BAK sport tört Budapesti Atlétikai 
Klub ♦ ang chat back at keyboard ’újra

a gépnél vagyok’ ♦ ang inf backup 
copy ’biztonsági másolat’
BAK bányamérnöki kar 
bal. ang balance ’egyenleg’
Bal.földr Balaton
BAL Baloldali Alternatíva Egyesülés 
♦ ang Britannia Airways (brit légitár
saság)
BALE iw/biztonságos aláírást létre
hozó eszköz 
Balk. cím Balkon
Ball. cím Ballagi Mór: A magyar nyelv 
teljes szótára
BALMI ang kát ballistic missile ’bal
lisztikus rakéta’ 
baln. balneológia, balneológiái 
baln. aren. lat orv balneum arenae 
’homokfürdő’
baln. vap. lat orv balneum vaporis 
’gőzfürdő’
bals. lat balsamum ’balzsam’
Bal. Sz. cím Balatoni Szemle 
Balt. földr Baltimore (USA)
BALTA Baloldali Tagozat 
balun ang balanced/unbalanced 
’szimmetrikus/ aszimmetrikus, ki- 
egyensúlyozott/kiegyensúlyozatlan’ 
BAM or Bajkal-Amur magisztral 
’Bajkál-Amur vasúti főútvonal’ 
BAMOSZ Befektetésialap-kezelők 
Magyarországi Szövetsége 
BAN orsz Banglades 
bankcy ang bankruptcy ’csőd’ 
bány. bányászat, bányászati ♦ bányá
szattan, bányászattani 
Bányaterv tört Bányászati Tervező 
Intézet
Bány. Koh. L. cím Bányászati és Ko
hászati Lapok
bap. ang baptized ’megkeresztelt’ 
bapt. baptista
bar. ang jog barrister ’ügyvéd’ 
bar. —» bbl. [bar.]
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Bar. cím Baranya ♦ földr Baranya ♦ ol 
zene baritone ’bariton’
BAR közg bankközi adós- és hitelin
formációs rendszer és adatbank ♦ orsz 
Barbados
barb, barbár ♦ ném barbarisch ’barbár’ 
B. Arch, ang Bachelor of Architecture 
(építészettudományi főiskolai diplo
ma)
Bárczi Gyógyp. Tanárk. Főisk. Tud. 
Közi. cím A Bárczi Gusztáv Gyógype
dagógiai Tanárképző Főiskola Tudo
mányos Közleményei 
Bar. Helyt, cím Baranyai Helytörté
netírás
Bar. m. földr Baranya megye 
Bar. Műv. cím Baranyai Művelődés 
Bamevál cég tört Baromfinevelő és 
-feldolgozó Vállalat 
BARSA Budapesti Art Stúdió Alapít
vány ♦ ang közg billing, accounts re
ceivable, sales analysis ’számlázás, 
követelések, forgalom értékelése’ 
BART ang Bay Area Rapid Transit 
(San Franciscó-i metró)
BAS ang brake assistant system ’vész- 
fékrásegítő’
BASF ném cég Badische Anilin- und 
Sodafabrik AG
BASIC ang Beginner’s All-purpose 
Symbolic Instruction Code ’Kezdők 
Általános Célú Szimbolikus Utasítás
kódja’ (számítógépes programozási 
nyelv kezdők számára)
BAT ang best available technology ’az 
elérhető legjobb technológia’ ♦ ang cég 
British-American Tobacco 
BAT Budapesti Árutőzsde 
BAU ang közg business as usual ’szo
kásos üzletmenet’
BAV cég Bányászati Aknamélyítő Vál
lalat (ma Rt.)
BÁV cég Bizományi Áruház Vállalat

(ma BÁV Bizományi Kereskedőház és 
Záloghitel Rt.)
BAW ang British Airways (brit légi- 
társaság)
b. a. w. ném bis auf weiteres ’további 
intézkedésig’
Ba.-Wü. földr Baden-Württemberg (D) 
Bay.földr Bayern ’Bajorország’ (D) 
baz. bazilika
BAZ m. földr Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye
b. b. ang közg bearer bonds ’bemuta
tóra szóló kötvények’
BB cég Budapest Bank Rt. ♦ nyomd 
(papíralak) ♦ ang double black 
’koromfekete’ (a ceruzabél puhaságát 
jelölő betűk) ♦ ang chat bye-bye ’szia’ ♦ 
ném Bundesbahn ’szövetségi vasút’ ♦ 
ném közg Bestellbuch ’rendelések 
könyve’
B. B.fr közg bénéfice brut ’bruttó nye
reség’
B/B fir billet de banque ’bankjegy’ 
BBA tör Bagimsiz Basin Ajansi (török 
hírügynökség)
BBB ang treble black ’nagyon sötét fe
kete’ (a ceruzabél puhaságát jelölő be
tűk) ♦ ang Swedjet Airways (svéd légi- 
társaság)
BBBV cég tört Bakonyi Bauxitbánya 
Vállalat
BBC ang cég British Broadcasting Co. 
BBD val barbadosi dollár ♦ ang Blue
bird Cargo (izlandi légitársaság)
BBE ang best before end: ’minőségét 
megőrzi:’ ♦ ang ««/background block 
error ’háttérblokkhiba’
BBG ang Alisea Airlines (olasz légi- 
társaság)
BBI Balassi Bálint Intézet 
BBIAB ang chat be back in a bit ’pil
lanat és visszajövök’
BBIAF ang chat be back in a few
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(minute) ’néhány perc múlva vissza
jövök’
BBk. ném Deutsche Bundesbank ’Né
met Szövetségi Bank’
BBK sport tört Béke és Barátság Kupa 
bbl. [bar.] ang barrel ’hordó’
BBL ang chat be back later ’később 
visszajövök’
BBM ang bulk business mail ’nagy 
mennyiségű üzleti levél’
BBO ang Flybaboo (svájci légitársa
ság)
Bboglárföldr Balatonboglár 
BBPSE sport tört Bajai Bácskai Posztó 
Sport Egyesület
BBQ ang barbecue ’roston sütés’
BBR ang Santa Barbara Airlines (ve
nezuelai légitársaság)
BB Rt. cég Balatonboglári Borgazda
sági Rt. ♦ cég Budapest Bank Rt.
BBS Balázs Béla Filmstúdió ♦ ang 
bulletin board system ’elektronikus 
hirdetőtábla-rendszer’ ♦ ang chat be 
back soon ’hamarosan visszajövök’ 
BBSZ Budapesti Birkózószövetség ♦ 
Budapesti Búvárszövetség 
BBTE sport Budapesti (Budai) Torna 
Egylet
BBVI tört Budapesti Bírósági Végre
hajtó Iroda
BBZI Bartók Béla Zeneművészeti In
tézet
BC ang bearer capability ’hordozó- 
szolgálat’ ♦ ang The British Council 
(Nagy-Britannia nemzetközi kulturá
lis szervezete) ♦ ang chat before coffee 
’kávé előtt’
BC -> B. C. [BC]
B. C. ang Before Christ ’Krisztus 
előtt’ ♦ ang földr British Columbia 
’Brit Columbia’ (CDN) ♦ ang közg 
balance commercial ’kereskedelmi 
mérleg’ ♦ fr közg baisse des cours ’ár

folyamsüllyedés’ ♦ fr közg bénéfice 
commercial ’kereskedelmi haszon’ ♦ 
fr közg bourse de commerce ’áru
tőzsde’
B. C. [BC] ang Bachelor of Chemistry 
(vegyipari főiskolai diploma)
B/C ang közg bill for collection ’in
kasszójegy’
BCBG fr bon chic, bon genre ’jó ízlé
sű, finom népek’
BCB ang inf block control byte ’blokk 
kontrolibájt’
BCC ang inf blind courtesy/carbon 
copy ’láthatatlan másolat’
BCCH ang British Chamber of Com
merce in Hungary ’Magyarországi 
Brit Kereskedelmi Kamara’
BCD ang inf binary coded decimal 
’binárisan kódolt decimális’
BCDIC ang inf binary coded decimal 
interchange code ’binárisan kódolt 
decimális kód adatcseréhez’
BCE Bőr- és Cipőipari Egyesülés ♦ 
Budapesti Corvinus Egyetem ♦ ang 
Board of Customs and Excise ’Vám- 
és Pénzügyőrség’
BCE ÁFK Budapesti Corvinus Egye
tem Államigazgatási Főiskolai Kar 
BCEAO fr Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest ’Nyugat-Afri
kai Államok Központi Bankja’
BCE ÉTK Budapesti Corvinus Egye
tem Élelmiszer-tudományi Kar 
BCE GTK Budapesti Corvinus Egye
tem Gazdálkodástudományi Kar 
BCE KERTK Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Kar 
BCE KTK Budapesti Corvinus Egye
tem Közgazdaság-tudományi Kar 
BCE TÁJK Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájépítészeti Kar 
BCE TK Budapesti Corvinus Egye
tem Társadalomtudományi Kar
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BCF ném BACH Flugbetriebs (oszt
rák légitársaság)
BCG orv Bacillus Calmette-Guérin 
(tüdőgümőkór elleni védőoltás) 
bch. ang branch ’részleg’
Bch. ném Buch ’könyv’
B. Ch. [BS] ang Bachelor of Surgery 
(sebészorvosi főiskolai diploma)
B. Ch. D. [BDS] ang Bachelor of 
Dental Surgery (fogorvosi főiskolai 
diploma)
BCK ang inf backup ’másolatot készít, 
archivál’
BCL ang broadcast listener ’rádió- 
hallgató’
BCM cég Beremendi Cementművek 
(ma Beremendi Cement- és Mészipari 
Rt.)
ben. ang beacon ’világítótorony’
B. C. N. ang British Commonwealth 
of Nations ’Brit Nemzetközösség’ 
BC-NET ang business cooperation 
network ’üzleti együttműködési há
lózat’
BCP ang nyomd Bezier control point 
’Bezier-ív irányítópontja’
BCPL ang inf Basic Combined Prog
ramming Language ’Alapfokú Kom
binált Programozási Nyelv’ ♦ ang inf 
binary combined programming lan
guage ’binárisan kombinált progra
mozási nyelv’
BCR ang közg benefit-cost ratio ’ho
zam-költség arány’ ♦ ang orv B cell re
ceptor ’B-sejt-receptor’
BCS ang European Air Transport 
(belga légitársaság)
Bcsaba földr Békéscsaba 
BCU ang inf block control unit 
’blokkvezérlő egység’
BCUG ang inf bilateral closed user 
group ’két felhasználó számára zárt 
felhasználói csoport’

BCY ang Cityjet (ír légitársaság) 
bd ang board ’bizottság’ ♦ ang board 
’fedélzet’
Bd. ném Band ’kötet’ ♦ fr boulevard 
’körút’
BDg& Banglades ♦ ang bold dry ’ab
szolút száraz’ ♦ ang agr border disease 
’border betegség’
BD -> B. D. [BD]
B. D. ang közg bill discounted ’leszá
mítolt váltó’ ♦ fr bande dessinée ’kép
regény’
B. D. [BD] ang Bachelor of Divinity 
(teológiai főiskolai diploma)
B/D ang közg bank draft ’bankváltó’ 
BDAM ang inf basic direct access me
thod ’alapvető közvetlen elérési mód’ 
BDC ang inf backup domain control
ler ’tartalék tartományvezérlő’ 
BDDSZ Bölcsődei Dolgozók Demok
ratikus Szakszervezete 
Bde. ném Bände ’kötetek’
BDES ang in/batch data exchange 
services ’kötegelt adatcsere-szolgálta
tás’
B. D. F. [B. F.]/r Banque de France 
’Francia Nemzeti Bank’
BDF BTK Berzsenyi Dániel Főiskola 
Bölcsészettudományi Főiskolai Kar 
BDF TMK Berzsenyi Dániel Főisko
la Testnevelési és Művészeti Főisko
lai Kar
BDF TTK Berzsenyi Dániel Főisko
la Természettudományi Főiskolai Kar 
bdg. ang binding ’kötés’
Bdgg. ném Bedingung ’feltétel’ 
bdgt. ang budget ’költségvetés’ ♦ ném 
bedingt ’feltételes’
b. d. i. ang both date included ’mind
két időpontot beleértve’
BDI orsz Burundi ♦ fr ín/banque de 
données individuelles ’egyedi adato
kat tartalmazó adatbázis’ ♦ ném Bún-
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desverband der Deutschen Industrie 
’Német Iparszövetség’ (német gyár
iparosok szövetsége) 
bdl. [bdle.] ang bundle ’csomag, kö- 
teg’
BDMF tört Bánki Donát Műszaki Fő
iskola
BDMK Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár
BDOS ang inf basic disc operating 
system ’alapoperációs rendszer’ 
BDÖM cím Berzsenyi Dániel Összes 
Művei
BDP tört Barankovics-féle Demokra
ta Párt ♦ ang inf business data pro
cessing ’ügyviteli adatfeldolgozás’ 
BDS gk Barbados 
BDS -» B. Ch. D. [BDS]
BDSG némjog Bundesdatenschutz
gesetz (német adatvédelmi törvény) 
BDSL ang inf business digital sub
scriber line ’üzleti digitális előfizetői 
vonal’
BDSZ Bőripari Dolgozók Szakszerve
zete
BDSZSZ tört Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége ♦ tört Bel
kereskedelmi Dolgozók Szakmai 
Szervezete
B. d. T ./r  közg bon du trésor ’kincs
tárjegy’
BDT val bangladesi taka ♦ fr  inf 
banque de données tabulaires ’táblá
zatos adatbázis’
BDTF tört Berzsenyi Dániel Tanár
képző Főiskola
BDU ang inf basic device unit ’bázis- 
eszközegység’
BDY ang Birdy Airlines (belga légi- 
társaság)
BDZs bol Blgarszki Darzsavni Zselez- 
nici ’Bolgár Államvasutak’
BDZV ném Bundesverbandes Deut

scher Zeitungsverlager ’Német Újság
kiadók Szövetsége’
Be vegyj berillium
be. ném bezüglich ’vonatkozó’
Be., jog a büntetőeljárásról szóló törvény 
BE cég Budapesti Erőmű Rt.
B. E. [B/E] ang Bank of England (an
gol jegybank)
B/E ang közg bill of exchange ’váltó’ 
BEA ang British European Airways 
(brit légitársaság)
BEAC sport Budapesti Egyetemi Atlé
tikai Club
BEAG cég tört Budapesti Elektro
akusztikai Gyár (ma BEAG Elektro
akusztikai Kft.)
bearb. ném bearbeitet ’feldolgozta’ 
BEB cég Budapesti Értékpapír és Be
fektetési Rt.
BEBE ang best before: ’minőségét 
megőrzi:’
B. Ec. ang Bachelor of Economics 
(közgazdasági főiskolai diploma)
BEC ang business english certificates 
(üzleti angol nyelvvizsga) ♦ ang inf 
block error counter ’blokkhibaszám- 
láló’
Bécsi M. Hír. cím Bécsi Magyar Hír
adó
Bécsi N. cím Bécsi Napló 
Bécsi Tört. Int. Évk. cím A Bécsi Ma
gyar Történeti Intézet Évkönyve 
bed. ném bedeutend ’jelentős’ ♦ ném 
bedeutet ’vmit jelent’
Bed. ném Bedeutung ’ jelentés’ 
BED_/og büntető elvi döntés 
BEDSZ Bánya- és Energiaipari Dol
gozók Szakszervezete 
bed. verm. ném bedeutend vermehrt 
’jelentősen bővített’ 
bedw. ném bedingungsweise ’feltéte
lesen’
BEE sport tört Bajai Evezős Egyesület
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♦ ang flybe/British European Airways
(brit légitársaság)
bef. befejezett, befejezte
bef. [b.] ang before ’előtt’
BEF val belga frank
Befa Befektetésösztönzési Alap 
BEFAG cég Borsodi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság 
BEFC sport Békéscsabai Előre Fut
ball Club
beg. ang beginning ’kezdet’ 
begl. ném beglaubigt ’hiteles’
Begl. ném Beglaubigung ’igazolás’ 
begr. ném begründet ’alapította’
Begr. ném Begriff ’fogalom’ ♦ ném 
Begründung ’indoklás’
Beh. ném Behörde ’hatóság, hivatal’ 
beh jog büntető elvi határozat 
beif. ném beifolgend ’mellékelt’
Beih. ném Beiheft ’melléklet’ 
beit. ném beiliegend ’mellékelve’
Beil. ném Beilage ’melléklet’
Beitr. ném Beitrag ’járulék, tanulmány
bej. bejelentés
bek. bekezdés
Bek. ném Bekanntmachung ’hirdet
mény’
BEK Budapesti Egyetemi Könyvtár ♦ 
sport Bajnokcsapatok Európa-kupája 
BEK Budapesti Építészkamara 
Békásm. földr Békásmegyer 
Bék. É. cím Békési Élet 
Béke Szab. cím Béke és Szabadság 
Bekl. ném jog Beklagter ’alperes’
Bék. m. földr Békés megye
Béköt cég Békéscsabai Kötöttárugyár
Rt.
Bel. ném Beleg ’bizonylat’
BEL (brüsszeli tőzsdeindex) ♦ orsz 
Belgium
BÉLA Budapesti Egyetemi Lelkész
ség Alapítvány 
belf. belföld, belföldi

BELGA fr  Agence de Presse Beige 
’Belga Hírügynökség’ 
belgyógy. [belgy.] belgyógyászat 
belker. belkereskedelem, belkereske
delmi
belpol. belpolitika, belpolitikai 
Beltag (belorusz hírügynökség)
bem. bemutató ♦ bemutatta
Bem szleng Befejezni, előszóban mo
sakodni! (a tudományos életben és a 
könyvkiadásban gyakran hangoztatott 
elv)
Bem. ném Bemerkung ’észrevétel, 
megjegyzés’
BEM tört Bánya- és Energiaügyi Mi
nisztérium
BEM cég Borsodi Ércelőkészítő Mű 
BEMA ang Business Equipment Ma
nufacturers Association ’Vállalati Be
rendezéseket Gyártók Szövetsége’ 
b. eml. tört boldog emlékezetű
ben. ném benannt ’megnevezett’
BEN orsz Benin
Benelux ang Belgium, Netherlands, 
Luxemburg ’Belgium, Hollandia, Lu
xemburg’
B. Eng. ang Bachelor of Engineering 
(mérnöki főiskolai diploma)
beo. beosztás
BEOF tört Benedek Elek Óvónőképző 
Főiskola
BeOS ang in/Be operating system ’Be 
operációs rendszer’
BEOSZ Bajtársi Egyesületek Orszá
gos Szövetsége
BEPF Benedek Elek Pedagógiai Főis
kola
bér. berendezés ♦ beruházás, beruhá
zó ♦ ném berechnet ’számítva’ ♦ ném 
bereinigt ’javítva’
Bér. ném Bereicherung ’gazdagodás’ ♦ 
ném Berichte ’közlések’
BÉR ang Air Berlin (német légitársa
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ság) ♦ ang inf bit error ratio ’bithiba
arány’
berend. berendezés, berendezési 
BÉRI ang közg business-environment 
risk index ’üzleti környezeti kocká- 
zatindex’
Berk.földr Berkeley (USA) 
BERNAMA ang Malaysian National 
News Agency (maláj hírügynökség) 
BERT cég Budapesti Erőmű Rt. ♦ ang 
inf bit error ratio test ’bithiba gyako
risági vizsgálata’ 
bes. ném besonders ’különösen’
Bes. ném Besitz ’birtok’
BES ang Aero Services Executive 
(francia légitársaság) ♦ ang business 
expansion scheme ’vállalkozásfejlesz
tési terv’
BESC sport Békéscsabai Előre Sport 
Club
beschr. ném beschränkt ’korlátozott’ 
Beschw. ném Beschwerde ’panasz’ 
BÉSK sport Budapesti Építők Sport
klub
Besrek Budai Edzőtábor és Sport
rekreációs Központ 
best, ném bestellt ’megrendelt’
Best. ném Besteller ’megrendelő’ ♦ 
ném Bestimmung ’rendelkezés, hatá
rozat’
bestr. ném bestritten ’vitatott’ 
besz. beszámoló 
Besz. cím Beszélő
BESZ Budapesti Egyetemi Szövet
ség
Beszkárt -» BSZKRT [Beszkárt] 
Beszt.földr Beszterce 
Beszt. Hír. cím Besztercei Híradó 
BET Budapesti Értéktőzsde 
Bétex cég tört Budapesti Textil-nagy
kereskedelmi Vállalat 
BETON chat Becherovka-tonik 
betr. ném betreffend ’vonatkozó’

Betr. ném Betrag ’összeg’ ♦ ném Bet
reff ’tárgy’
Beur. ném jog Beurkundung ’hitele
sítés’
bev. bevezetés ♦ bevezette 
Beva Befektető-védelmi Alap 
bevollm. ném bevollmächtigt ’megha
talmazott’
Bew. ném Beweis ’bizonyíték’
BEX ang ín/broadband exhange ’szé
les sávú információcsere’ 
bez. ném bezahlt ’fizetett’ ♦ ném be
züglich ’vonatkozó’
Bez. ném Bezeichnung ’megjelölés’ 
bf [b. f.] ang nyomd bold face ’félkövér 
betűtípus’
bf.jog büntető fellebbviteli 
b. f. lat bona fide ’jóhiszeműen’
b. f. -> bf [b. f.]
b/f ang közg brought forward ’áthozat’ 
Bf. ném Bahnhof ’pályaudvar’
Bf. [B fok] földr Budafok
B. F ./r  közg banqueroute frauduleuse 
’csalárd bukás’ ♦ fr közg bénéfice for- 
faitaire ’átalányjövedelem’
B. F. B. D. F. [B. F.]
B. F. A. [BFA] ang Bachelor of Fine 
Arts (művészeti főiskolai diploma) 
BFC sport tört Budapesti Futball Club 
BFD ném Bundesbeauftragter für Da
tenschutz ’szövetségi adatvédelmi fel
ügyelő’
Bfg. ném jog Berufung ’fellebezés’ 
BFG ang chat big freaking gun ’ro
hadt nagy fegyver’
bfgy .jog büntető, fellebbviteli, gyorsí
tott eljárás
B. Fin. ang Bachelor of Finance 
(pénzügyi főiskolai diploma)
BFK Budapest Fesztiválközpont 
Kht.
BFKH Budapest Főváros Közigazga
tási Hivatala
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BFL Budapest Főváros Levéltára ♦ 
ang Buffalo Airways (kanadai légitár
saság)
BFM ném Bundesfinanzministerium 
’Szövetségi Pénzügyminisztérium’ 
BFNRÜRT Budapest Ferihegy Nem
zetközi Repülőtér Üzemeltető Rt. 
Bfok -> bf. [Bfok]
BFP ang jog bona fide purchaser ’jó
hiszemű vevő’
BFr val belga frank
BFR ang Burkina Airlines (Burkina
Fasó-i légitársaság)
BFSZ Bűnügyi Felderítő Szolgálat 
BFT Balatoni Fejlesztési Tanács 
Bfüred földr Balatonfüred 
BíV ném Bundesamt für Verfassungs
schutz ’Szövetségi Alkotmányvédő 
Hivatal’
BFVK cég Budapest Fővárosi Va
gyonkezelő Központ Rt.
BfW ném Bundesministerium für 
Wirtschaft ’Gazdasági Minisztérium’ 
BFZ Budapesti Fesztiválzenekar 
bg ang nyomd background ’háttér’
bg. barlang, barlangi 
b. g. ang közg bonded goods ’vámáruk’ 
BG gk Bulgária ♦ ném Bundesgericht 
’Szövetségi Bíróság’ (Svájc)
BGA ang inf bitmap graphics ’bittér
képgrafika’
BGB ném jog Bürgerliches Gesetz
buch ’Polgári törvénykönyv’
BGF Budapesti Gazdasági Főiskola 
BGF KKFK Budapesti Gazdasági 
Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai 
Kar
BGF KVIFK Budapesti Gazdasági 
Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó
ipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
BGF PSZFK Budapesti Gazdasági 
Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főis
kolai Kar

BGF PSZFKSA Budapesti Gazdasá
gi Főiskola Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolai Kar -  Salgótarjáni Intézet 
BGF PSZFKZA Budapesti Gazdasá
gi Főiskola Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolai Kar -  Zalaegerszegi Intézet 
BGH bírósági gazdasági hivatal 
bght. ang bought ’vásárolt’
BGI ang inf Borland graphics 
interface ’Borland grafikus felület’ 
BGJ közg bruttó gazdasági jövedelem 
BGK Bánki Donát Gépészmérnöki 
Főiskolai Kar
BGL val bolgár leva ♦ ang Benin Golf 
Air (benini légitársaság)
Bgld. föld Burgenland (A)
BGM ang background music 
’háttérzene’
BGP ang inf border gateway protocol 
’peremátjáró protokoll’
BGR belső gondozói rendszer 
BGS ném Bundesgrenzschutz 
’szövetségi határvédelem’
BGTV cég Budapesti Geodéziai és 
Térképészeti Vállalat 
BGGYTF tört Bárczi Gusztáv Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola 
Bgyarmat földr Balassagyarmat 
Bgy. Ért. cím Begyűjtési Értesítő 
BgyM tört Begyűjtési Minisztérium 
BGYMK Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium 
BGYOM cím Bessenyei György Osz- 
szes Művei
BGYSE sport Balassagyarmati Sport 
Egyesület
BGYTF tört Bessenyei György Ta
nárképző Főiskola 
Bh vegyj borium
BH cég Budapesti Harisnyagyár ♦ cím 
Bírósági Határozatok ♦ gk Belize ♦ ang 
nyomd Brinell-hardness ’Brinell-ke- 
ménység’
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BH. cím Budapesti Hírlap
B/H ang bill of health ’egészségügyi
igazolás’
BHA lat cím Bibliotheca Hungarica 
Antiqua
BHCA ang iw/busy hour call attempts 
’csúcsidőbeli híváskísérlet’
BHD val bahreini dinár 
BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút 
BHF Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskola ♦ Budapesti Hírközlési Fel
ügyelet
BHG cég tört Beloiannisz Híradás- 
technikai Gépgyár (ma BHG Híradás- 
technikai Rt.)
BHI Budapesti Határőr-igazgatóság 
BHKE Banki Hitel Károsultjainak 
Egyesülete
BHKK Biztonságpolitikai és Honvé
delmi Kutatások Központja 
BHKKA Biztonságpolitikai és Honvé
delmi Kutatások Központja Alapítvány 
BHKV cég tört Budapesti Hús-nagy- 
kereskedelmi Közös Vállalat 
BHÖ rím Hatályos anyagi büntetőjogi 
szabályok hivatalos összeállítása 
BHP ang Belair Airlines (svájci légi- 
társaság)
BH Press (bosznia-hercegovinai hír- 
ügynökség)
BHR ang rím Bulgarian Historical 
Review
BHRRI lat rím Bibliographia Histó
riáé Rerum Rusticarum Internatio- 
nalis
BHS ang Bahamasair (bahamai légi- 
társaság)
BHSB sport tört Baráti Hadseregek 
Sportbizottsága
BHSC sport tört Budapesti Helyiipari 
Sport Club
BHSE sport tört Budapesti Honvéd 
Sport Egyesület

BHT bruttó hazai termék —» GDP 
—» PIB
BHU orsz Bhután
BH. Vas. cím Budapesti Hírlap Vasár
napja
Bi vegyj bizmut
B. I .fr  közg bénéfices índustriels ’ipa
ri jövedelmek’ ♦ fr közg Bourse Inter
nationale ’nemzetközi tőzsde’
BIA ang Bakhtar Information Agency 
(afgán hírügynökség) ♦ ang Binding 
Association of America ’Amerikai 
Könyvkötők Szövetsége’
Bib. ném Bibel ’Biblia’
BIB Balatoni Intézőbizottság 
bíb. bíboros, bíborosi 
BIBI ang chat bye-bye ’viszlát’ 
bibi. bibliai ♦ biblikus ♦ bibliográfia, 
bibliográfiai ♦ ang bibliographical 
’bibliográfiai’ ♦ ang bibliography ’bib
liográfia’ ♦ fr  bibliothéque ’könyvtár’ ♦ 
fr  biblique ’biblikus, bibliai’
Bibi. lat cím Bibliotheca ♦ ném Biblio
graphie ’bibliográfia’
Bibi. Com. lat rím Bibliotheca Come- 
niana
Bibi. Táj. rím Bibliográfiai Tájékoz
tató
BIC ang bank identifier code ’banki 
azonosító szám’ ♦ ang inf bus interface 
controller ’sínillesztő vezérlő’ 
BICARSA ang közg billing, inventory 
control, accounts receivable, sales 
analysis ’számlázás, raktárkészlet
nyilvántartás, kintlevőségek és forga
lom elemzése’
BICC fr  Bureau International des 
Chambres de Commerce ’Kereske
delmi Kamarák Nemzetközi Irodája’ 
-» IBCC
BICI ang inf broadband integrated in
ter-carrier interface ’széles sávú integ
rált interkarrier interfész’
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BIDA fr  Bureau International des 
Droits d’Auteurs ’Nemzetközi Szerzői 
Jogvédő Iroda’
bidest. lat bidestillatus ’kétszer desz
tillált’
BIE ang bill of entry ’vámnyilatkozat’
♦ fr  Bureau International d’Education 
’Nemzetközi Nevelésügyi Hivatal’ ♦ fr  
Bureau International des Expositions 
’Kiállítások Nemzetközi Irodája’ 
BIEM/r Bureau International des So- 
ciétés Gérant les Droits d’Enregistre- 
ments et de Reproduction Mécanique 
’Nemzetközi Hangfelvétel-kiadási 
Szerzői Jogi Hivatal’
BIESZ (Az Európai Bizottság ideigle
nes szabályzata)
BIF val burundi frank
BIFI cég tört Bútoripari Fejlesztési
Vállalat
BIG Bocskai István Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
BiH szerb földr Bosna i Hercegovina 
’Bosznia és Hercegovina’
BIH Budapesti Izraelita Hitközség ♦ 
gk Bosznia-Hercegovina ♦ orsz Bosz
nia-Hercegovina ♦ ang British Inter
national Helicopters (brit légitársaság)
♦ fr  Bureau International de l’Heure 
’Nemzetközi Időhivatal’ 
bihebd./r bihebdomadaire ’kétheti’ 
Bih. Múz. Evk. cím A Bihari Múzeum 
Évkönyve
Bih. N. cím Bihari Napló 
BIHR fr  cím Bibliographie Internatio
nale de l’Humanisme et de la Renais
sance
BIK inf biztonságos internetkonfe
rencia
BILK Budapesti Intermodális Lo
gisztikai Központ
BIM ang ín/beginning of information 
marker ’információ kezdete jelzés’

Biman ang Bangladesh (bangladesi 
légitársaság)
BIMED ang orv biomedical program 
’biomedikai program’ 
bimens./r bimensuel ’kéthavi’ 
bimestr./r bimestriel ’félévenkénti’ 
BIML fr  Bureau International de 
Métrologie Légale ’Nemzetközi Mé
résügyi Iroda’ 
bin. bináris
B. I. N .fr Bureau International de 
Normalisation ’Nemzetközi Szabvá
nyosítási Hivatal’ 
biofiz. biofizika, biofizikai 
biogr. biográfia, biográfiai ♦ biogra
phical ’életrajzi’ ♦ ang biography 
’életrajz’ ♦ fr  biographie ’életrajz’ 
Biogr. ném Biographie ’életrajz’ 
biokém. biokémia, biokémiai 
bioi. biológia, biológiai 
BiOr lat cím Bibliotheca Orientalis 
BIOS ang basic input-output system 
’alapszintű bemeneti-kimeneti rend
szer’
BIP ang border inspection post 
’állat- egészségügyi határállomás’
—> AEH *ang in f bit interleaved parity 
’összerendelt bitparitás’ ♦ ném közg 
Brutto Inlandsprodukt ’bruttó hazai 
termék’
Bi. Pi. név Baden Powell (a főcserkész 
nevének rövidítése)
BIPM/r Bureau International des 
Poids et Mesures ’Nemzetközi Súly- 
és Mértékügyi Hivatal’ 
biquot./r biquotidien ’napi kétszeri’ 
bir beruházási információs rendszer 
bír. bíróság, bírósági 
BIRD fr Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Développe- 
ment ’Nemzetközi Újjáépítési és Fej
lesztési Bank’ (Világbank) - » IBRD 
BIRG angpszich bask in the reflected
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glory ’sütkérezni a csoport dicsőségé
nek fényében’
BirkK. cím Birk-kódex 
birt. birtokos, birtokosi 
BIS ang Bank for International 
Settlements ’Nemzetközi Fizetések 
Bankja’ ♦ ang British Interplanetary 
Society ’Brit Bolygóközi Társaság’ ♦ 
cseh Bezpecnostní Informacni Sluzba 
’Biztonsági és Információs Szolgálat’ 
(cseh állambiztonsági szervezet) 
bisann./r bisannuel ’kétévenkénti’ 
BISDN ang in/broadband ISDN 
’széles sávú ISDN’
BISR Balatoni Információs és Segély
hívó Rendszer
BISYNC ang inf binary synchronous 
communications protocol ’bináris 
szinkronkommunikációs protokoll’ 
BISRA ang British Iron and Steel Re
search Association ’Brit Vas- és Acél
kutatási Egyesülés’
BIST ang built-in self-tester ’beépí
tett önellenőrző rendszer’ 
bisw. ném bisweilen ’néha’
BISZ cég Bankközi Informatikaszol- 
gáltató Rt.
bit ang binary digit ’bináris számjegy’ 
Bit .jog a biztosítóintézetekről és a 
biztosítási tevékenységről szóló tör
vény
BIT Baloldali Ifjúsági Társulás ♦ 
Budapesti Ismeretterjesztő Társulat ♦ 
fr  Bureau International du Travail 
’Nemzetközi Munkaügyi Iroda’
-> ILO -> NMI
BITEP Budaörsi Ipari és Technoló
giai Park
BIU anginf basic information unit 
’alap információs egység’ ♦ ang inf bus 
interface unit ’sínillesztő egység’ 
BIVÁK Budapesti Ifjúsági Vállalko
zói Központ

BIX ang inf Byte information exhange
’bájt információcsere’
biz. bizalmas, bizalmasan ♦ bizottság,
bizottsági
BIZ orsz Belize
bizt. biztosítás, biztosítási ♦ bizton
ság, biztonsági
Bizt. Sz. cím Biztosítási Szemle 
Bj. ném Baujahr ’gyártási év’
BJ ang chat bad joke ’rossz tréfa’
B J. [BJ] ang Bachelor of Journalism 
(újságírói főiskolai diploma)
BJD cím Büntetőjogi döntvénytár
BJE Belváros Jövőjéért Egyesület
BJG Bányai Júlia Gimnázium
BJHP ang cím British Journal for the
History of Philosophy
BJHS ang cím British Journal for the
History of Science
BJÖM cím Batsányi János Összes
Művei
BJP ang Bharatiya Janatha Party 
’Bharatija Dzsanata Párt’ (indiai poli
tikai párt)
B.Jur. ang Bachelor of Jurisprudence 
(jogi főiskolai diploma) 
bk ang bank ’bank’ ♦ ang book ’könyv’ 
bk [bk.] nyomd bőrkötés 
bk. ang black ’fekete’ 
b. k. bal kéz 
Bk vegyj berkélium 
BK Berni konvenció (a BUE 1971-ben 
felülvizsgált szövege) *jog A Legfel
sőbb Bíróság Büntetőkollégiuma ♦ 
nyomd (könyvformátum)
BKA ang Bankair (amerikai légitársa
ság) ♦ ném Bundeskriminalamt ’Szö
vetségi Bűnügyi Hivatal’
BKAC sport tört Budapesti Középis
kolai Atlétikai Club 
BKAE tört Budapesti Közgazdaság- 
tudományi és Államigazgatási Egye
tem
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BKÁE ÁFK tört Budapesti Közgaz
daságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Államigazgatási Főiskolai 
Kar
BKÁE GTK tört Budapesti Közgaz
daságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Gazdálkodástudományi Kar 
BKÁE KTK tört Budapesti Közgaz
daságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 
BKÁE TK tört Budapesti Közgazda
ságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Társadalomtudományi Kar 
Bkalász földr Budakalász 
BKE Bányászati és Kohászati Egye
sület ♦ sport tört Budapesti Kerékpár 
Egyesület ♦ sport tört Budapesti Kor
csolyázó Egylet ♦ tört Budapesti Köz
gazdaságtudományi Egyetem 
Bkeszi földr Budakeszi 
BKF Budapesti Kommunikációs Fő
iskola
BMFK bölcsészettudományi és mű
vészeti főiskolai kar 
bkg. ang banking ’bankügy’
BKG orv ballisztokardiográfia 
bkge. ang közg brokerage ’alkuszdíj’ 
BKH tört belső karhatalom 
BKI Bányászati Kutatóintézet ♦ Bu
dapesti Közúti Igazgatóság 
BKIK Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara
BKKK Belvárosi Kézművesképző 
Központ
BKK Budapest Kongresszusi Központ 
BKKB Budai Központi Kerületi Bí
róság
bkkg ang book-keeping ’könyvelés’ 
BKk. m. földr Bács-Kiskun megye 
BKkM tört Bel- és Külkereskedelmi 
Minisztérium
BKKÖSZ Budapesti Külső Kerületek 
Önkormányzati Szövetsége

BkM tört Belkereskedelmi Miniszté
rium
BKMKIK Bács-Kiskun Megyei Ke
reskedelmi és Iparkamara 
BKMSZ Beregvidéki Magyar Kultu
rális Szövetség
B. Közi. cím Belügyi Közlöny 
BKNYK Békepartnerségi Katonai 
Nyelvképzési Központ 
BKO borkísérő okmány 
BKP ang Bangkok Airlines (thaiföldi 
légitársaság) ♦ bőig tört ’Blgarszka 
Kommuniszticseszkaja Partija ’Bol
gár Kommunista Párt’ 
bkpg. ang közg bookkeeping ’könyve
lés’
bkpt. ang közg bankrupt ’fizetéskép
telen’
BKR bajai kukoricatermelési rend
szer ♦ közg bankközi klíringrendszer 
BKRK tört Budapesti Korrektorok és 
Revizorok Köre 
bks ang books ’könyvek’
BKSZ Budapesti Közlekedési Szövet
ség
bkt. ang basket ’kosár’
BKT jog büntető kollégium tanácsel
nöki értekezlete
BKTF Budapesti Kortárstánc-főisko- 
la
BKV Budapesti Közlekedési Vállalat 
(ma Rt.)
BKV Előre SC sport Budapesti Közle
kedési Vállalat Előre Sportclub 
bl. ang bilateral ’kétoldalú’
b.-l. -» BL [b.-l.]
Bl. ném Blatt ’lap’ ♦ Blätter ’lapok’
BL cím Bírák Lapja ♦ sport Bajnokok 
Ligája
BL [b.-l.]/r belles-lettres ’szépiroda
lom’
B. L. ang Bachelor of Law (jogi főis
kolai diploma)
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B/L ang bill of lading ’hajóraklevél’ 
BLA Batthyány Lajos Alapítvány 
BLASZ sport tört Budapesti Labda
rúgószövetség
BLB ném cég Bayerische Landesbank 
Girozentrale (német pénzintézet) 
BLC sp TAM-Transportes Aereos 
Meridionais (brazil légitársaság) 
BLCP ang inf basic line control pro
cedure ’alapvető vonalvezérlő el
járás’
Bid. ném Bildung ’művelődés, képzés’ 
bldg. ang building ’épület’
BLE sport Budai Lövész Egylet 
BLER ang block error rate ’blokkhi- 
ba-gyakoriság’
BLEU ang tört Belgium-Luxemburg 
Economic Union ’Belga-Luxemburgi 
Gazdasági Unió’
BLFfinn Bluel (finn légitársaság) 
blk. ang bulk ’tömeg’
BLK sport Budapesti Lovasklub 
BLKI -> MTA BLKI [BLKI]
Bll. ném Ballen ’bála’
BLL ang cím Bibliography of Lin
guistic Literature 
Bln. [Bn.]földr Berlin (D)
Bloomberg ang Bloomberg Business 
News (amerikai hírügynökség)
BLR orsz Fehéroroszország ♦ ang 
nyomd blue light reflectance ’kék ref- 
lektancia’ (a papír fehérségének jel
lemzője)
BLS ang Bearskin Airlines (kanadai 
légitársaság) ♦ ang orv basic life sup
port ’alapszintű újraélesztés’
B. L. S. lat Benevolo Lectori Saluteml 
’Üdvözlet a Nyájas Olvasónak!’
B. L. S. [BLS] ang Bachelor of Lib
rary Science (könyvtártudományi fő
iskolai diploma)
BLSE sport Belvárosi Lakótelepi 
Sportegyesület

BLSZ sport Budapesti Labdarúgószö
vetség
BLSZJT sport Budapesti Labdarúgó
szövetség Játékvezetői Testület 
BLT ang inf block transfer ’blokk- 
átvitel’
BLTC sport tört Budapesti Lawn 
Tennis Club
BLU anginf basic link unit ’alap kap
csolóegység’
BLV ang Bellview Airlines (nigériai 
légitársaság)
BLX ang Britannia Airways Sverige 
(svéd légitársaság)
Biz. ném Blattzahl ’lapszám’ 
b. m. lat beatae memoriae ’boldog 
emlékezetű’ ♦ lat brevi manu ’rövid 
kézzel’ (rövid úton)
BM Belügyminisztérium ♦ orv bazális 
metabolizmus ♦ ném chat bis morgen 
’viszlát holnap’
B/M ang bill of material ’anyagjegyzék’ 
BMA ang British Midland (brit légi- 
társaság)
BMAR ang kát ballistic missile acqui
sition radar ’ballisztikusrakéta-felde- 
rítő lokátor’
BMBAH Belügyminisztérium Beván
dorlási és Állampolgársági Hivatal 
BMBF ném Bundesministerium für 
Bildung und Forschung ’Szövetségi 
Oktatási és Kutatási Minisztérium’ 
BMC Barabás Miklós Céh 
BMD Brassói Magyar Diákszövetség 
♦ ang kát ballistic missile defense 
’ballisztikusrakéta-védelem’
BM Dózsa SE sport tört Belügymi
nisztérium Dózsa Sport Egyesület 
BMDSZ Bukaresti Magyar Diákszö
vetség
BME Budapesti Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem 
BME ÉÖK Budapesti Műszaki és
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Gazdaságtudományi Egyetem Építő- 
mérnöki Kar
BME ÉSZK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Épí
tészmérnöki Kar
BME GÉK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gé
pészmérnöki Kar 
BME GTK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazda
ság- és Társadalomtudományi Kar 
BME KSK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közle
kedésmérnöki Kar 
BME TTK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Termé
szettudományi Kar 
BME VEK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Ve
gyészmérnöki Kar 
BME VIK Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villa
mosmérnöki és Informatikai Kar 
BMEWS ang kát ballistic missile 
early warning system ’ballisztikus 
rakéták elleni korai riasztórendszer’ 
BMF Bányaműszaki Felügyelőség 
BMF BGK Budapesti Műszaki Főis
kola Bánki Donát Gépészmérnöki Fő
iskolai Kar
BMF KGK Budapesti Műszaki Főis
kola Keleti Károly Gazdasági Főisko
lai Kar
BMF KVK Budapesti Műszaki Főis
kola Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Főiskolai Kar
BMF NIK Budapesti Műszaki Főis
kola Neumann János Informatikai 
Főiskolai Kar
BMF RKK Budapesti Műszaki Főis
kola Rejtő Sándor Könnyűipari Mér
nöki Főiskolai Kar 
BMG Budapesti Mezőgazdasági Gép

gyár ♦ ang cég Bertelsmann Music 
Group
BMGC ang cím British Museum Ge
neral Catalogue of Printed Books 
BMHOP Belügyminisztérium Határ
őrség Országos Parancsnoksága 
BMI közg beszerzési menedzserindex
♦ ang BMIbaby (brit légitársaság) ♦ 
ang cég Broadcast Music Incorporated
♦ ang kát ballistic missile interrecep
tor ’ballisztikusrakéta-elfogó rakéta’ ♦ 
ang orv body mass index ’testtömeg
index’ —> TTI
BMIK Budapesti Munkaerő-piaci In
tervenciós Központ 
BMJ ang Bemidji Airlines (amerikai 
légitársaság)
BMK Budapesti Művelődési Központ 
BMKSZ Bereg Vidéki Magyar Kultu
rális Szövetség
BML ang Bismillah Airlines (bangla
desi légitársaság)
BMM ang Atlas Blue (marokkói légi- 
társaság) ♦ cím Babits Mihály Művei 
BMMKK cím Babits Mihály Művei
nek Kritikai Kiadása 
BMNOK Belügyminisztérium Nem
zetközi Oktatási Központ 
BMO Bányász Művelődési Otthon 
BMOKF Belügyminisztérium Orszá
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
BMP ang best management practice 
’legjobb irányítási gyakorlat’ ♦ ang 
bitmap picture ’bittérkép’
BMS ang building management 
system ’épületfelügyeleti rendszer’ 
BMSZ Baráti Missziós Szolgálat 
BMSZ Budapesti Modellezőszövetség 
BMSZ Budapesti Műugrószövetség 
BMSZKI Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei 
BMTE sport Budafoki Munkás Test
edző Egyesület
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BMU ném Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 
sichereit ’Szövetségi Környezet-, Ter
mészetvédelmi és Reaktorbiztonsági 
Minisztérium’
BMU. cím Bécsi Magyar Újság 
b. műnk. belső munkatárs, belső 
munkatársi
B. M. V. lat Beatae Mariae Virginis 
’a boldogságos Szűz Máriának’ 
BMVg. ném Bundesministerium der 
Veteidigung ’Szövetségi Védelmi Mi
nisztérium’
BMW ném cég Bayerische Motoren
werke AG
BMWi. ném Bundesministerium für 
Witschaft ’Szövetségi Gazdasági Mi
nisztérium’
BMX ang bicycle-motocross ’terepke
rékpár’
Bn. -* Bin. [Bn.]
BN ám Budapesti Napló ♦ nyomd 
(könyvformátum) *fr Bibliothéque 
National ’Nemzeti Könyvtár’
B. N. ang bank note ’bankjegy’ ♦ ang 
közg bankruptcy notice ’csődhirdet
mény’
BNA cím Bázeli Nomina Anatomica ♦ 
ang Bahrain News Agency (bahreini 
hírügynökség)
BNA SE sport tört Budai Nagy Antal 
Sport Egyesület
BNB tört Budapesti Nemzeti Bizott
ság ♦ ang Maldives News Bureau 
(maldív hírügynökség) ♦ fir Banque 
Nationale de Belgique ’Belga Nemze
ti Bank’
BNBP Budapesti Nemzetközi Bor- és 
Pezsgőkiállítás
BNC ang inf bayonet Neil Concelman 
’Nei Concelman-féle bajonettcsatla- 
kozó’
BND val brunei dollár ♦ ném Bundes

Nachrichtendienst ’Szövetségi Hír
szerző Szolgálat’
B. N. D ./r közg bénéfices non décla- 
rés ’be nem vallott jövedelem’
BNG Bőr- és Nemibeteggondozó In
tézet
BNK tört Bolgár Népköztársaság ♦ 
tört Budapest Népjóléti Központja 
BNL cég Borsodnádasdi Lemezgyár 
BNM fr Bureau National de Métrolo- 
gie ’Nemzeti Mérésügyi Hivatal’
BNO betegségek nemzetközi osztá
lyozása
BNP Bükki Nemzeti Park ♦ fr Banque 
Nationale de Paris ’Francia Nemzeti 
Bank’
BNP Paribas fr cég Banque Nationale 
de Paris Paribas Groupe 
BNR rom Banca Naponalá a Romá
méi ’Román Nemzeti Bank’
BNS ang Baltic News Service (észt, 
litván és lett hírügynökség) ♦ ang közg 
buyers no sellers ’csak vásárlók el
adók nélkül -» SNB ♦ fr Banque Na
tionale de Suisse ’Svájci Nemzeti 
Bank’ -> SNB
BNSC ang British National Space 
Center ’Brit Nemzeti Űrközpont’ 
BNT bruttó nemzeti termék 
BNU ang inf basic network Utilities 
’alapvető hálózati alkalmazások’
B. Nurs. ang Bachelor of Nursing 
(egészségügyi főiskolai diploma)
BNV Budapesti Nemzetközi Vásár 
BNX sp Linea Aerea IAACA-LAI 
(venezuelai légitársaság)
BNY cég Borsodi Nyomda 
bnyj. tört bányajog 
BNYO bűntetteseket nyilvántartó 
osztály
b. o. ang közg buyer’s option ’a vevő 
választása szerint’
Bo.földr Borsod
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B. O.fr közg billet ä ordre ’kötelezvény’ 
BOAC ang British Overseas Airways 
Company (egykori brit légitársaság) 
BOÁK m/berendezésorientált áram
kör
BOB val bolíviai boliviano 
BOC ang nyomd best of colour ’leg
jobb a színében’
BOCS Bokor Ökocsoport Alapít
vány
BOD ang bioi biological oxygen de
mand ’biológiai oxigénigény’ ♦ ang 
nyomd book on demand ’könyv- 
nyomtatás igény szerint’
BOE Bélyegbarátok Országos Egyesü
lete
BOF tört Brunszvik Teréz Óvónő
képző Főiskola ♦ ang chat birds of a 
feather ’madarat tolláról’
BOG ang best of group ’fajtacsoport
győztes’
boh. bohózat, bohózati 
BOI bioi biológiai oxigénigény 
BOIC ang inf barring of outgoing in
ternational calls ’kimenő nemzetkö- 
zihívás-korlátozás’
BÖKIK Borsod-Abaúj-Zemplén Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
BOL gk Bolívia ♦ orsz Bolívia 
Bold. Boldog ♦ Boldogságos 
bőig. bolgár 
Bon/r baron ’báró’ 
bonc. bonctan, bonctani 
BOND ang inf bandwidth on demand 
’igény szerinti sávszélesség’
Bonne fr  baronne ’bárónő’
Boo lat csili Bootes ’Ökörhajcsár’ 
BOOTP ang inf bootstrap protocol 
’betöltési protokoll’
BOO Bolgár Országos Önkormányzat 
BOP ang blow out prevention ’kitö
résgátló’ ♦ ang inf basic operator panel 
’lapoperátor panel’

BOPA ang Botswana Press Agency 
(botswanai hírügynökség) 
bor. borászat, borászati 
borg, nyomd borgisz 
BORIS ang in/Bishop online regist
ration and information system ’Bi
shop online regisztrációs és informá
ciós rendszer’
Bors. Lvt. Évk. cím Borsodi Levéltári 
Évkönyv
Bors. Műv. cím Borsodi Művelődés 
Bors. Sz. cím Borsodi Szemle 
BOS ang inf basic operating system 
’alapvető operációs rendszer’
BOSZSZ Bűnmegelőzők Országos
Szakmai Szövetsége
bot. botanika, botanikai ♦ ang bottom
’alul’
Bot. Közi. cím Botanikai Közlemények 
BOT orsz Botswana ♦ ang Air Botswa
na (botswanai légitársaság) ♦ ang 
begin of transmission ’az átvitel kez
dete’ ♦ ang Board of Trade ’kereske
delmi minisztérium’ ♦ ang nyomd 
black on tint ’feketével, tónusalapon’ 
BOTE tört Budapesti Orvostudomá
nyi Egyetem
BOU ang Bouraq Indonesia (indonéz 
légitársaság)
BOV ang beginning of volume ’a kö
tet eleje’
BOF Budapesti Őszi Fesztivál 
BÖK Baloldali Önkormányzatok Kö
zössége
bölcs, bölcselet, bölcseleti ♦ bölcsé
szet, bölcsészeti
Bölcs. Foly. cím Bölcsészeti Folyóirat 
BÖME tört Budapesti Önkéntes Men
tőegylet
BÖP Budapesti Önkormányzati Par
kolási Kft.
Bőrfa cég tört Bőriparifakellék- 
termelő Vállalat
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B.örs földr Budaörs 
bösgl. ném bösgläubig ’rosszhiszemű’ 
BŐSZ sport Budapesti Ökölvívó-szö
vetség
BŐTK Barcsi Ősborókás Tájvédelmi 
Körzet
bőv. bővített ♦ bővítette
b. p. ang boiling point ’forráspont’
Bp. [Bpest] cím Budapest ♦ földr Bu
dapest
BP ang cég British Petroleum ♦ ang 
közg bill payable ’lejárt váltó’ ♦ ang 
nyomd back page ’hátoldal, verzó’
B. P. ang British Patent ’brit szabada
lom’ ♦ fr  közg baisse de prix ’árcsökke
nés’
B/P ang bill of parcels ’csomag-szállí
tólevél’
BPA ang Blue Panorama Airlines 
(olasz légitársaság)
BPATSZ Budapesti Asztalitenisz
szövetség
BPB lat orv benigna prostatae hyper- 
trophia ’jóindulatú prosztatatúltengés’ 
BPC ang nyomd black point compen
sation (a fekete szín kívánatos beállí
tása)
b. p. d. lat bono publico datum ’köz
célra adományoztatott’
B. Pd. [B. Ped.] ang Bachelor of Peda
gogy (pedagógiai főiskolai diploma)
B. P. D. lat bono publico datum 
’a köz javára adományozva’
B. Ped. -> B. Pd. [B. Ped.]
Bp. Építők sport tört Budapesti Épí
tők Sport Egyesülete 
BPFK Benedek Elek Pedagógiai Fő
iskolai Kar
Bp. Főv. Lvt. Közi. cím Budapest Fő
város Levéltára Közleményei 
Bp. Név. cím Budapesti Nevelő 
Bp. Főv. Tan. tört Budapest Főváros 
Tanácsa

Bp. Főv. Tan. V. B. tört Budapest Fő
város Tanácsa Végrehajtó Bizottság 
BPh lat cím British Pharmacopoea 
B. Pb. [B. Phil.] ang Bachelor of Phi
losophy (filozófiai főiskolai diploma) 
Bp. H. cím Budapesti Hírlap 
B. Pharm, ang Bachelor of Pharmacy 
(gyógyszerészeti főiskolai diploma) 
Bp. Hír. cím Budapesti Híradó 
Bp. Honvéd sport tört Budapesti Hon
véd Sport Egyesület 
bpi ang bit per inch ’bit/hüvelyk’ 
bp.-i budapesti
BPIF ang British Printing Industries 
Federation ’Brit Nyomdaipari Szövet
ség’
Bp. Közi. cím Budapesti Közlöny 
BPLE sport tört Budai Polgári Lövész 
Egylet/Egyesület
bpm ang beat per minute ’ütés/perc’ 
Bp. Medosz sport tört Budapesti Me
zőgazdasági Dolgozók Szakszerveze
tének Sport Egyesülete 
Bp. Műsz. Egy. Évk. cím A Budapesti 
Műszaki Egyetem Évkönyve 
Bp. N. cím Budapesti Negyed 
Bp. Napil. cím Budapesti Napilap 
BPO ang közg business process opti
misation ’üzleti folyamatok optimali
zálása’ ♦ ang business process out
sourcing ’üzleti folyamatok kihelye
zése’
BPP ang inf bits per pixel ’bit/pixel’ 
Bp. Petőfi sport tört Budapesti Petőfi 
Sport Egyesület
Bp. Postás sport tört Budapesti Postás 
Sport Egyesület
BPR ang business process re-engi
neering ’üzleti folyamatok újraszer
vezése’
Bp. Rajz. cím Budapesti Rajzolatok 
Bp. Rég. [BudRég.] cím Budapest Ré
giségei
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Bp. Rschau ném dm Budapester 
Rundschau
BPS ang The British Printing Society 
’Brit Nyomdásztársaság’ ♦ ang inf bit 
per second ’bit/másodperc 
B. Ps. ang Bachelor of Psychology 
(pszichológiai főiskolai diploma) 
BPSE sport Budapesti Postás Sport
egyesület ♦ sport tört Budapesti Peda
gógus Sport Egylet 
Bp. Spartacus sport tört Budapesti 
Spartacus Sport Egyesület 
Bp. Sz. dm  Budapesti Szemle 
Bp. Tagbl. ném dm Budapester Tage
blatt
BpTB dm  Budapest történetének bib
liográfiája
BPTI tört Budapesti Pedagógus-to
vábbképző Intézet 
BPTIF tört Budapesti Tanítóképző 
Főiskola
BPTV Budapest Tv
Bp. Visszh. dm Budapesti Visszhang
Bp. VM SE sport tört Budapesti Vörös
Meteor Sport Egyesület
Bq fiz  becquerel
B. Q. lat bene quiescat ’nyugodjék bé
kében’
bque fr  banque ’bank’
Br vegyj bróm
br. brácsa ♦ bruttó ♦ ang branch ’fiók
üzlet’ ♦ fr  broché ’fűzött’ 
br. [Br.] báró
b. r. ang közg bank rate ’bankkamatláb’ 
Br. ang British ’brit’ ♦ ném Broschüre 
’brosúra’
Br. —» br. [Br.]
BR gk Brazília ♦ ang British Railways 
’Brit Vasutak’ ♦ ném Bundesrat ’Szö
vetségi Tanács (a német parlament 
felsőháza) ♦ ném Bundesrat ’Szövet
ségi Tanács’ (svájci kormány) ♦ ném 
cég Bayerischer Rundfunk

B. R.fr Banque de Reconstruction 
’Újjáépítési Bank’ ♦ lat bene requies- 
cat ’nyugodjék békében’
BRA orsz Brazília ♦ ang basic rate ac
cess ’alapsebességű hozzáférés’ ♦ nor 
SAS Braathens (norvég légitársaság) 
BRAM ang inf bipolar random access 
memory ’bipoláris RAM’
BRASZ Budapesti Rádióamatőr-szö
vetség
Brat, szik földr Bratislava ’Pozsony5 (SK) 
BRB Balatoni Regionális Bizottság ♦ 
ang chat be right back ’azonnal itt va
gyok’
BRD ném tört Bundesrepublik 
Deutschland ’Németországi Szövetsé
gi Köztársaság’ -» FRG -» NSZK 
-» RFA
Brdbg./óWr Brandenburg (D)
BRDSZ Belügyi és Rendvédelmi 
Dolgozók Szakszervezete 
BRE Budapesti Román Egyesület ♦ 
sport tört Budapesti Rendőr Egyesület 
Breg. ném Bundesregierung ’Szövet
ségi Kormány’
BREML Baranyai Református Egy
házmegye Levéltára 
BRESC sport tört Budapest Rákosfal- 
vai Sport Club
BREUGEL ang Brussels European 
and Global Economic Laboratory 
’Brüsszeli Európai és Globális Gazda
sági Laboratórium’ 
brev. breviárium
BRFK Budapesti Rendőr-főkapitány
ság
BRG cég Budapesti Rádiótechnikai 
Gyár ♦ ang Bering Air (amerikai légi- 
társaság)
BRGDS ang chat best regards ’szívé
lyes üdvözlettel’
BRI ang inf basic rate interface ’alap
sebességű interfész’
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BRIEF ang inf basic reconfigurable 
interactive editing facility ’konfigu
rálható interaktív szövegszerkesztő 
eszköz’
Brig.-Gen. ang brigadier-general 
’dandártábornok’
BRKIE tört Budapesti Református 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
Br. L. cím Brassói Lapok 
BRN gk Bahrein ♦ orsz Bahrein 
broch./r brochure ’brosúra’ 
bros. brosúra
Bros. ang brothers ’fivérek’
BRQ ang Buraq Air Transport (líbiai 
légitársaság)
BRR val brazil real
BRSC sport tört Budapest-Rákosfalvi
Sport Club
BRSE sport Budapesti Rendészeti 
Sportegyesület
BRSZ Budapesti Röplabdaszövetség 
BRSZSZ tört Budapesti Ruházati 
Szövetkezetek Szövetsége 
Br. T. ang British time ’brit idő’
BRT Balatoni Regionális Tanács ♦ 
bruttó regisztertonna (mértékegység)
♦ ang British Airways CitiExpress 
(brit légitársaság) ♦ hol cég Belgische 
Radio en Televisie ’Belga Rádió- és 
Televízió’
BRTA Budapesti Református Teoló
giai Akadémia
BRU Belavia (belorusz légitársaság) ♦ 
gk Brunei ♦ orsz Brunei 
brunch ang breakfast and lunch ’reg
geli és ebéd’
Brux. [Bxl.\fóldr Bruxelles ’Brüsz- 
szel’ (B)
BRZ ang Samara Airlines (orosz légi- 
társaság)
b/s ang bags ’zsákok’ ♦ ang bales 
’bálák’
BS Papp László Budapest Sportaréna

♦ gk Bahama-szigetek ♦ ang British 
Standard ’brit szabvány’ ♦ lat Basi- 
liani Melkitae Sancti Salvatoris (liba
noni baziliták)
BS -> B. Ch. [BS]
B. S. -> B. Sc. [B. S.]
B. S. ang közg balance sheet ’egyenleg’ 
B/S ang közg bill of sheet ’mérleg’
B/S [B. S.] ang közg bill of sale ’adás
vételi szerződés’
BSA orv bovin-szérumalbumin ♦ ang 
Business Software Alliance ’Üzleti 
Szoftver Szövetség’ 
bsch. ném beschädigt ’sérült’
B. Sc. [B. S.] ang Bachelor of Science 
(természettudományi főiskolai diplo
ma)
BSC ang iw/binary symmetric chan
nel ’bináris szimmetrikus csatorna’ ♦ 
ang iw/binary synchronous communi
cations ’bináris szinkron adatátvitel’ 
BSD val Bahama-szigeteki dollár ♦ 
ang iw/Berkeley software design ’Ber- 
keley-szoftvertervezés’
BSE sport Budapest Sportegyesület ♦ 
lat orv bovina spongiforma encepha- 
lopathia ’szarvasmarhák szivacsos 
agysorvadása’
BSEC ang Black Sea Economics Coo
peration ’Fekete-tengeri Gazdasági 
Együttműködés’
BSI ang British Standards Institution 
’Brit Szabványügyi Intézet’ ♦ ném 
Bundesamt für Sicherheit in der In
formationstechnik ’Szövetségi Infor
mációtechnikai Biztonsági Hivatal’ 
BSK Budapesti Sajtóklub ♦ sport tört 
Barátság Sportközpont ♦ ang Miami 
Air (amerikai légitársaság)
BSkyB ang cég British Sky Broad
casting
BSMRAe lat cím Bibliotheca Scrip- 
torum Medii Recentisque Aevorum
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BSOAS ang dm  Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies 
BS Press ang (grúz hírügynökség) 
Bsp. ném Beispiel ’példa’ 
bspw. ném beispielweise ’például’ 
BSR ang Guinea Bissau Airlines (Bis- 
sau-guineai légitársaság)
BSS Bangladesh Szangbad Szangsz- 
tha (bangladesi hírügynökség) ♦ ang 
inf broadcasting satellite services ’mű
holdas műsorszóró szolgáltatások’ 
BSSC sport tört Budapesti Spartacus 
Sport Club
BSSZ Budapesti Sakkszövetség ♦ 
Budapesti Sportlövőszövetség ♦ Buda
pesti Súlyemelő-szövetség 
B. S. T. ang British summer time ’brit 
nyári időszámítás’
BStB ném Bayerische Staatsbibliotek 
’Bajor Állami Könyvtár’
BSU ang inf basic switch unit ’fő kap
csolóegység’
BSV ném Bundesanstalt für Vereini
gungsbedingte Sonderaufgaben (né
met privatizációs intézet)
BSY ang Big Sky Airlines (amerikai 
légitársaság)
Bsz.jog a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló törvény 
BSZKRT [Beszkárt] cég tört Buda
pest Székesfőváros Közlekedési Rt. 
BSZSZ Befektetési Szolgáltatók Szö
vetsége
BSZSZK tört Belorusz Szocialista
Szovjet Köztársaság
bt. betéti társaság ♦ fr  billet ’jegy’
Bt .jog a bérgarancia-alapról szóló tör
vény
Bt. [Btét.]/öWr Budatétény 
B. T. ang Bachelor of Teaching (taná
ri főiskolai diploma)
BT Biztonsági Tanács -» CS SC 

SR ♦ Bolyai Társaság ♦ ang cég Bri

tish Telecom ♦ ném Bundestag ’Szö
vetségi Gyűlés’
B. T. ang British terms ’brit feltéte
lek’
BTA Baptista Teológiai Akadémia ♦ 
ang Continental Express/Expressjet 
Airlines (amerikai légitársaság) ♦ ang 
inf branch target address ’elágazási 
célcím’ ♦ bol Blgarszka Telegrafna 
Agencija ’Bolgár Távirati Iroda’ 
BTAM ang inf basic telecommunica
tion access method ’távoli eszközök 
kommunikációját lehetővé tevő alap- 
rendszer’
BTB tört Balatonfejlesztési Tárcaközi 
Bizottság
BTC sport tört Budapesti Torna Club
♦ ang Bashkir Airlines (orosz légitár
saság)
Btét. -> Bt. [Btét.]
BTF Budapesti Tavaszi Fesztivál 
B. Th. ang Bachelor of Theology (teo
lógiai főiskolai diploma)
BTHV cég tört Budapesti Tanács 
Hangszerkészítő Vállalata 
BTI Bölcsészettudományi Intézet ♦ 
cég Budapesti Temetkezési Intézet Rt.
♦ ang Air Baltic (lett légitársaság) ♦ 
anginf branch target instruction ’el
ágazási célutasítás’
Btk. jog a Büntető törvénykönyvről 
szóló törvény
BTK bölcsészettudományi kar ♦ sport 
Budapesti Torna Kör 
Btké.yog a Büntető törvénykönyv ha
tálybalépéséről szóló törvényerejű 
rendelet
BTL ang below the line ’a vonal alatt’ 
BTLSZ Budapesti Tollaslabdázók 
Szövetsége
BTM Budapesti Történeti Múzeum 
BTN val bhutáni ngultrum 
BTO belföldi termékosztályozás
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BTP ang inf business transaction pro
tocol ’üzleti tranzakciós protokoll’ 
BTRSZ Budapesti Triatlonszövetség 
BTSZ Budapesti Tájfutószövetség ♦ 
Budapesti Tekézők Szövetsége ♦ Bu
dapesti Teniszszövetség ♦ Budapesti 
Tornaszövetség
BTSSZ Budapesti Természetbarát
szövetség
BTTN kém bután-triol-trinitrát 
btto ang brutto ’bruttó’
BTU ang British thermal unit (brit 
hőmennyiségegység) ♦ ang British 
Trade Union ’Brit Szakszervezet’ 
BTV cég tört Budapesti Tejipari Vál
lalat ♦ ang Metro Batavia (indonéz lé
gitársaság)
BTW ang chat by the way ’mellesleg’ 
BTWC ang Biological and Toxin 
Weapons Convention ’Biológiai- és 
toxinfegyver-tilalmi egyezmény’
BTX kém benzol-toluol-xilol
bu. [bus.] ang bushel (térfogat-mér
tékegység, 36,371)
BU ang Boston University ’Bostoni 
Egyetem’ ♦ ang Bradley University 
’Bradley Egyetem’ ♦ ném biblische 
Untersuchungen ’bibliai kutatás’ 
BUBID ang közg Budapest interbank 
bid rate ’budapesti bankközi betétka
mat’
Bubiv cég tört Budapesti Bútoripari 
Vállalat
BUBOR közg budapesti bankközi fo
rint hitelkamatláb 
Bucsok cég Budapest Csokoládégyár 
buddh. buddhista ♦ buddhizmus 
Bud. L. cím Budai Lapok 
BudRég. —> Bp. Rég. [BudRég.]
BUE Berni uniós egyezmény (1886- 
ban aláírt szerzői jogi egyezmény)
B. ú. é. k. [BUÉK, BUEK!] Boldog új 
évet kívánok!

BUES ang Budapest University of 
Economic Studies ’Budapesti Közgaz
daságtudományi Egyetem’
BUFORA ang British UFO Research 
Association ’Brit Ufókutató-szövet- 
ség’
BUKcai mianmari kyat
Bukeksz cég Budapesti Kekszgyár
BUKSZ cím Budapesti Könyvszemle
BUL orsz Bulgária
Bulav cég tört Budapesti Lakásépítő
Vállalat
Buliv cég tört Budapesti Likőripari 
Vállalat
buli. bulletin ♦ ang bulletin ’közle
mény’
Bull ang cím Bulletin of the European 
Union
Bulnet (bolgár hírügynökség)
BUMIX közg (a Budapesti Értéktőzs
de közepes és kis kapitalizációjú rész
vényeinek indexe)
BUOD ném Bund Ungarischer Orga
nisationen in Deutschland ’Német- 
országi Magyar Szervezetek Szövet
sége’
BUP ang British United Press (brit 
hírügynökség)
BUPTI tört Budapesti Pedagógusok 
Továbbképző Intézete 
b. u. R. ném bitte um Rücksprache 
’kérem megbeszélni’
bur. ang bureau ’hivatal’ *fr bureau 
’hivatal’
BURgk Mianmar ♦ orsz Burkina Faso 
burg. burgonya
bus. ang business ’üzlet’
Buszesz cég tört Budapesti Szeszipari 
Vállalat
BUSZI cím budapesti szociolingvisz- 
tikai interjú
BUTE ang Budapest University of 
Technology and Economics ’Budapes
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ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem’
Buváti Budapesti Városépítési Terve
zőintézet (ma Rt.)
Buvihir Buda Vidéki Hírlapterjesztő 
Rt.
BUX (a Budapesti Értéktőzsde inde
xe)
BÜK Boldog ünnepeket kívánok! ♦ 
Budapesti Ügyvédi Kamara 
BÜKSE sport tört Bírósági és Ügyész
ségi Közalkalmazottak Sportegyesü
lete
bül. krim bűnügyi lajstrom 
Büsz.jog a bírósági ügyviteli szabály
zatról szóló IM utasítás
bv. büntetés-végrehajtás, büntetés
végrehajtási
BV ném Bundesverfassung ’szövetségi 
alkotmány’
B. V. lat Bene vale! ’Isten veled!’
B/V ang közg book value ’könyv sze
rinti érték’
BVD ang Bundesverband Druck ’Né
met Nyomdászszövetség’ ♦ ang orv 
bovine viral diarrhoea ’szarvasmar
hák vírusos hasmenése’
BVDOSZSZ Büntetés-végrehajtási 
Dolgozók Országos Szakszervezeti 
Szövetsége
BVE Budapesti Városvédő Egyesület 
BVG cég Budapesti Vegyipari Gép
gyár Rt. ♦ ném Bundesverfassungsge
richt ’Szövetségi Alkotmánybíróság’ 
BVK Budapesti Vagyonkezelő Köz
pont ♦ cég Borsodi Vegyi Kombinát 
BVKH Magyar Államvasutak Bevé
tel-ellenőrzési, Visszatérítési és Kár
térítési Hivatala
BVM cég Budapesti Vegyiművek Rt. ♦ 
cég tört Beton- és Vasbetonipari Művek 
BvOP Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokság

Bv. R. jog a szabadságvesztés és az 
előzetes letartóztatás szabályairól szó
ló IM rendelet
BVR balatoni vihar jelző rendszer ♦ 
ném Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
’Német Volksbankok és Raiffeisen
bankok Szövetsége’
BVSC sport Budapesti Vasutas Sport 
Club
BVSE sport Barcsi Városi Sportegye
sület
BVSZ Budapesti Vívószövetség ♦ Bu
dapesti Vízilabda-szövetség 
BVT Békevilágtanács ♦ ang Berjaya 
Air (maláj légitársaság)
BVTV cég Budapesti Városépítési 
Tervezővállalat
Bv. t\T.jog a büntetések és az intézke
dések végrehajtásáról szóló törvény- 
erejű rendelet
BVVV cég tört Budapesti Villamos
Városi Vasút Rt.
b. w. ném bitte wenden ’fordíts’
Bw. ném kát Bundeswehr ’Szövetségi 
Védelmi Hadsereg’
BW földr Baden-Württemberg (D) ♦ 
ang chat be well ’légy jó’
B. W. ang bonded warehouse ’vám
raktár’
B/W ang black and white ’fekete
fehér’
BWA ang BWIA West Indies Airways 
(Trinidad és Tobagó-i légitársaság) 
B-way földr Broadway (USA)
BWB ném Bundesamt für Wehrtech
nik und Beschaffung ’Szövetségi Vé
delmi Hivatal’
BWC ang Biological Weapons Con
vention ’Biológiai fegyverekről szóló 
egyezmény’
BWFC ang Bolton Wanderers Foot
ball Club
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BWG ang Blue Wings (német légitár
saság)
B. W. I. angföldr British West Indies 
’Brit Nyugat-India’
BWP val botswanai pula 
BWR ang boiling water reactor ’forró
vizes reaktor’
BWV ném zene Bach Werke Verzeich
nis ’ Bach műveinek jegyzéke’ 
bx. ang box ’doboz’
Bx-A./r beaux-arts ’képzőművészet’ 
bxd. [BXD.] ang boxed ’dobozolva’ 
Bxl. -> Brux. [Bxl.]
BY gk Belorusszia (Fehéroroszország) 
BYAM ang chat between you and me 
’közöttünk’
BYC sport tört Balatoni Yacht Club 
BYIL ang dm British Yearbook of In
ternational Law
BYOB ang chat bring your own beer 
’hozd a saját söröd’ ♦ ang chat bring 
your own bottle ’hozd a saját piádat’ 
BYOBB ang chat bring your own 
body bag ’hozd a saját hullazsákodat’

BYR val belorusz rubel
BYTE ang inf binary term ’bináris
terminus’
BYU ang Bayu Indonesia Air (indo
néz légitársaság) 
bz. ném bezahlt ’fizetve’
Bz kém benzol ♦ kém bronz 
BZ ném cím Biblische Zeitschrift ♦ 
ném cím Byzantinische Zeitschrift 
BZAW ném dm Beihefte zur Zeit
schrift für die alttestamentliche Wis
senschaft
BZD val belize-i dollár 
bzgl. ném bezüglich ’vonatkozó’
BZH ang Brit Air (francia légitársaság) 
BZNW ném cím Beihefte zur Zeit
schrift für die neutestamentliche 
Wissenschaft
BZSH Budapesti Zsidó Hitközség 
BZSBT Bajcsy-Zsilinszky Endre Ba
ráti Társaság
BZW ang Zircon Airways (benini lé
gitársaság)
bzw. ném beziehungsweise ’illetően’



C, Cs c, cs

c ciklus ♦ fiz fénysebesség jele ♦ mat 
centi (ÍO-2) ♦ mat konstans ♦ val dol
lárcent ♦ zene c-moll ♦ lat contra ’ellen’
c. cím, című ♦ címzetes ♦ ang can 
’konzervdoboz’ ♦ ang cargo ’hajóra
komány’ ♦ ang case ’láda’ ♦ ang cen
tury ’évszázad’ ♦ ang contract ’szerző
dés’ ♦ ang cost ’költség’ ♦ ang cubic 
’köb-’ ♦ ang current ’folyó’ ♦ fr carte 
’térkép ♦ lat caput ’fejezet’
c. -» cca [c.]
c. [caps] ang nyomd capital letters 
’nagybetűk’
C fiz coulomb ♦ fiz curie ♦ gk Kuba ♦ 
kém citidin ♦ vegyj szén (carbonium) ♦ 
zene C-dúr ♦ ang canoe ’kenu’ ♦ ang 
orv carrier ’vivőanyag’ ♦ fr comité 
’bizottság’ ♦ fr conseil ’tanács’
C. ang canal ’csatorna’ ♦ ang code 
’törvénykönyv’ ♦ fr crédit ’hitel’ ♦ lat 
Caius (név)
C. [Cal.] lat cím Ambrosius Calepi- 
nus: Dictionarium 
°C fiz Celsius
CO nyomd (papíralak, 917 x 1297 mm) 
Cl nyomd (papíralak, 648x917 mm) ♦ 
sport kenu egyes
CIS ang nyomd coated on one side 
’egy oldalon mázolt’
C2 nyomd (papíralak, 458x648 mm) ♦ 
sport kenu kettes ♦ ang command and 
control ’vezetés és irányítás’
C2A ang közg consumer to administ
ration ’fogyasztók és a hivatal közötti 
kapcsolat’
C2C ang közg consumer to consumer 
’fogyasztók közötti kapcsolat’

C2S ang nyomd coated on both side 
’mindkét oldalon mázolt’
C3 nyomd (papíralak, 324x458 mm) 
C4 nyomd (papíralak, 229 X 324 mm) ♦ 
sport kenu négyes
C5 nyomd (papíralak, 162x229 mm) 
C6 nyomd (papíralak, 114x162 mm) 
C7 nyomd (papíralak, 81 x 114 mm)
C8 nyomd (papíralak, 57x81 mm) 
c.&f. [C + F] ang közg cost and 
freight ’költség és fuvardíj’
c.&i. [C + I] ang közg cost and insu
rance ’költség és biztosítás’ 
c.&p. [C + P] ang közg carriage and 
packing ’szállítás és csomagolás’ 
c.&sc. ang nyomd caps and small caps 
’kiskapitális nagy kezdőbetűvel’
C&W ang cég Cable&Wireless 
C + C ang cash and carry! ’fizesd és 
vidd!’
C + F ->c.& f[C  + F]
C + I -» c.&i [C + I]
C + P -> c.&p [C + P] 
ca. -> cca [ca.]
c. a. cím alatt, cím alatti 
Ca vegyj kalcium ♦ rep Caproni 
CA cég Creditanstalt Bank (osztrák 
pénzintézet) ♦ kém cellulóz-acetát ♦ 
ang inf Certificate Authority ’bizo
nyítványokat kiállító hatóság’
C. A. ang chartered accountant ’hites 
könyvvizsgáló’ ♦ ang chief accountant 
’főkönyvelő’ ♦ ang commercial agent 
’kereskedelmi ügynök’ ♦ ang Court of 
Appeal ’fellebbviteli bíróság’ ♦ fr com
mission arbitrale ’választott bíróság’ ♦ 
fr congé annuel ’éves szabadság’ ♦ fr
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Comité d’Action ’intézőbizottság’ ♦ fr  
Conseil Atlantique ’Atlanti Tanács’ ♦ 
fr  Cour d’Appel ’fellebbviteli bíróság’ 
C/A ang közg capital account ’tőke
számla’ ♦ ang közg credit account ’hi
telszámla’ ♦ ang közg current account 
’folyószámla’
CAA ang Atlantic Southeast Airlines 
(amerikai légitársaság) ♦ ang Civil 
Aviation Authority ’Polgári Légiköz
lekedési Hatóság’
CAAC ang inf call accepted ’hívás el
fogadva’
CAB kém cellulóz-aceto-butinát ♦ ang 
Civil Aeronautic Board ’Polgári Lé
giközlekedési Tanács’
CABEI ang Central American Bank 
for Economic Integration ’Közép
amerikai Gazdasági Integrációs Bank’ 
CABLE ang inf compare and browse 
with limited editing ’összehasonlító 
és böngésző szerkesztő’
Cabopress ang (zöld-foki hírügynök
ség)
CAC ang Chemical Abstracts Con
densates (nemzetközi kémiai adat
bank) ♦ ang Counterfeit Analysis 
Centre ’Európai Bankjegyszakértői 
Központ’ ♦ ang közg currency adjust
ment charge ’devizapótlék’ ♦ fr  Certi- 
ficat d’Aptitude au Championnat 
’Bajnoksági részvételi bizonyítvány’ 
(minősítés nemzeti kutyakiállításo
kon) ♦ fr  Compagnie des Agents de 
Change (francia részvényindex) ♦ lat/ 
ang Codex Alimentarius Commission 
’Élelmezésügyi Kódex Bizottsága’ 
CACHE ang computer aided chemi
cal engineering ’számítógéppel segí
tett vegyipari tervezés’
CACI fr  Cour d’Arbitrage Commer
cial International ’Nemzetközi Keres
kedelmi Választott Bíróság’

CACIB fr  Certificat d’Aptitude au 
Championnat International de Beau- 
té ’Nemzetközi szépségverseny-rész
vételi bizonyítvány’ (minősítés nem
zetközi kutyakiállításokon)
CACM ang Central American Com
mon Market ’Közép-amerikai Közös 
Piac’ -> MCCA
CACO ang Central Asian Coopera
tion Organization ’Közép-Ázsiai 
Együttműködési Szervezet’
c. a. d. -» CAD [c. a. d.]
CAD val kanadai dollár ♦ ang compu
ter aided design ’számítógéppel segí
tett tervezés’
CAD [c. a. d.] ang közg cash against 
documents ’készpénzfizetés okmá
nyok ellenében’ 
c.-á-d./r c’est-á-dire ’azaz’
CAD AM ang computer aided design 
and manufacturing ’számítógéppel 
segített tervezés és gyártás’ 
CAD/CAM [CADCAM] ang compu
ter aided design/computer aided ma
nufacturing ’számítógéppel segített 
tervezés/számítógéppel segített gyár
tás’
CADD ang inf computer aided design 
and drafting ’számítógéppel segített 
tervezés és gyártás’
CADE sp Compania Italo-Argentina 
de Electricidad ’Olasz-Argentin Vil
lamosenergiai Társaság’
Cae lat csili Caelum ’Véső’
CAE ang inf computer aided educa
tion ’számítógéppel segített oktatás’ ♦ 
ang inf computer aided engineering 
’számítógéppel segített műszaki ter
vezés’
CAEM/r tört Conseil d’Assistance 
Économique Mutuelle ’Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa’ -» CMEA 
-> COMECON -> KGST -> RGW
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c. a. f. ang közg cost, assurance and 
freight ’költség, biztosítás és fuvar’ ♦ 
fr közg coűt assurance et frais ’költség, 
biztosítás és fuvar’
CAF orsz Közép-Afrika 
CAFC ang sport Charlton Athletic 
Football Club
CAFE ang clean air for Europe ’tiszta 
levegőt Európának’
Café B. cím Café Bábel 
CAFM ang közg computer aided faci
lities management ’számítógépes léte
sítmény-gazdálkodás 
CAFS ang inf content addressable file 
system ’tartalom alapján címezhető 
állományrendszer’
CAFTA ang Central American 
Free Trade Association ’Közép-ame
rikai Szabad Kereskedelmi Társulás’ 
-> MCC
CAG ang CNAC Zheijang Airlines 
(kínai légitársaság)
CAGR ang közg calculated annual 
growth rate ’számított éves növekedé
si ütem’ ♦ ang közg cumulative average 
growth rate ’átlagos növekedési arány’ 
CAH ang Chari Aviation Services 
(dél-afrikai légitársaság) 
cah.fr cahier ’füzet’
CAI ang inf computer aided instruc
tion ’számítógéppel segített oktatás’ ♦ 
ang pszich computer assisted inter
viewing ’számítógépes interjúzás’ ♦ 
ol Club Alpino Italiano ’Olasz Alpi
nisták Klubja’
CAIC ang inf computer assisted inde
xing and classification ’számítógépes 
indexelés és osztályozás’
CAIN ang inf call indication ’hívásbe
jelentés’
CAJF centralizált adó- és járulékfo-
lyószámla-rendszer
cal kalória

cal. ang calendar ’naptár’
Cal.földr California ’Kalifornia’
(USA)
Cal. - » C. [Cal.]
CAL ang China Airlines (tajvani légi- 
társaság) ♦ ang inf client access license 
’ügyfél-hozzáférési engedély’ ♦ ang inf 
computer aided learning ’számító
géppel segített tanulás’ 
calc, ang calculate ’kiszámít’ ♦ ang 
calculated ’kiszámított’
Calg.földr Calgary (CDN)
CALL ang inf call packet ’híváscsomag’ 
Cal. M. E. cím Californiai Magyar 
Élet
Cal. Mság. cím Californiai Magyarság 
CALS ang inf computer aided acqui
sition and logistics support ’számító
géppel segített beszerzési és logiszti
kai szabvány’
cam. ang camera ’fényképezőgép’
Cam lat csili Camelopardalis ’Zsiráf 
CAM gk Kamerun ♦ orsz Kambodzsa ♦ 
ang Camai Air/Village Aviation (ame
rikai légitársaság) ♦ ang computer 
aided manufacturing ’számítógéppel 
segített gyártás’
CAMA ang inf centralized automatic 
message accounting ’központi auto
matikus üzenetszámlálás’
CAMAC ang inf computer assisted 
measurement and control ’számító- 
gépes mérés és vezérlés’
Camb.földr Cambridge (GB)
CAMEL ang közg capital, assets, ma
nagement, earnings, liquidity ’tőke, 
eszköz, vezetés, eredményesség, likvi
ditás’
Camnews ang (kameruni hírügynök
ség)
CAMP kém ciklikus adenozin-mono- 
foszfát
can. lat ad canonicum ius pertinens
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’kánonjogi’ ♦ lat canalis ’csatorna’ ♦ 
lat canon ’kánon’
Can.földr Canada ’Kanada’
CAN Canadian Norme ’kanadai szab
vány’ ♦ orsz Kanada 
CanA lat Canonici Augustini (ágosto- 
nos kanonokok)
CANA ang Caribbean News Agency 
(barbadosi hírügynökség) 
canc. ang cancelled ’visszavont, ér
vénytelenített’
Can. Kis Újs. cím Canadai Kis 
Újság
CanR lat Canonici Reguläres (regulá
ris kanonokok)
CANTRAN ang inf cancel transmis
sion ’átvitel törlése’ 
can. vis. lat canonica visitatio ’egy
házlátogatás’
CAO ang computer aided optimizing 
’számítógéppel segített optimalizálás’ 
♦ ang computer assisted ordering ’szá
mítógépes rendelés’
Cap lat csili Capricornus ’Bak’ 
cap. ang capacity ’kapacitás’ ♦ ang ca
pital ’fő’ ♦ ang nyomd capital letter 
’nagybetű’
CAP kém cellulóz-aceto-propionát ♦ 
ang common agricultural policy ’kö
zös agrárpolitika’ -» KAP ♦ ang com
puter aided planning ’számítógéppel 
segített tervezés’ ♦ ang computer 
aided publishing’ számítógépes ki
adás’ ♦ ang orv community acquired 
pneumonia ’fertőző tüdőgyulladás’ 
CAPD orv folyamatos ambuláns peri- 
toneális dialízis
CAPE ang computer aided produc
tion engineering ’számítógéppel segí
tett gyártástechnológia’
CAPEX ang közg capital expanditure 
’a beruházás költsége’
CAPI ang pszich computer assisted

personal interviewing ’számítógépes 
személyes interjúzás’
CAPP ang computer aided process
planning ’számítógéppel támogatott
folyamattervezés’
caps —> c. [caps]
caps, lat orv capsula ’kapszula’
CAPS ang nyomd capital letters ’nagy
betűk’
caps. amyl, lat orv capsula amylacea 
’ostyátok’
caps. cer. lat orv capsula cerata ’via
szos tok’
caps, gelat. lat orv capsula gelatinosa 
’zselatintok’
caps, operc. lat orv capsula opercu- 
lata ’összecsukható tok’
capt. ang caption ’képaláírás’
Capt. ang captain ’kapitány, százados’ 
CAQ ang inf computer aided quality 
assurance ’számítógéppel segített mi
nőségbiztosítás’
CAQC ang computer aided quality 
control ’számítógépes minőség-ellen
őrzés’
CAQDAS ang computer assisted qua
litative data analisys sytem ’számító- 
gépes kvalitatív adatelemzési rendszer’ 
Car lat csili Carina ’Hajógerinc’ 
carb. lat carbonicum ’karbonát’ 
card, lat cardinalis ’bíboros’ ♦ lat nyelv 
cardinalia ’tőszámnév’
CARDS ang Community Assistance 
for Reconstruction, Development and 
Stabilisation ’Közösségi támogatás az 
újjáépítéshez, fejlesztéshez és stabili
zációhoz’
CARE ang Cooperative Association of 
Relief Everywhere (nemzetközi se
gélyszervezet)
CARICOM ang Caribbean Commu
nity and Common Market ’Karib- 
tengeri Közösség és Közös Piac’
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CARIFTA ang Caribbean Free Trade 
Association ’Karibi Szabad Kereske
delmi Társulás’
CARQ ang inf call request ’hívás
kérés’
CARS ang community antenna relay 
services ’közösségiantenna-szolgál- 
tatás’
cart .fr cartonné ’kartonált’
Cart. Hung, lat cím Cartographica 
Hungarica
Cas lat csili Cassiopeia ’Kassziopeia’ 
CAS ang condition assessment 
scheme ’állapotminősítési rendszer’ ♦ 
ang inf channel associated signalling 
’csatornákhoz rendelt jelzésátvitel’ ♦ 
ang kém chemical abstract service 
’vegyi anyagok osztályozása’
CASDB ang Central African States 
Development Bank ’Közép-afrikai Ál
lamok Fejlesztési Bankja’
CASE ang inf compute aided software 
engineering ’számítógépes szoftverfej
lesztés’
CASH lat Clerici Apostoliéi Sancti 
Hieronymi (jezuáták)
CASPIAN ang consumers against su
permarket privacy invasion and num
bering ’fogyasztók a szupermarketek 
magánszférát sértő magatartása és 
azonosító számozása ellen’
Cass.fr Cour de Cassation ’Semmí- 
tőszék’ (legfelsőbb bíróság)
CAST ang computer aided storage 
and transportation ’számítógépes tá
rolás és szállítás’
CAT angpszich computer aided tea
ching ’számítógéppel segített tanítás’
* angpszich computer aided testing 
’számítógéppel segített ellenőrzés’ 
cat .fr  catalogue ’katalógus’
CATF ang Chemical action task force 
’Kémiai akció munkacsoport’

cath. ang catholic ’katolikus’
CATI angpszich computer assisted 
telephone interviewing ’számítógépes 
telefonos interjúzás’
CATIA ang inf computer aided three- 
dimensional interactive application 
’háromdimenziós számítógépes inter
aktív alkalmazás’
CATV ang community antenna tele
vision ’közösségi antennás televízió’ 
CAUCE ang inf Coalition Against 
Unsolicited Commercial Email 
(spamellenes szövetség) 
caus. lat nyelv causalis ’okhatározó’ 
CAUSE ang inf college and university 
system exchange ’főiskolai és egyete
mi rendszerek közötti adatcsere’
CAV ang Calm Air (kanadai légitársa
ság) ♦ ang constant angular velocity 
’állandó szögsebesség’
CAV cseh Ceská Akademie Véd ’Cseh 
Tudományos Akadémia’
CAVD angpszich completion, arith
metical problems, vocabulary, direc
tions ’kiegészítés, számtani gondolko
dás, szókincs, gondolkodási feladatok’ 
(Thorndike intelligenciatesztje) 
CAVH orv folyamatos arteriovenosus 
hemofiltráció
CAW ang Comair Commercial Air
lines (dél-afrikai légitársaság)
CAWI ang computer assisted web in
terviewing ’weboldalon elhelyezett 
kérdőív segítségével végzett felmérés’ 
CAX ang inf community automatic 
exchange ’közösségi automatikus 
kapcsolóközpont’
CAY ang Cayman Airways (kajmán
szigeteki légitársaság) 
c. b. lat casus belli ’háborús ok’
c. b. -» C. B. [c. b.]
CB ang Citizen’s Band ’polgári sáv’ 
(civil rádió adó-vevő készülék) ♦ ang



83 cc
kát confined to barracks ’kaszárnya
fogságra ítélve’ ♦ ang nyomd coated 
back (hátoldalon rétegezett önátíró- 
papír)
C. B./r közg compte bancaire ’bankel
számolás’ ♦ fr  közg cours de la bourse 
’tőzsdei kurzus’
C. B. [c. b.] ang közg cash book ’pénz
tárkönyv’
CBA ang inf computer based anima
tion ’számítógépes animáció’ ♦ ang 
közg cost-benefit analysis ’költség-ha
szon elemzés’
CBC ang cross-border cooperation 
’határ menti együttműködés’ ♦ ang cég 
Canadian Broadcasting Corp. 
CBCDG ang közg central bank coun
terfeit deterrence group ’jegybanki 
pénzhamisításellenes csoport’
CBCT ang customer-bank communi
cation terminal ’ügyfél-bank közötti 
kommunikációs terminál’
CBD ang közg cash before delivery 
’fizetés szállítás előtt’
CBE ang Aerocaribe (mexikói légitár
saság)
CBEMA ang Computer and Business 
Equipment Manufacturers Associa
tion ’Számítógép- és Irodaszergyártók 
Egyesülete’
CBF ang China Northern Airlines 
(kínai légitársaság)
CBI ang Confederation of British 
Industry ’Brit Iparszövetség’
CBL ang inf computer-based learning 
’számítógép-alapú tanulás’
CBM ang kát continental ballistic 
missile ’kontinentális ballisztikus ra
kéta’
CBMS ang inf computer based mes
sage system ’számítógép alapú üze
netközvetítő rendszer’
CBO ang Congressional Budget Of

fice ’Kongresszusi Költségvetési Hi
vatal’ (USA)
CBOE ang Chicago Board of Options 
Exchange ’Chicagói Értéktőzsde’ 
CBOT -> CBT [CBOT]
CBQ ang cím Catholic Biblical Quar
terly
CBR ang inf constant bitrate ’állandó 
bitsebesség’
CBRASAP ang chat call back request 
as soon as possible ’visszahívást kérek 
sürgősen’
CBS ang cég Columbia Broadcasting 
System
CBSS ang Council of the Baltic Sea 
States ’Balti-tengeri Államok Taná
csa’
CBT ang inf computer-based training 
’számítógépes képzés’
CBT [CBOT] any Chicago Board of 
Trade ’Chicagói Árutőzsde’
CBU ang inf control block unit ’vezér- 
lőblokkegység’
C. B. W. ang kat chemical and biolo
gical warfare ’vegyi és biológiai had
viselés’
CBX ang inf computerized branch 
exchange ’számítógépes kapcsolóköz
pont’
cc ang carbon copy ’indigómásolat’ ♦ 
ang courtesy copy ’másodpéldány’ ♦ 
ang cubic centimeter ’köbcentiméter’
♦ lat orv carcinoma ’karcinóma’ 
cc. ang centuries ’évszázadok’ 
cc. [conc.] lat concentratus ’tömény, 
koncentrált’
c. c. ang közg cashier’s cheque ’bank
csekk’ ♦ lat cave canem! ’óvakodj a 
kutyától! ♦ lat orv concisa, contusa 
’vágott, zúzott’
c/c fr  közg compte courant ’folyó
számla’
CC ang chief constable ’rendőrfőnök’



c .  c . 84

♦ ang classification of types of const
ruction ’építési típusok osztályozása’
♦ ang compact casette ’magnókazetta’
♦ ang inf computation cashe ’számítási 
gyorsítótár’ ♦ frjog Code Civil ’polgári 
törvénykönyv’ ♦ fr Corps Consulaire 
’konzuli testület’ ♦ lat Carmelitae Cal- 
ceati/Calceatae (sarus karmeli- 
ták/karmelita apácák) ♦ oljog Codice 
Civile ’polgári törvénykönyv’
C. C. ang Chamber of Commerce ’ke
reskedelmi kamara’ ♦ ang customs 
charges ’vámköltség’ ♦ fr Chambre de 
Commerce ’kereskedelmi kamara’ ♦ 
fr Cour de Cassation ’Semmítőszék’ ♦ 
fr Cour des Comptes ’Számvevőszék’ 
cca [c., ca., cir.] lat circa ’körülbelül’ 
CCA ang Air China (kínai légitársa
ság) ♦ ang közg cause consequence 
analysis ’ok-következmény elemzés’ 
CCB ang inf command control block 
’parancsvezérlő blokk’
CCC ang consumer’s consultative 
committee ’fogyasztói tanácsadó bi
zottság’ ♦ ang Customs Cooperation 
Council ’Vám-együttműködési Ta
nács’ —> CCD ♦ lat Constitutio Cri- 
minalis Carolina ’V. Károly császár 
büntetőjogi törvénykönyve’
CCCH ang Canadian Chamber of 
Commerce in Hungary ’Magyarorszá
gi Kanadai Kereskedelmi Kamara’ 
CCCP or Szojuz Szovjetszkih Szocia- 
lisztyicseszkih Reszpublik ’Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége’ 
(cirill betűs rövidítés) -* SZSZKSZ 
-> SZSZSZR -> UdSSR -» URSS 
-» U. S. S. R.
CCD ang Convention to Combat De
sertification ’Egyezmény az elsivata- 
gosodás elleni küzdelemről’ ♦ ang 
counterfeit currency database ’hamis- 
pénz-adatbázis’ ♦ ang inf charge-coup-

led device ’töltéskapcsolt áramkör ♦ 
fr Conseil de Coopération Douaniére 
’Vám-együttműködési Tanács’ -* CCC 
CCE ang computer-conveyed educa
tion ’számítógéppel közvetített ok
tatás’
CCF lat Congregatio Charitatis Frat- 
rum ’Szeretet Testvéreinek Kongregá
ciója’
CCH ang inf calling channel ’csator
nahívás’
C. Ch. lat corpus Christi ’Krisztus 
teste’
CCI ang Capital Cargo International 
Airlines (amerikai légitársaság) ♦ ang 
Cotton Council International ’Nem
zetközi Gyapottanács’ ♦ ang inf com
mon client interface ’közös ügyfélfe
lület’ ♦ ang nyomd computer controlled 
inking ’számítógépes festékszabályo
zó rendszer’ ♦ fr Chambre de Com
merce Internationale ’Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara’ -* ICC 
CCID ang inf cross connection iden
tifier ’csomópont-azonosító’
CCIR fr Comité Consultatif Interna
tional des Radiocommunications 
’Nemzetközi Rádiókommunikációs 
Konzultatív Bizottság’
CCIT fr Comité Consultatif Interna
tional Télégraphique ’Nemzetközi 
Távíróbizottság’
CCITT fr Comité Consultatif Inter
national Télégraphique et Télépho- 
nique ’Nemzetközi Távíró és Távköz
lési Konzultatív Bizottság’
CCK orv kolecisztokinin 
CCL ang inf common command lan
guage ’közös parancsnyelv’ 
ccm ang cubic centimetre ’köbcenti
méter’
CCM fr CCM Compagnie Corse Mó
di terranée (francia légitársaság)
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CCMS ang Committee on the Chal
lenges of Modern Society ’Modern 
Társadalmi Kihívások Bizottsága’ 
CCN/CSI ang inf common commu
nication network/common system 
interface ’közös kommunikációs háló- 
zat/közös rendszerinterfész’
CCNC ang inf common channel sig
naling network control ’közös csator
nás jelzőhálózat-vezérlés’
CCNP ang inf common channel sig
naling network processor ’közös csa
tornás jelzőhálózat-processzor’
C. C. P. ang jog Code of Civil Proce
dure ’Polgári perrendtartás törvény- 
könyve’
CCP ang Champion Air (amerikai lé
gitársaság) ♦ ang inf certificate in com
puter programming ’számítógép
programozói bizonyítvány’
CCPCJ ang Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice 
’ENSZ Bűnmegelőzési és Büntető 
Igazságszolgáltatási Bizottság’
CCPD orv ciklikus ambuláns perito- 
neális dialízis
CCR ang central consultancy regis
ter ’központi konzultációs nyilván
tartás’
CCS ang inf common channel signal
ling ’közös csatornás jelzésátvitel ♦ 
ang nyomd colour control system ’szín
ellenőrző rendszer’
CCSF ang City College of San Fran
cisco ’San Francisco Városi Főiskola’ 
CCT ang common customs tariff ’kö
zös vámtarifa’ - » kvt 
cctiss. lat kém concentratissimus ’leg
töményebb’
CCTV ang closed circuit television 
’zárt láncú televízió’
CCU ang Consultative Committee for 
Units ’Tudományos Mértékegység

Testület’ ♦ ang inf central control unit 
’központi vezérlőegység’
CCUSA ang Camp Counsellor USA 
(amerikai nyári munkát szervező in
tézmény)
CCVS ang credit card verification 
system ’bankkártya-ellenőrző rend
szer’
CCW ang counterclockwise ’az óra
mutató járásával ellenkező irányban’ 
cd kandela ♦ ang inf change directory 
’könyvtárváltás’
c. d. ang közg cash discount ’kész
pénzfizetési kedvezmény’ 
c/d ang carried down ’átvitel’
Cd vegyj kadmium (cadmium)
CD ang committee draft ’bizottsági 
tervezet’ ♦ ang inf carrier detect ’vivő
érzékelés’ ♦ ang inf compact disc ’di
gitális lemez’ ♦ ang közg certificate of 
deposit ’folyószámla-kimutatás’ ♦ ang 
nyomd colour density ’színszűrős 
denzitás’ ♦ ang nyomd crossmachine 
direction ’keresztszálirány’ (papírok
nál) ♦ fr Comission du Danube ’Du- 
na-bizottság’ ♦ fr Corps Diplomatique 
’Diplomáciai Testület’ ♦ fr tört Centre 
Démocratique ’Demokratikus Közép’ 
♦ lat cím Codex Diplomaticus (Geor
gius Fejér)
C. D. ang Civil Defence ’polgári véde
lem’ ♦ fr commerce de détail ’kiske
reskedelem’ ♦ lat corpus Domini ’az 
Úr teste’
C/D ang carried down ’átvitel’ ♦ ang 
customs declaration ’vámáru-nyilat
kozat’
CD [CD] cseh Ceské Dráhy ’Cseh 
Vasutak’
CDA ang compact disc audio ’digitá
lis audio-CD’ ♦ hol Christen Democ- 
ratisch Appél ’Kereszténydemokrata 
Tömörülés’ (holland politikai párt)
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CDC ang cég Control Data Corp. ♦ lat 
Congregatio Presbyterorum Doctri- 
nae Christianae (doktrináriusok) ♦ sp 
Convergencia Democrátia de Cata
lunya ’Katalán Demokratikus Kon
vergencia’ (politikai párt Spanyolor
szágban)
CDD ang inf citizen domicile data
base ’lakóhelyi adatbázis’ 
CDDA/CDAD ang inf compact disc 
digital audio/compact digital audio 
disc ’digitális lemez hanganyag táro
lására’
CDDI ang inf copper distributed data 
interface ’rézvezetékes gyors helyi há
lózat’
CDE ang Centre for the Development 
of Enterprise ’vállalkozásfejlesztési 
központ’ ♦ fr cím Cahiers de Droit 
Európáén
cdev ang inf control panel device ’ve
zérlőpulteszköz’
CD-FS ang inf CD-ROM file system 
’CD-ROM-fájlrendszer’
CDG ang Shandong Airlines (kínai 
légitársaság)
CD-I ang inf compact disk interactive 
’interaktív kompaktlemez’
Cdl ang cardinal ’kardinális, bíboros’ 
CDL ang US Airways Express/CCAir 
(amerikai légitársaság)
CDM ang clean development mecha
nism ’tiszta fejlesztési mechanizmus’ 
CDMA ang inf code division multiple 
acces ’kódosztásos többszörös hozzá
férés’
Cdn ang Canadian ’kanadai’
CDN gk Kanada
CDO ang inf collaboration data ob
jects ’együttműködési adatobjektu
mok’
CdP fr jog code de procédure ’per- 
rendtartás’

CDP ang Aero Condor (perui légitár
saság) ♦ ang inf certificate in data pro
cessing ’adatfeldolgozási bizonyít
vány’
CDPD ang ing cellular digital packed 
data ’digitális mobil adatcsomag’ 
CD-R ang inf compact disk recor
dable (egyszer írható kompaktlemez) 
CD-RAM ang inf cache dynamic 
random access memory ’cache-sel 
ellátott DRAM’
CD-ROM ang inf compact disk read 
only memory ’csak olvasható kom
paktlemez-memória’
CDROMXA ang inf compact disk 
read only memory extended architec
ture (hang- és képadatok szinkronizá
lási lehetőségével bővített CD-ROM) 
CD-RW ang inf compact disk rewri
table ’újraírható CD-lemez’
CDS ang inf circiut data services ’vo
nalkapcsolt adatszolgáltatás’
CDSp lat Congregatio Sancti Spiritus 
sub tutela Immaculati Cordis Beatae 
Mariae Virginis ’Mária Szeplőtelen 
Szívének Oltalma Alatt Álló Szentlé
lek Kongregáció’
CDS-PPport Partido Popular ’Nép
párt’ (portugál politikai párt)
CDU/r Classification Décimale Uni
verselle ’Egyetemes Tizedes Osztályo
zás’ -> ETO —» UDC ♦ ném Christ
lich-Demokratische Union ’Keresz
ténydemokrata Unió’ (német politikai 
párt)
CDV ang cricital dilution volume 
’kritikus hígítási térfogat’ -> KHT ♦ 
ang inf compressed digital video ’tö
mörített digitális video’
CD-WO ang inf compact disc, write 
once ’egyszer írható CD’
Ce rep Cessna ♦ vegyj cérium 
CE ang civil engineer ’általános mér-
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nők’ ♦ fr  Communauté Européenne 
’Európai Közösség’ -» EC -» EK ♦ ang 
Council of Europe ’Európa Tanács’
-* EC -> ET ♦ fr  Conseil de l’Europe 
’Európa Tanács’ -» EC -» ET
C. E./r commerce extérieur ’külke
reskedelem’ ♦ ang inf computation en
gine ’számítóegység’ ♦ fr  commission 
économique ’gazdasági bizottság’ ♦ fr 
cooperation économique ’gazdasági 
együttműködés’
CEA ang Corporate Airlines (ameri
kai légitársaság) ♦ ang orv carcino- 
embryonic antigen ’carcinoembryo- 
nalis antigén’ ♦ fr  Comité Európáén 
des Assurances ’Európai Biztosítók 
Bizottsága’ ♦ fr  Confédération Euro
péenne d’Agriculture ’Európai Mező- 
gazdasági Szövetség’
CEB ang Cebu Pacific Air (Fülöp-szi- 
geteki légitársaság)
CEC ang Commission of the Euro
pean Communities ’Európai Közössé
gek Bizottsága’
CECA fr  Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier ’Európai 
Szén- és Acélközösség’ -> ECSC 
-> EGKS -» ÉSZAK 
CECC ang Cenelec Electronic Com
ponents Committee ’Cenelec Elektro
nikai Alkatrészek Bizottsága’ 
CECIMO fr  Comité Européen de 
Coopération des Industries de la Ma- 
chine-Outil ’Európai Szerszámgép
ipari Együttműködési Bizottság’ 
CECIS ang common emergency com
munication and information system 
’közös vészhelyzeti kommunikációs és 
információs rendszer’
CECT fr  Comité Européen de 
Chaudronnerie et Tuyauterie ’Euró
pai Kazán- és Nyomástartóedény- 
gyártók Bizottsága’

CECUP ang Central and Eastern 
European Copyright User Platform 
’Közép- és kelet-európai szerzői jogi 
felhasználói fórum’
CEDC ang Central European Deve
lopment Corporation ’Közép-európai 
Fejlesztési Társaság’
CEDEFOP fr  Centre Européen pour 
le Dévéloppement de la Formation 
Professionelle ’Európai Szakképzés
fejlesztő Központ’
CEDOK tört (csehszlovák utazási iroda) 
cédulákat, cédulakatalógus 
CEE fr  Commission Économique 
pour l’Europe des Nations Unies 
’ENSZ Európai Gazdasági Bizottság’ 
-f  ECE -> EGB ♦ fr  Communauté 
Économique Européenne ’Európai 
Gazdasági Közösség’ -> EEC —> EGK 

> EWG
CEEA fr  Communauté Européenne 
de l’Énergie Atomique ’Európai 
Atomenergia-közösség’ -* Euratom 
CEEC ang Central and Eastern Euro
pean country ’közép- és kelet-európai 
ország’
CEECs ang Central and East Euro
pean countries ’közép- és kelet-euró
pai országok’ -> KKEO 
CEEP fr  Centre Européen de l’Entre- 
prise Publique ’Állami Vállalkozások 
Európai Központja’
CEEWEB ang Central and East Euro
pean Working Group for the Enhan
cement of Biodiversity ’Közép- és ke
let-európai munkacsoport a biodiver- 
zitás megőrzéséért’
CEFTA ang Central European Free 
Trade Agreement ’Közép-európai 
Szabad Kereskedelmi Megállapodás’ 
Cégközl. cím Cégközlöny 
Ceglédtej cég tört Ceglédi Tejipari 
Közös Vállalat
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cégt. cégtulajdonos, cégtulajdonosi 
Cégv. cím Cégvezetés 
CEI ang Commission Electrotech
nique Internationale ’Nemzetközi 
Elektrotechnikai Bizottság’ ♦ ang 
Central European Initiative ’Közép
európai Kezdeményezés’ —> KeK ♦ 
fr  Comité Economique International 
’Nemzetközi Gazdasági Bizottság’ ♦ 
fr  Communauté des Etats Indépen- 
dants ’Független Államok Közössége’ 
-> CIS -> GUS -» FÁK 
CEIR fr  Comité Európáén de l’In- 
dustrie de la Robinetterie ’Európai 
Szerelvényipari Bizottság’
Cel ang colonel ’ezredes’
CELAD ang committee for the fight 
against drugs ’kábítószer-ellenes bi
zottság’
CELEX lat jog Communitatis Euró
páé lex (hatályos jogszabályokat tar
talmazó adatbázis)
CEMA fr  Confédération Européenne 
des Machines Agricoles ’Mezőgazda
ságigép-gyártók Európai Szövetsége’ 
CEMR ang Council of European Mu
nicipalities and Regions ’Európai Te
lepülések és Régiók Tanácsa’
CEMÜ cég Cement- és Mészművek 
Cen lat csili Centaurus ’Kentaur’
CEN fr  Comité Európáén de Norma
lisation ’Európai Szabványügyi Bi
zottság’
Cenelec [CLC]/r Comité Európáén 
de Normalisation Electrotechnique 
’Európai Elektrotechnikai Szabvány- 
ügyi Bizottság’
cens. ang censorship ’cenzúra’
cent. centenárium ♦ fr  centenaire 
’centenárium’ ♦ fr  val tört centime 
(francia váltópénz)
Centex cég tört Centrum Áruházak 
Textilfeldolgozó Vállalata

CENTO ang Central Treaty Organi
zation ’Központi Szerződés Szerve
zete’
centr. centrális ♦ centralista ♦ centrali
záció
CENTRUM Összefogás Magyaror
szágért CENTRUM (politikai párt) 
CEO ang chief executive officer ’el
nök-vezérigazgató’
CEOC fr  Confédération Européenne 
d’Organismes de Contrőle ’Ellenőrző 
Szervezetek Európai Szövetsége’
Cep lat csili Cepheus ’Kefeusz’ 
CEPAL sp Comisión Económica para 
América Latina ’ENSZ Latin-ameri
kai Gazdasági Bizottság’ -> ECLA 
CEPI ang Confederation of the Euro
pean Pulp and Paper Industry ’Euró
pai Cellulóz- és Papíripari Szövetség’ 
CEPS ang nyomd colour electronic 
prepess system ’színes elektronikus 
képfeldolgozó rendszer’
CEPSA sp cég Compania Espanola 
de Petroleas (spanyol kőolajipari vál
lalat)
CEPT fr  Conférence des Administra
tions Européennes des Postes et Télé- 
communications ’Európai Postai és 
Telekommunikációs Bizottság’ (euró
pai szabványosítással foglalkozó szer
vezet)
CER ang cég Central European Rail
way Ltd.
CERBF ang orv cerebral blood flow 
’az agyon átáramló vérmennyiség’ 
CERCLA ang Comprehensive Envi
ronmental Response, Compensation 
and Liability Act (amerikai szövetségi 
környezetvédelmi program)
CERD fr  Comité Európáén de Re
cherche et de Développement ’Euró
pai Kutatási és Fejlesztési Bizottság’ 
CERIF ang inf common european re-
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search information format ’közös eu
rópai kutatási információs formátum’ 
CERN fr Centre Európáén pour la 
Recherche Nucléaire ’Európai Ré
szecskekutató Központ’ - » ENRC 
cert, [ctf.] ang certificate ’bizonyít
vány’
CERT ang computer emergency res
ponse team ’számítógépes riadóosz
tag’
CES ang China Eastern Airlines (kí
nai légitársaság) ♦ ang European Con
federation of Scouts ’Európai Cser
készszövetség’ ♦ fr Conseil Econo- 
mique et Sociale de l’ONU ’ENSZ 
Gazdasági és Szociális Tanács’
-> ECOSOC -> GSZT 
CESI ang Central European Stock In
dex ’közép-európai részvényindex’
C. E. S. T. ang Central European 
summer time ’közép-európai nyári 
időszámítás’
Cet lat csili Cetus ’Cet’
CET Civil Egyesületek és Társaskö
rök Hálózata ♦ Civil Egyeztető Fórum 
♦ ang Central European time ’közép
európai idő’ -» HEC —> MEZ
C. E. T. ang cím Central European 
Time
CETI ang communication with extra
terrestrial intelligence ’kapcsolatfel
vétel földön kívüli értelmes lényekkel’ 
CETIE fr  Centre Technique Interna
tional de l’Embouteillage ’Nemzet
közi Palackozási Műszaki Központ’ 
CETOP fr Comité Européenne des 
Transmissions Oléohydrauliques et 
Pneumatiques ’Európai Olaj hidrauli
kai és Pneumatikái Bizottság’ 
cet. par. lat ceteris paribus ’azonos 
körülmények között’
CEU Central European University 
’Közép-európai Egyetem’

CEU Press ang cég Central European 
University Press
CEV fr Confédération Européenne 
de Volleyball ’Európai Röplabdaszö
vetség’
cf. ang confirm ’igazol’ ♦ fr conférez 
’vesd össze’ ♦ lat confer ’vesd össze’ 
c. f. [c. ft] ang cubic feet ’köbláb’ (an
golszász űrmérték, 28 317 cm3) 
c/f ang carried forward ’átvitel’
Cf vegyj kalifornium (californium)
CF ang correction factor ’korrekciós 
tényező’ —> KT ♦ ang nyomd coated 
front (elülső oldalon rétegezett önát
író papír)
C. F ./r chemin de fér ’vasút’
CFA fr Communauté Financiére Af- 
ricaine ’Francia Afrikai Pénzügyi Kö
zösség’ ♦ fr Communauté Frangaise 
Africaine ’Francia Afrikai Közösség’ ♦ 
lat Congregatio Fratrum Cellitarum 
Sanctorum Alexianorum (alexiánu- 
sok)
CFB ang nyomd coated front and back 
’mindkét oldalon rétegezett önátíró 
papír’
CFC kém klór-fluor-karbon ♦ ang 
Canadian Armed Forces ’kanadai 
légierő’ ♦ lat Congregatio Fratrum a 
Charitate (bigi testvérek) ♦ lat Cong
regatio Fratrum Christianorum ’Ke
resztény Testvérek Kongregációja’ 
CFCU ang Central Finance and 
Contracting Unit ’központi pénzügyi 
és szerződéskötő egység’
CFD ang közg continuous flow dist
ribution ’folyamatos szállítás’
CFDT fr Confédération Frangaise 
Démocratique du Travail ’Francia 
Demokratikus Munkásszövetség’ 
(francia politikai párt)
CFE ang kát Conventional Forces in 
Europe ’Európai hagyományos fegy
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verek (az ezekről szóló megállapodás 
neve)
CFF fr Chemins de Fér Fédéraux 
Suisses ’Svájci Szövetségi Vasutak’
-* SBB
CFG mat célfüggvény ♦ ném Condor 
Flugdienst (német légitársaság)
CFIC lat Congregatio Fratrum Im- 
maculatae Conceptionis Beatae Ma
riae Virginis (maastrichti conceptio- 
nista testvérek)
CFL fr Chemins de Fér Luxembour- 
geois ’Luxemburgi Vasutak’
CFM ang ram confirm ’nyugtázom’ 
CFMI lat Congregatio Filiorum Ma
riae Immaculatae ’Szeplőtelen Szűz 
Fiai’ (pavoniánusok)
CFMMA lat Fratres Misericordiae 
Mariae Auxiliatricis ’Segítő Szűz Má
ria Irgalmasságának Testvérei’
CFO ang chief financial officer ’pénz
ügyi igazgató’
CFP ang common fisheries policy 
’közös halászati politika’ ♦ fr Commu- 
nauté Frangaise du Pacifique ’Fran
cia Csendes-óceáni Közösség’ *fr cég 
Compagnie Frangaise des Pétroles 
’Francia Kőolajipari Vállalat’ ♦ lat 
Congregatio Fratrum Pauperum 
Sancti Francisci (bleyerheidei feren
ces harmadrendi testvérek) ♦ rom Cai- 
le Ferate Románé ’Román Államvas
utak’
CFR ang computer face recognition 
’számítógépes arcfelismerés ♦ ang közg 
cost and freight ’költség és fuvardíj’ ♦ 
frcég Compagnie Frangaise de Raffi- 
nage ♦ rom Societatea Najionalá a 
Cáilor Ferate Románé ’Román Nem
zeti Vasúttársaság’
CFROI ang közg cash flow return on 
investment ’befektetések cash flow 
megtérülése’

CFS ang Empire Airlines (amerikai 
légitársaság) ♦ ang orv chronic fatigue 
syndrome ’krónikus fáradtság tünet- 
csoportja’ ♦ lat Congregatio a Frater- 
nitate Sacerdotali ’Papi Testvériség 
Kongregációja’
CFSCJ lat Congregatio Filiorum 
Sancti Cordis Iesu ’Jézus Szent Szívé
nek Fiai’
CFSP ang Common Foreign and Se
curity Policy ’közös kül- és biztonság- 
politika’
CFT ang crystal field theory ’kristály- 
térelmélet’
CFTC ang Commodity Futures Tra
ding Commission ’Határidős Áruügy
letek Kereskedelmi Bizottsága’ ♦ fr 
Confédération Frangaise des Travail- 
leurs Chrétiens ’Francia Keresztény 
Munkásszövetség’
CFU ang inf call forwarding uncondi
tional ’feltétel nélküli hívástovábbí
tás’
CFV lat Congregatio Fratrum a Sanc- 
to Vincentio Paulo (vincés testvérek) 
CFX lat Congregatio Fratrum a Sánc- 
to Francisco Xaverio ’Xavéri Szent 
Ferenc Tesvéreinek Kongregációja’ 
(averiánus testvérek) 
cg mat centigramm 
Cg. jog cégbejegyzési ügyek 
CG fr Centre Gauche (balközép a 
francia parlamentben)
C. G. ang Coast Guard ’parti őrség’ ♦ 
fr certificat de garantie ’garanciajegy’ 
CGA ang inf colour graphics adapter 
’színes grafikus adapter’
CGC fr Confédération Générale 
Africaine des Travailleurs ’Vezető 
Tisztviselők Afrikai Szakszervezete’ 
ege. ang közg courtage ’jutalék’ 
ege. [erg.] ang carriage ’fuvarozás’ 
CGES ang Centre for Global Energy
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Studies ’Globális Energetikai Tanul
mányok Központja’
CGH ang Air Guizhou (kínai légitár
saság) ♦ lat Collegium Germanicum 
Hungaricum ’Német Magyar Intézet’ 
CGI ang in f common gateway inter
face ’közös átjáróinterfész’
CGIL ol Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro ’Általános Olasz 
Munkásszövetség’ (olasz szakszerve
zet)
CGM ang inf computer graphics me
tafile ’számítógépes grafikai metaál- 
lomány’
CGMP orv ciklikus guanozin-mono- 
foszfát
CGN ang Changan Airlines (kínai 
légitársaság)
ego ang cargo ’hajórakomány’
CGO orsz Kongó
CGOS ang közg cost of goods sold 
’eladott termékek bekerülési költsége’ 
Cgpk. jog céghitelesítési és egyéb cég
ügyek
CGS tört centiméter-gramm-szekun- 
dum (nemzetközi mértékegységrend
szer)
CGSB tört centiméter-gramm-sze- 
kundum-biot (nemzetközi mértékegy
ségrendszer) ♦ ang Canadian General 
Standards Board ’Kanadai Általános 
Szabványügyi Tanács’
CGSE tört centiméter-gramm-sze- 
kundum-dielektromos állandó (nem
zetközi mértékegységrendszer)
CGSF tört centiméter-gramm-sze- 
kundum-franklin (nemzetközi mér
tékegységrendszer)
CGSI fr  Confédération Générale des 
Syndicats Indépendants ’Független 
Szakszervezetek Általános Szövetsé
ge’ (francia szakszervezeti szövetség) 
CGSM tört centiméter-gramm-sze-

kundum-mágneses permeabilitás 
(nemzetközi mértékegységrendszer) 
Cgt .jog cégtörvényességi ügyek 
CGT ang közg capital gains tax ’tő
kehozadék-adó’ ♦ fr  Confédération 
Générale du Travail ’Általános Mun
kásszövetség’ (francia szakszervezet) 
CGW ang Air Great Wall (kínai légi- 
társaság)
eh ang chain ’lánc’ (angol mértékegy
ség, 20,116 m) 
eh. ang chapter ’fejezet’
CH gk Svájc ♦ ang custom-house 
’vámház’ ♦ lat Confoederatio Hel
vetica ’Svájci Államszövetség’
CH [Coll. Hung.] lat Collegium Hun
garicum ’Magyar Kollégium’
C. H. ang közg clearing house ’klí
ringház’
Cha lat csili Chamaeleon ’Kaméleon’ 
CHA orsz Csád
CHACR ang Center for Hungarian 
American Congressional Relations 
’Amerikai Magyar Kongresszusi Kap
csolatok Központja’
CHAP ang inf Challenge handshake 
authentication protocol ’Challenge 
párbeszéd-hitelesítő protokoll’ 
CHAPS ang közg clearing house auto
mated payments system ’klíringházi 
automatikus kifizetési rendszer’ 
CHASE ang in f character set for 
Europe ’európai karakterkészlet’ 
CHF val svájci frank 
CHAC sport Cleveland Hungarian 
Athlethic Club ’Clevelandi Magyar 
Atlétikai Klub’ 
chap .fr chapitre ’fejezet’
CHD ang orv congenital heart disease 
’veleszületett szívbetegség’ ♦ ang orv 
coronary heart disease ’koszorúér-be
tegség’
CHDL ang inf computer hardware
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description language ’számítógépes 
hardverleíró nyelv’ 
chem. ang chemical ’kémiai’ 
chem. pur. lat vegy chemice purus 
’vegytiszta’
CHF val svájci frank 
chg. ang charge ’költség’
CHH ang Hainan Airlines (kínai légi- 
társaság)
Chi.földr Chicago (USA)
CHI orsz Chile
CHIO ang inf channel input-output 
’csatorna bemenet-kimenet’
CHIPS ang közg clearing house inter
bank payments system ’klíringházi 
bankközi kifizetési rendszer’
CHK ang Chalk’s International Air
lines (amerikai légitársaság)
CHRP tört Chilei Kommunista Párt 
ChM ang Master of Surgery (sebész
orvosi tudományos fokozat)
CHM fr cím Cahiers d’Histoire Mon
diale
CHN orsz Kína
CHOD ang chief of defence ’vezérkari 
főnök’ -> VKF
Ch. of Eng. ang Church of England 
’anglikán egyház’
Chord lat Chordigeri Sancti Francisci 
(kordaviselő ferencesek)
CHP ang combined heat and power 
’hővel kapcsolt villamosenergia’ ♦ sp 
Aviacsa (mexikói légitársaság)
CHQ ang US Airways Express/Chau- 
tauqua Airlines (amerikai légitársaság)
chq. ang cheque ’csekk’ ♦ fr cheque 
’csekk’
chr. lat orv chronicus ’krónikus’ 
CHRP ang inf common hardware re
ference platform ’közös hardverrefe- 
rencia-platform’
chs ang chapters ’fejezetek’
CHT ang constant temperature and

humidity ’állandó hőmérséklet és lég- 
nedvesség’
c. i. lat corpus iuris ’törvénykönyv’
Ci. földr Cinkota
C. I.fr közg crédit irrévocable ’visz- 
szavonhatatlan akkreditív’
Cl gk Elefántcsontpart ♦ ang corporate 
identity ’egységes vállalati arculat’
CIA ang Central Intelligence Agency 
’Központi Hírszerző Ügynökség’ ♦ ang 
cash in advance ’készpénzben előre fi
zetendő’
CIAM fr Congrés Internationaux 
d’Architecture Moderne ’Modern 
Építészek Nemzetközi Kongresszusa’ 
CIB ang cég Central-European Inter
national Bank ’Közép-európai Nem
zetközi Bank’ ♦ fr Conseil Interna
tional du Bátiment Pour la Re
cherche, l’Étude et la Documentation 
’Nemzetközi Építészeti, Kutatási, Ta
nulmányi és Dokumentációs Tanács’ 
CIBA ném cég Gesellschaft für Che
mische Industrie, Basel 
cic. nyomd ciceró (12 Didot-pont)
CIC ang Counter Intelligence Corps 
’Elhárító Testület’ ♦ lat jog Codex 
Iuris Canonici ’Egyházi törvény- 
könyv’
CICA fr Confédération Internationale 
du Crédit Agricole ’Mezőgazdasági 
Hitelintézetek Nemzetközi Szerve
zete’
CICIAMS ang International Com
mittee of Catholic Nurses ’Katolikus 
Apolónővérek Nemzetközi Bizott
sága’
CICM lat Congregatio Immaculati 
Cordis Mariae ’Mária Szeplőtelen 
Szívének Kongregációja’
CICP ang Centre for International 
Crime Prevention ’Nemzetközi Bűn- 
megelőzési Központ’
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CICR fr  Comité International de la 
Croix Rouge ’Vöröskereszt Nemzet
közi Bizottság’ —> ICRC -* IKRK 
CICS ang in f customer information 
control system ’felhasználói informá
ciós vezérlőrendszer’
CID fr  Commission Internationale du 
Danube ’Nemzetközi Duna-bizottság’ 
C. I. D. [CID] ang Criminal 
Investigation Department ’Bűnügyi 
Felderítő Ügyosztály’ (Nagy-Britan- 
nia)
CIDOC fr  Comité International pour 
la Documentation ’Nemzetközi Do
kumentációs Bizottság’
CIDR ang inf classless interdomain 
routing ’osztály nélküli tartományok 
közötti útválasztás’
Cie [Cie] fr  compagnie ’társaság, társa’ 
CIE fr  Commission International de 
l’Éclairage ’Nemzetközi Világítás- 
technikai Bizottság’
CIEC fr  Commission Internationale 
de l’État Civil ’Nemzetközi Személyi 
Jogi Bizottság’
CIELAB ang nyomd CIE lumino
sity +a+b component (színrendszer) 
c. i. f. ang közg cost, insurance, freight 
’költség, biztosítás, fuvardíj’
CIF ang cargo, insurance and freight 
’áru, biztosítás, rakomány’ 
c. i. f. & c. ang cost, insurance, freight 
and commission ’költség, biztosítás, 
fuvardíj és jutalék’
c. i. f. & i. ang cost, insurance, freight 
and interest ’költség, biztosítás, fuvar
díj és kamat’
CIFS ang inf common internet file 
system ’közös internetes állomány
rendszer’ 
cig. cigány
CIG lat cím Corpus Inscriptionum 
Graecarum

CIGR fr  Commission Internationale 
du Génié Rural ’Nemzetközi Mező- 
gazdasági Gépészeti Bizottság’
CIH lat Collegium Illyricum Hun- 
garicum ’Horvát Magyar Intézet’ ♦ lat 
jog Corpus Iuris Hungáriáé ’Magyar 
törvénytár’
CIJ fr  Cour Internationale de Justice 
’(hágai) Nemzetközi Bíróság’ -* ICJ 
CIJM fr  Comité International des 
Jeux Méditerranéens ’Mediterrán Já
tékok Nemzetközi Bizottsága’ 
cikkgyűjt. cikkgyűjtemény 
CIL lat cím Corpus Inscriptionum 
Latinarum
CÍM ang computer integrated manu
facturing ’számítógéppel integrált ter
melés’ ♦ ang Team Lufthansa/Cimber 
Air (dán légitársaság) ♦ fr  Convention 
internationale concernant le trans
port des marchandises par chemins 
de fér ’Nemzetközi vasúti árufuvaro
zási egyezményre vonatkozó egységes 
szabályok’
Cimb. Szál. cím Cimbalom Szalon 
CÍME fr  Comité In tergovernm en
tal pour les Migrations Européennes 
’Európai Menekültek Kormányközi 
Bizottsága’
CIMEA fr  Comité International des 
Mouvements d’Enfants et d’Adoles
cents ’Gyermek- és Serdülőmozgal
mak Nemzetközi Bizottsága’
CIML fr  Comité International de 
Métrologie Légale ’Nemzetközi Mé
résügyi Bizottság’
CIMP fr  Comité International des 
Poids et Mesures ’Nemzetközi Súly- 
és Mértékügyi Bizottság’
Cin. cím Cinema
CIN fr  Commission Internationale de 
Numismatique ’Nemzetközi Numiz
matikai Bizottság’ INC *fr Comité
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Internationale de Normalisation ’Nem
zetközi Szabványosítási Bizottság’
CIO ang Congress of Industrial Orga
nisation ’Ipari Szervezet Kongresszu
sa’ (amerikai szakszervezeti szövetség) 
♦ ang inf chief information officer ’in
formációrendszer-vezető’ *fr Comité 
International Olympique ’Nemzet
közi Olimpiai Bizottság’ -> IOC 
- » IOK -* NOB
CIP ang City Air Germany (német 
légitársaság) ♦ ang közg carriage and 
insurance paid ’fuvardíj és biztosítás 
fizetve’
CIP3 ang nyomd cooperation for the 
integration of prepress, press and 
postpress ’együttműködés a nyomta
tás-előkészítés, nyomtatás és az azt 
követő műveletek integrálására’
CIP4 ang nyomd complex instruction 
set for computer ’számítógép-beállító 
komplex utasítás’
CIPE ol Comitato Interministriale 
per la Programmazione Economica 
’Gazdaságtervezési Minisztériumközi 
Bizottság’
CIPS fr sport Confédération Interna
tionale de la Péche Sportive ’Nemzet
közi Sporthorgászszövetség’
Cir lat csili Circinus ’Körző’ 
cir. -» cca [cir.]
CIR ang Arctic Circle Air Service 
(amerikai légitársaság)
CIREA ang Centre for Information, 
Reflection and Exchange on Asylum 
’Menekültügyi Információ-, Véle
mény- és Adatcsereközpont’ 
cirk. cirkuláció ♦ cirkuláris ♦ cirkusz, 
cirkuszi
CIRR ang közg commercial interest 
reference rate ’kereskedelmi referen
cia-kamatláb’
CIS ang Commonwealth of Indepen

dent States ’Független Államok Kö
zössége’ -> CEI -* GUS -» FÁK ♦ ang 
customs information system ’vámin
formációs rendszer’
CISA fr  Confédération Internationale 
des Syndicats Arabes ’Arab Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövetsége’ 
CISAC fr  Confédération Internatio
nale des Sociétés d’Auteurs et Com
positeurs ’Szerzők és Zeneszerzők 
Társaságainak Nemzetközi Szövet
sége’
CISC ang inf complex instruction set 
computer ’teljes parancskészletű szá
mítógép’ ♦ fr  Confédération Interna
tionale des Syndicats Chrétiens ’Ke
resztény Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége’ -» IFCTU 
CISL fr  Confédération Internationale 
des Syndicats Libres ’Szabad Szak- 
szervezetek Nemzetközi Szövetsége’
-> IBFG -» ICFTU 
CISL ol Confederazione Italiana dei 
Sindicati Lavoratori ’Olasz Szakszer
vezeti Szövetség’
CISNAL ol Confederazione Italiana 
dei Sindicati Nazionali dei Lavoratori 
’Olasz Dolgozók Szakszervezeteinek 
Szövetsége’
CISPR fr  Comité International de 
Sports des Sourds ’Hallássérültek 
Nemzetközi Sportbizottsága’ ♦ fr  Co
mité International Spécial des Pertur
bations Radioélectriques ’Nemzetközi 
Rádiózavar-különbizottság’
CISZ Cigány Ifjúsági Szövetség 
ciszt. ciszterci
cit. citológia, citológiai ♦ ang cited 
’idézett’ ♦ lat citatum ’idézet’
CIT Célprojekt-irányító Testület ♦ 
ang Carnegie Institute of Technology 
(amerikai műszaki egyetem) ♦ ang 
pszich critical incident technique ’kri-
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tikuseset-technika’ ♦ ol Compagna 
Italiana Turismo ’Olasz Turisztikai 
Társaság’
CITA fr  Comité International d’Ins- 
pection Technique Automobile ’Gép
járművek Műszaki Ellenőrzésének 
Nemzetközi Bizottsága’
CITES ang Conference on interna
tional trade in endangered species 
’Konferencia a veszélyeztetett fajok 
nemzetközi kereskedelme ellen’ 
cit. loc. lat citato loco ’idézett hely’ 
CiU sp Convergencia i Unió (katalán 
politikai párt Spanyolországban)
CIU ang computer interface unit ’szá
mítógépes csatolóegység’ ♦ sp Cielos 
del Peru (perui légitársaság)
CIUS/r Conseil International des 
Unions Scientiflques ’Tudományos 
Egyesületek Nemzetközi Tanácsa’ 
CIUSS ang Catholic International 
Union for Social Service ’Szociális 
Szolgálatok Nemzetközi Katolikus 
Uniója’
civ. civil ♦ civilizáció ♦ civilizált ♦ ang 
civilization ’civilizáció’ ♦ ang civil 
’polgári’
CIV orsz Elefántcsontpart ♦ fr  Con
vention internationale concernant 
le transport des voyageurs et des ba- 
gages par chemin de fér ’Vasúti sze
mélyfuvarozási nemzetközi egyez
mény’
CIWLT fr  Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits et du Tourisme 
’Nemzetközi Hálókocsi- és Idegenfor
galmi Társaság’
CIX ang inf commercial internet ex
change ’üzleti internetes adatcsere’
CJ cím Cég és Jog ♦ ang chief justice 
’főbíró’ ♦ lat Congregatio Iosephita- 
rum (jozefita atyák)
CJA ang Canjet (kanadai légitársaság)

CJC ang Colgan Air (amerikai légitár
saság) ♦ lat jog Corpus Juris Canonici 
’Kánoni törvénytár’ ♦ lat jog Corpus 
Juris Civilis ’Polgári jog törvénytára’ 
CJD ang orv Creutzfeldt-Jakob di
sease ’Creutzfeldt-Jakob betegség’ 
CJH lat jog Corpus Juris Hungarici 
’Magyarország törvénytára’
CJK ang Chinese, Japanese and Ko
rean ’kínai, japán és koreai’
CJM lat Congregatio Iesu et Mariae 
(eudisták)
CJT ang Cargojet Airways (kanadai 
légitársaság)
CJTF ang kát combined joint task 
face ’vegyes összetételű egyesített kö
telék’
CJTL ang cím Columbia Journal of 
Transnational Law 
CK Cionista Kongresszus ♦ orv krea- 
tin-kináz
CKD ang completely knocked down 
’teljesen szétszerelve’
CKK ang China Cargo Airlines (kínai 
légitársaság)
CKM cím Céltudatos és Kalandvágyó
Férfiak Magazinja
CKS ang Kalitta Air (amerikai légi-
társaság)
Cl vegyj klór (clor) 
cl. ang class ’osztály’ ♦ ang nyomd 
cloth, clothbound ’vászonkötésű’ ♦ 
fr  classe ’osztály’ ♦ lat classis ’osztály’ 
cl. [cld.] ang közg cleared ’elszámolva’ 
c. 1. lat cum laude ’dicsérettel’
CL gk Srí Lanka ♦ ang ram closing 
station ’adásomat befejezem’ ♦ fr  cég 
Crédit Lyonnais (francia pénzintézet)
C. L. ang jog civil law ’polgári jog’ 
Clar klarisszák
clarif. lat orv clarificetur ’deríttessék’ 
ele [c/lc] ang caps and lowercase 
’nagybetű és kisbetű’ (normál szedés)
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CLC ang Canadian Labour Congress 
’Kanadai Munkáskongresszus’ (kana
dai szakszervezeti szövetség)
CL/C ang közg commercial letter of 
credit ’kereskedelmi hitellevél’ 
cld. ang közg cleared ’elvámolva’ 
CLEC ang inf competitive local ex
change carrier ’versenyképes helyi 
csere’
CLH ang Lufthansa Regional/City- 
line (német légitársaság)
CLI ang command line interpreter 
(parancssoros értelmező)
CLIP ang inf cellular logic image pro
cessing’ celluláris logikájú képfeldol
gozás’
CLJ ang cím Cambridge Law Journal 
CLN ol Comitato di Liberazione Na- 
zionale ’Nemzeti Felszabadítási Bi
zottság’
CLNP ang inf connectionless network 
protocol ’kapcsolat nélküli hálózati 
protokoll’
CLNS ang inf connectionless network 
service ’kapcsolat nélküli hálózati 
szolgáltatás’
CLO ang chief learning officer ’tudás- 
menedzser’ ♦ ang chief logistics offi
cer ’logisztikai igazgató’
CLP val chilei peso ♦ ang cím Current 
Legal Problems ♦ ang inf clipboard 
’vágólap’
CLR ang cím Comparative Literature 
Studies ♦ ang inf common language 
runtime ’nyelvek közös futtatórend
szere’
cl Rbl val tört klíringrubel 
CLRQ ang inf clear request ’bontás
kérés’
CLT fr  cég Compagnie Luxembour- 
geoise de Télédiffusion 
CLU ang inf control logical unit ’ve
zérlő logikai egység’

CLUT ang nyomd colour look-up 
table ’színtábla’
CLV ang constant linear velocity ’ál
landó lineáris sebesség’
CLX ang Cargolux (luxemburgi légi- 
társaság)
cm mat centiméter 
cm2 mat négyzetcentiméter 
cm3 mat köbcentiméter 
Cm vegyj kűrium (curium)
CM ang kát command module ’pa
rancsnoki kabin’ ♦ ang nyomd colour 
management ’színkezelés’ ♦ lat Cong- 
regatio Missionis (lazaristák)
C/M ang certificate of manufacture 
’gyártási bizonylat’
C/M ang certificate of manufacture 
’gyártási bizonylat’
CMa lat csili Canis Major ’Nagy Kutya’ 
CMAS fr  Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatiques ’Nem
zetközi Könnyűbúvár-szövetség’
CMB ang chat call me back ’hívj 
vissza’
CMC kém karboxi-metil-cellulóz ♦ 
ang Centre for Maritime Cooperation 
’Tengerészeti Együttműködési Köz
pont’ ♦ ang inf computer mediated 
communication ’számítógép közvetí
tette kommunikáció’
CMCES fr  Comité Ministériel de 
Coordination Économique et Sociale 
’Gazdasági és Szociális Koordináció 
Miniszteri Bizottsága’
Cmdr ang commander ’parancsnok’ 
CMDS ang inf cellular mobile data 
service ’celluláris mobil adatszolgál
tatás’
CME ang Chicago Mercantile Ex
change ’Chicagói Kereskedelmi Tőzs
de’ ♦ ang cég Central-European Media 
Enterprises
CMEA ang Council for Mutual
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Economic Aid ’Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa’ -* CAEM 
-> Comecon -* KGST -> RGW 
CMech lat Congregatio Mechitaris- 
tarum (mechitaristák) 
cmf. fir camouflage ’álcázás’
CMF lat Cordis Mariae Filii (clareti- 
nusok)
CMFHB ang Committee on Mone
tary, Financial and Balance of Pay- 
mets Statistics ’monetáris, pénzügyi 
és fizetésimérleg-statisztikákkal fog
lalkozó bizottság’
CMi lat csili Canis Minor ’Kis Kutya’ 
CMI Cavagliai Magyar Intézet ♦ ang 
computer managed instruction ’szá
mítógéppel szervezett oktatás’* ang 
Continental Micronesia (amerikai lé
gitársaság)
CMIIW ang chat correct me if I’m 
wrong ’javíts ki, ha tévedek’
CMIP ang inf common management 
information protocol ’általános fel
ügyeleti információs protokoll’
CMIS ang inf common management 
information services ’általános fel
ügyeleti információs szolgáltatás’ 
cml. ang commercial ’kereskedelmi’ 
CML orv krónikus mieloid leukémia 
CMLR ang cím Common Market Law 
Reports
CMLRev ang dm Common Market 
Law Review
CMM ang nyomd, colour management 
modul ’színkezelő modul’ ♦ ang nyomd 
colour matching method ’színilleszté
si módszer’ ♦ lat Congregatio Missio- 
nariorum de Mariannhill (mariann- 
hilli misszionáriusok) 
cmn. ang communication ’kommu
nikáció’
Cmnd ang command papers ’kor
mány-előterjesztések’

CMO ang common market organi
zation ’közös piacszervezés’ -* KPSZ 
CMOS ang inf complementary metal 
oxide semiconductor ’kiegészítő fém
oxid félvezető’
CMP ang Copa Airlines (panamai 
légitársaság) ♦ ang cross media pub
lishing (adott fájlból különböző out
put rendszerek számára történő ki
adás) ♦ fr  Conseil Mondial de la Paix 
’Békevilágtanács’ -* BVT -» WCP 
-> WPC
CMPL ang inf completion stage ’befe
jező szakasz’
CMR orsz Kamerun ♦ fr  Contrat de 
Transport International de Marchan- 
dises par Route ’Nemzetközi közúti 
áruszállítási egyezmény’
CMS ang counterfeit monitoring sys
tem ’hamispénz-figyelő rendszer’ ♦ 
ang nyomd colour management system 
’színkezelő rendszer’
CMSZP Cigányok Magyarországi 
Szolidaritási Pártja 
CMT ang cég Country Music Televi
sion ♦ fr  Confédération Mondiale 
du Travail ’Munka Világszövetsége’
-> MVSZ -> WFL
CMY ang Cape Smythe Air Services
(amerikai légitársaság) ♦ ang nyomd
cyan-magenta-yellow ’cián-bíbor-
sárga’
CMYK ang nyomd cyan-magenta-yel- 
low-black ’cián-bíbor-sárga-fekete’ 
CMYKOG [CMYKRG] ang nyomd 
cyan-magenta-yellow-black-orange- 
green ’cián-bíbor-sárga-fekete-na- 
rancssárga-zöld’
CMW ang nyomd colour managed 
workflow ’színkezelt munkafolyamat’ 
c. n. cím nélkül 
Cn. lat. Cnaeus, Gnaeus (név)
CN gk Kína ♦ kém cellulóz-nitrát ♦ ang
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combined nomenclature ’kombinált 
nómenklatúra’ ♦ ang közg credit note 
’jóváírási értesítés’
C/N ang közg consignment note ’fu
varlevél’ ♦ ang közg contact note ’köt- 
levél’
CNA ang Central News Agency (taj
vani hírügynökség)
CNAC ang coin national analysis 
centres ’nemzeti érmeszakértői köz
pontok’
CNAME ang inf canonical name ’ka
nonikus név’
CNB cseh Ceské Národní Banka 
’Cseh Nemzeti Bank’
Cnc lat csili Cancer ’Rák’
CNC ang computer numerical control 
’számítógépes számjegyvezérlés’
CND ang Campaign for Nuclear Dis
armament ’Mozgalom a Nukleáris 
Leszerelésért’
Cne ang capitaine ’parancsnok’ 
CNES/r Centre National d’Études 
Spatiales ’Nemzeti Űrkutatási Köz
pont’
CNG ang compressed natural gas ’sű
rített természetes gáz’ ♦ ném Christ
lichnationaler Gewekschaftsbund der 
Schweiz ’Svájci Keresztény Nemzeti 
Szakszervezeti Szövetség’
CNJM Civil Nonprofit Jogi Műhely 
CNM ang inf customer network 
management ’előfizetőihálózat-fel- 
ügyelet’
CNN ang cég Cable News Network 
(amerikai televíziós társaság)
CNPC ang cég Chinese National Pet
roleum Corporation (kínai kőolajipa
ri cég)
CNPF fr  Conseil National du Patro
nat Frangais ’Francia Munkáltatók 
Nemzeti Tanácsa’
CNR ang Canadian National Rail

ways ’Kanadai Nemzeti Vasutak’ ♦ 
fr  Conseil National de la Résistance 
’Ellenállás Nemzeti Tanácsa’
CNS ang orv central nervous system 
’központi idegrendszer’
CNT sp Confederación Nációnál de 
Trabajo (spanyol szakszervezeti szö
vetség)
cntr. [ctr.] ang container ’konténer, 
tároló’
CNV ang pszich contingent negative 
variation ’ingerhez igazodó negatív 
változás’ ♦ hol Christelijk Nederlands 
Vakverbond ’Holland Keresztény 
Szakszervezet’
CNW ang China Northwest Airlines 
(kínai légitársaság)
CNY val kínai jüan
co. ang company ’társaság’ *fr com-
pagnie ’társaság’
c/o ang care of ’címén’
Co vegyi kobalt
CO gk Kolumbia *kém szén-monoxid
C. O. ang commanding officer ’pa
rancsnok’
C/O ang certificate of origin ’szárma
zási bizonyítvány’ ♦ ang cash order 
’bemutatóra szóló utalvány’ ♦ fr  certi- 
ficat d’origine ’származási bizonyít
vány’
CoA kém koenzim-A 
COA ang Continental Airlines (ame
rikai légitársaság) 
coaut./r coauteur ’társszerző’
COB ang close of business ’munkaidő 
vége’
COBOL ang in f Common Business 
Oriented Language (üzleti célú, szá
mítógépes programozási nyelv) 
COBRA fr  Copenhagen-Bruxelles- 
Amsterdam ’Koppenhága-Brüsz- 
szel-Amszterdam’ (avantgárd mű
vészcsoport)
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COCCEE ang Committee of Com
mercial Organizations in the EEC 
Counties ’EGK-tagállamok Kereske
delmi Szervezeteinek Bizottsága’ 
COCOM ang tört Coordinating Com
mittee for Multilateral Export Cont
rols ’Többoldalú Export-ellenőrzési 
Koordináló Bizottság’ (az egykori szo
cialista országokba irányuló korszerű 
technológiai termékek tilalmi listáját 
összeállító bizottság) 
cod. lat codex ’kódex’
COD orsz Kongói Demokratikus Köz
társaság ♦ ang kém chemical oxigén 
demand ’kémiai oxigénigény’ ♦ ang 
közg cash on delivery ’fizetés kézbesí
téskor’
CODASYL ang inf conference on da
ta systems languages ’adatrendszer
nyelvek konferenciája’
CodHung. lat dm Codices Hugarici 
COE fr  Conseil Oecuménique des Eg- 
lises ’Egyházak Ökumenikus Világta
nácsa ’ -> EVT -9 WCC 
COF fr  Comité Olympique Frangais 
’Francia Olimpiai Bizottság’
C. of E. ang Church of England ’ang
likán egyház’
COFINEC fr  cég Compagnie Finan
c ie r  pour l’Europe Centrale 
COFO ang certificate of origin ’szár
mazási bizonyítvány’
COFOG ang közg classification of the 
functions of government ’kormány
zati funkciók osztályozása’
CoJTL ang dm  Columbia Journal of 
Transnational Law 
COGECA/r Comité Général des Coo- 
pératives Agricoles des Pays de la CEE 
’EGK-tagállamok Mezőgazdasági Szö
vetkezeti Főbizottsága’ 
cogn. lat cognomen ’családnév’
COGS ang közg cost of goods sold

’eladott áruk beszerzési értéke’
-> ELÁBÉ
COI fr  Conseil Oléicole Internatio
nale ’Nemzetközi Olívaolaj-tanács’ 
COICOP ang közg classification of 
individual consumption according to 
purpose ’az egyéni fogyasztás cél sze
rinti osztályozása’
Col lat csili Columba ’Galamb’
Col. ang colonel ’ezredes’ ♦ földr Colo
rado (USA)
col. ang column ’hasáb’ *fr colonne 
’hasáb’ ♦ lat columna ’hasáb’ ♦ lat tört 
colonus ’jobbágy, zsellér’
COL orsz Kolumbia 
COLA ang közg cost of living adjust
ment ’megélhetési költségek kiigazí
tása’
COLIPA ang European Cosmetics, 
Toilletry and Perfumery Association 
’Európai Kozmetikai, Toalettipari és 
Illatszerszövetség’
coll. ang collected ’összegyűjtött’ ♦ ang 
collection ’gyűjtemény’ ♦ fr  collection 
’gyűjtemény’
Coll. ang College ’főiskola, kollégium’ 
collab. ang collaboration ’együttmű
ködés’
Coll. Hung. -> CH [Coll. Hung.]
Coll. Hung. Stud. cím Collegium 
Hungaricum-Studien 
COLPET ang cég Colombian Petro
leum Company (kolumbiai kőolajipa
ri vállalat)
COLPI ang Constitutional and Legis
lative Policy Institute ’Alkotmány- és 
Jogpolitikai Intézet’
COLREG ang Convention on the 
International Regulations for Preven
ting Collisions at Sea ’A tengeren való 
összeütközések megelőzésére vonat
kozó nemzetközi szabályzatról szóló 
egyezmény’
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cols ang columns ’hasábok’ 
com. ang committee ’bizottság’ ♦ ang 
community ’közösség’ ♦ fr  commu- 
nauté ’közösség’ ♦ lat comitatus ’megye’ 
Com lat csili Coma Berenices ’Bereni- 
ké Haja’
CoM kém koenzim-M 
COM orsz Comore-szigetek ♦ ang Del
ta Connection/Comair (amerikai légi- 
társaság) ♦ ang inf component object 
model ’komponens objektummodell’ 
COMA ang inf cache-only memory 
access ’csak gyorsítótár-elérés’ 
comb. ang combination ’kombináció’ 
COMDEX ang Computer Dealers 
Exposition ’számítógép-forgalmazók 
kiállítása’
Comecon ang tört Council for Mutual 
Economic Aid ’Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa’ CAEM 
-> CMEA KGST -> RGW 
Cornett ang Community programme 
in education and training for tech
nology ’közösségi program a techno
lógia oktatására és képzésére’ 
COMEX ang Commodities Exchange 
in New York ’New York-i Árutőzsde’ 
COMISCO ang tört Committee of the 
International Socialist Conferences 
’Nemzetközi Szocialista Konferenciák 
Bizottsága’
comm, ang commerce ’kereskedelem’
♦ ang commission ’bizottság’ ♦ ang 
communication ’kommunikáció’ ♦ ang 
közg commission ’bizomány, jutalék’ ♦ 
fir commerce ’kereskedelem’ ♦ fr  
commission ’bizottság’ ♦ fr  communi
cation ’kommunikáció’ ♦ fr  közg com
mission ’bizomány, jutalék’
Comm. Arch. Hung, lat cím Commu- 
nicationes Archeologicae Hungáriáé 
comp. ang computer ’számítógép’ ♦ 
ang compiled ’összeállította’ ♦ ang

compositor ’szedő’ ♦ ang comprehen
sive ’átfogó’ ♦ fr  compagnie ’társaság’
♦ fr  compilation ’kompiláció’ ♦ fr 
composition ’összeállítás’ ♦ lat nyelv 
comparativus ’középfok’ ♦ lat com
pendium ’kompendium, összefogla
lás’ ♦ lat compositus ’összetett’ 
comp. —> cp. [comp.]
compl. ang completed ’kiegészített’ ♦ 
fr  complet ’teljes’
Comp. Lit. ang cím Comparative Li
terature
Comp. Lit. Stud. ang cím Compara
tive Literature Studies 
COMPORT ang inf communication 
port ’kommunikációs port’ 
COMPROC ang inf command pro
cessor ’parancsértelmező processzor’ 
COMSAT ang cég Communication 
Satellite Corp. (amerikai kommuni
kációs társaság)
COMTECH ang inf communication- 
technology ’kommunikáció-techno
lógia’
cone, ang concentration ’központo
sítás’ ♦ ang concerning ’vonatkozó’ ♦ 
fr  concernant ’vonatkozó’ ♦ lat concide 
’összevágassék’ ♦ lat kém concentratus 
’tömény’
conc. —* cc. [conc.]
CONCACAF sp Confederación 
Norte-Centroamericana y del Caribe 
de Futból ’Észak-, Közép-amerikai és 
Karibi Labdarúgó-szövetség’ 
coned, ang concentrated ’koncentrált’ 
concis. lat orv concisus ’aprított’ 
concis. min. lat orv concisus minutim 
’finoman aprított’
concl. ang conclusion ’következtetés’
♦ lat conclusio ’következtetés’
cond. lat conditio ’feltétel’
cond. [condit.] lat nyelv conditionalis 
’feltételes mód’
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conf. ang conference ’konferencia’ ♦ 
fr  conférence ’konferencia’ ♦ lat confer 
’vesd össze’
Conf. cím Confessio 
config. ang configuration ’konfigu
ráció’
confirm, lat confirmatio ’megerősítés’ 
congr./r congrés ’kongresszus’ 
coni. lat nyelv coniunctivus ’kötő
mód’
CONI ol Comitato Olimpico Nazio- 
nale Italiano ’Olasz Nemzeti Olim
piai Bizottság’
Conmeból sp Confederación Sudame- 
ricana del Futból ’Dél-amerikai Lab
darúgó-szövetség’ 
conn, ang connection ’kapcsolat’ ♦ 
fr közg connaissement ’hajóraklevél’ 
Conn.földr Connecticut (USA)
cons, lat nyelv consonans ’mással
hangzó’
consid. augm./r considérablement 
augmenté ’jelentősen bővített’ 
consp. lat orv conspergatur, cons- 
perge ’hintessék be, hintsd be’
cont. ang contents ’tartalom’ ♦ fr  con- 
tenu ’tartalom’ ♦ lat orv contundatur 
’töressék össze’
Contadora (Kolumbia, Mexikó, Pana
ma és Venezuela alkotta ország
csoport)
Cont. Auth. ang cím Contemporary 
Authors
contin. ang continuous ’folyamatos’ ♦
fr  continuation ’folytatás’
conv. lat lev convulutum ’csomó’ (egy
ügyhöz tartozó iratok)
coo ang country of origin ’kibocsátó
ország’
coop, ang cooperation ’együttműkö
dés’ ♦ fr  coopération ’együttműködés’ 
cop. ang copy ’másolat ♦ ang copyright 
’szerzői jog’ ♦ fr  copie ’másolat’

COp lat Congregatio pro Operariis 
(kalazantinusok)
COP val kolumbiai peso ♦ ang coeffi
cient of performance ’teljesítmény
tényező’ -> TT ♦ ang Country Opera
tional Programme ’nemzeti program’ 
COPA fr  Comité d’Organisations 
Professionelles Agricoles ’Mezőgaz
dasági Szakmai Szervezetek Bizott
sága’
COPANT sp Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas ’Pánamerikai 
Szabványügyi Bizottság’
COPNI ang Classification of the pur
poses of non-profit institutions ser
ving households ’Háztartásokat segítő 
nonprofit intézmények céljainak osz
tályozása’
COPR ang inf control operator cont
rol block ’vezérlőprogram vezérlő
blokkja’
COPUOS ang Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space ’a Vi
lágűr Békés Felhasználásának Bizott
sága’
coq. lat coque, coquatur ’főzzed’
cor. [corn] ang correspondence ’leve
lezés’
COR ang Committee of the Regions 
’Régiók Bizottsága’
CORAL ang inf Computer On-line 
Real-time Application Language 
’Valós Idegű Online Számítógépes Al
kalmazások Nyelve’
CORBA ang inf common object re
quest broker architecture ’közös ob- 
j ektumkérelem-közvetítő architek
túra’
COREPER ang Committee of Perma
nent Representatives ’Állandó Képvi
selők Bizottsága’ ♦ fr  Comité des Rep- 
résentatifs Permanents ’Állandó Kép
viselők Bizottsága’
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COREU ang correspondence of 
Europe {az EU levelező rendszere) 
CORF ang pszich cutting off reflected 
failure ’a kudarc elhárítása a csoport
tól’
CORINE ang Community-wide Coor
dination of Information on the Envi
ronment ’Európa környezeti informá
ciós rendszere’
corp. ang corporation ’testület’
Corp. ang kát corporal ’tizedes’ ♦ Cor
poration ’korlátolt felelősségű társa
ság’ —» GmbH. -» Inc. —» Kft. -> Ltd. 
—> plc —* SARL -> SpA 
CorpGramm. lat cím Corpus Gram- 
maticorum
corp. del. lat corpus delicti ’bűnjel’ 
corp- sep. lat corpus separatum ’el
különített test’
corr. ang corrected ’javított’ ♦ ang cor
responding ’megfelelő’ ♦ fir correction 
’javítás’ ♦ lat corrigenda ’javítandó’ 
corr. -» cor. [corr.] 
corresp./r correspondant’megfelelő’ ♦ 
fr  correspondance ’levelezés’ 
corr. corr. impr. lat nyomd correctis 
corrigendis imprimatur ’kijavítva a 
ki javítandóka t, nyomtattassék’ 
cos mat koszinusz 
COS ang commercial operating sys
tem ’kereskedelmi operációs rendszer’ 
COSAC ang Conference of European 
Affairs Committees ’Európai ügyek
kel foglalkozó bizottságok konferen
ciája’
COSATI ang Committee On Scienti
fic And Technical Information ’Tu
dományos és Technikai Információk 
Bizottsága’ 
cosec mat ’koszekáns’
COSPAR ang Committee on Space 
Research ’Űrkutatási Bizottság’ 
COST ang European Cooperation on

Scientific and Technical Research 
’Európai Tudományos és Műszaki 
Kutatási Együttműködés’ ♦ ang Com
mittee for Overseas Science and 
Technology ’Tengerentúli Tudomá
nyos és Műszaki Bizottság’ 
COTFLGOHAHA ang chat crawling 
on the floor laughing guts out and 
having a heart attack ’fetrengek a 
padlón, kiröhögöm a beleimet és szív
rohamot kapok’
coup .fr coupure ’vágás, metszet’ 
couv./r Couverture ’borító’ 
cov. ang cover ’borító’
COY ang Coyne Airways {brit légitár
saság)
COZ ang Cosmic Air {nepáli légitár
saság)
cöl. cölibátus 
cön. cönológia, cönológiai 
CÖOSZ Cigány Önkormányzatok Or
szágos Szövetsége
cp. [comp.] ang compare ’vesd össze’
♦ fr  comparez ’vesd össze’
c. p. ang közg carriage paid ’fuvardíj 
fizetve’
CP kém cellulóz-propionát ♦ ang Ca
nadian Press {kanadai hírügynökség)
♦ ang chemically pure ’vegytiszta’ ♦ 
ang conducting polymers ’elektromo
san vezető polimerek’ ♦ ang Conser
vative Party ’Konzervatív Párt’ {brit 
politikai párt) ♦ ang inf Computer 
Policy ’számítógép-házirend’ ♦ ang in f 
context pointer register ’mutatóre
giszter’ ♦ fr commission permanente 
’állandó bizottság’ ♦ lat Congregatio 
Clericorum Excalceatorum Sanctissi- 
mae Crucis et Passionis {passzionis- 
ták) *por Caminhos de Ferro Portu
g e se s  ’Portugál Vasutak’
CPA ang Cathay Pacific {hongkongi 
légitársaság) ♦ ang Computer Press
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Association ’Számítógépes Sajtó Szer
vezete’
CPAR ang inf customer problem ana
lysis and resolution ’felhasználói 
problémaelemzés és -megoldás’
CPC ang nyomd computer printing 
control ’számítógépes nyomásellenőrzés’
C. P. C.frjog Code de Procédure Ci
vile ’Polgári perrendtartás törvény- 
könyve’
CPCR lat orv cardiopulmocerebralis 
resuscitatio ’szív, tüdő, agyi újraélesz
tés’
CPE ang orv cardiogenic pulmonary 
edema ’kardiogén tüdőödéma’ 
c. perf./r carte perforée ’lyukkártya’
C. Pén.frjog Code Pénal ’Büntető 
törvénykönyv’
CPFC sport Crystal Palace Football 
Clubx
CPG ang consumer packaged goods
’csomagolt termékek’
cph ang nyomd copy per hour ’máso-
lat/óra’
Cph.földr Copenhagen (Kpbenhavn)
’Koppenhága’ (DK)
cpi ang inf characters per inch ’karak-
ter/inch’
CPI ang közg consumer price index 
’fogyasztói árindex’
CPIA ang Canadian Printing Indust
ries Association ’Kanadai Nyomda
ipari Szövetség’
cpl ang inf characters per line ’karak- 
ter/sor’
cpm ang inf characters per minute 
’karakter/perc’ ♦ ang nyomd copies per 
minute ’másolat/perc’
CPM ang critical path method ’kriti
kus út módszere’ ♦ lat Congregatio 
Presbyterorum a Misericordia ’Irgal
masságról Nevezett Papok Kongregá
ciója’

CP/M ang inf control program/moni- 
tor ’vezérlőprogram/monitor’
CPMP ang Committee for Proprie
tary Medicinal Products ’törzskönyvi 
kötelezettséggel bíró gyógyszerek ér
tékelő bizottsága’
CPN ang Caspian Airlines Service 
Company (iráni légitársaság)
CPO ang computer printout ’számí
tógépes leporelló’ ♦ lat Congregatio 
Piorum Operariorum Catechistarum 
Ruralium (falusi katekéták) ♦ ném 
Civilprozeßordnung ’polgári perrend
tartás’
cpp ang nyomd characters per pica 
’betű/pica ’
cpp. címzetes püspök, címzetes püs
pöki
CPPS lat Congregatio Presbyterorum 
a Preciosissimo Sanguine (Szent Vér 
misszionáriusai)
CPR lat orv cardiopulmonalis resus
citatio
cps ang inf characters per second ’ka
rakter/ másodperc’
Cps ang cycle per secundum ’ciklus/ 
másodperc’
CPS lat Congregatio Presbyterorum a 
Sanctis Stigmatibus Domini Nostri 
Iesu Christi (stigmatinusok, bertoniá- 
nusok)
CPSI ang inf configurational Post
Script interpreter ’konfigurálható 
PostScript-értelmező’
CPSP lat Congregatio Parvarum So- 
rorum Pauperum ’Szegények Kis Nő
vérei’
CPSU ang tört Communist Party 
of the Soviet Union ’Szovjetunió 
Kommunista Pártja’ -> KPdSU 
-» KPSZSZ -* SZKP 
cpr. ang copper ’réz’
CPSZ Civil Parlament Szövetség
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cpt. ang captain ’kapitány’ ♦ fr comp
tant ’készpénz’
Cpt. ang kát captain ’kapitány, százados’ 
CPT ang chief programmer team 
(programozási eljárás, amelyben vme- 
lyik munkatárs helyettesíteni tudja a 
vezetőt) ♦ ang közg carriage paid to 
’fuvarozás fizetve ...-ig’ ♦ ang közg cost 
per thousand ’ezer egységre eső költ
ség’» ang nyomd continuous page 
throughput ’folyamatos üzemmód’ ♦ 
ang nyomd conventional printing pro
cess ’hagyományos nyomtatóeljárás’ 
CPU ang inf central processing unit 
’központi vezérlő egység’
CPV orsz Zöld-foki-szigetek ♦ ang 
common procurement vocabulary 
’közös közbeszerzési szójegyzék’ 
CPVO ang Communnity Plant Va
riety Office ’Közösségi Növényfajta
hivatal’
CQ ang ram general call (to all sta
tions) ’általános hívás (minden állo
másnak)’
CQD ang chat come quick, danger 
’gyertek gyorsan, veszélyben vagyunk’ 
c/r ang közg at company’s risk ’a társa
ság kockázatára’
Cr vegyj króm
cr. ol zene crescendo ’fokozatosan erő
sítve’
CR gk Costa Rica ♦ ang consumer’s 
risk ’vevő kockázata’ ♦ ang cím Clas
sical Review ♦ ang inf carriage return 
’kocsi-vissza’ ♦ ang jog Court of Re
gistry ’cégbíróság’ ♦ ang pszich condi
tioned response ’feltételes válasz’ ♦ fr 
compte-rendu ’beszámoló’ ♦ fr Centre 
Républicain ’republikánus közép’ ♦ fr 
Code de la Route (francia közlekedés- 
rendészeti jogszabályok) ♦ lat Cano
nici Reguläres ’reguláris kanonokok’
♦ lat Congregatio a Resurrectione Dó

mini Nostri Iesu Christi (resurrectio- 
nisták)
CR cseh Ceská Republika ’Cseh Köz
társaság’
CrA ang crypto authority ’kriptográ
fiai hatóság’ ♦ lat csili Corona Austra
lis ’Déli Korona’
CRAFT ang computerized relative al
location of facilities technique ’techni
kai lehetőségek számítógépes elosztása’ 
CrB lat csili Corona Borealis ’Északi 
Korona’
CRC orsz Costa Rica ♦ val Costa Ri- 
ca-i colón ♦ ang inf cyclic redundancy 
check ’ciklikus redundancia-ellenőr
zés’ ♦ ang nyomd camera ready copy 
’fényképezésre előkészített anyag’ 
CRD ang Air Corridor (mozambiki 
légitársaság)
CRE sp Cruz Rója Espanola ’Spanyol 
Vöröskereszt’
CRED ang Center for Research on 
the Epidemiology of Disasters ’Ka
tasztrófák Járványügyi Kutatóköz
pontja’
CREST ang Scientific and Technical 
Research Committee ’Tudományos és 
Technikai Kutatási Bizottság’
CRF ang orv corticotropin-release 
factor ’kortikotropinelválasztó faktor’ 
♦ lat cím Comicorum Romanorum 
Fragmenta
CRI ang nyomd colour rendering in 
dex ’színvisszaadási index’
CRIC lat Congregatio Canonicorum 
Regularium Immaculatae Conceptio- 
nis ’Szeplőtelen Fogantatás Reguláris 
Kanonokjainak Kongregációja’ 
crit. ang critical ’kritikai’ ♦ fr critique 
’kritikai’
Crit. L. cím Criticai Lapok 
CRK ang CR Airways (hongkongi lé
gitársaság)
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CRL ang Corsair/Corse Air Interna
tional (francia légitársaság) ♦ lat 
Congregatio Canonicorum Regula- 
rium Sanctissimi Salvatoris Latera- 
nensis (lateráni kanonokok kongregá
ciója)
CRM ang customer relationship ma
nagement ’ügyfélkapcsolat-kezelés’ ♦ 
ang certified reference material ’hi
telesített referenciaanyagok’ ♦ ang 
közg cash by return mail ’készpénz- 
fizetés postafordultával’ ♦ lat Clerici 
Reguläres Minores (caracciolinók) 
CRMI lat Ordo Clericorum Regula- 
rium Ministrantium Infirmis (kamil- 
lánusok)
CRN ang Aerocaribbean (kubai légi- 
társaság)
CRO orsz Horvátország 
CROM ang inf preprogrammed cont
rol read only memory ’előre programo
zott csak olvasható vezérlő memória’ 
CRP orv C-reaktív protein ♦ ang kém 
carbon fiber reinforced plastics 
’szénrosttal erősített műanyagok’ 
CRPM ang közg cost-reducing possi
bilities map ’költségcsökkentési lehe
tőségek térképe’
CRPU ang nyomd camera ready paste
up ’nyomdakész kézirat’
CRQ ang Air Creebec (kanadai légi- 
társaság)
CRS ang cold-rolled steel ’hidegen 
hengerelt acél’ ♦ ang computerized re
servation system ’számítógépes hely- 
foglalási rendszer’ ♦ fr Compagnie 
Républicaine de Sécurité ’Köztársa
sági Biztonsági Gárda’ ♦ lat Congre
gatio Clericorum Regularium a So- 
mascha (szomaszkaiak)
CRSA lat Canonici Reguläres Sancti 
Augustini (ágostonos kanonokok)
-> CSA

CRSAnt lat Canonici Reguläres 
Sancti Antonii (antoniták)
CRSCrZuí Canonici Reguläres Sanc- 
tissimae Crucis a Stella Rubea ’Cseh
országi Vörös Keresztes Kanonokok’ 
CRSP lat Congregatio Clericorum 
Regularium Sancti Pauli Decollati 
(barnabiták, paulánusok)
CRST lat Canonici Reguläres Sanc- 
tissimae Trinitatis (sarus trinitáriusok) 
Crt lat csili Crater ’Serleg’
Crt. [Ct.] ang court ’bíróság’
CRT ang cathode ray tube ’katódsu
gárcső’
Cru lat csili Crux ’Dél Keresztje’
CRU or Centralnoje Razvedivatyel- 
noje Upravlenyije ’Központi Felderí
tő Hivatal’
erűd. lat crudens ’nyers’
cryst. ang crystalline ’kristályos’ ♦ lat
crystallisatus ’kristályos’
Crv lat csili Corvus ’Holló’
Cs vegyj cézium 
cs. család ♦ lev iratcsomó 
cs. [csop.] csoport ♦ csoportos 
CS ang Central Secretariat ’központi 
titkárság’ ♦ ang pszich conditioned 
stimulus ’feltételes inger’ ♦ fr Conseil 
de Sécurité ’Biztonsági Tanács’ -> BT 

> SC -» SR 
Cs. földr Csepel
CSA ang Computer Security Associa
tion ’Adatbiztonsági Egyesület’ ♦ ang 
CSA Czech Airlines (cseh légitársa
ság) ♦ lat Canonici Reguläres Sancti 
Augustini (ágostonos kanonokok, 
ágostonos kanonisszák) CRSA 
CSA cseh Ceské Aerolinie (cseh légi- 
társaság)
CSAD cég tört (egykori csehszlovák 
közlekedési vállalat)
CsAK sport tört Csabai Athletikai 
Klub



Csal. Isk. 106

Csal. Isk. cím Család és Iskola 
Csal. L. cím Családi Lapok 
Csal. Kör cím Családi Kör 
Csal. Kve. cím Család Könyve 
Csaltört. Ért. cím Családtörténeti Ér
tesítő
CsángSz. ném cím Wörterbuch des 
Csángódialektes (Yrjö Wichmann) 
CSAOSZ Csomagolási és Anyagmoz
gatási Országos Szövetség 
csap. csapat 
csat. csatorna
Cs. Autó sport tört Csepel Autó Sport
egyesület
CSB sport csapatbajnokság 
CSBCS chat csintalan búgócsiga
C. Se. lat candidatus scientiarum 
’a tudományok kandidátusa’
CSC ang Sichuan Airlines (kínai légi- 
társaság) ♦ ang International Conven
tion for Safe Containers ’Nemzetközi 
szállítótartály-biztonsági egyezmény’
♦ fr  Confédération des Syndicats 
Chrétiens ’Keresztény Szakszerveze
tek Szövetsége’ (belga szakszervezeti 
szövetség) ♦ fr  Confédération des Syn
dicats Chrétiens de Suisse ’Svájci Ke
resztény Szakszervezetek Szövetsége’
♦ lat Congregatio a Sancta Cruce ’Ke
resztes Atyák Kongregációja’ ♦ lat 
Congregatio Servorum a Charitate 
’Szeretet Szolgái Kongregáció’
CSCE ang Conference on Security 
and Cooperation in Europe ’Európai 
Biztonsági és Együttműködési Érte
kezlet’ ♦ fr  Conférence sur la Sécurité 
et la Coopération en Europe ’Európai 
Biztonsági és Együttműködési Érte
kezlet’ -» EBEE -> KSZE
cscs. cserkészcsapat 
CSD ang carbonated soft drinks 
’szénsavas üdítőital’ ♦ ang UN Com
mission for Sustainable Development

’ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizott
ság’ ♦ ang közg central securities de
pository ’központi értékpapírletét
kezelő’
CSDB ang inf central securities 
database ’központi értékpapír
adatbázis’
CSE csili csillagászati egység 
CSEB tört Csoportos élet-, baleset- és 
egészségügyi biztosítás 
csecso csecsemőotthon 
csehszl. tört csehszlovák 
Csehszl. tört Csehszlovákia 
CSEKA or tört Vszeroszszijszkaja 
Csrezvicsajnaja Komisszijja po Borbe 
sz Kontrrevoljucijej i Szabotazsem 
’Összoroszországi rendkívüli bizott
ság az ellenforradalom és szabotázs 
elleni harcra’ —> VCSK 
csel. cselekvés ♦ cselekvő 
cs. és kir. [cs. kir.] tört császári és ki
rályi
Csemadok Szlovákiai Magyar Társa
dalmi és Közművelődési Szövetség ♦ 
tört Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 
Kulturális Szövetsége ♦ tört Cseh
szlovákiai Magyar Dolgozók Kultúr- 
egyesülete ♦ tört Csehszlovákiai 
Magyarok Demokratikus Szövetsége 
csemb. zene csembaló 
CSESZÜ cég Csepeli Erőmű és Szol
gáltatóüzemek 
csf. csoportfőnök
CSF ang community support frame
work ’közösségi támogatási keret’ ♦ 
ang nyomd Canadian standard freenes 
’kanadai őrlésfok’ ♦ ang orv colony- 
stimulating factor ’kolóniastimuláló 
faktor’ ♦ angpszich contrast sensitivity 
function ’kontrasztérzékenységi függ
vény’ -» KÉF
CSFB ang cég Credit Suisse First Bos
ton
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CSFM lat Congregatio Sacrae Famí
liáé a Nazareth ’Názáreti Szent Csa
lád Kongregáció’
CSFR cseh tört Ceska a Slovenska Fe- 
derativna Republika ’Cseh és Szlovák 
Szövetségi Köztársaság’
CSG fr  Centre Spatial de Guyana 
’Guyanái Űrközpont’
Csh.földr Csillaghegy 
CSH ang Shanghai Airlines (kínai lé
gitársaság)
CSI ang Computer Security Institute 
’Számítógép-biztonsági Intézet’ ♦ ang 
customer satisfaction index ’vásárló
elégedettségi index’ 
csig. cserkészigazolvány 
CSilvOSB lat Congregatio Silvestri- 
na Ordinis Sancti Benedicti (szil- 
vesztrinusok)
csili, csillagászat, csillagászati 
Csili. cím Csillag 
csing cserkészing
CSIRO ang Commonwealth Scienti
fic and Research Organisation ’Nem
zetközösségi Tudományos és Kutató 
Szervezet’
CSISZ tört Csehszlovák Ifjúsági Szö
vetség
CSIV cég tört Csavaripari Vállalat 
CSJ lat Congregatio Sancti Joseph 
’Szent József Társasága’
Csjt./og a házasságról, a családról és 
a gyámságról szóló törvény 
csk családsegítő központ 
csk. csapatkapitány 
cs. k. —> cs. és kir. [cs. k.J 
CSKP tört Csehszlovákia Kommunis
ta Pártja
CSL ang Chinese Sign Languauge 
’kínai jelnyelv’
CSL cseh tört Ceskoslovenská Strana 
Lidová ’Csehszlovák Néppárt’
CSM cég tört Csepel Művek

CSMA ang in f carrier sense multiple 
access ’vivőfrekvenciás többszörös 
hozzáférés’
CSMA/CA ang inf carrier sense mul
tiple access/collision avoidance ’vi
vőfrekvenciás, ütközéselkerüléses 
többszörös hozzáférés’
CSMA/CD ang inf carrier sense mul
tiple access/collision detection ’üt- 
közésérzékeléses csatornafigyelő 
többszörös hozzáférés’
CSMA/CP ang inf carrier sense mul
tiple access/collision prevention ’vi
vőfrekvenciás többszörös hozzáférés 
jelütközés megelőzésével’
CSMDSZ tört Csehszlovákiai Magya
rok Demokratikus Szövetsége 
CSMK tört Csehszlovákiai Magyar 
Kiadó
CSMKIK Csongrád Megyei Kereske
delmi és Iparkamara 
CSMKJB Csehszlovákiai Magyar Ki
sebbség Jogvédő Bizottsága 
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi 
Magyarok Szövetsége 
CSMSK sport Csatornázási Művek 
Sport Kör
CSMSZ Csángó Magyarok Szövet
sége
CSMTSZ sport tört Csehszlovákiai 
Magyar Testnevelő Szövetség 
CSN ang China Southern Airlines 
(kínai légitársaság) 
csné császárné 
csnő császárnő
CS. Nszava cím Csehszlovákiai Nép
szava
CSNT Család- és Nővédelmi Tanács
adó
CSŐ ang Computing Services Office 
’számítógépes szolgáltató iroda’ 
CSOB tört Családi otthon biztosítás 
Csők. L. cím Csokonai Lapok
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Csomiép cég tört Csongrád Megyei 
Építőipari Vállalat 
Csomti Csomagolástechnikai Intézet 
csop. —> cs. [csop.] 
cső. tört csendőr, csendőri 
Csőszer cég tört Csőszerelőipari Vál
lalat {ma Csőszer Berendezéseket Sze
relő Rt.)
CSP ang inf communicating sequen
tial processes ’kommunikáló szekven
ciális folyamatok’ ♦ lat Congregatio 
Scholarum Piarum (piaristák) ♦ lat 
Congregatio Sacerdotum Missiona- 
riorum a Sancto Paulo ’Szent Pál 
Missziós Papjainak Kongregációja’ 
(paulisták)
Cs. Papír sport tört Csepel Papír 
Sportegyesület
CSPDN ang inf circuit switched pub
lic data network ’vonalkapcsolt nyil
vános adathálózat’
CSPFK Csokonai Vitéz Mihály Peda
gógiai Főiskolai Kar 
cspk.jog csődeljárási peren kívüli ügy 
cspkh. kát csapatparancsnok-helyettes 
CSPKVK Csarnoki és Piaci Kereske
dők, Vállalkozók Kamarája 
Cspt.iog a családi pótlékról és a csa
ládi támogatásról szóló törvény 
CSQ ang IBC Airways (amerikai légi- 
társaság)
c. s. q. n. lat conditio sine qua non 
’elengedhetetlen feltétel’
CSR ang közg corporate social res
ponsibility ’vállalati szociális felelős
ségvállalás’
CSS ang inf cascading style sheet ’lép
csőzetes stíluslap’ ♦ lat Congregatio 
Sancti Spiritus ’Szentlélek Kongregá
ció’ (spiritánusok)
CSSD cseh Ceská Strana Sociál De- 
mokratická ’Cseh Szociáldemokrata 
Párt’

CSSF lat Congregatio Sororum 
Sancti Felicis ’Cantalicei Szent Félix- 
ről Nevezett Nővérek Kongregációja’ 
CSSp lat Congregatio Sancti Spiritus 
’Szentlélek Kongregáció’
CSSR lat Congregatio Sanctissimi 
Redemptoris (redemptoristák)
CSSR cseh tört Ceskoslovenská Sozia- 
listická Republika ’Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság’ 
essz családsegítő szolgálat 
CSSZK tört Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság
CSSZSZK tört Cseh és Szlovák Szö
vetségi Köztársaság 
CSSD cseh Ceská Strana Socialné De- 
mokratická ’Cseh Szociáldemokrata 
Párt’
C. S. T. ang central standard time 
’központi időzóna (USA)’
CST ang Coast Air (norvég légitársa
ság)
CSTBE Családos Természetjárók 
Bükki Egyesülete
CSTEE ang scientific committee on 
toxicity, ecotoxicity and the environ
ment ’toxieitási, ökotoxieitási és kör
nyezetvédelmi tudományos bizottság’ 
CSTI tört Csepeli Tervezőintézet 
CSTIF tört Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola 
CSTIT Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 
CSTO ang Collective Security Treaty 
Organization ’Kollektív Biztonsági 
Szerződés Szervezete’
Csty.jog a csődeljárásról, a felszámo
lási eljárásról és a végelszámolásról 
szóló törvény
CSU ném Christlich-Soziale Union 
’Keresztényszociális Unió’ (bajor po
litikai párt)
CSUS ang California State University 
’Kaliforniai Állam Egyeteme’
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CSV ang Coastal Travel Limited (tan
zániai légitársaság) ♦ ang inf circuit- 
switched voice ’vonalkapcsolt hang’ ♦ 
lat Congregatio Clericorum Parochia- 
lium seu Catechistarum Sancti Via- 
toris ’Szent Viátor Katekéták ♦ lat So- 
dalitas Catechistarum Sancti Viatoris 
(viatoriánusok)
CSVFM cég Csepel Vas- és Fémművek 
CSVMG Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnázium
CSVMÖM cím Csokonai Vitéz Mi
hály Összes Művei 
CSVSZ családvédelmi szolgálat 
csüt. csütörtök, csütörtöki 
CSZ ang Shenzhen Airlines (kínai lé
gitársaság)
CSZKA or sport Centralnij Szportyiv- 
nij Klub Armii ’Hadsereg Központi 
Sportklubja’
CSZOSZ Cigány Szervezetek Orszá
gos Szövetsége 
ct karát
ct. ang circuit ’kerület’ ♦ ang közg cre
dit ’hitel’
c. t. ang közg conference terms ’egyez
ményes díjtételek’
Ct. -» Crt. [Ct.]
CT ang cím Cuneiform Texts ♦ ang 
nyomd colour transparency ’színes dia
pozitív’ ♦ ang nyomd continuous tone 
’valódi árnyalat’ ♦ ang orv computer- 
tomograph ’komputertomográf 
CTA ang Centre for the Development 
of Agriculture ’Mezőgazdasági Fej
lesztési Központ’ ♦ ang control area 
’irányítói körzet’ 
ctár címtár
CTBT ang Comprehensive Test Ban 
Treaty ’Atomkísérletek teljes körű ti
lalmáról szóló egyezmény’
CtC ang nyomd computer to cylinder 
’számítógépből nyomólemezre’

CTcP ang nyomd computer to conven
tional plate ’hagyományos nyomóle
mez digitális levilágítása’
Cte ang comte ’gróf 
Cte/r comte ’gróf 
Cté fr comité ’bizottság’
CTEC ang Microsoft Certified Tech
nical Education Center ’Microsoft 
Hivatalos Oktató Központ’
CTEF Civil Tömörülések Egyeztető 
Fóruma
CTERM ang inf communications ter
minal protocol ’kommunikációster- 
minál-protokoll’
Ctesse ang comtesse ’grófnő’
Ctesse/r  comtesse ’grófnő’ 
ctf. —> cert. [cft.]
CTF ang nyomd computer to film 
’számítógépről filmre történő levilágí
tás’
CTFK Comenius Tanítóképző Fő
iskolai Kar 
ctg mat kotangens
CTG orv ang cardiotocographia ’kar- 
diotokográfia’
CTH ang China General Aviation (kí
nai légitársaság)
CTI ang inf computer-telephone integ
ration ’számítógép-telefon integráció’ 
CTIF tört Comenius Tanítóképző Fő
iskola ♦ ang nyom computer to impo
sed film ’számítógépről oldalfilmre 
történő levilágítás’
CTJ ang cím Calvin Theological Jour
nal
CTK cseh Ceska Tisková Kancelár 
’Cseh Távirati Iroda’
CTM ang cím Concordia Theological 
Monthly
CTMT Cigány Tudományos és M ű
vészeti Társaság
CTN ang Croatia Airlines (horvát lé
gitársaság)
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CTO ang combined transport opera
tor ’kombinált fuvarozás szállítmá
nyozója’
CTOF Civil Tömörülések Országos 
Fóruma
CtP [CTP] ang nyomd computer to 
plate ’számítógépről közvetlenül le
mezre’
CTP ang Tashkent Aircraft Produc
tion Corporation (üzbég légitársaság) 
CTPress ang nyomd computer to press 
(közvetlen nyomtatás számítógépről) 
CTPrint ang nyomd computer to print 
(digitális nyomtatás nem hagyomá
nyos nyomógépen) 
ctr. -> cntr. [ctr.]
CTR ang common technical regula
tion ’közös műszaki szabályzat’ ♦ ang 
inf click through rate (internetes hir
detésekre ráklikkelők arányának mé
résére szolgáló módszer)
CTRL ang inf control key (módosító 
billentyű)
CTRO ang inf colour transparency 
reference object ’színes diapozitív re
ferenciakép’
CTS ang inf clear to send ’adásenge
délyezés’ ♦ ang communications tech
nology satellite ’távközlés-technoló
giai műhold’ ♦ ang inf computer type
setting ’számítógépes szövegszedés’ 
CTSS ang inf compatible time sha
ring system ’kompatibilis időosztásos 
rendszer’
CTT ang Custom Air Transport 
(amerikai légitársaság) ang közg capi
tal transfer tax ’tőkeátruházási adó’ 
Cttee ang committee ’bizottság’
CTU ang inf central terminal unit 
’központi terminál’
Ctv.jog a cégnyilvántartásról, a cég
nyilvánosságról és a bírósági cégeljá
rásról szóló törvény

Ct\r. jog a bíróság cégnyilvántartásá
ról és a cégek törvényességi felügyele
téről szóló törvényerejű rendelet 
CTV ang crew transport vehicle ’sze
mélyzetszállító űrjármű’
CTV cseh cég Ceská Televize ’Cseh 
Televízió’
CTX fr jog contentieux ’a per tárgya’ 
cu. [cub.] ang cube ’kocka’ ♦ cubic ’köb-’ 
Cu vegyj réz (cuprum)
CU ang control unit ’vezérlőegység’ ♦ 
ang chat see you ’viszontlátásra’
C. U. [CU] ang Cambridge University 
’Cambridge Egyetem’ (Nagy-Britannia) 
CUA ang inf common user access ’kö
zös felhasználói hozzáférés’ 
cub. -> cu. [cub.]
CUB orsz Kuba ♦ sp Cubana de Avia- 
cion (kubai légitársaság)
CUFC ang sport Carlisle United Foot
ball Club
CUFOS ang Center for UFO Studies 
’Ufóvizsgáló Központ’
CUG ang closed user group ’zárt fel
használói csoport’ 
cukr. cukrászat, cukrászati 
CUL ang chat see you later ’viszont
látásra’
CUL8R ang chat see you later ’viszlát 
később’
CULA ang City University of Los An
geles ’Los Angeles Város Egyeteme’ 
Cum. dm Cumania 
cum res. lat cum reservation ’fenn
tartással’
CUNY ang City University of New 
York ’New York Város Egyeteme’ 
CUP ang cég Cambridge University 
Press ♦ val kubai peso 
CUPID ang inf cultural projects in
ternet database ’kulturális projektek 
internetes adatbázisa’ 
cur. [cy] ang currency ’pénznem’
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CUSFTA ang Canada-US Free Trade 
Agreement ’Kanada-USA szabad ke
reskedelmi megállapodás’
CV gk Zöld-foki-szigetek ♦ ang coef
ficient of variation ’empirikus szórás’ 
♦ lat Congregatio Vincentiana (mala- 
bári vincés kongregáció) ♦ lat curricu
lum vitae ’önéletrajz’
C. V./r közg contrat de vente ’adásvé
teli szerződés’
CVA ang Air Chathams (új-zélandi 
légitársaság)
CVC ang Centre-Avia Airlines (orosz 
légitársaság)
CVD ang chemical vapour deposition 
’kémiai gőzfázisú rétegleválasztás’ 
CVE val zöld-foki-szigeteki escudo 
CVED ang common veterinary entry 
document ’közös állat-egészségügyi 
beléptetési okmány’
Cvhr.jog a cégbejegyzésről és a cég
jegyzésről szóló IM rendelet 
CVn lat csili Canes Venatici ’Vadász
ebek’
CVNY orv centrális vénás nyomás 
CVP ném Christlichdemokratische 
Volkspartei der Schweiz ’Svájci Ke
reszténydemokrata Néppárt’ (svájci 
politikai párt)
CVSE sport Ceglédi Vasutas Sport
egyesület
CVSN chat szívesen
cvt. ang convertible ’átváltható’
CVT ang continuous variable trans
mission ’fokozat nélküli sebesség- 
váltó’
CVUOSB lat Congregatio Vallis 
Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti 
(vallumbroziánusok)
CW ang clockwise ’az óramutató járá
sával megegyezően’ ♦ ang inf call wai
ting ’hívásvárakoztatás’ ♦ ang kát che
mical warfare ’vegyi hadviselés’

C. W. ang commercial weight ’keres
kedelmi súly’
CWAL ang chat can’t wait any longer 
’nem tudok tovább várni’
CWC ang Centurion Air Cargo (ame
rikai légitársaság) ♦ ang kát Chemical 
Weapons Convention ’Vegyi fegyve
rekről szóló egyezmény’ ♦ ang nyomd 
coated wood-containing ’fatartalmú 
mázolt papír’
CWG ang Continental Wings (gam- 
biai légitársaság)
CWIS ang inf campus wide informa
tion system ’egyetemi információs 
rendszer’
CWL ang continuous wave laser ’fo
lyamatos sugárzású lézer’ 
c. w. o. ang közg cash with order 
’készpénzfizetés a megrendeléssel 
együtt’
cwo ang közg company-wide quality 
improvement ’az egész vállalatra ki
terjedő minőségfejlesztés’ 
cwt ang hundredweight ’mázsa’
CWU ang Wuhan Airlines (kínai légi- 
társaság)
CXA ang Xiamen Airlines (kínai légi- 
társaság)
CXH ang China Xinhua Airlines (kí
nai légitársaság)
CXJ ang China Xinjiang Airlines (kí
nai légitársaság)
CXN ang China Southwest Airlines 
(kínai légitársaság)
CXP ang Casino Express (amerikai 
légitársaság)
CXS ang Pan Am Clipper Connec- 
tion/Boston-Maine Airways (amerikai 
légitársaság)
CXT ang Coastal Air Transport (ame
rikai légitársaság)
CY gk Ciprus
CYA ang chat see you ’viszlát’
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Cyg lat csili Cygnus ’Hattyú’
CYH China Yunnan Airlines (kínai 
légitársaság)
CYL ang chat catch you later ’később 
találkozunk’
CYN ang Zhongyuan Airlines (kínai 
légitársaság)
CYP orsz Ciprus ♦ val ciprusi font ♦ ang 
Cyprus Airways (ciprusi légitársaság) 
CYR ang chat can you remember ’em
lékszel?’
Cys cisztein

CySS orv cisztin
C. Z.földr Canal Zone ’Csatornaöve
zet’ (PA)
CZ gk Csehország 
CZE orsz Csehország 
CzF. cím A magyar nyelv teljes szótá
ra (Czuczor Gergely -  Fogarasi János) 
Czigz. L. cím Czigányzenészek Lapja 
Czimb. cím A Czimbalom 
CZJ ném cég Carl Zeiss Jena 
CZK val cseh korona 
CZM Civilek a Zengőért Mozgalom
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d mat deci (10_1) ♦ fiz  deuteron ♦ fiz  
nap (időegység) ♦ mat differenciálás 
jele ♦ zene d-moll ♦ ang degree ’fok’ ♦ 
fr  degré ’fok’ ♦ fir droit ’jog’ ♦ ném 
Durchmesser ’átmérő’ 
d -> D [d]
d. ♦ domb ♦ sport döntetlen ♦ ang died 
’elhunyt’ ♦ ang day ’nap’ ♦ ang közg 
discount ’leértékelés’ ♦ fr  droite ’jobb 
oldali’ ♦ lat denarius (váltópénz) ♦ lat 
dexter ’jobb oldali’ ♦ ol destra ’jobb 
oldali’ 
d. [D.] déli
D Diesel ♦ fii (klasszika-filológiai szö
vegekben a Diehl-féle számozás jele)
♦ fiz  dioptria (optikai lencsék fénytö
résének mértékegysége) -> DPT ♦ gk 
Németország ♦ mat diaméter ♦ nyomd 
denzitás ♦ vegyj deutérium ♦ zene do
mináns ♦ zene D-dúr ♦ ang danger ’ve
szély’ ♦ ném Dampfer ’gőzös’ ♦ ném 
Deutschland ’Németország’ ♦ ném 
dringend ’sürgős’
D [d] dél
D. fr  douane ’vám’ ♦ lat Decimus 
(név) ♦ lat Deus ’Isten’ ♦ lat dominus 
’úr’ ♦ ném Darstellung ’kimutatás, áb
rázolás’» ném Diskont ’leértékelés’
D. [Dep.] ang department ’miniszté
rium osztály’
D. -> d. [D.]
D. [d.] lat orv da ’adj’
D66 (holland liberális párt)
d. & s. ang közg demand and supply 
’kereslet és kínálat’ 
da mat deka
DA orv dopamin ♦ ang chat don’t ask

’ne kérdezd’ ♦ ném Dienstanweisung 
’szolgálati utasítás’
D. A. ang jog district attorney ’állam
ügyész’ (USA) ♦ fr  déclaration d’ac- 
cident ’baleseti nyilatkozat’
d. Ä. ném der/die Ältere ’idősb’
D/A ang document attached ’doku
mentum mellékelve’ ♦ ang deed of ar
rangement ’egyezségi okirat’ ♦ ang 
közg deposit account ’letéti számla’ ♦ 
ang közg documents against accep
tance ’okmányok elfogadása ellenében’ 
♦ ném közg Dokumente gegen Annah
me ’okmányok elfogadása ellenében’ 
DAAD ném Deutsche Akademischer 
Austauschdienst ’német akadémiai 
csereszolgálat’
DAß ang in f digital audio broadcast 
’digitális rádiózás’ ♦ ném Deutsches 
Arzneibuch ’Német gyógyszerkönyv’ 
DAC sport Dorogi Atlétikai Club ♦ 
sport Dunaújvárosi Atlétikai Club ♦ 
ang development assistance commit
tee ’fejlődést segítő bizottság’ ♦ ang inf 
digital to analog converter ’digitális
analóg átalakító’
DAD ang inf digital audio disk ’digi
tális hanglemez’
DADA Dohányzás, alkohol-, drogfo
gyasztás és AIDS elleni megelőző 
program
D. ad y . f r  közg droits ad valorem 
’értékvám’
DAE ang DHL Aero Expreso (pana
mai légitársaság)
DAF ang delivered at frontier ’ország
határra szállítva’
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D.-afr.-i Közt. [Dafr. K.] Dél-afrikai 
Köztársaság
DAG orv diacil-glicerin ♦ ang inf di
rected acyclic graph ’irányított acik- 
likus gráf ♦ ném Deutsche Angestell
tengewerkschaft ’Német Alkalmazot
tak Szakszervezete’ 
dagg. ném dagegen ’ellen’
D. Agr. ang Doctor of Agriculture 
(felsőfokú agrártudományi diploma) 
DAH ang Air Algerie (algériai légitár
saság)
DAI angpszich distributed artificial 
intelligence ’osztott mesterséges intel
ligencia’
DÁK ném kát tört Deutsches Afrika- 
Korps ’Német Afrika-hadtest’
DAL ang Delta Air Lines (amerikai 
légitársaság) 
dalj. daljáték 
Dal. Ujs. cím Dalos Újság 
DAM cég Diósgyőri Acélművek ♦ ang 
direct access method ’közvetlen hoz
záférési mód’
Dam. M. H. cím Dél-amerikai Ma
gyar Hírlap
D-AMPS ang inf digital advanced 
mobile phone service ’fejlett digitális 
mobiltelefon-szolgáltatás’
Dam. M. Ujs. cím Dél-amerikai Ma
gyar Újság
DAMS ang kát defense anti-missile 
system ’rakétavédelmi rendszer’
DAN ang Maersk Air (dán légitársa
ság)
Dan. Hist. Stud. ang cím Danubian 
Historical Studies
DAO ang Daallo Airlines (dzsibuti lé
gitársaság) ♦ ném jog Durchführungs
anordnung ’végrehajtási rendelet’ 
DAP déli autópálya ♦ ang inf distribu
ted array processor ’osztott tömbpro
cesszor’

DAR ang day after recall (rádiós kö
zönségkutatási módszer, amelyben a 
kérdezőbiztos közreműködésével a 
hallgató felidézi az előző nap hallotta 
kát) ♦ ang inf digital analog radio ’di
gitális analóg rádió’
DARC ném Deutscher Amateur 
Radio Club ’Német Rádióamatőr
klub’
DARFT Dél-alföldi Regionális Fej
lesztési Tanács 
Darl. ném Darlehen ’kölcsön’
DARPA ang kát Defense Advanced 
Research Projects Agency ’Védelmi 
Kutatási-Fejlesztési Tervezések Hiva
tala’
DARPANET ang defence advanced 
research project agency network 
’magas fokú védelmi kutatási tervek 
ügynökségének hálózata’
DASD ang inf direct access storage 
device ’közvetlen hozzáférésű tároló- 
egység’
DASE sport tört Debreceni Akadé
miai Sport Egyesület 
dass, ném dasselbe ’ugyanő’ (semle
gesnem)
dat. lat nyelv dativus ’részeshatározó 
eset’
DAT ang digital audio tape ’digitális 
hangszalag’
DATE tört Debreceni Agrártudomá
nyi Egyetem
DATEL ang Data Telecommunica
tion Service (brit adatátviteli szolgál
tatási rendszer)
DATEN ang department of atomic 
energy ’atomenergia-ügyi osztály’ 
DATEX ang Data Exchange (digitá
lis távközlési előfizetői hálózat) 
DAVIC ang digital audio video coun
cil ’digitális audio/video tanács’ 
DAW ném Deutsche Akademie der
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Wissenschaften ’Német Tudományos 
Akadémia’
DAX ném Deutsche Aktienindex ’né
met részvényindex’
DAZ ang DAS Air Limited (kenyai
légitársaság)
db darab
db.frközg debenture ’kötelezvény’ 
d. b. ang közg day book ’pénztárnapló’ 
dB fiz decibel
d. B. ném durch Boten ’küldönc útján’ 
Db vegyj dubnium 
Db. cím Délibáb
DB Duna-bizottság ♦ ang data base 
’adatbázis’ ♦ fr Deuxiéme Bureau 
(francia elhárító szervezet) ♦ ném 
Deutsche Bank ’Német Bank’ ♦ ném 
Deutsche Bundesbahn ’Német Szö
vetségi Vasút’ ♦ ném jog Durchfüh
rungsbestimmung ’végrehajtási hatá
rozat’ ♦ ném cég Dresdner Bank (né
met pénzintézet)
DBB ném Deutsche Bahn (német lé
gitársaság) ♦ ném Deutsche Bundes
bank ’Német Szövetségi Bank’
DBBB zene Deák Bili Blues Band 
DBC ang chat don’t be curious ’ne 
légy kíváncsi!’
DBCS ang inf database control system 
’adatbázis-vezérlő rendszer’
DBD ném tört Demokratische 
Bauernpartei Deutschlands ’Német 
Demokratikus Parasztpárt’ (politikai 
párt az NDK-ban)
DBDR ang inf data bus driver ’adat- 
sínmeghajtó’
DBF ang inf data base file ’adatbázis
fájl’
DBH ang inf database handler ’adat
bázis-kezelő’
DBI ang inf database index ’adatbá
zisindex’ 
dbj. darabjegyzék

dbk. ang közg drawback ’vámvissza
térítés’
DBK ang inf database key ’adatbázis
kulcs’
dbl. ang double ’dupla’
DBMS ang inf database management 
system ’adatbáziskezelő-rendszer’ 
DBP Demokratikus Baloldali Párt ♦ 
ném Deutsche Bundespost ’Német 
Szövetségi Posta’
DBQ ang inf database query ’adatbá
zis-lekérdezés’
DBR Dél-Buda-Rákospalota (terve
zett metróvonal) ♦ ang Dutchbird 
(holland légitársaság)
DBS ang databased export scheme 
’adatbázison alapuló kiviteli rendszer’ 
♦ ang inf direct broadcast satellite 
’közvetlen sugárzású műhold’
DBSZ Doni Bajtársak Szövetsége 
DBU dán sport Dansk Boldspil Union 
’Dán Labdarúgó-szövetség’ ♦ ném 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt ’Né
met Környezetvédelmi Alapítvány’ 
DBVK Debreceni Városi Könyvtár 
d. c. ol zene da capo ’elölről’
DC Demokratikus Charta ♦ ang de
tective constable ’nyomozóbiztos’ ♦ 
ang direct current ’egyenáram’ ♦ anf 
inf domain context ’tartományi kör
nyezet’ ♦ ol Democratia Christiana 
’Kereszténydemokrata Párt’ (olasz 
politikai párt) ♦ ol cím Divina Corn- 
media
D. C. ang földr District of Columbia 
’Columbia fővárosi körzet’ (Washing- 
ton, USA) ♦ fr droits civils ’polgári jo
gok’
D/C ang közg delivery clause 
’szállítási záradék’
DCA ang inf document content ar
chitecture ’dokumentumtartalom- 
architektúra’
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DCC ang deputy chief constable ’he
lyettes rendőrfőnök’ ♦ ang inf digital 
compact casette ’digitális kompaktka
zetta’
DCD ang inf data carrier detected 
’adatvivő érzékelve’
DCE ang Dutch Caribbean Airlines 
(holland antilláki légitársaság) ♦ ang 
inf data circuit/communication 
equipment ’adatátviteli berendezés’ 
DCF ang közg discounted cash flow 
’diszkontált cash flow’
DCH ang Diploma in Child Health 
’gyermekorvosi diploma’
DCI lat Sorores Carmelitae a Divino 
Corde Iesu (roermondi karmelita nő
vérek)
DCL ang inf digital command lan
guage ’digitális parancsnyelv’
D. C. L. ang Doctor of Civil Law ’pol
gári jogi doktor’
DCM cég Dunai Cement- és Mészmű
vek
DCN ang inf data communication 
network ’adatkommunikációs háló
zat’
DCP ang nyomd digital colour printer 
’digitális színes nyomtató’ ♦ ang 
nyomd digital contract proof ’a végső 
nyomattal összevethető digitális 
proof
DCR ang közg debt coverage ratio 
’adósságfedezeti mutató’
Des. cím Divatcsarnok 
D. Csili. cím Déli Csillag 
dct. ang document ’dokumentum, ok
mány’
DCU ang inf device control unit ’esz
közvezérlő egység’ 
dd. [ddr.] kát dandár 
dd. [d/d vagy delid] ang delivered 
’leszállítva, átadva’
d. d. lat de dato ’a keltezés napjától’

d/d ang due date ’határidő’ 
d/d -> dd. [d/d]
Dd ang dated ’kelt’
DD ang double density ’dupla sűrű
ség’
D. D. ang Doctor of Divinity (felsőfo
kú teológiai tudományos diploma) ♦ 
lat donum dedit ’ajándékul adta’ ♦ ang 
közg delayed delivery ’késedelmes 
szállítás’
D/D ang közg draft on demand ’bemu
tatóra szóló váltó’
DDA ang United Nations Depart
ment for Disarmament Affairs ’ENSZ 
Leszerelési Ügyek Főosztálya’
DDB ang inf distributed database 
’osztott adatbázis’
DDC ang direct digital control ’köz
vetlen digitális szabályozás’ ♦ ang inf 
display data channel ’megjelenítő 
adatcsatorna’
DDCP ang nyomd direct digital co
lour proofing ’közvetlen digitális 
proofkészítés’
DDD ang Air Net 21/Flying Dandy 
(bolgár légitársaság)
DDE ang inf dynamic data exchange 
’dinamikus adatcsere’
D. D. E. Dwight David Eisenhower 
DDES ang nyomd digital data ex
change standards ’digitálisadatcsere- 
szabványok’
DDGAZ cég Dél-dunántúli Gázszol
gáltató Vállalat (ma Rt.)
DDIR ang inf database directory 
’adatbáziskönyvtár’
DDK dél-délkelet
DDL ang document description lan
guage ’dokumentumleíró számítógé
pes nyelv’
DDN ang inf defense data network 
’védelmi adathálózat’
DDNy dél-délnyugat
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DDOrth ang Diploma in Denthal 
Orthopaedics ’fogszabályozó-techni
kusi diploma’
DDoS ang in f distributed DoS attack 
’osztott DoS-támadás’
DDPh ang Diploma in Denthal Pub
lic Health (fogászati közegészségügyi 
diploma)
DDP ang közg delivered duty paid 
’vámfizetéssel leszállítva’ 
ddpk. kát dandárparancsnok, dandár
parancsnoki 
ddr. —> dd. [ddr.]
DDR ang Diploma in Dental Radio
logy ’fogászati röntgenológusi diplo
ma’ ♦ ang közg differentiated discount 
rate ’differenciál leszámítolási kamat
láb’ ♦ ném tört Deutsche Demokra
tische Republik ’Német Demokrati
kus Köztársaság’ -> GDR —> NDK 
-* RDA
DDRFT Dél-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács
DDS kém diamino-difenil-szulfon ♦
ang inf digital data service ’digitális
adatszolgáltatás’
DDS [DDSc] ang Doctor of Dental 
Surgery/Science (fogorvosdoktori 
diploma)
DDSG ném cég Donau-Dampfschif- 
fahrts-Gesellschaft ’Dunai Gőzhajó
zási Társaság’
DDT kém diklór-difenil-triklór-etán 
(rovarirtó szer) ♦ ang chat don’t do 
that ’ne tedd!’
ddtbk. kát dandártábornok, dandártá
bornoki
DDU ang közg delivered duty unpaid 
’vámfizetés nélkül leszállítva’
DDX ang digital data exchange ’digi
tális adatcsere’
D. D. Y. tör Devlet Demiryollari 
(török vasutak)

de. délelőtt, délelőtti 
DE Debreceni Egyetem ♦ Demokrata 
Egyesülés Párt ♦ ang digital equip
ment ’digitális készülék’ ♦ ang inf 
digital espionage ’digitális kémkedés’
D. E.frjog  droits exclusifs ’kizáróla
gos jogok’ ♦ fr közg devis estimatif 
’hozzávetőleges költség-előirányzat’ 
DEA ang Drug Enforcement Admi
nistration ’Szövetségi Kábítószer-elle
nes Hatóság’ ♦ ném cég Deutsche 
Erdöl AG (német kőolajipari vállalat) 
DEAC sport Debreceni Egyetemi At
létikai Club
DE AJK Debreceni Egyetem Allam- 
és Jogtudományi Kar 
DE AOK Debreceni Egyetem Általá
nos Orvostudományi Kar 
DE AVK Debreceni Egyetem Agrár- 
gazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Debr. földr Debrecen 
Debr. Egyet. Evk. cím A Debreceni 
Magyar Királyi Tisza István Tudo
mányegyetem Évkönyve 
Debr. EH. cím Debreceni Ellenőr 
Debr. Főisk. L. cím Debreceni Főis
kolai Lapok
Debr. Függ. Újs. cím Debreceni Füg
getlen Újság
DebrGr. cím Debreceni grammatika 
Debr. Kép. Kai. cím Debreceni Képes 
Kalendárium
Debr. KLTE Kvt. Évk. cím A Debre
ceni Kossuth Lajos Tudományegye
tem Évkönyve
Debr. Közi. cím Debreceni Közlöny 
Debr. L. cím Debreceni Lapok 
Debr. Nagy Újs. cím Debreceni Nagy 
Újság
Debr. Nváradi Ért. cím Debrecen- 
Nagyváradi Értesítő 
Debr. Prot. L. cím Debreceni Protes
táns Lapok



Debr. Sz. 118

Debr. Sz. cím Debreceni Szemle 
Debr. Színp. cím Debreceni Színpad 
Debr. Tanárk. Főisk. Közi. cím Deb
receni Tanárképző Főiskola Közlemé
nyei
DE BTK Debreceni Egyetem Böl
csésztudományi Kar 
dec. december ♦ decentralizáció ♦ ang 
declaration ’nyilatkozat’ ♦ lat decoc- 
tum ’főzet’ ♦ ol zene decrescendo ’fo
kozatosan halkítva’ 
déc./r décembre ’december’
Dec. ang December ’december’
D. Ec. ang Doctor of Economics 
(felsőfokú közgazdaságtudományi 
diploma)
DEC ang cég Digital Equipment Cor
poration
Déc. [Décr.]/r décret ’rendelet’
dec. inf. lat orv decocto-infusum ’fü
zetes forrázat’
deci. lat declinatio ’főnévragozás’ 
DECT ang digital enhanced cordless 
telecommunications ’továbbfejlesz
tett, vezeték nélküli digitalizált táv
közlés’
ded. dedukció ♦ deduktív
Dédász cég Dél-dunántúli Áramszol
gáltató Vállalat (ma Rt.)
DE DB ang inf data entry database 
’adatbeviteli adatbázis’ 
dedic. ang dedication ’ajánlás’« lat 
dedicatio ’ajánlás’
DE EFK Debreceni Egyetem Egész
ségügyi Főiskolai Kar 
DE ENK Debreceni Egyetem Egyete
mi és Nemzeti Könyvtára 
def. ang defect ’hiány’ ♦ ang defence 
’védelem’ ♦ ang definition ’meghatá
rozás’ ♦ ang jog defendant ’alperes’ 
Def. -» DEF [Def.] 
déf. fr  défectueux ’hiányos, hibás’ 
DEF [Def.] tört Defenzív Osztály

(a magyar vezérkar mellett működő 
kémelhárítási osztály)
DEFA ném cég tört Deutsche Film- 
Aktiengesellschaft (filmvállalat az 
NDK-ban)
DE FOK Debreceni Egyetem Fogor
vos-tudományi Kar 
DEFOSZ tört Dolgozó Parasztok és 
Földmunkások Országos Szövetsége 
Dégáz cég Dél-magyarországi Gáz- 
szolgáltató Vállalat (ma Rt.) 
de gén. lat de genere ’nemzetségből’ 
Degob tört Deportáltakat Gondozó 
Országos Bizottság
Degussa ném cég Deutsche Gold- und 
Silberscheideanstalt 
DE GYTK Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
DE HWPFK Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörményi Wargha István 
Pedagógiai Főiskolai Kar 
DEI ang Eco Air International (algé
riai légitársaság)
DE IK Debreceni Egyetem Informa
tikai Kar
DE J ATI Debreceni Egyetem Jog- 
és Államtudományi Intézet 
DEK tört Debreceni Egyetemi 
Könyvtár
DEKA cég Délegyházi Kavicsbánya 
Kft.
DE KLGYG Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
Deko Debreceni Tartósítóipari Kom
binát
Dekra ném Deutscher Kraftfahr
zeug-Überwachungsverein ’Német 
Gépjármű-felügyelet’
DE KTK Debreceni Egyetem Köz
gazdaság-tudományi Kar 
del. lat deleatur ’töröltessék’ ♦ lat deli- 
neavit ’rajzolta’
Del lat csili Delphinus ’Delfin’



119 DEU

Del.földr Delaware (USA)
DEL ang inf delete ’törlés’
Délép cég tört Dél-magyarországi Ma
gas- és Mélyépítő Vállalat 
Dél K. cím Dél Keresztje 
Délker cég Déligyümölcs-, Élelmi
szer- és Vegyiáru-kereskedelmi Válla
lat {ma Rt.) 
delid -> dd. [delid]
Délmo. cím Délmagyarország 
Délmo. L. cím Dél-magyarországi 
Lapok
Délmo. Közi. dm Dél-magyarországi 
Közlöny
dely. ang delivery ’szállítás’
Dél\ .  földr Délvidék 
Délv. Sz. cím Délvidéki Szemle 
Délsz. cím Délsziget 
dem. demokrácia ♦ demokrata ♦ de
mokratikus ♦ ang közg demand ’ke
reslet’
DEM Demokratikus Magyarorszá
gért Mozgalom ♦ val tört deutsche 
Mark ’német márka’
DEMAG ném cég Deutsche Mashi- 
nenfabrik AG
Démász cég Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat {ma Rt.)
DE MFK Debreceni Egyetem Műsza
ki Főiskolai Kar
Demisz tört Demokratikus Magyar 
Ifjúsági Szövetség
Demke tört Dél-magyarországi Köz- 
művelődési Egyesület 
demogr. demográfia, demográfiai 
Demogr. cím Demográfia 
Demogr. Évk. cím Demográfiai Év
könyv
DE MTK Debreceni Egyetem Mező
gazdaság-tudományi Kar 
DEN orsz Dánia
dendr. dendrológia, dendrológiai
D. Eng. ang Doctor of Engineering

(felsőfokú műszaki tudományos dip
loma)
dent. tál. dós. [d. t. dós.] lat orv den- 
tur tales doses ’adassanak ugyanilyen 
adagok’
DE OEC Debreceni Egyetem Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum 
dep. ang departure ’indulás’ ♦ ang de
posit ’letét’ ♦ lat depuratus ’tisztított’ 
dep. [dept.] ang department ’osztály, 
részleg’
Dep. —> D. [Dep.]
dép./r départ ’indulás’
dép. [dépt.]/r département ’megye,
ügyosztály’
DEPI chat depressziós 
dépl./r dépliant ’leporelló’ 
de prof. lat de profundis ’a mélysé
gekből’
dépt. —> dép. [dépt.]
der. ang derivation ’származék’
Déri Múz. Évk. cím A Debreceni Déri
Múzeum Évkönyve
deriv. ang derivation ’eredet’
derj. ném derjenige ’amaz’
dem . fr  dernier ’utolsó’
ders. ném derselbe ’ugyanő’
DES ang inf data encryption standard
’adattitkosítási szabvány’
desgl. ném desgleichen ’hasonlóképpen’
dess. fr  dessin ’rajz’
dest. lat destillatus ’desztillált’
det. determináns ♦ lat detur ’adassák’ 
DETAB ang decision table ’döntés
táblázat’
det. in dupl. lat orv detur in duplo 
’adassék kétszeresen’
Detr. M. Újs. cím Detroiti Magyar 
Újság
DE TTK  Debreceni Egyetem Termé
szettudományi Kar 
DEU cseh Demokratická Unie ’De
mokratikus Unió’ (cseh politikai párt)



dev. [devpt] 120

dev. [devpt] ang development ’fej
lődés’
DEW ang kat directed energy wea
pons ’irányított energiájú fegyverek’ ♦ 
ang kat distant early warning ’távol
sági korai riasztás’ (kanadai katonai 
hálózat)
DEWS ang distant early warning sys
tem ’távolsági korai riasztó rendszer’ 
Dez. ném Dezember ’december’
df. diafilm ♦ ang draft ’kézirat’
d. f. sport döntő fölény ♦ lat de facto 
’ténylegesen’
Dffr dimanches et fétes ’vasár- és ün
nepnapok’
DF Dunaújvárosi Főiskola ♦ ang da
mage free ’kármentesen’ ♦ ném tört 
Deutscher Friedenrat ’Német Béke
tanács’ (békeszervezet az NDK-ban) 
DF1 ném cég Digitales Fernsehen 
DFB ném sport Deutscher Fußball
bund ’Német Labdarúgó-szövetség’ 
DFC sport Diósgyőri Futball Club 
DFD ném tört Demokratischer 
Frauenbund Deutschlands ’Német 
Demokratikus Nőszövetség’ (szerve
zet az NDK-ban)
DFE Dávid Ferenc Egylet (Kolozs
vár)
DFG ang inf dataflow graph ’adatfo
lyamgráf
DFGE ang inf dataflow graph engine 
’adatfolyamgép’
DFL ném Deutsche Fußball Liga 
’Német Labdarúgóliga’
DFM ang design for manufacturing 
’gyártásra tervezés’
DFP ném Deutsche Freiheitspartei 
’Német Szabadságpárt’ (német politi
kai párt)
DFS ang inf distributed file system 
’elosztott fájlrendszer’
DFt devizaforint

DFT cím Doktori felvételi tájékoztató 
DfVO [DVO] ném jog Durchfüh
rungsverordnung ’végrehajtási ren
delet’
dg mat decigramm
dg. diagnózis ♦ lat orv diagnosis ’kór
isme’
D. G. lat Dei gratia ’Isten kegyelmé
ből’ ♦ lat Deo gratias ’Istennek hála’ 
DG ang Directorate General ’főigaz
gatóság’ ♦ ang inf dot gain ’pontnöve
kedés’ ♦ ném jog Durchführungsgesetz 
’végrehajtási törvény’
DGB ném Deutscher Gewerkschafts
bund ’Német Szakszervezeti Szövetség’ 
DGFP ang cím Documents on Ger
man Fóréig Policy 
DGD ném Deutsche Gesellschaft für 
Dokumentation ’Német Dokumentá
ciós Társaság’
DGENV ang Directorate General En
vironment of the European Commis
sion ’EU Környezetvédelmi Bizottság’ 
DGIS ang inf direct graphics inter
face specification ’közvetlen grafikus 
interfész-specifikáció’ 
dgl. ném dergleichen ’ilyen’
DGLR ném Deutsche Gesellschaft 
für Luft- und Raumfahrt ’Német Re
pülési és Űrhajózási Társaság’
DGM cím Devecseri Gábor Művei 
DGQ ném Deutsche Gesellschaft für 
Qualität ’Német Társaság a Minősé
gért’
DGPS ang differential global positio
ning system ’differenciális globális 
helymeghatározó rendszer’ 
d. Gr. ném der/die Große ’Nagy’ 
(uralkodó vagy uralkodónő esetében) 
DGSE fr Direction Générale Sécurité 
Extérieure ’Külbiztonsági Főigazga
tóság’ (francia katonai hírszerző hi
vatal)
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DGT cég tört Első Dunai Gőzhajózási 
Társaság
DGTREN ang Directorate General 
Energy and Transport of the Euro
pean Commission ’EU Közlekedési és 
Energetikai Bizottság’
DGYG Dózsa György Gimnázium 
d. h. ném das heißt ’azaz’
DH cég Danubius Hotels Rt. ♦ tört 
Dolgozz hibátlanul! (munkamozgalom) 
DHA ang Department of Humani
tarian Affairs ’ENSZ Humanitárius 
Ügyek Osztály’
DHCP ang inf dynamic host configu
ration protocol ’dimanikus állomás
konfiguráló protokoll’
DHEA orv dehidroepiandroszteron 
DHFR orv dihidrofolát-reduktáz 
DHL ang cég Dalsey-Hilblom-Lynn 
Wordwide Express (nemzetközi 
gyorspostaszolgálat)
DHRS cég tört Dreher-Haggenma
cher Részvény Sörgyár 
DHT orv dihidrotesztoszterin 
DHTML ang inf dynamic hypertext 
markup language ’dimanikus hiper- 
szöveg-jelölő nyelv’
DHX DHL Aviation (bahreini légi- 
társaság)
DHZ ném Deutsche Handelszentrale 
’Német Kereskedelmi Központ’
Di. ném Dienstag ’kedd’ 
d. i. ném das ist ’azaz’
D l orv dózisintenzitás ♦ ang nyomd di
rect imaging ’közvetlen képalkotás/ 
képkezelés’
D. l.fr destinataire inconnu ’a cím
zett ismeretlen’ ♦ frjog droit inter
national ’nemzetközi jog’
DIA Digitális Irodalmi Akadémia ♦ 
ang inf document interchange archi
tecture ’dokumentumcserét biztosító 
architektúra’

DIAC sport Diósgyőri Atlétikai Club 
diagn. orv diagnosztika, diagnosz
tikai
DIÁK ÉSZ Magyarországi Diákvál
lalkozások Országos Érdek-képvisele
ti Szövetsége
diakr. diakrónia ♦ diakronikus 
Diákv. cím Diákvilág 
diai. dialektika ♦ dialektikus ♦ dialek
tus ♦ ang dialect ’nyelvjárás’
DIANE ang inf direct information 
access network Europe ’európai köz
vetlen információelérési hálózat’
Diár. cím Diárium 
DIB ang inf device-independent bit 
map ’eszközfüggetlen bittérkép’ ♦ ang 
inf directory information base ’könyv
tárak információs bázisa’ 
die. ol dicembre ’december’
DIC orv disszeminált intravaszkulá- 
ris koaguláció
diet, ang dictionary ’szótár’ ♦ fr dic-
tionnaire ’szótár’
dies, ném dieselbe ’ugyanő’
DIF ang digital interactive finger
printing ’digitális interaktív ujjlenyo
mat készítés’ ♦ ang inf data inter
change format ’adatcsere-formátum’ 
diff. differencia ♦ differenciális ♦ ang 
difference ’különbség’ ♦ fr différence 
’különbség’
DIFK tört Dél-vietnami Ideiglenes 
Forradalmi Kormány 
dift. lat nyelv diftongus ’kettős magán
hangzó’
dig. digitális ♦ digitalizált 
Digép cég Diósgyőri Gépgyár 
DIHT ném Deutscher Industrie- und 
Handelstag ’Német Ipari és Kereske
delmi Kamara’
DIKO gör Dimokratiko Komma ’De
mokrata Párt’ (ciprusi politikai párt) 
dikt. diktátor ♦ diktatúra
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dil. ang diluted ’hígított’ ♦ lat dilutus 
’hígított’
dim .fir dimanche ’vasárnap’ ♦ ol zene 
diminuendo ’halkítva’
Dimag cég Diósgyőri Metallurgiai és 
Alakítástechnológiai Gyárak Rt. 
Dimávag cég tört Magyar Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak Rt. Diósgyőri 
Gyára
Dimávag SC sport tört Diósgyőri 
MÁVAG Sport Club 
din val jugoszláv dinár 
din. dinasztia
DIN ném Deutsche Industrienorm 
’Német ipari szabvány’ ♦ ném 
Deutsches Institut für Normung 
’Német Szabványügyi Intézet’ 
d. inc./r date inconnue ’ismeretlen 
dátum’
d. incert.fr date incertaine ’bizony
talan dátum’
DINP Duna-Ipoly Nemzeti Park 
DInsp ang detective inspector ’fel
ügyelő’
D. in vitr. gutt. lat orv detur in vitro 
guttatorio ’adassék ki csepegtetőüveg
ben’
D. in vitr. pil. tect. lat orv detur in 
vitro pileolo tectum ’adassék gumi
sapkával fedett üvegben’
Dip. ang diploma ’oklevél’
DIP Digép Ipari Park ♦ ang inf docu
ment image processing ’képfeldolgo
zás’ ♦ ang inf dual inline package ’két
oldalas tokozás’ ♦ fr  jog droit interna
tional privé ’nemzetközi magánjog’ 
DIPA cég Diósgyőri Papírgyár Rt. 
Di-Per-Te lat orv diphtheria-per- 
tussis-tetanus (torokgyík, szamárkö
högés, tetanusz elleni védőoltás)
-* DPT
dipl. diploma ♦ diplomácia, diplomá
ciai ♦ lat diploma ’oklevél’

Dipl. lat diploma ’oklevél’ ♦ lat diplo
matus ’okleveles’ ♦ ném Diplom 
’oklevél’ ♦ ném diplomiert ’okleveles’ 
DIR ang Dirgantara Air Services (in
donéz légitársaság)
dir. ang director ’igazgató’ ♦ fr  direc- 
teur ’igazgató’
Dir. ném Direktor ’igazgató’
dis. lat disunitus ’görögkeleti’
DIS ang decentralised implementa
tion system ’decentralizált végrehaj
tási rendszer’ ♦ ang draft internatio
nal standard ’nemzetközi szabvány
tervezet’
Disc. pap. [disc, p.] ang discussion 
paper ’vitaanyag’
DISP ang inf display ’képernyő’
DISR dunai információs és segélyhí
vó rendszer
diss. ang dissertation ’disszertáció’ ♦ 
fr  dissertation ’disszertáció’ ♦ lat dis- 
sertatio ’disszertáció’
Diss. ném Dissertation ’disszertáció’ 
Diss. Slav, lat cím Dissertationes 
Slavicae
dissz. disszertáció 
DISZ tört Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség ♦ tört Dolgozó Ifjúság Szö
vetsége
DISZI gör Demokratikosz Szinager- 
mosz ’Demokratikus Tömörülés’ (cip
rusi politikai párt) 
diszkogr. diszkográfia, diszkográfiai
dist. ang distilled ’desztillált’ 
distr. ang distribution ’elosztás’
DIU ang inf digital interface unit ’di
gitális interfészegység’
div. divat, divatos ♦ ang division ’rész
leg’ ♦ ang dividend ’osztalék’ ♦ lat di
vide ’oszd’
div. in dós. aequ. lat orv divide in 
doses aequales ’oszd szét egyenlő ada
gokra’
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div. in part. aequ. lat orv divide in 
partes aequales ’oszd szét egyenlő ré
szekre’
DÍVSZ Demokratikus Ifjúsági Világ- 
szövetség -> FMJD -» WFDY 
DivX ang digital video express ’digi
tális tömörített videó’
DIW ném Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung ’Német Gazda
ságkutató Intézet’
DIY ang do-it-yourself’csináld ma
gad’ ♦ ang chat do not involve yourself 
’ne keverd bele magadat!’ 
d. J. ném der/die Jüngere ’ifjabb’ 
d.J. [ds.J.] ném dieses Jahres ’ez év’ 
DJ ang disc-jockey ’lemezlovas’
DJA ang Antinea Airlines (algériai 
légitársaság)
DJB ang Djibouti Airlines (dzsibuti 
légitársaság)
DJF val dzsibuti frank 
DJFA Demokratikus Jogok Fejleszté
séért Alapítvány
DJfVk ném cím Deutsche Jahrbuch 
für Volkskunde
DJH ném Deutsche Jugendherberge 
’Német Ifjúsági Szállások Szövet
sége’
DJI orsz Dzsibuti ♦ ang Dow Jones In
dex ’Dow Jones tőzsdeindex’
DJIA ang Dow Jones Industrial Ave
rage ’Dow Jones ipari átlagindex’ 
DJU ang Air Djibouti (dzsibuti légi- 
társaság)
dk. [DK.] délkeleti
DK Davis-kupa *gk Dánia
DK [dk] délkelet
DKA cím Díjasok és kitüntetettek
adattára
DKFZ ném Deutsches Krebfor- 
schungszentrum ’Német Rákkutató 
Központ’
dkg mat dekagramm

DKG cég Dunántúli Kőolajipari Gép
gyár
DKIK Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara
DKJ közg diszkont kincstárjegy 
DKMS bol tört Dimitrovszki Kom- 
muniszticseszki Mlagyezski Szjuz 
’Dimitrovi Kommunista Ifjúsági Szö
vetség’
DKMT Duna-Kőrös-Maros-Tisza 
Eurorégió
DKN ang Air Deccan (indiai légitár
saság)
DKP ném Deutsche Kommunistische 
Partei ’Német Kommunista Párt’
DKr val tört dán korona 
DKRZ ném Deutsche Klimarechen
zentrum ’Német Éghaj latkutató-köz- 
pont’
DKSE sport Dunaújvárosi Kohász 
Sportegyesület
DKSK sport Diósgyőri Kosárlabda 
Sport Klub
DKT ang inf digital key telephone 
’számjegybillentyűs telefon’
DKV cég Dunai Kőolajipari Vállalat ♦ 
ném Deutsche Krankenversicherungs- 
Aktiengesellschaft ’Német Betegbiz
tosítási Rt.’
DKW ném Dampfkraftwerk ’gőzerő
mű’ ♦ ném cég Deutsche Kraftwagen 
Werke
dl mat deciliter
DL lev Diplomatikai Levéltár ♦ ang 
inf download ’letöltés’ ♦ ném Dienst
leistung ’szolgáltatás’
D. L. ang Doctor of Law (felsőfokú jo
gi tudományos diploma) ♦ lat orv do- 
sis letalis ’halálos adag’ ♦ frjog déc- 
ret-loi ’törvényerejű rendelet’
DLA ang Air Dolomiti (olasz légitár
saság) ♦ ang Doctor of Liberal Arts 
(felsőfokú művészeti diploma)
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DLC ang inf data link control ’adat
kapcsolat-vezérlés’
DLCI ang inf data link connection 
identifier ’adatkapcsolat-azonosító’ 
DLF ném Deutschlanfunk (német rá
dióadó)
DLH ném Deutsche Lufthansa AG 
(német légitársaság)
DLL ang inf dynamic link library ’di
namikusan kapcsolt könyvtár’
DLM lat orv dosis letalis minima 
’legkisebb halálos adag’
DLO ang dead letter office ’kézbesít- 
hetetlen levelek osztálya’
DLP ang inf digital light processing 
’digitális fényfeldolgozás’
DLPM ang nyomd digital laser plate
making digitális lézeres lemezkészítés’ 
DLR ném Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt ’Német Légi- és 
Űrközlekedési Központ’
DLSZ Demokrata Liga Szakszerve
zetek
DLU ang inf data line unit ’adatvo- 
nalegység’
DLV ném Deutscher Leichtathletik- 
Verband ’Német Atlétikai Szövetség’ 
dm mat deciméter
d. m. ol zene destra manó ’jobb kézzel’ 
d. M. [ds. M.] ném dieses Monats ’e 
hónap’
DM közg direkt marketing ♦ ném tört 
Deutsche Miliz ’német milícia’ ♦ ném 
val tört német márka
D. M. ang Doctor of Medicine (felső
fokú orvostudományi diploma) ♦ lat 
Dis Manibus ’a halotti szellemeknek’ 
DMA orsz Dominika ♦ ang direct me
mory access ’közvetlen memória-hoz
záférés’
DMD ang inf digital micromirror 
display ’digitális mikrotükrös kijelző’ 
DM/DN ném val tört NDK márka

DMECs ang közg developed market 
economy countries ’fejlett piacgazda
sággal rendelkező országok’
DMF kém dimetil-formamid 
DMGYIA Dél-Magyarországi Gyer
mek- és Ifjúsági Alapítvány 
DMI ang inf desktop management 
interface ’munkasztal-kezelő felület’ 
DMISZ Délvidéki Magyarok Ifjúsági 
Szervezete
DMKE Délvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesület
DML ang inf data manipulation lan
guage ’adatkezelő nyelv’
DMM. cím Diétái Magyar Múzsa 
DMO ang Domodedovo Airlines 
(orosz légitársaság)
DMP ang inf dot matrix printer ’mát
rixnyomtató’
DMR Duna-Majna-Rajna transz
kontinentális víziút-rendszer 
DMRV cég Duna Menti Regionális 
Vízművek
DMS ang inf database management 
system ’adatbáziskezelő rendszer’
D. M. S. lat Diis Manibus Sacrum 
’a halotti szellemeknek szentelve’ 
DMSO kém dimetil-szulfoxid 
DMSP diákönkormányzat munkáját 
segítő pedagógus
DMSZ Direktmarketing Szövetség 
DMTE sport Debreceni Munkás 
Testedző Egyesület 
DMU ang Des Moines University 
’Des Moines Egyetem’
DMV ném der Deutsche Motorsport 
Verband ’Német Motorszövetség’ 
DMVSC sport Debreceni Munkás 
Vasutas Sport Club 
DMZ ang kai demilitarized zone 
’demilitarizált övezet’ 
d/n ang közg debit note ’terhelési érte
sítés’
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DN ang inf distinguished name ’meg
különböztető név’ ♦ ném tört Deutsche 
Notenbank ’Német Jegybank’ (az 
NDK jegybankja)
DNA orv ang dezoxyribo-nucleic acid 
’dezoxiribonukleinsav’ -* and -> DNS 
♦ ang inf digital network architecture 
’digitális hálózati architektúra’
DNAK Árpád-házi Szent Margitról 
nevezett Szent Domonkos Rendi Nő
vérek Apostoli Kongregációja 
DN -áz kém dezoxi-ribonukleáz 
DNB hol De Nederlandse Bank ’Hol
land Nemzeti Bank’
DNC ang direct numerical control 
’közvetlen számjegyvezérlés’
DNDSZ tört Dolgozók Népi Demok
ratikus Szövetsége 
DNF ang chat do not finished ’nem 
ért célba’
DNFF tört Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front 
DNIC ang inf data network identifi
cation code ’adatátviteli hálózat azo
nosító kódja’
DNM cég Diósgyőri Nemesacél Mű
vek ♦ ang Denim Air (holland légitár
saság)
DNP Demokrata Néppárt ♦ cég Du- 
nanovapress
DNPS ang digital networked produc
tion system ’digitális hálózatban mű
ködtetett termelési rendszer’
DNS orv dezoxiribonukleinsav ADN  

DNA ♦ ang inf domain name server 
’tartománynév-kiszolgáló’ ♦ ang inf 
domain name service ’tartománynév- 
szolgáltatás’ ♦ ang inf domain name 
system ’tartománynév- rendszer’
DNT ang chat do not touch! ’ne 
érintsd!’
DNU ang inf data network unit 
’adathálózati egység’

DNV cég tört Divatáru Nagykereske
delmi Vállalat ♦ ang Aeroflot-Don/ 
Donavia (orosz légitársaság) 
dny. [DNy.] délnyugati 
DNy [dny] délnyugat 
Dny.-fok földr Délnyugati-fok (AUS) 
do. ol dito ’ugyanaz’ 
d. O. ném der/die/das Obige ’fent ne
vezett’
Do rep Dornier
Do. ném Donnerstag ’csütörtök’
D/O ang delivery order ’szállítólevél’ 
DO A ang közg dead on arrival ’hibás 
szállítás’
d. o. b. ang date of birth ’születési 
idő’
DOB ang Dobrolet Airlines (orosz lé
gitársaság)
doc. docens ♦ ang document ’doku
mentum’
DOC orv dezoxikortikoszteron ♦ ang 
inf document ’dokumentum’
DOCA orv dezoxikortikoszteron-ace- 
tát
DOCID ang inf document identifica
tion ’dokumentumazonosító’
DOCSIS ang inf data over cable servi
ce interface specification ’adatszol
gáltató kábelinterfész-specifikáció’ 
DOD ang Department of Defense 
’Nemzetvédelmi Minisztérium’
(USA) ♦ ang nyomd drop on demand 
(csak a szükséges festékmennyiséget 
használó eljárás)
DOE ang design of experiment ’kí
sérlettervezés’
doh. dohány ♦ dohányipar, dohány
ipari ♦ dohányzás
DÓI ang inf digital object identifier 
’digitális objektumok azonosítója’ 
dók. dokumentum ♦ dokumentáció 
Dók. cím Dokumentum ♦ ném Doku
ment ’dokumentum’
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Dokosz tört Dolgozók Kollégiumi 
Szövetsége
dóig. dolgozat ♦ dolgozó, dolgozói 
Dóig. L. cím Dolgozók Lapja 
Dóig. Nő cím Dolgozó Nő 
Dóim. ném Dolmetscher ’tolmács’ 
dóm. domináns ♦ ol domenica ’va
sárnap’
DOMgfc Dominikai Köztársaság ♦ 
orsz Dominikai Köztársaság ♦ ang inf 
document object model ’dokumen- 
tumobjektum-modell’ ♦ fr  départe- 
ment d’outre-mer ’tengerentúli megye’ 
D. O. M. lat Deo Optimo Maximo 
’a legnagyobb istennek’
DOMSAT ang inf digital optical mil- 
limetric satellite ’digitális optikai, 
mikrohullámú műhold’
DOP val dominikai peso ♦ ang nyomd 
digital offset printing ’digitális ofszet
nyomtatás’
DOPA orv dioxifenilalanin 
Dór lat csili Dorado ’Aranyhal’
DÓR ang digital optical recording 
’digitális optikai adatrögzítés’
DOrth ang Diploma in Orthodontics 
(fogszabályozó-technikusi diploma) 
DOS ang denial of service ’szolgálta
tás megtagadása’ ♦ ang inf disk opera
ting system ’lemezes operációs rend
szer’
DOSZ Doktoranduszok Országos 
Szövetsége
DOTE tört Debreceni Orvostudomá
nyi Egyetem 
dott. ol dottore ’doktor’
DOVID ang diffractive optically va
riable image device (hologram) 
dönt. döntés, döntési 
d. p. ang duty paid ’elvámolva’
DP Demokrata Párt ♦ ang degree of 
polymerisation ’polimerizációs fok’ ♦ 
ang digital photography ’digitális

fényképezés’* ang inf data processing 
’adatfeldolgozás’ ♦ ang inf data pro
tection ’adatvédelem’ ♦ ang nyomd 
digital printing ’digitális nyomtatás’ ♦ 
ném Deutsche Post ’Német Posta’
D. P. ang tört displaced person ’kite
lepített személy’ ♦ fr  közg délai de 
paiement ’fizetési halasztás’
D/P ang közg deferred payment ’ha
lasztott fizetés’ ♦ ang közg delivery 
against payment ’szállítás, fizetés el
lenében’ ♦ ang közg documents against 
payment ’okmányok kiszolgáltatása 
fizetés ellenében’
DPA ném Deutsche Presse-Agentur 
(német hírügynökség)
DPC ang inf data processing center 
’adatfeldolgozó központ’
D. Ped. ang Doctor of Pedagogy (fel
sőfokú pedagógiai tudományos dip
loma)
DPf. ném val tört német pfennig (vál
tópénz)
C. Ph. ang Doctor of Philosophy (fel
sőfokú bölcsészettudományi diploma)
D. Pharm, ang Doctor of Pharmacy 
(felsőfokú gyógyszerészeti tudomá
nyos diploma)
DPD orv dihidropirimidin-dehidro- 
genáz
dpi ang dot per inch ’pont/hüvelyk’ 
DPM ang data processing machine 
’adatfeldolgozó gép’
DPMA ang Data Processing Manage
ment Association ’Adatfeldolgozást 
Irányító Egyesület’
DPMS ang inf display power manage
ment signaling ’megjelenítő üzem
mód-szabályozó jelek’
DPN orv difoszfo-piridin-nukleotid 
dpp. ném doppelt ’kettős’
DPP ang jog director of public 
prosecutions ’az ügyészség vezetője’
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DPR ol decreto del Presidente della 
Repubblica ’köztársasági elnöki ren
delet’
DPRK ang Democratic People’s Re
public of Korea ’Koreai Népi Demok
ratikus Köztársaság’
DPS ang data processing system 
’adatfeldolgozó rendszer’ ♦ ang digital 
printing systems ’digitális nyomtató
rendszerek’ 
dpt. ang deposit ’letét’
DPT orv dioptria 
DPT -> Di-Per-Te [DPT]
DQ ang sport disqualified ’versenyből 
kizárva’
DQDB ang inf distributed queue dual 
bus ’felosztott sorú kettős sín’ 
dr. dráma ♦ fr  drame ’dráma’ ♦ fr  droit 
’jog’ ♦ ném dringend ’sürgős’ 
dr. [Dr.] doktor
d. r. ang közg deposit receipt ’letéti 
elismervény’
d. R. ném kát der Reserve ’tartalékos’ 
Dr [Dr]/r docteur ’doktor’
Dr. ném Druck ’nyomtatás’
Dr. -> dr. [Dr.]
DR cég Dunai Repülőgépgyár Rt. ♦ 
ang ram dear ’kedves’ ♦ ném tört Deut
sche Reichsbahn ’Német Birodalmi 
Vasút’ (az NDK vasúttársasága) ♦ ném 
Deutsches Reich ’Német Birodalom’
D. R.frjog droit romaine ’római jog’ 
Dra lat csili Draco ’Sárkány’
DRA val tört görög drachma 
Dr. agr. lat doctor agriculturae (az ag
rártudományok doktora) 
dram, dramatizált, dramatizálta ♦ 
dramaturg
DRAM ang dynamic random access 
memory ’dinamikus közvetlen hozzá
férésű memória’
Dram. Hír. cím Dramaturgiai Híradó 
draw, ang drawing ’rajz’

DRAW ang inf direct read during 
write ’írás közbeni közvetlen olvasás’ 
DRD ang Diploma in Restorative 
Dentistry (konzerváló fogászati dip
loma)
DRDO ang Defence Research and 
Development Organisation ’Védelmi 
Kutató- és Fejlesztőszervezet’
DREL Dunántúli Református Egy
házkerület Levéltára 
drg. orv drazsé
drgl. ném dergleichen ’hasonló’
Dr. h. c. lat doctor honoris causa 
’tiszteletbeli doktor’
DRHE Debreceni Református Hittu
dományi Egyetem
DRHEOK Debreceni Református Hit- 
tudományi Egyetem Oktató Kórháza 
DRI ang Air Madrid (amerikai légi- 
társaság)
Dr. iur. lat doctor iuris utriusque 
’a jog- és államtudomány doktora’ 
DRK ang Druk Air (bhutáni légitár
saság) ♦ ném Deutsches Rotes Kreuz 
’Német Vöröskereszt’
DRK Kvt. Debreceni Református 
Kollégium Könyvtára 
dr. költ. drámai költemény 
Dr. med. dent, lat orv doctor medici
náé dentariae ’fogszakorvos’
Dr. med. univ. lat orv doctor medici
náé universae ’általános orvos’
Dr. med. vet. lat orv doctor medici
náé veterinariae ’állatorvos’
DRN orv dezoxiribonukleotid 
DRO ang inf destructive readout 
’destruktív kiolvasás’
DROC ang Democratic Republic of 
the Congo ’Kongói Demokratikus 
Köztársaság’
Dr. oec. lat doctor scientiae oecono- 
micae ’a közgazdaság-tudományok 
doktora’
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DROEC Debreceni Egyetem Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum 
DRP ném Deutsches Reichspatent 
’Német Birodalmi Szabadalom’
Dr. phil. lat doctor scientiae philoso- 
phiae ’a bölcsészettudományok dok
tora’
DRQ ang inf data request ’adatkérés’ 
Drs [Drs] /r  docteurs ’doktorok’
Dr. se. nat. lat doctor scientiae natu- 
ralium ’a természettudományok dok
tora’
Dr. se. techn. lat doctor scientiae 
technicarum ’a műszaki tudományok 
doktora’
Dr. se. theol. lat doctor scientiae 
theologicae ’a teológiai tudományok 
doktora’
DRSZ Demokratikus Roma Szerve
zet
DRTA Debreceni Református Teoló
giai Akadémia
Druck, ném Druckerei ’nyomda’ 
Druckersp. ném Druckersprache 
’nyomdai nyelv’
Dr. univ. lat doctor universitatis 
’egyetemi doktor’
DRUPA ném Druck Papier (düssel
dorfi nyomdaipari világkiállítás) 
DRV cég Dunántúli Regionális Víz
mű
D R W  cég tört Dunántúli Regionális 
Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 
d. s. ang document signed ’aláírt ok
mány’ ♦ ol zene dal segno ’a jeltől’
Ds vegyj darmstattium 
DS ang inf digital service ’digitális 
szolgáltatás’ ♦ ang in f digital signal 
’digitális jel’ ♦ ang in f double side 
’kétoldalas’
DS. lat orv detur, signetur ’adassék, 
jeleztessék’
DSA ang inf directory system agent

’könyvtárrendszerügynök’ ♦ ang inf 
dynamic stability assistance ’dina
mikus stabilizáló rendszer’
DSB ang dispute settlement body 
’vitarendezési testület’ ♦ dán Danske 
Statsbaner ’Dán Államvasutak’
D. Se. [DSc] ang Doctor of Science 
’a tudományok nagydoktora’ ♦ lat 
Doctor Scientiarum ’a tudományok 
nagydoktora’
DSC ang inf digital selective calling 
’digitális szelektív hívás’ ♦ ang inf 
digital signal channel ’digitális jelző- 
csatorna’ ♦ ang inf digital subscriber 
’digitális előfizető’
DSCS ang kát defense satellite com
munications system ’védelmi műhol
das távközlési rendszer’
DSE sport Diáksport Egyesület 
DSF ném cég Deutsches Sportfern
sehen
dsgn ang design ’formatervezés’
DSgt ang detective sergeant ’nyomozó 
őrmester’
DSI sport tört Debreceni Városi Sport
iskola
d s .J .^ d .J . [ds. J.]
DSK sport diáksportkör
DSL ang inf digital subscriber line
’digitális előfizetői vonal’
DSLAM ang inf digital subscriber 
line access multiplexer ’digitális elő
fizetői vonalú hozzáférés-nyaláboló’ 
ds. M. -» d. M. [ds. M.]
DSM ang inf digital signature algo
rithm ’digitális aláírás-algoritmus ♦ 
ang pszich Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders ’Mentális 
zavarok diagnosztikus és statisztikai 
kézikönyve’
DSN ang deep space network ’nagy 
távolságú űrhálózat’ ♦ ang inf data 
source name ’adatforrásnév’
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DSO ang distribution system opera
tor ’elosztóirendszer-üzemeltető’ ♦ ang 
inf data source object ’adatforrás-ob
jektum’
DSOM ang inf distributed system ob
ject model ’elosztott rendszerobjek- 
tum-modeir
d. s. p. lat decessit sine prole ’elhunyt 
utód nélkül’
DSP ang inf digital signal processor 
’digitális jelfeldolgozó processzor’ ♦ 
tör Demokratik Sol Partisi ’Demok
ratikus Baloldal Pártja’ (török politi
kai párt)
d. s. p. 1. lat decessit sine prole legi- 
tima ’elhunyt törvényes utód nélkül’ 
d. s. p. m. lat decessit sine prole mas- 
cula ’elhunyt férfi utód nélkül’ 
d. s. p. m. s. lat decessit sine prole 
mascula superstite ’elhunyt élő férfi 
utód nélkül’
DSR ang inf data set ready ’adat ké
szenlétben’
DSRP ang nyomd digital short run 
printing ’digitális, kis példányszámú 
nyomtatás’
DSS ang inf digital signature stan
dard ’digitális aláírási szabvány’ ♦ 
szerb Demokratska Stranka Srbije 
’Szerb Demokratikus Párt’
DSS1 ang inf digital signalling system 
No 1. ’1-es digitális előfizetői jelzés- 
rendszer’
D. s. sign. ven. lat orv detur sub signo 
veneni ’lásd el méregjelzéssel’
DSSSL ang in/Document Style Se
mantics and Specification Language 
’Dokumentumstílus-leíró Szemanti
kai és Specifikációs nyelv’
D. S. T. ang daylight saving time 
’nyári időszámítás’
Dst. ném Dienst ’szolgálat’
DST Diáksporttanács ♦ fr  Direction

de la Surveillance du Territoire 
’Területfelügyeleti Igazgatóság’
DSTI ang department of scientific 
and technical intelligence ’tudomá
nyos és műszaki hírszerző osztály’ 
DSU ang inf data service unit ’adat- 
szolgáltató egység’ ♦ ang inf digital 
service unit ’digitális szolgáltatóegy
ség’ ♦ ang inf disk storage unit ’lemez
tároló egység’
DSVD ang inf digital simultaneous 
voice and data ’digitális szimultán 
hang és adat’ 
d. sz. déli szélesség 
DSZ Demokratikus Százhalombattá
ért Egyesület
DSZDSE Darvas Szabadidő és Diák
sport Egyesület
DSZM Demokratikus Szlovákiáért 
Mozgalom
DSZU Debreceni Szenior Úszó Klub 
dt. kát deszant 
dt [dt.] ném deutsch ’német’ 
d. t. lat orv delirium tremens (idült al
koholizmus)
Dt. cím Dunántúl 
DT Diplomáciai Testület ♦ dán 
Dansk Telegrambureau ’Dán Távirati 
Iroda’ ♦ ném cég Deutsche Telekom 
DT [D. T.] ang cím Daily Telegraph 
DTA fiz  differenciális termikus ana
lízis ♦ ang TAAG Angola Airlines (an
golai légitársaság) ♦ ang inf desktop 
animation ’számítógépes animáció’ 
DTD ang inf document type defini
tion ’dokumentumtípus-definíció’
d. t. dós. -> dent. tál. dós. [d. t. dós] 
DTE sport Debreceni Torna Egylet ♦ 
ang inf desktop editing ’számítógépes 
mozgóképszerkesztés’ ♦ ang inf data 
terminal equipment ’adat-végberen
dezés’
D. Tech. ang Doctor of Technology
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(felsőfokú műszaki tudományos dip
loma)
DTEI Diplomáciai Testületeket Ellá
tó Igazgatóság
Dt. H. cím Dunántúli Hírlap 
DTH ang Tassili Airlines (algériai 
légitársaság) ♦ ang orv delayed-type 
hypersensitivity ’késői típusú hiper- 
szenzitivitás’
D. Th. ang Doctor of Theology (felső
fokú teológiai tudományos diploma) 
Dt. Hel. cím Dunántúli Helikon 
DTI ang Department of Trade and 
Industry ’Kereskedelmi és Ipari Mi
nisztérium’
DTIF tört Debreceni Tanítóképző 
Főiskola
DTK Dévaványai Tájvédelmi Körzet 
Dtld. ném Deutschland ’Németország’ 
DTM cím Déry Tibor Munkái 
DTMF ang inf dual tone multifre
quency ’kettős hangú többszörös frek
vencia’
Dt. N. cím Dunántúli Napló 
dto ang detto ’dettó’ 
dto. ol dito ’ugyanaz’
DTP ang nyomd desk top publishing 
’asztali kiadványszerkesztés’
Dt. Prot. Közi. cím Dunántúli Protes
táns Közlöny
Dt. Prot. L. cím Dunántúli Protestáns 
Lap
DTR ang DAT Danish Air Transport 
(dán légitársaság) ♦ ang in f data termi
nal ready ’adatkommunikációs végbe
rendezés készenlétben’
DTRT cég tört Magyar Királyi Duna- 
Tengerhajózási Rt.
Dt. Sz. cím Dunántúli Szemle 
DTT ang inf desktop typesetting ’szá
mítógépes szövegszedés’
DTU fr  documents techniques unifiés 
’egységes műszaki dokumentumok’

Dt\.jog  a devizáról szóló törvény 
DTV Duna Televízió ♦ ang inf desk
top video ’asztali videó’ ♦ ang orv deep 
venous thrombosis ’mélyvénás trom
bózis’
Dtvr. jog a diplomáciai vagy egyéb 
mentesség esetében szükséges eljárás
ról szóló törvényerejű rendelet 
Dtz. ném Dutzend ’tucat’ 
du. délután, délutáni 
d. u. ném kát dienstuntauglich ’kato
nai szolgálatra alkalmatlan’ 
d. U. ném der/die Unterzeichnete 
’alulírott’
DUA ang inf directory user agent 
’könyvtár-felhasználói ügynök’ 
dub. ang doubtful ’kétséges’ 
Ducsokcég Duna Csokoládégyár 
DUE Diák- és Ifjúsági Újságírók Or
szágos Egyesülete 
DUF Dunaújvárosi Főiskola 
DUI ang driving under the influence 
(of drugs or alcohol) ’vezetés (alkohol 
vagy drog) befolyása alatt’
DUIHK ném Deutsch-Ungarische In
dustrie- und Handelskammer ’Né
met-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara’
Dújváros földr Dunaújváros 
DUMA Román-Magyar Diákújság
írók Egyesülete
DUP ang Democratic Unionist Party 
’Demokratikus Unionista Párt’ 
(északír politikai párt) 
dupl. duplikáció ♦ duplikátum ♦ dup
lum
durchges. ném durchgesehen ’átné
zett’
durchschn. ném durchschnittlich ’át
lagos’
Dús. földr Dusanbe (TJ)
DUSE sport Debreceni Universitas 
Sportegyesület
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Dutép cég tört Duna-Tisza Közi Álla
mi Építőipari Vállalat 
d. ut s. lat datum ut supra ’kelt mint 
fent’
Duvév cég tört Dunaújvárosi Építő
ipari Vállalat
Duviép cég tört Dunántúli Vízügyi
Építővállalat
Dv. cím Divatvilág
DV cég Dunai Vasmű ♦ lat disponibi-
lis ’hasznos’ ♦ ném Datenverarbeitung
’adatfeldolgozás’
DVB ang digital video broadcasting 
’digitális televízióműsor-szórás’ 
DVCSH Dunaújvárosi Víz-, Csator
na-, Hőszolgáltató Kft.
DVD ang digital versatile/video disc 
’sokoldalú/video digitális lemez’ ♦ 
ang digital video disc ’digitális video
lemez’
DVD-E digital video disk-errasable 
’törölhető digitális videolemez’ 
DVFA ang district veterinary and 
food administration ’állat-egészség
ügyi és élelmiszerügyi igazgatási kör
zet’
DVD-R digital video disk-recordable 
’írható digitális videolemez’ 
DVD-ROM digital video disk -  read
only memory ’digitális videolemez -  
csak olvasható memória’
DVE ang inf digital video effects ’di
gitális videoeffektusok’ 
d. Vertr. ném der Vertreter ’helyettes, 
megbízott’
d. Vf. ném der Verfasser ’a szerző’ 
DVHS ang inf digital video home 
system ’digitális házi videorendszer’ 
DVI ang m/Digital Video Interface 
’digitális videointerfész’
D. V. M. ang Doctor of Veterinary 
Medicine (felsőfokú állatorvos-tudo
mányi diploma)

DVMRP ang in f distance vector mul
ticast routing protocol ’távolságvek
toros, többes üzenetküldéses útválasz
tási protokoll’
DVO -> DfVO [DVO]
DVP ném Deutsche Volkspartei ’Né
met Néppárt’ ♦ ném tört Deutsche 
Volkspolizei ’Német Népi Rendőrség’ 
(az NDK rendőrségi szervezete)
DVR ang in f digital video recorder 
’digitális videofelvevő’ ♦ ném demok
ratische Volksrepublik ’demokratikus 
népköztársaság’ ♦ ném tört Deutscher 
Volksrat ’Német Népi Tanács’
DVRK Dunai Vízirendészeti Rendőr- 
kapitányság
DVSC sport Debreceni Vasutas Sport 
Club
DVSE sport Dunakeszi Vasutas 
Sportegyesület
DVSI sport Dunaújvárosi Városi 
Sportiskola
DVSZ Dunai Vasmű szabványa 
DVTK sport Diósgyőri Vasgyárak 
Testgyakorló/Torna Köre 
DVU ném Deutsche Volksunion ’Né
met Népunió’ (német politikai párt) 
D/W ang dock warrant ’kikötői rak
tárjegy’
DWD ném Deutscher Wetterdienst 
’Német Meteorológiai Szolgálat’ 
DWDM ang in f dense wave lenght 
division multiplexing ’sűrű hullám
hosszosztásos nyalábolás’
DWI ang jog driving while intoxica
ted ’ittas vezetés’
D. W. I. ang földr Dutch West Indies 
’Holland Nyugat-India’
DWIM ang chat do what I mean 
’tedd, amire gondolok’
DWISNWID ang chat do what I say, 
not what I do ’tedd amit mondok, s ne 
azt, amit teszek’
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DWIX Daiwa-MKB-hozamindex 
DWM ném cég Deutsche Waggon- 
and Maschinenfabrik (német vagon- 
és gépgyár)
Dwo. ném Dienstwohnung ’szolgálati 
lakás’
DXF ang inf drawing exchange for
mat ’rajzcsereformátum’ 
dy. ang delivery ’szállítás’
Dy vegyj diszprózium 
D/Y ang közg discount to yield 
’hozamra történő leszámítolás’
DYK ang chat did you know ’tudtad?’ 
DYN sp Diarios Y Noticias (argentin 
hírügynökség)

DYP tör Dogra Yol Partisi ’Az Igaz 
Út Pártja’ (török politikai párt)
DYS ang chat do you see ’látod?’ ♦ ang 
chat did you see ’láttad?’ 
dz ném Doppelzentner ’métermázsa’ 
dz. ang dozen ’tucat’ ♦ ném derzeit ’ez 
idő szerint’
DZ gk Algéria
DZA ném Deutsches Zentralarchiv 
(Merseburg) ’Német Központi Levéltár’ 
DZD val algériai dinár 
dzne fr douzaine ’tucat’ 
dzt. ném derzeit ’jelenleg’
D-Zug ném Durchgangszug ’gyors
vonat’
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e fiz elemi töltés ♦ mat Euler-féle szám 
(= 2,71828) ♦ zene e-moll ♦ ném nyelv 
die ’névelő’
e. ezred ♦ ejtsd! ♦ eleje ♦ előtt ♦ sport 
ellen, ellenében ♦ ang efficiency ’ha
tékonyság’ ♦ ang equivalent ’egyen- 
érték’ ♦ fr effectif ’tényleges’ 
e- elektronikus 
e~fiz pozitron
E ezer ♦ fiz besugárzott fajlagos telje
sítmény ♦ mat exa (1018) *gk Spanyol- 
ország ♦ fr Est ’kelet’ ♦ ném Eilzug 
’sebesvonat’ ♦ ném Einschreiben 
’ajánlott’ ♦ ném Einwohner ’lakosság’
E [E.] ang East ’kelet’
E. ang Eastern ’keleti’ ♦ ang English 
’angol’ ♦ ném Entscheidung ’hatá
rozat’ ♦ ném Entwurf ’tervezet’ 
é. értsd! ♦ évente ♦ éves ♦ évi 
é. [EJ északi 
E [é] észak
E2E ang end to end ’elejétől a végéig’ 
E3 ang Electronic Entertainment Ex
position ’Szórakoztatóelektronikai 
Vásár’
E. & F. C. ang examined and found cor
rect ’megvizsgáltuk és rendben találtuk’ 
E. & O. E. [e. o. e.] ang errors and 
omissions expected ’hibák és kihagyá
sok lehetségesek’
ea. előadás ♦ előadó ♦ ang each ’min
den egyes’
EÁ Egyesült Államok -» US 
EAA ang European Aluminium Asso
ciation ’Európai Alumíniumipari Szö
vetség’ ♦ ang European Athletic Asso
ciation ’Európai Atlétikai Szövetség’

EAAE ang European Association for 
Astronomy Education ’Európai Csil
lagászati Oktatási Egyesület’
EAAGF ang European Agricultural 
Guidance and Guarantee Found 
’Európai mezőgazdasági orientációs 
és garanciaalap’
EAASI ang European Association 
Amusement Supplier Industry ’Vi
dámparki Szolgáltatóipar Európai 
Szövetsége’
EABA ang European Amateur Boxing 
Association ’Európai Amatőr Ökölví
vó-szövetség’
EAC sport Egyetemi Atlétikai Club ♦ 
ang East African Community ’Kelet
afrikai Közösség’ ♦ ang European Acc
reditation for Certification ’Tanú
sítókat Akkreditálok Európai Szerve
zete’
EADS ang European Aeronautic De
fence and Space Company ’Európai 
Légvédelmi és Űrtechnikai Társaság’ 
EAE ang European Air Express (né
met légitársaság)
EAEC ang European Atomic Energy 
Commission ’Európai Atomener
gia-ügynökség’ -> AEEN EAÜ 
EAET tört Észak-atlanti Együttmű
ködési Tanács 
ead. lat eadem ’ugyanő’
EAF ín/elektronikus adatfeldolgozás 
♦ ang European Aviation Air Charter 
(brit légitársaság)
EAG cég Elektroakusztikai Gyár ♦ 
ném Europäische Atomgemeinschaft 
’Európai Atomközösség’
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EAGGF ang European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund 
’Európai Mezőgazdasági Irányítási és 
Garanciaalap’ - » FEOGA 
EAI ang cég Engineering Animation 
Inc.
EAK földr tört Egyesült Arab Köztár
saság ♦ gk Kenya ♦ ang Euro Asia 
International (kazah légitársaság) 
EAKI Egyesített Atommagkutató In
tézet
EAK tört Észak-atlanti Közgyűlés 
EaKKI cég tört Építőanyag-ipari Köz
ponti Kutatóintézet 
EaM tört Építőanyag-ipari Miniszté
rium
EAN ang European Article Number 
’európai termékszám’ (európai vonal
kód) ♦ ang International Association 
for Article Numbering ’Nemzetközi 
Termékszámozási Szervezet’
EAny. cím Édes Anyanyelvűnk
e. a. o. n. ang közg except another or
der is noted ’hacsak más rendelés 
nincs feltüntetve’
EAOR egységes ágazati osztályozási 
rendszer
EAP ang inf extensible authentication 
protocol ’kiterjeszthető hitelesítési 
protokoll’
E. A. P. Edgar Allan Poe (amerikai 
köjtő)
EAP ellenőrző-áteresztő pont 
EAPC ang Euro-Atlantic Partnership 
Council ’Euroatlanti Partnerségi Ta
nács’
EAPN ang European Antipoverty 
Network ’Európai Szegénységellenes 
Hálózat’
EAPSPI ang European Association of 
Public Sector Pension Institutions 
’Állami Nyugdíjintézetek Európai 
Szövetsége’

ÉARFT Észak-alföldi Regionális Fej
lesztési Tanács
EARN ang inf European academic 
and research network ’európai akadé
miai és kutatási hálózat’
EAROM ang inf electrically alterable 
read-only memory ’elektronikusan 
változtatható, csak olvasható tár’ 
EASA ang European Academy of 
Sciences and Arts ’Európai Tudomá
nyos és Művészeti Akadémia’ ♦ ang 
European Aviation Safety Agency 
’Európai Repülésbiztonsági Ügynök
ség’
Eat. az egyes elkülönített állami 
pénzalapokról szóló törvény 
EAT gk Tanzánia 
EAU gk Uganda
EAÜ Európai Atomenergia-ügynök
ség -> AEEN -> EAEC
EAX ang inf electronic automatic ex
change ’automatikus elektronikus in
formációcsere’
EAY ang Aero Airlines (észt légitársa
ság)
EAZA ang European Association of 
Zoos and Aquaria ’Állatkertek és Ak
váriumok Európai Szövetsége’ 
eb egyeztetőbizottság 
Eb sport Európa-bajnokság 
EB egészségügyi bizottság ♦ Európai 
Bizottság ♦ ném Einfuhrbewilligung 
’behozatali engedély’ ♦ ném közg 
Eröffnungsbilanz ’nyitómérleg’
EB [E. B.] lat cím Encyclopaedia Bri- 
tannica
EBA Európai Beruházási Alap -> EIF 
♦ ang European Heating Boilers Asso
ciation ’Európai Fűtőkazán-szövet- 
ség’
EBB cég Európai Beruházási Bank 
EBBE Evangélikus Belmissziói Bará
ti Egyesület
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EBC ang European Brewery Conven
tion ’Európai Sörgyártók Szövetsége’ 
EBCDIC ang inf extended binary 
coded decimal interchange code ’ki
terjesztett bináris kódolású decimális 
kód’
ebd. ném ebenda ’ugyanitt’ ♦ ebendort 
’ugyanott’
EBEE Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezlet -> CSCE 
-> KSZE
EBESZ Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet —» OSCE 
-> OSZE
EBf ném Einschreibbrief’ajánlott le
vél’
EBF Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
Bibliai Főiskolája 
ÉBGV cég tön Élelmiszer-ipari Be
rendezés- és Gépgyártó Vállalat 
EBHT Európai bírósági határozatok 
tára
EBI ang European Investment Bank 
’Európai Beruházási Bank’
EBIC ang European Banking Indust
ry Committee ’Európai Bankipari Bi
zottság’
EBIP cég Első Budapesti Irodapark 
Kft.
EBIT ang közg earnings before inte
rests and taxes ’adózás és kamatfize
tés előtti üzleti eredmény’
EBITDA ang közg earnings before 
interest tax depreciation and amorti
zation ’kamatfizetés, adózás és érték- 
csökkenés levonása előtti eredmény’ 
EBITDAM ang közg earnings before 
interest, taxes, depreciation, amor
tization and management fees ’kamat, 
adó, értékcsökkenés, amortizáció és 
vezetői tiszteletdíj előtti eredmény’ 
EBKM közg egységes betétikamat- 
láb-mutató

EBML ang inf extensible binary méta 
language ’bővíthető bináris leíró me- 
tanyelv’
EBN cím ang European Business News 
EBONE ang in/European backbone 
network ’európai gerinchálózat’
EBÖ Egészségbiztosítási Önkormány
zat
EBÖEN Esztergomi Boldog Özséb 
Engesztelő Nővérei 
EBP Európai Baloldali Párt 
EBPP ang közg electronic bill present
ment and payment ’elektronikus- 
számla-benyújtás és -kiegyenlítés’
Ebr. cím Ébresztő 
EBRD ang European Bank for Re
construction and Development ’Euró
pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank’ 
ebso ném ebenso ’ugyanúgy’
EBSZ Energetikaiberendezés-gyártók 
Szövetsége ♦ Erdészeti biztonsági sza
bályzat
Ebt.jog az erdőbirtokossági társulat
ról szóló törvény 
EBU ang European Badminton 
Union ’Nemzetközi Tollaslabda-szö
vetség’ ♦ ang European Boxing Union 
’Európai Ökölvívó-szövetség’ ♦ ang 
European Broadcasting Union ’Euró
pai Műsorszórók Szövetsége’
EBV orv Epstein-Barr-vírus 
EBVI európai biztonsági és védelmi 
identitás
EBVP európai biztonsági és védelmi 
politika
e. c. lat exempli causa ’példának oká
ért’
EC gk Ecuador ♦ kém etil-cellulóz ♦ 
ang effect concentration ’közepesen 
hatásos koncentráció’ ♦ ang European 
Community ’Európai Közösség’
—> CE —> EG -> EK ♦ ang European 
Council ’Európa Tanács’ -* ET -* CE
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♦ ang inf electronic computer ’elekt
ronikus számítógép’ ♦ ang in f error 
code ’hibakód’
E. C ./r közg entreprise commerciale 
’kereskedelmi vállalat’ ♦ fr  közg étab- 
lissement de crédit ’hitelintézet’
ECA ang Economic Commission for 
Africa ’ENSZ Afrikai Gazdasági Bi
zottság’ ♦ ang Economic Cooperation 
Administration ’Gazdasági Együtt
működési Hivatal’ ♦ ang Eurocypria 
(ciprusi légitársaság) ♦ ang European 
Cockpit Association ’Európai Közfor
galmi Pilóták Szövetsége’ ♦ ang Euro
pean Court of Auditors ’Európai 
Számvevőszék’
ECAC ang European Civil Aviation 
Conference ’Európai Polgári Repülési 
Konferencia’ ♦ ang European code 
against cancer ’Európai rákellenes 
kódex’
ECAFE ang Economic Commission 
for Asia and the Far East ’Ázsiai és 
Távol-keleti Országok Gazdasági Bi
zottsága’
ECB ang European Central Bank 
’Európai Központi Bank’ EKB ♦ 
European Chemicals Bureau ’Kémiai 
Anyagokkal Foglalkozó Európai Hi
vatal’
ECC ang Crossair Europe/ECA 
Europe Continental Airways (svájci 
légitársaság) ♦ ang inf error correcting 
code ’hibajavító kód’
ECCDB ang European central crop 
data basis ’Európai központi növényi 
adatbázis’
eccl. lat ecclesia ’egyház’ 
eccles. ang ecclesiastical ’egyházi’ 
ECCLS ang European Committee for 
Clinical Laboratory Standards ’Euró
pai Klinikai Laboratóriumi Szab
ványügyi Bizottság’

ECDIS ang electronic chart display 
and information system ’elektronikus 
térkép-megjelenítő és információs 
rendszer’
ECDL ang European computer dri
ving licence ’Európai számítógép-ke
zelői jogosítvány’
ECE ang Air City (német légitársaság) 
♦ ang Economic Commission for 
Europe ’ENSZ Európai Gazdasági Bi
zottság’ -> CEE —> EGB 
ECESB ang European Community 
Energy Star Board ’Európai Közösség 
Energy Star Hivatala’
ECG lat orv electrocardiograph 
’elektrokardiográf ♦ electrocardio- 
gramm ’elektrokardiogram’ —> EKG 
E. C. G. B. ang East Coast of Great 
Britain ’Nagy-Britannia keleti partvi
déke’
ECGD ang Export Credit Guarantee 
Department ’Exporthitelgarancia-hi- 
vatal’
E ch.fr közg échantillon ’áruminta’
E. Ch. ang English Channel ’La 
Manche csatorna’
ECH ang Energy Charter ’Energia
charta’
ECHO ang European Commission 
Humanitarian and Aid Office ’Euró
pai Bizottság Humanitárius és Segé
lyezési Irodája’ ♦ ang European Com
munity Host Organisation ’Európai 
Közösség Szolgáltató Központ’ ♦ ang 
European Community Humanitarian 
Aid Office ’Európai Közösség Huma
nitárius Segélyek Hivatala’
ECHR ang European Convention 
of Human Rights ’Az emberi jogok 
európai egyezménye’-» EJEE 
ECIP ang közg European Community 
investment partners ’Európai Közös
ség befektetési partnerei’
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ECISS ang European Committee for 
Iron and Steel Standardization ’Euró
pai Vas- és Acélszabványosítási Bi
zottság’
ECITC ang European Committee for 
IT Testing and Certification ’Európai 
Információtechnológiai Vizsgálati és 
Tanúsítási Bizottság’
ECJ ang European Court of Justice 
’Európai Bíróság’
ECL ang inf emitter-coupled logic 
’emittercsatolású logika’
ECLA ang Economic Commission for 
Latin America ’ENSZ Latin-amerikai 
Gazdasági Bizottság’ —> CEPAL 
ECLAC ang Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean 
’ENSZ Latin-amerikai és Karibi-tér
ségi Gazdasági Bizottság’
ECLR ang cím European Competi
tion Law Review 
ECLS ang orv extracorporeal life 
support ’extrakorporális életmentő 
eljárás’
ECM orv extracelluláris mátrix ♦ ang 
European Common Market ’Európai 
Közös Piac’ -> GÉM ♦ ang inf elect
ronic control module ’elektronikus 
szabályozóegység’ ♦ ang kát electronic 
counter measures ’elektronikai ellen
tevékenység’
ECMA ang inf European Computer 
Manufactures Association ’Európai 
Számítógépgyártók Szövetsége’ 
EC/MC ang hözg Eurocard/Master- 
card (bankkártya)
ECME ang Economic Commission 
for the Middle East ’ENSZ Közép-ke
leti Gazdasági Bizottság’
ECMF ang European Monetary Coo
peration Fund ’Európai Monetáris 
Együttműködési Alap’
ECMT ang European Conference of

Ministers of Transport ’európai köz
lekedési miniszterek konferenciája’ 
ECMWF ang European Centre for 
Medium Range Weather Forecast 
’Európai Középtávú Időjárás-előrejel
ző Központ’
ECNDT ang European Council for 
Non-destructive Testing ’Roncsolás- 
mentes Anyagvizsgálók Európai Szer
vezete’
éco./r économique ’gazdasági’
ECO ang Economic Cooperative Or
ganization ’Gazdasági Együttműkö
dési Szervezet’ (közép-ázsiai gazdasá
gi szervezet)
Ecofex ang European Committee of 
Options and Futures Exchanges 
’Határidős és Opciós Tőzsdék Euró
pai Bizottsága’
Ecofin ang Economic and Financial 
Affairs Council ’Gazdasági és Pénz
ügyi Tanács’
Ecofin Council ang Council of Eco
nomic and Finance Ministers ’Gaz
dasági és Pénzügyminiszterek Taná
csa’
Ecosoc ang Economic and Social 
Council ’ENSZ Gazdasági és Szociá
lis Tanács’ —> CES -» GSZT 
Ecowas ang Economic Community 
of West African States ’Nyugat-afri
kai Államok Gazdasági Közössége’ 
ECP ang in f enhanced capabilities 
port ’kibővített képességű port’ 
ECPGR ang European Cooperative 
Programme for Genetic Resources 
Networks ’Genetikai tartalékok meg
őrzésének európai programja’
ECPR ang European Consortium for 
Political Research ’Európai Konzor
cium a Politikai Kutatásért’
ECR ang jog European Court of Jus
tice Reports ’az Európai Bíróság je-
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leütései’ ♦ ang cím European Court 
Reports
E. C. R ./r envoi contre rembourse- 
ment ’elküldés utánvéttel’
ECRI ang European Commission 
against Racism and Intolerance 
’Rasszizmus és Intolerancia Elleni 
Európai Bizottság’
ECRM ang inf electronic character re
cognition machine ’elektronikus ka
rakter-felismerő gép’
e. cs. sport egyesületi csúcs
E. cs. sport Európa-csúcs 
ECS val ecuadori sucre ♦ ang Euro
pean communication satellite ’euró
pai távközlési műhold’ 
écs. közg értékcsökkenés 
ECSA ang European Community Ship
owners’ Association ’Európai Közös
ség Hajótulajdonosainak Szövetsége’ 
ECSC ang European Coal and Steel 
Community ’Európai Szén- és Acél
közösség’ —> CECA -* EGKS 
-3 ÉSZAK
ECT ang orv electroconvulsive the
rapy ’elektrokonvulzív terápia’ 
ECTRA ang European Committee of 
Telecommunications Regulatory Autho
rities ’Távközlési Szabályozóhatósá
gokkal Foglalkozó Európai Bizottság’ 
ECTS ang European credit transfer 
system ’európai kreditátszámítási 
rendszer’
ECTTC ang European Committee 
tor Telecomunication Testing Certi
fication ’Európai Távközlési Vizsgá
lattanúsítási Bizottság’
ECU orsz Ecuador ♦ ang közg tört Euro
pean currency unit ’európai valuta
egység’
ECWA ang Economic Commission 
for Western Asia ’ENSZ Nyugat
ázsiai Gazdasági Bizottság’

ECWP ang közg actual cost of work 
performed ’elvégzett munka aktuális 
költsége’
ed. sport elődöntő ♦ ang editor ’szer
kesztő’ ♦ ang edited ’szerkesztette’ ♦ 
lat editio ’kiadás’ ♦ lat editit ’szer
kesztette’
e. d. ang közg ex divident ’osztalékra 
való jogosultság nélkül’ 
éd./r éditeur ’kiadó, szerkesztő’ ♦ fr 
édition ’kiadás’
ED ang közg extra duty ’különvám’ ♦ 
lat orv effectiv dosis ’hatásos dózis’ 
EDA ang engineering design activi
ties ’műszaki tervezési tevékenységek’ 
EDASZ cég Észak-dunántúli Áram
szolgáltató Vállalat (ma Rt.)
EDB Egységes Demokratikus Balol
dal ♦ kém etilén-dibromid 
EDC ang European Defence Commu
nity ’Európai Védelmi Közösség’ 
ed. cit. lat editio citata ’idézett ki
adás’
EDCL ang cím Encyclopedic Dic
tionary of Chinese Linguistics 
EDDSZ Egészségügyben és Szociális 
Ágazatban Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezete (tört Egészségügyben 
Dolgozók Demokratikus Szakszerve
zete)
EDF ang European Development 
Fund ’Európai Fejlesztési Alap’
-* FED
edd. lat ediderunt ’kiadják’
e.-d.-g.fr entre-deux-guerres ’két há
ború közti’
EDG orv elektrodermatográfía ♦ ang 
inf electronic dot generation ’elekt
ronikus rácspont-kialakítás’
EDI ang chat everyone’s doing it 
’mindenki ezt csinálja’ ♦ ang inf elect
ronic data interchange ’elektronikus 
adatcsere’
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EDIA ang European Display Industry 
Association ’Európai Kijelzőipari 
Szövetség’
EDIS ang extended decentralised 
implementation system ’kiterjesztett 
decentralizált végrehajtási rendszer’ 
EDO RAM ang inf extended data out 
random access memory ’kiterjesztett 
adatkivitelű közvetlen elérésű me
mória’
ÉDOSZ Élelmezési Dolgozók Szak- 
szervezete
ÉDOSZSZ Élelmezésipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége 
EDP ang electronic data processing 
’elektronikus adatfeldolgozás’ ♦ fr  eau 
de parfüm ’parfüm’
EDRA ang European Digital Road
map Association ’Európai Digitális- 
autótérkép-szövetség’
EDRAHMJ chat ’ez de rossz, annyira 
hogy már jó’
eds. ang editors ’szerkesztők’
EDSL ang inf enhanced digital sub
scriber line ’bővített digitális előfize
tői vonal’
EDSZ Egészségügyi Dolgozók Szak- 
szervezete
ÉDSZ Élelmiszeriparban Dolgozók 
Szakszervezete
EDSZSZ Egészségügyben Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége 
ÉDSZSZ Élelmiszer-ipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége 
EDT fr  eau de toilette ’toalettvíz’ 
EDTA kém etilén-diamin tetraecetsav 
EDTV ang inf enhanced definition 
TV ’nagy felbontású tv’
EDU ang European Democratic Unió 
’Európai Demokrata Unió’ -» ÜDE ♦ 
ang Europol Drugs Unit ’Europol Ká
bítószeregység’
Educ. cím Educatio

EDV ném elektronische Datenverar
beitung ’elektronikus adatfeldolgozás’ 
ÉDV cég Észak-Dunántúli Vízművek 
Rt.
EDW ang Edelweiss Air (svájci légi- 
társaság)
EE közg emberi erőforrás ♦ ném közg 
Einfuhrerklärung ’behozatali nyilat
kozat’
E. E. lat Episcopus Episcoporum 
’a püspökök püspöke’ (a római pápa) 
E. E. [e. e.] ang errors expected ’téve
dések fenntartásával’ 
ée. évezred
EEA ang Ecuatoriana (ecuadori légi- 
társaság) ♦ ang European Economic 
Area ’Európai Gazdasági Térség’
-» EGT —> EWR ♦ ang European En
vironmental Agency ’Európai Kör
nyezetvédelmi Ügynökség’
EEB ang European Environmental 
Bureau ’Európai Környezetvédelmi 
Iroda’
EEBÉ Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezlet 
EEBD ang emergency escape brea
thing devices ’hajóelhagyási eszkö
zök’
EEC ang European Economic Com
munity ’Európai Gazdasági Közösség’ 
-> CEE -> EGK -* EWG 
EECA ang European Electronic Com
ponents Manufacturers Association 
’Európai Elektronikai Alkatrészgyár
tók Szövetsége’
EEE közg európai elszámolási egység 
EEF ném Europäische Entwicklungs
fonds ’Európai Fejlesztési Alap’
EEG orv elektroencefalográf 
EEGO egységes európai gazdasági 
oklevél
EEH közg elektronikus elszámolóház 
-» ACH
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EEIG ang European Economic Inte
rest Grouping ’Európai Gazdasági Ér
dekvédelmi Egyesülés’
EEJBi Európai Emberi Jogi Bizottság
EEK val észt korona
EEK észak-északkelet ♦ pszich éppen
észlelhető különbség
EEKH Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
EEM közg emberierőforrás-menedzs-
ment
EEMS ang inf electronic enhanced 
expanded memory specification ’fo
kozottan kiterjesztett memóriaspeci
fikáció’
EEO egységes európai okmány 
-* SEA
EEOC ang Equal Employment Op
portunity Commission ’Egyenlő Fog
lalkoztatási Lehetőségekkel Foglalko
zó Bizottság’
e. é. önk. egyéves önkéntes 
EEPCA ang European Electrical Pro
ducts Certification Association ’Euró
pai Villamostermék-tanúsítási Szö
vetség’
EEPROM ang inf ’electrically era
sable programmable read-only memo
ry ’elektromosan törölhető és progra
mozható csak olvasható tár’
EER ang energy efficiency ratio ’ener
giahatékonysági tényező’
EEROM ang inf electrically erasable 
read-only memory ’elektromosan tö
rölhető csak olvasható tár’
E. Ért. cím Erdészeti Értesítő 
eés.fiz  egyenértéksúly 
EESD ang energy, environment and 
sustainable development ’energia, 
környezet és fenntartható fejlődés’
E. E. S. T. ang Eastern European 
summer time ’kelet-európai nyári 
időszámítás’

EESZO egységes európai számítógé
pes oklevél
E. E. T. ang East European time 
’kelet-európai időzóna’
EET Energetikai Érdekegyeztető Ta
nács
EEVZ ang European Enhanced Ve
hicle-Safety Committee ’Európai Fo
kozott Járműbiztonsági Bizottság’ 
EEZ ang Eurofly (olasz légitársaság) 
ef. sport előfutam 
e. f. első fele
Ef. ném Einfuhr ’behozatal’
EF ang közg European Fund ’Európai 
Alap’ ♦ ang nyomd English finish (fél
fényes simított papír)
E. F./r économiquement faibles 
’rossz gazdasági helyzetben lévő’ ♦ 
fr  exonération fiscale ’adómentesség’ 
éf.jog életfogytiglani 
EFAG erdő- és fafeldolgozó gazdaság 
EfB jog elsőfokú bíróság 
ÉFB értékelést felügyelő bizottság 
EFC ang European Federation of 
Corrosion ’Európai Korróziószövet
ség’
EFCA ang European Venture Capital 
Association ’Európai Kockázatitőke- 
szövetség’
EFDÉSZ Egészségügyben Foglalkoz
tatottak Demokratikus Érdekvédelmi 
Szövetsége
EFDSZ Erdészeti és Faipari Dolgo
zók Szakszervezete 
EFE tört Erdészeti és Faipari Egye
tem ♦ tört Egyesített Fegyveres Erők ♦ 
sp Editorial Falange Espanole -  Agen
d a  de Információn General (spanyol 
hírügynökség^
Efédosz tört Építő-, Fa- és Építő
anyagipari Dolgozók Szakszervezete 
eff. effektiv ♦ ang effect ’hatás’ ♦ ang 
effective ’hatékony’ ♦ ang efficiency
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’hatékonyság’ ♦ lat effectus ’hatás’ ♦ 
ném effektiv ’hatékony’
EFF cím Egyetemi Fonetikai Füzetek 
♦ ang in/Electronic Frontier Founda
tion ’Elektronikushatár-alapítvány’ ♦ 
angközg extended financing facility 
’kibővített hitelkeret’
EFFC ang European Federation of 
Foundation Contractors ’Európai 
Mélyépítők Szövetsége’
EFFIE ang közg efficiency-effecti
veness ’eredményesség-hatékonyság’ 
EFGP ang The European Federation 
of Green Parties ’Európai Zöld Pár
tok Föderációja’
EFI Európai Folklórintézet 
EFK egészségügyi főiskolai kar 
EFK élelmiszer-ipari főiskolai kar 
EFKI Elektronikai és Finommecha
nikai Kutatóintézet 
EFL ang Eagle Air (tanzániai légitár
saság)
EFMA ang European Fertilizer Ma
nufactures Association ’Európai Mű
trágyagyártók Szövetsége’
ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékosok Or
szágos Érdekvédelmi Szövetsége 
ÉFOSZ Élelmiszer-feldolgozók Or
szágos Szövetsége
ÉFOSZFI Értelmi Fogyatékosok Or
szágos Szociális Foglalkoztatóintézete 
EFOTT Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozója 
EFP ang European Packaging Agency 
’Európai Csomagolási Szövetség’ 
EFPIA ang European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Asso
ciations ’Európai Gyógyszergyártók 
Szövetsége’
EFQM ang European Foundation for 
Quality Management ’Európai Minő
ségirányítási Alapítvány’
EFRAG ang European Financial Re

porting Advisory Group ’Európai 
pénzügyi tájékoztatási tanácsadó cso
port’
EFRTC ang European Federation of 
Railway Trackworks Contractors 
’Európai Vasútépítők Szövetsége’
EFS ang in f encrypting file system 
’titkosító fájlrendszer’
EFSA ang European Food Safety 
Authority ’Európai Élelmiszer-biz
tonsági Hatóság’
EFSIS ang European Food Safety 
Inspection Service ’Európai Élelmiszer
biztonsági Felülvizsgáló Szolgálat’ 
ÉFSZ Értelmi Fogyatékosok Szövet
sége
eFt [E Ft] ezer forint 
EFT ang közg electronic funds trans
fer ’elektronikus fizetőeszköz-átuta
lás’
eft/pos ang electronic funds transfer 
at point of sale ’elektronikus fizető
eszköz-átutalás a vásárlás helyén’ 
EFTA ang European Free Trade 
Association ’Európai Szabad Kereske
delmi Társulás’ -> AELE 
EFT AN egyetemi és főiskolai tan
könyv- és szakkönyvadatbázis 
EFTR egységes felsőoktatási tanul
mányi rendszer
EFTS ang electronic funds transfer 
system ’elektronikus fizetőeszköz-át
utalási rendszer’
e. g. lat exempli gratia ’például’
EG gk Egyenlítői-Guinea ♦ ném Euro
päische Gemeinschaft ’Európai Kö
zösség’ -» CE -* EC -» EK ♦ ném közg 
Einfuhrgenehmigung ’behozatali en
gedély’
EGA ang inf enhanced graphics adap
ter ’kiterjesztett grafikus adapter’ 
Égáz cég Észak-Dunántúli Gázszol
gáltató Vállalat (ima Rt.)
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EGB ENSZ Európai Gazdasági Bi
zottság —> ECE CEE 
EGCS ang inf extended graphic cha
racter set ’kibővített grafikai karak
terkészlet’
EGDN kém etilénglikol-dinitrát 
EGE Európai Gazdasági Egyesülés 
eGen ném eingetragene Genossen
schaft ’bejegyzett szövetkezet’ 
ÉGÉVOSZ Építőgépész Vállalkozók 
Országos Szakszövetsége 
EGF ang American Eagle (amerikai 
légitársaság) ♦ ang orv epidermal 
growth factor ’epidermális növekedési 
faktor’ ♦ lat cím Epicorum Graecorum 
Fragmenta
EGG orv elektrogasztrográfia
égh. éghajlat, éghajlati ♦ éghajlattan,
éghajlattani
EGHF Egri Hittudományi Főis
kola
ÉGI Energiagazdálkodási Intézet ♦ 
tört Élelmiszer-ipari Gazdasági Kuta
tóintézet
ÉGJ ang Eagle Canyon Airlines (ame
rikai légitársaság)
EGK Európai Gazdasági Közösség 
-> CEE -> EEC -» EWG 
EGKS ném Europäische Gemein
schaft für Kohle und Stahl ’Európai 
Szén- és Acélközösség’ —> CECA 
- » ECSC -> ÉSZAK 
EGM ang extraordinary general 
meeting ’rendkívüli közgyűlés’ 
EGNOS ang European geostationary 
navigation overlay service ’Európai 
geostacionárius navigációs átfedési 
szolgáltatás’
Egom.földr Esztergom 
Egom. Évi. cím Esztergom Évlapjai. 
Annales Strigoniensis 
Egom. Népak. cím Esztergomi Nép
akarat

Egom. Nszava cím Esztergomi Nép
szava
EGP val egyiptomi font ♦ ang in f ex
ternal gateway protocol ’külső átjáró- 
protokoll’
Egr. lat tört egregius ’méltóságos’
Egri Múz. Évk. cím Egri Múzeum Év
könyve
Egri Ped. Főisk. Évk. cím Egri Peda
gógiai Főiskola Évkönyve 
Egri Tanárk. Főisk. Fűz. cím Egri 
Tanárképző Főiskola Füzetei 
Egri Tanárk. Főisk. Tud. Közi. cím 
Egri Tanárképző Főiskola Tudomá
nyos Közleményei 
EGS chat egészségedre!
ÉGSZI Építésgazdasági és Szervezési 
Intézet
EGT Európai Gazdasági Térség 
-* EEA -» EWR
EGU ang Eagle Air (ugandai légitár
saság)
ÉGU Északi Gazdasági Unió 
EGVE Egészségügyi Gazdasági Veze
tők Egyesülete
egy. egyetem, egyetemi ♦ együttes 
Egy. cím Egyenlítő 
EGY orsz Egyiptom 
Egyen, cím Egyenlőség
egyes, egyesület, egyesületi ♦ egye
sült
egyet, egyetemes 
egyfelv. egyfelvonásos 
egyh. egyház, egyházi
Egyh. Értek. Tud. cím Egyházi Érte
kezések és Tudósítások 
egyhk. egyházközség, egyházközségi 
Egyh. Közi. cím Egyházi Közlöny 
Egyh. L. cím Egyházi Lapok 
egyhm. egyházmegye, egyházmegyei 
egyhműv. egyházművészet, egyház
művészeti
Egyh. T. cím Egyházi Tár
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egyhtört. egyháztörténet, egyháztör
téneti
Egyhtört. cím Egyháztörténet 
Egyh. Zeneműv. cím Egyházi Zene
művészet
Egy. Kr. L. cím Egyetemes Kritikai 
Lapok
egyl. egylet, egyleti
Egy. L. [Egy. Lapok] cím Egyetemi
Lapok
EGYOMI Egészségügyi Gyermek- 
otthonok Országos Módszertani Inté
zete
Egy. Phil. Közi. -> EphK. 
egys. egység, egységnyi 
egysz. zene egyszólamú 
EGYSZ Észak-magyarországi Gyár
iparosok Szövetsége 
EGYT cég Egyesült Gyógyszer- és 
Tápszergyár
Egy tv. jog az egyesülési jogról szóló 
törvény
EGYVB előre gyártott vasbeton 
eh. egyetemi hallgató, egyetemi hall
gatói ♦ e helyett
e. h. ném eigenhändig ’saját kezűleg’
EH. cím Esti Hírlap
E. H. ném Erste Hilfe ’elsősegély’
EHC kát elektronikai harc 
EHE Evangélikus Hittudományi 
Egyetem
ehem. ném ehemalig ’egykori’
EHEP cég Első Hazai Energiaport- 
fólió Rt.
EHF ang European Handball Fede
ration ’Európai Kézilabda-szövetség’ 
eho egészségügyi hozzájárulás 
EHGT jog elvi határozatok gazdasági 
perekben
EHÖK egyetemi hallgatók önkor
mányzata
EHR ang cím The English Historical 
Review

EHS ang electronic home shopping 
’elektronikus kereskedelem’
Eht.j'og az egészségügyi hozzájárulás
ról szóló törvény
EHT jog egységes hírközlési törvény 
El ang cím The Encyclopaedia of Is
lam ♦ ném cím Enzyclopaedia des 
Islam
E. I.fr  entreprise industrielle ’ipari 
vállalat’
ÉL -> ÉS [Él.]
E. I. A. ang East Indian Association 
’Kelet-indiai Társaság’
EIA ang environmental impact 
assessment ’környezetihatás-értéke- 
lés’ ♦ ang Evergreen International 
Airlines (amerikai légitársaság) ♦ ang 
inf Electronic Industries Association 
’Elektronikai Ipari Társaság’
EIB ang European Investment Bank 
’Európai Beruházási Bank’
EIC ang Euro Info Centre ’Európai 
Információs Központ’
EICAR ang European Institute for 
Computer Anti-Virus Research 
’Európai Számítógépes Antivírus- 
kutató Intézet’
EICC ang Euro Info Correspondence 
Centre ’Euro Info Levelezőközpont’ 
EICP ang közg European index of 
consumer prices ’európai fogyasztói 
árindex’
EID ang inf electronic identification 
’elektronikus azonosítás’
EIDA Euroatlanti Integrációért és 
Demokráciáért Alapítvány 
EIDE ang inf enhanced integrated 
drive electronics ’továbbfejlesztett in
tegrált meghajtóelektronika’
EIF ang European Investment Fund 
’Európai Beruházási Alap’ -* EBA 
eig. ném eigener ’saját’
EIGA ang European Industrial Gases
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Association ’Európai Iparigáz-szövet- 
ség’
Eigt. ném Eigentum ’tulajdon’ 
eigtl. ném eigentlich ’tulajdonképpen’ 
EIK Egyetemi Informatikai Központ 
EIN ang Aer Lingus (ír légitársaság) 
Einb. ném nyomd Einband ’kötés’ 
einf. ném einfach ’egyszerű’
Einf. ném Einführung ’bevezetés’ ♦ 
ném közg Einfuhr ’behozatal’ 
eingel. ném eingeleitet von ’bevezette’ 
Eink. ném Einkommen ’jövedelem’ 
Einl. ném Einleitung ’bevezetés’ 
einschl. ném einschließlich ’beleértve’ 
Einspr. ném Einspruch ’kifogás’ 
Einwdg. ném Einwendung ’kifogás’ 
Einz. ném Einzahlung ’befizetés’ 
EIONET ang European environment 
information and observation network 
’Európai környezeti információs és 
megfigyelőhálózat’
EIRENE ang European integrated 
railway radio enhanced network 
’európai integrált vasúti rádiórend
szerrel bővített hálózat’
EIS ang Euro Info Service ’Európai 
Információs Szolgálat’» ang inf exe
cutive information system ’végrehajtó 
információs rendszer’
EISA ang inf extended industry stan
dard architecture ’kiterjesztett ipari 
szabványú architektúra’ 
e. i. sz. ez idő szerint 
EISZ elektronikus információszolgál
tatás
é. í. t. és így tovább 
EIT Európai Integrációs Tanács 
EITC ang közg earned income tax cre
dit ’munkajövedelem utáni adóked
vezmény’
EIU Európai Idősek Uniója 
EIVRT cég Egyesült Izzólámpa- és 
Villamossági Rt.

EJ egészségkárosodási járadék * sport 
Európa Játékok
E. J.fr  expert juridique ’jogi szakértő’
EJ építményjegyzék
EJA ang Netjets Aviation (amerikai
légitársaság)
EJBO Alapítvány az Emberi Jogok és 
a Béke Oktatásáért 
EJEB Emberi Jogok Európai Bíró
sága
EJEE jog Az emberi jogok európai 
egyezménye -» ECHR 
EJF Eötvös József Főiskola 
EJFM Eötvös József Főiskola Műsza
ki Fakultás
EJFP Eötvös József Főiskola Pedagó
giai Fakultás
EJG Eötvös József Gimnázium 
ÉJI Művészeti Szakszervezetek Szö
vetségének Előadó-művészi Jogvédő 
Irodája
EJIL ang cím European Journal of
International Law
EJKVB Emberi Jogi, Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottság
EJM cím Eötvös József Művei
EJN ang European Judicial Network
’európai bírói hálózat’
EJÖM cím Báró Eötvös József Összes 
Művei
EJT ang cím European Journal of 
Theology
EJTIF tört Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola
EK egyetemi könyvtár ♦ Európai Kö
zösség —> CE -> EC -» EG ♦ sport 
Európa-kupa 
ék. [EK.] északkeleti 
é. k. éves korában 
EK élelmiszer-ipari kar 
EK [ék] északkelet 
EKA cég Elektromos Készülékek és 
Anyagok Gyára Rt. ♦ tört Ellenzéki
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Kerekasztal ♦ ang Equaflight Service 
(kongói légitársaság)
EKB Európai Központi Bank —> ECB 
♦ cég Európai Kereskedelmi Bank Rt. 
EKBR Európai központi bankok 
rendszere
EKD ném Evangelische Kirche in 
Deutschland ’németországi evangéli
kus egyház’
EKDSZ tört Élelmiszer-kereskedelmi 
Dolgozók Önálló Szakszervezete 
EKE Erdélyi Kárpát Egyesület ♦ Er
délyi Könyvegylet (Stockholm)
ÉKE Építőanyag-kereskedők Magyar-
országi Szövetsége
EKEA Első Közép- és Kelet-európai
Együttműködési Alapítvány
EK Évk. cím Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei
ÉKF Észak-magyarországi Környe
zetvédelmi Felügyelőség 
EKF BTK Eszterházy Károly Főisko
la Bölcsészettudományi Főiskolai Kar 
ÉKIG orv eletrokardiofonográfia 
EKF GTK Eszterházy Károly Főis
kola Gazdaság- és Társadalomtudo
mányi Főiskolai Kar 
EKF TTK Eszterházy Károly Főisko
la Természettudományi Főiskolai Kar 
EKG orv elektrokardiográf ♦ elektro- 
kardiogram -> ECG 
EKGP Egyesült Kisgazdapárt 
EKH Egységes Közlekedési Elatóság ♦ 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 
EKI Egészségügyi Készletgazdálko
dási Igazgatóság
EKK Elektronikus Kormányzati Köz
pont
EKKE Energiaklub Környezetvédel
mi Egyesület
EKm Jegyzőkönyv az Európai Közös
ségek kiváltságairól és mentességeiről 
EKM cég Ganz Elektromos Készülé

kek és Mérőműszerek Gyára ♦ exp
ressz készpénzátutalási megbízás 
ÉKM tört Építés- és Közmunkaügyi 
Minisztérium
ÉKME tört Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetem
ÉKN építőipari költségvetési norma 
EKO egyszerűsített kísérőokmány 
EKOSZ Erdélyi Körök Országos Szö
vetsége
Ékövízig Észak-magyarországi Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
EKP Európai Közös Piac *pszich ese
ményhez kötött potenciál ♦ ném 
Einkaufspreis ’vételár’
ÉKP Értékközvetítő és Képességfej
lesztő Program
EKR elektronikus közbeszerzési 
rendszer
Éksz. cím Magyar értelmező kéziszótár 
EKSz Az Európai Közösségről szóló 
szerződés
EKSZ tört Etelközi Szövetség 
ÉKSZ Építő- és szerelőipari kivitele
zési szabályzat
EKSZE Egészségügyi Kommuniká
ciós Szakemberek Egyesülete 
EKT Európai kutatási térség 
ÉKT építőipari költségszámítási táb
lázatok
EKTF tört Eszterházy Károly Tanár
képző Főiskola 
ekv. ekvivalens 
ékv. énekeskönyv 
EKW ném Eisenbahnkesselwagen 
’vasúti tartálykocsi’
el. elektronika, elektronikai ♦ elem, 
elemi ♦ ang elaboration ’kidolgozás’ 
El. cím Elindultunk 
EL sport Európa-liga ♦ ném Einfuhr
liste ’behozatali lista’
E. L ./r exportation libre ’szabad ki
vitel’
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él .fr  éliminatoire ’kiküszöbölő’
El. cím Életünk
ELA ang Eastland Air (ausztrál légi- 
társaság)
EL AL ang Israeli Airline (izraeli lé
gitársaság)
élab.fr  élaboration ’kidolgozás’
ElabGr. lat cím Elaboratior Gramma-
tica Hungarica (Révai Miklós)
ELABE közg eladott áruk beszerzési
értéke
elav. elavult
elb. elbeszélés
ELBEO tört Élelmiszer-ipari baleset
elhárító és egészségvédő óvó rendsza
bály
elb. költ. elbeszélő költemény 
ELC ang közg export letter of credit 
’exportakkreditív’
ELDO ang European Launcher De
velopment Organization ’Európai 
Hordozórakéta-fejlesztési Szervezet’ 
ELDR ang Group of the European 
Liberal, Democratic and Reform Par
ties ’Európai Liberális Demokrata és 
Reformpártok Csoportja’ (az EP libe
rális frakciója) 
életr. életrajz, életrajzi 
élett. élettan, élettani 
Elffr  cég Elf Aquitaine 
ELF ang inf extra low frequency 
’extraalacsony frekvencia’
El-Fatah pal Harakat el-Tahrir el- 
Falasztin ’Palesztinái Felszabadítási 
Mozgalom’
ELFT Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat
ELG ang Alpi Eagles (olasz légitár
saság)
Elgép cég tört Élelmiszer-ipari Gép
gyár és Szerelővállalat 
ELGI Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet

elh. elhangzott ♦ elhunyt
ELI ang in f external link interface
’külső kapcsolati interfész’
ELINCS ang European List of Noti
fied Chemical Substances ’Törzs
könyvezett vegyi anyagok európai 
jegyzéke’
ELINT ang kát electromagnetic intel
ligence ’elektromágneses felderítés’ 
Élip. Ért. cím Élelmiszeripari Értesítő 
Elip. M. tört Élelmiszeripari Minisz
térium
ELISA ang orv enzyme-linked immu
nosorbent assay ’immunoszorbent 
próba’
Elk. cím Életképek
ELKA Elektronikus Közigazgatás Al
bizottság
Elkis cég tört Elektronika Ipari Szö
vetkezet
ell. ellátott ♦ ellátta
ell. [ellő] ellátó
ELL ang Estonian Air (észt légitársa
ság)
Ella cég Első Lakáshitel Kereskedel
mi Bank Rt.
ellen, ellenőr ♦ ellenőrzés ♦ ellen
őrizte
ellenp. zene ellenpont 
ellő -> ell. [ellő]
Ellz. cím Ellenzék
elm. elmélet, elméleti ♦ elmélkedés 
élm. élmény
É1M tört Élelmezési Minisztérium 
ELMIB cég Első Magyar Infrastruk
túra Befektetési Rt.
Elmka cég Első Magyar Koncessziós 
Autópálya Rt.
ElmM tört Élelmezésügyi Miniszté
rium
Elmű cég Budapesti Elektromos Mű
vek Rt.
ein. elnök, elnöki ♦ elnevezés
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ELO ang Eurolot (lengyel légitársa
ság)
e. long, ang east longitude ’keleti 
hosszúság’
előzm. előzmény, előzménye 
ELP ang zene Emerson, Lake and 
Palmer
ELR ang cím European Law Review 
ELT ang electronic typewriter ’elekt
ronikus írógép’
ELTA ang Lithuanian News Agency 
(litván hírügynökség)
ELTE Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem
ELTE ÁJK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kar
ELTE BTK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi 
Kar
ELTE Évk. cím Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Évkönyve 
ELTE FTK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Fordító- és Tolmács- 
képző Központ
ELTE GYFK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bárczi Gusztáv Gyógy
pedagógiai Főiskolai Kar 
ELTE IK Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Informatikai Kar 
ELTE PPK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Pedagógiai és Pszicho
lógiai Kar
ELTE TÁTK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Társadalomtudományi 
Kar
ELTE TFK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Tanárképző Főiskolai 
Kar
ELTE TÓFK Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar
ELTE TTK Eötvös Loránd Tudo

mányegyetem Természettudományi 
Kar
elv. elválaszt, elválasztás 
ELV ang TANS (perui légitársaság) 
ELVIRA inf elektronikus vasúti in
formációs rendszer 
elvt. elvtárs, elvtársi 
ELY El A1 (izraeli légitársaság)
em. emelet, emeleti ♦ sport előmérkő- 
zés
e. m. lat eiusdem mensis ’ugyanebben 
a hónapban’
EM ang electromagnetic ’elektromág
neses’
E. M ./r effets mobiliers ’ingóságok’ 
EM tört Építésügyi Minisztérium 
EMA ang European Monetary Agree
ment ’Európai pénzügyi megállapodás’ 
EMAG cég tört Első Magyar Gazdasá
gi Gépgyár
e-mail ang electronic mail ’elektro
nikus levél’
EMART cég Első Magyar Reproduk
ciós Társulat Kft.
EMAS angközg eco-management and 
audit system ’környezetirányítási és 
auditrendszer’
Émász cég Észak-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat {ma Rt.) 
emb. embertan, embertani 
Emb. cím Az Ember 
Embers, cím Emberség 
EMB lat Editio Musica Budapest 
Embism. cím Emberismeret 
EMBL ang European molecular bio
logy laboratory ’európai molekuláris 
biológiai laboratórium’
EMC ang electromagnetic compatibi
lity ’elektromágneses összeférhetőség’ 
EMCA ang European Computer 
Manufacturers Association ’Európai 
Számítógépgyártók Egyesülete’ 
EMCEF ang European Mine Che
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mical and Energy Workers Federa
tion ’Bánya-, Energia- és Vegyipari 
Szakszervezetek Európai Szövetsége’ 
EMCF ang European Monetary Coo
peration Fund ’Európai Monetáris 
Együttműködési Alap’ —» EMEA 
EMD orv elektromechanikus disszo
ciáció
EMDSZ Első Magyar Direktmarke- 
ting-szövetség
eme fiz  elektromágneses egység 
EME Erdélyi Múzeum Egyesület ♦ fiz 
elektromotorikus erő 
ÉME közg éves munkaerőegység’
-> ALU -> AVU ♦ tört Építőipari Mű
szaki Egyetem ♦ tört Ébredő Magya
rok Egyesülete
EMEA Európai Monetáris Együttmű
ködési Alap -» EMCF ♦ ang European 
Agency for the Evaluation of Medici
nal Products ’Európai Gyógyszerérté
kelő Ügynökség’
EME Evk. cím Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület Évkönyve 
ÉMEF tört Élelmiszer-ipari Főiskola 
ÉMEFESZ tört Észak-amerikai Ma
gyar Egyetemisták és Főiskolások 
Egyesületeinek Szövetsége 
ÉMEFSZ tört Észak-amerikai Ma
gyar Egyetemisták és Főiskolások 
Szövetsége
emer. lat emeritus ’nyugalmazott’ ♦ 
ném emeritiert ’nyugalmazott’ 
Emergé cég tört Magyar Ruggyanta- 
árugyár
EMF ang electromagnetic field ’elekt
romágneses mező’
EMFTA ang Euro-Mediterranean 
Free Trade Association ’Euromedi- 
terrán Szabad Kereskedelmi Övezet’ 
EMG cég tört Elektronikus Mérőké
szülékek Gyára ♦ lat orv electromyo- 
graph ’elektromiográf

EMH európai mobilitási hét 
EMI Európai Médiaintézet ♦ Európai 
Monetáris Intézet ♦ ang electromag
netic interference ’elektromágneses 
interferencia’ ♦ ang European Mone
tary Institute ’Európai Monetáris In
tézet’ ♦ ang cég Electric and Musical 
Industries ♦ ol cég Ente Nazionale 
Indrocarburi
ÉMI Építésügyi Minőség-ellenőrző 
Intézet
EMIB cím Az erdélyi magyar iroda
lom bibliográfiája
EMIC ang European Microsoft Inno
vation Centre ’Microsoft Európai In
novációs Központ’
EMIH Egységes Magyarországi Izrae
lita Hitközség
EMÍL Erdélyi Magyar írók Ligája 
EMIR inf egészségügyi menedzsment 
információs rendszer ♦ inf egységes 
monitoring információs rendszer ♦ inf 
emissziós információs rendszer 
EMK Erdélyi Magyar Kezdeménye
zés ♦ erdőmérnöki kar 
EMKE tört Erdélyi (Erdélyrészi) Ma
gyar Közművelődési Egyesület 
EMKGKA Európai mezőgazdasági 
kiegyenlítési és garancia közös alap 
EMKTV Egyesült Magyar Kábeltele
vízió
eml. emlék ♦ emlékezés ♦ emlékmű ♦ 
említett
emlékv. sport emlékverseny 
emlk. emlékkönyv, emlékkönyvi 
EMM ang inf expanded memory 
manager ’kiterjesztett memória keze
lője’
EMMA Egységes magyar munkaügyi 
adatbázis
EMMS ang inf electronic mail and 
message system ’elektronikuslevél- és 
üzenettovábbító rendszer’



149 encikl.

EMNT Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
EMNyF. cím Egyetemi Magyar Nyel
vészeti Füzetek
EMO cég Első Magyar Olajtároló Rt. 
EMOGA Európai Mezőgazdasági Or
ganizációs és Garanciaalap 
EMOSZ Élelmezésipari Munkások 
Országos Szövetsége 
EMOTA ang European Mail Order 
and Distance Selling Trade Associa
tion ’Európai Áruküldők Egyesülete’ 
EMP Egészséges Magyarországért 
Párt
Empf. ném Empfänger ’átvevő’ 
empl. lat orv emplastrum ’tapasz’ 
empr./r empreinte ’lenyomat’
EMR Európai Monetáris Rendszer 
EMRFT Észak-Magyarországi Regio
nális Fejlesztési Tanács 
EMRA cég tört Első Magyar Rost- 
anyagművek Rt.
EMRZS Egyetemes Magyar Refor
mátus Zsinat
EMS ang environmental management 
system ’környezetirányítási rendszer’
♦ ang European Monetary System 
’Európai Monetáris Rendszer’ -» EWS 
-» SME ♦ ang Express Mail Service 
’Express Gyorspostaszolgálat’ ♦ ang 
inf enhanced messaging service ’képes 
üzenetek küldése és fogadása mobil- 
telefonról’ ♦ ang inf expanded memory 
specification ’bővített memóriaspeci
fikáció’
EMSZ tört Egyesült Magyar Szénbá
nyák
ÉMSZ Épületszigetelők és Tetőfedők 
Magyarországi Szövetsége 
EMSZO Egyházközösségi Munkás
szervezetek Szakosztálya 
EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudo
mányos Társaság ♦ ang European 
mean time ’közép-európai idő’

EMTEE -misszió Természetvédelmi 
Egyesület
ÉMTE sport tört Építők Munkás 
Testedző Egylet
EMU Együtt Magyarországért Unió ♦ 
ang East Asia Airlines (makaói légi- 
társaság) ♦ ang Economic and Mone
tary Union ’Gazdasági és Monetáris 
Unió -> GMU ♦ ang European Mone
tary Union ’Európai Monetáris Unió’ 
emuls. lat emulsio ’emulzió’
EMV cég tört Elektromechanikai Vál
lalat
ÉMV cég Észak-magyarországi Vegyi
művek
EMW ném cég Eisenacher Motoren
werke ’Eisenachi Motorgyár’
EMX ang Euromanx (brit légitársa
ság)
en. energetika, energetikai 
En kém etilén-diamin 
EN Egyesült Nemzetek -» NU —> UN  
-» VN ♦ ang European Norm/Stan- 
dard ’európai szabvány’ ♦ ném Euro
päische Norm ’európai szabvány’
E. N .fr économie nationale ’nemzeti
gazdaság’
é. n. év nélkül
ENA ang Eastern News Agency 
(bangladesi hírügynökség) ♦ ang 
Ethiopian News Agency (etióp hír- 
ügynökség) ♦ fr  École Nationale d’Ad- 
ministration (francia egyetem) 
enam. ang enamel ’zománc’ ♦ ang ena
melled ’zománcozott’
ENAR egyed-nyilvántartási és azono
sítási rendszer 
én. boh. énekes bohózat
enc. enciklika ♦ ang enclosure ’mel
léklet’ ♦ fr nyomd encart (nyomdai ív
be külön beillesztés) 
enc. [end.] ang enclosed ’melléklet’ 
encikl. enciklopédia ♦ enciklopédikus
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end. ang endosure ’melléklet’ 
end. -> enc. [end.] 
encyc. lat encyclopaedia ’enciklo
pédia’
encycl. ang encyclopedia ’enciklo
pédia’
ENEA ang European Nuclear Energy 
Agency ’Európai Atomenergia-ügy
nökség’
Ének. If). cím Éneklő Ifjúság 
Ének. Műnk. cím Éneklő Munkás 
Énekk. Sz. cím Énekkari Szemle 
eng. engedély, engedélyezte ♦ ang 
engineer ’mérnök’
Eng. ang English ’angol’
ENG orv elektroneurográfia ♦ ang 
England ’Anglia’
ENI ol cég Ente Nationale Idrocarburi 
(olasz kőolaj- és földgázipari vállalat) 
ENIAC ang inf electronic numerical 
integrator and calculator ’elektoni- 
kus, numerikus integráló- és számoló
gép’
ENIC ang European Network of In
formation Centers ’Európai Tájékoz
tató Központok Hálózata’ 
én. ját. énekes játék 
ENK cím Európa Nagy Korszakai ♦ 
or Énkor (orosz légitársaság) 
enl. ang enlarged ’bővített’
ENM tört Erdélyi Nemzeti Múzeum 
en m. p ./r en mains propres ’saját ke
zébe’
ÉNO értelmi fogyatékosok napközi 
otthona
ENOM Elektronikus Nomádok Or
szágos Mozgalma
ENP ang European neighbourhood 
policy ’európai szomszédságpolitika’ 
ENQ ang inf enquiry ’lekérdezés’ 
ENRC ang European Nuclear Re
search Centre ’Európai Atomkutató 
Központ’ -» CERN

ens. fr  ensemble ’együtt’
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
-> ONU -> OON -> OVN -> UNO 
ENSZ BT Egyesült Nemzetek Szer
vezete Biztonsági Tanács —» UNSC
ent. fr  entiérement ’egészen’
ÉNT Egyházközségi Nővérek Társa
sága, Szent Péter Apostol Leányai 
enth. ném enthaltend ’tartalmazó’ 
Entl. ném Entleiher ’kölcsönvevő’ 
entrep./r entrepreneur ’vállalkozó’ 
Entsch. ném Entscheidung ’határozat’ 
entspr. ném entsprechend ’megfelelő’ 
entw. ném entweder ’vagy’
ENV Europäische Vornorm ’európai
előszabvány’
én. vj. énekes vígjáték
eny. sport erőnyerő
ény. [Ény.] északnyugati
ÉNy [ény] északnyugat
eo.fr extraordinaire ’rendkívüli’
EO ang jog executive order ’törvény- 
erejű rendelet, végrehajtási rendelet’ 
EOB ang inf end of block ’blokk vége’ 
EOC ang inf end of chain ’lánc vége’ 
EOD ang inf end of data ’adatok vége’
e. o. e. —> E. & O. E. [e. o. e.]
EOE cím Erdélyi Országgyűlési Emlé
kek
EOF ang inf end of file ’állomány vége’ 
EOI orv elméleti oxigénigény 
EOJ ang end of job ’munka vége’
EOL ang cég Europe Online ♦ ang 
nyomd end of line ’sor vége’
EOM [e. o. m.] ang end of the month 
’a hónap vége’ ♦ every other month 
’kéthavonként’
EOM ang inf end of message ’üzenet 
vége’
EOMK agr egységes országos műtrá- 
gyázási kísérletek
EON ang chat everything or nothing 
’minden vagy semmi’
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EONR European Organisation for 
Nuclear Research ’Európai Nukleáris 
Kutatószervezet’ - » OERN 
EOQ ang European Organization for 
Quality ’Európai Minőségügyi Szer
vezet’
EOR ang inf end of record ’rekord 
vége’
EOT ang inf end of transmission ’át
vitel vége’
EOTA ang European Organisation 
for Technical Approvals ’Műszaki 
Engedélyek Európai Szervezete’ 
EOTC ang European Organization 
for Testing and Certification ’Euró
pai Vizsgálati és Tanúsítási Szervezet’ 
EOTR egységes országos térképrend
szer
EOX ang Eurotop 100-Index (holland 
tőzsdeindex)
EOV Egységes országos vetületi rend
szer
EOVA egységes országos vízszintes
alapponthálózat
Eö. cím Előőrs
EÖK egészségbiztosítási önkormány
zat
EÖK építőmérnöki kar 
EÖKIK Európai Összehasonlító Ki
sebbségkutatások Közalapítvány 
EÖTKE Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
e. p. egyházmegyés pap ♦ ang environ- 
menal protection ’környezetvédelem’
♦ lat editio princeps ’első kiadás’
EP Európai Parlament ♦ ang electro
nic publishing ’elektronikus kiadás’ ♦ 
ang estimated position ’becsült álla
pot’ ♦ ang European Parliament 
’Európai Parlament’ -» PE 
ép. építészet, építészeti ♦ épület ♦ 
fr  épitre ’levél’
Ep. cím Építünk

EP ang chat everything’s possible 
’minden lehetséges’
EPA Elektronikus Periodikaarchí
vum ♦ ang electronic plotting aid 
’elektonikus helyzetmeghatározási 
segédeszköz’ ♦ ang Environmental 
Protection Agency ’Környezetvédelmi 
Ügynökség’ (USA) ♦ ang European 
Parliamentary Association ’Európai 
Parlamenti Társulás’ —» EPT 
EpaM tört Építőanyag-ipari Miniszté
rium
EPC ang European Political Coope
ration ’Európai Politikai Együttmű
ködés’ ♦ ang inf electronic page com
position ’elektronikus oldalszerkesz
tés’
EPCIA ang European Passive Com
ponents Industry Association ’Euró
pai Passzívalkatrész-ipari Szövetség’ 
EPE Európai Politikai Együttműkö
dés
EPER ang European pollutant em- 
mision register ’Európai szennyező
anyag-kibocsátási nyilvántartás’
Ép. Ért. cím Építésügyi Értesítő 
EPF ang European Packaging Fede
ration ’Európai Csomagolási Szövet
ség’
Épfa cég tört Épületasztalos-ipari és 
Faipari Vállalat
Épfu cég tört Építőipari Szállítási Vál
lalat
EPG ang electrophotographic ’elekt- 
rofotográfiai’
Épgép cég tört Építőgépgyártó Válla
lat
EPH in f egyenpotenciálra hozó háló
zat
EphK. [Egy. Phil. Közi.] cím Egyete
mes Philológiai Közlöny 
EPI ang European Pollen Information 
’Európai Polleninformációs Szolgálat’
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EPIET ang European programme for 
intervention epidemiology training 
’Európai intervenciós epidemiológiai 
képzési program’ 
epil. lat epilógus ’utószó’ 
épil./r épilogue ’utószó’ 
épisc./r épiscopal ’püspöki’ 
epk. kát ezredparancsnok, ezredpa
rancsnoki
Éplak cég tört Épületlakatos-segédipa- 
ri Ktsz
EPM Együttélés Politikai Mozgalom
♦ ang inf enhanced performance mode 
’javított teljesítményű üzemmód’ 
EPMSZ Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem
EPMSZE Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetemi Egyesület 
EPO ang European Patent Office 
’Európai Szabadalmi Hivatal’
EPOSZ tört Egységes Parasztifjúság 
Országos Szövetsége 
ÉPP egyéni partnerségi program 
EPP-ED ang European Peoples Par
ties and European Democrats ’Euró
pai Néppártok és Európai Demokrata 
Pártok’ (képviselőcsoport)
EPQS ang European parking quality 
standard ’Európai parkolási minőségi 
előírások’
épr./r nyomd épreuve ’levonat’
EPr. ném Einzelpreis ’darabár’
EPRD ang European pogramme for 
reconstruction and development 
’Európai program az újjáépítésért és 
a fejlesztésért’
EPROM ang inf erasable program
mable read-only memory ’törölhető, 
programozható, csak olvasható tár’ 
EPS anginfe ncapsulated PostScript 
’beágyazott PostScript’ ♦ ang közg 
earnings per share ’osztalék/részvény’
♦ ang nyomd electronic plate scanner

’elektronikus lemezszkenner’ ♦ ang 
nyomd electronic prepress system 
’elektronikus prepressrendszer’ ♦ ang 
orv exophthalmos producing sub
stance ’szemkidülledést előidéző 
anyag’
EPSF ang inf encapsulated PostScript 
file ’beágyazott PostScript-állomány’ 
Épszer cég tört Építési és Szerelőipari 
Vállalat
Epszi Építésgazdasági és Szervezési 
Intézet
Épszü cég tört Építőipari Számítás- 
technikai és Ügyvitel-gépesítési Vál
lalat
EPT Európai Parlamenti Társulás 
-> EPA ♦ cég Első Pesti Telefontársa
ság Rt.
EPTA ang Expanded Programme of 
Technical Assistance ’ENSZ Kiter
jesztett Műszaki Segítségnyújtási 
Program’
ÉPTEK cég Építőipari Termelőesz
köz-kereskedelmi Vállalat 
EPTT cég Első Pesti Telefontársaság 
Épt .jog az értékpapírok forgalomba 
hozataláról, a befektetési szolgáltatá
sokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 
törvény
Ép. tv. jog az egyes értékpapírok nyil
vános forgalomba hozataláról szóló 
törvény
EPU ang European Payments Union 
’Európai Fizetési Unió’ ♦ ang Euro
pean Political Union ’Európai Politi
kai Unió’
ÉPÜSZ cég Épületeket Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft.
eq. ang equal ’egyenlő’ ♦ ang equip
ment ’felszerelés’ ♦ ang equity 
’részvény’
EQ ang emotion quotient ’érzelemhá
nyados’
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EQA ang Eagle Aviation (kenyai légi- 
társaság)
EQL ang Air Säo Tome e Principe 
(Säo Tómé és Príncipe-i légitársaság) 
EQNET ang European network for 
quality system assessment and certi
fication ’Minőségügyi rendszereket 
minősítők és tanúsítók európai háló
zata’
EQS ang European Committee for 
Quality System Assessment and Cer
tification ’Minőségügyi Rendszereket 
Minősítők és Tanúsítók Európai Bi
zottsága’
Equ lat csili Equuleus ’Csikó’
e. t.jog együttes rendelet ♦ fr  en route
’útban’
Er vegyj erbium
ER cím Erdélyi Ritkaságok ♦ ang 
everyday reality ’mindennapi valóság’ 
ErA lat Eremitae Augustini ’ágosto- 
nos remeték’
ERA ang European Radical Alliance 
’Európai Radikális Szövetség’ ♦ ang 
European Regions Airline Associa
tion ’Európai Regionális Légitársa
ságok Szövetsége’ ♦ ang European Ro
togravure Association ’Európai Mély
nyomtatók Szövetsége’
ERACT ang inf error action ’hibamű
velet’
ÉRÁK Észak-magyarországi Regio
nális Átképző Központ 
ÉRÁTI cég tört Érc- és Ásványbányák 
Tervezőirodája
Erasmus ang European Community 
action scheme for the mobility of 
university students ’Az Európai Kö
zösség egyetemi hallgatók mobilitását 
szolgáló cselekvési terve’
ERBM ang kát extended range bal
listic missile ’megnövelt hatótávolsá
gú ballisztikus rakéta’

ERBE cég tört Erőmű-beruházási Vál
lalat
ERC ang European Radiocommuni
cations Committee ’Európai Rádió
távközlési Bizottság’ *sp Esquerra 
Republicana de Catalunya ’Katalán 
Köztársasági Baloldal’ (politikai párt 
Spanyolországban)
ERCC ang in f error checking and 
correcting ’hibaellenőrzés és javítás’ 
ERCIM ang European Research Con
sortium for Informatics and Mathe
matics ’Európai Informatikai és Ma
tematikai Kutatókonzorcium’
ERCOD ang inf error code ’hibakód’ 
ERCP orv endoszkópos retrográd 
cholangiopancreatogaphia 
érd. erdészet, erdészeti 
Érd. cím Erdély
ÉRD ang inf emergency repair disk 
’helyreállítható lemez, javítólemez’ 
Érdért cég Erdőgazdasági és Faipari 
Termékeket Értékesítő és Feldolgozó 
Vállalat {ma Erdészeti és Faipari Ter
mékeket Értékesítő és Feldolgozó Rt.) 
ERDF ang European Regional Deve
lopment Fund ’Európai Regionális 
Fejlesztési Alap’
Érd. Fi. cím Erdélyi Fiatalok 
Érd. Figy. cím Erdélyi Figyelő 
Érd. Fi. Falufüz. dm Erdélyi Fiatalok 
Falufüzetei
Erd. H. cím Erdélyi Hírlap 
Érd. Hel. cím Erdélyi Helikon 
Érd. Hír. cím Erdélyi Híradó 
Érd. írod. Sz. cím Erdélyi Irodalmi 
Szemle
Érd. Isk. cím Erdélyi Iskola 
Erd. L. cím Erdélyi Lapok 
Erd. M. Hírv. cím Erdélyi Magyar 
Hírvivő
Érd. Mság. cím Erdélyi Magyarság 
Érd. Múz. cím Erdélyi Múzeum
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Erd. Múz. Egyl. Erdélyi Múzeum 
Egylet
Erd. Múz. Évk. cím Az Erdélyi Múze
um Egylet Évkönyve 
Erd. N. cím Erdélyi Napló 
Erdőterv cég tört Erdőgazdasági és 
Faipari Tervezőiroda 
Erd. Prot. Közi. cím Erdélyi Protes
táns Közlöny
Erd. Prot. L. cím Erdélyi Protestáns 
Lap
Érd. Sz. cím Erdélyi Szemle 
Érd. Társ. cím Erdélyi Társadalom 
Érd. Tud. dm  Erdélyi Tudósító 
Érd. Tud. Fűz. cím Erdélyi Tudomá
nyos Füzetek
Érd. Tud. Int. Évk. cím Az Erdélyi 
Tudományos Intézet Évkönyve 
Érd. Újs. cím Érdekes Újság 
Érd. Vas. cím Erdélyi Vasárnap 
Érd. Zenev. cím Erdélyi Zenevilág 
ered. eredet, eredeti ♦ eredetileg ♦ ere
detű
ered. fog. lev eredeti fogalmazvány 
ered. más. lev eredeti másolat 
ered. tiszt, lev eredeti tisztázat 
éretts. érettségi ♦ érettségizett 
Erf. ném Erfüllung ’teljesítés’
ERF ang European Union Road Fede
ration ’Európai Unió Útügyi Szövetség’ 
ERFA Európai Regionális Fejlesztési 
Alap
Erfaterv cég Erdészeti és Faipari Ter
vező és Mérnöki Szolgáltató Kft. 
erfdl. ném erforderlich ’szükséges’
Erg. ném Ergänzung ’kiegészítés’ 
erg. ném ergänze ’egészítsd ki’
ERG orv elektroretinogram ♦ orv 
elektroretinográfia ♦ or Avianergo 
(orosz légitársaság)
ERGO ang European research gate
way on-line ’európai online kutatási 
portál’

ERH ang ERA Aviation (amerikai lé
gitársaság)
Eri lat csili Eridanus ’Eridánusz’
ERI orsz Eritrea
ERIC ang Educational Resources 
Information Center ’Oktatási Anya
gok Információs Központja’
ERIK Erőművek Ipari Központja ♦ 
Evangélikus Regionális Ifjúsági Köz
pont
ERISZ Erdővidéki Ifjúsági Szervezet
Erk. ném Erkenntnis ’ítélet’
érk. érkezés, érkezési
Erkl. ném Erklärung ’magyarázat’
erl. ném erledigt ’elintézve’
ERL ang Euralair (francia légitársaság) 
Erm. ném Ermessen ’mérlegelés’
ERM ang közg exchange rate 
mechanism ’átváltási rendszer’ 
ÉRMÉS ang European radio message 
system ’európai rádiós üzenetközvetí
tő rendszer’
erm. Pr. ném ermäßigter Preis ’leszál
lított ár’
ERŐ ang Sun d’Or International 
Airlines (izraeli légitársaság)
Erő cím Az Erő
ERP Egészségügyirendszer-fej lesztési 
Program ♦ ang European Recovery 
Program ’európai újjáépítési prog
ram’ (Marshall-terv) ♦ ang közg 
enterprise resource planning ’vállalati 
erő forrás-tervezés’ *angpszich event- 
related potentials ’eseményhez kap
csolódó potenciálok’
ERR ang közg economic rate of return 
’gazdasági megtérülési ráta’
ERRC ang European Roma Rights Cen
ter ’Európai Roma Jogok Központja’ 
érs. érsek, érseki
ERS ang European Respiratory Society 
’Európai Tüdőgyógyász-társaság’ 
ÉRT ang Eritrean Airlines (eritreai
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légitársaság) ♦ ang közg excess reten
tion tax ’többlet-visszatartási adó’ 
ért. értekezés ♦ értelem, értelemben ♦ 
értékesítés, értékesítési ♦ értékesítő 
Ért. cím Értesítő
ERTA ang European Road Transport 
Agreement ’Európai közúti szállítási 
megállapodás’
Érti Erdészeti Tudományos Intézet 
ERTICO ang European Road Trans
port Telematics Implementation 
Coordination Organization ’Európai 
Közúti Telematikai Alkalmazásokat 
Koordináló Szervezet’
ERTMS ang European rail traffic 
management system ’Európai vasúti 
forgalomirányítási rendszer’
Ertr. ném Ertrag ’jövedelem’
ÉRTS ang earth resources technology 
satellite ’erőforrás-kutató műhold’ 
ÉrtSz. cím A magyar nyelv értelmező 
szótára
ÉRV orv exspirációs rezerwolumen 
erw. ném erweitert ’bővített’
Es vegyj einsteinium 
es. esetleg
ES gk Salvador ♦ orv elektrosokk ♦ ang 
European Standard ’európai szab
vány’ -> EN ♦ ném Elektronstrahl 
’elektronsugár’
ES [EL] cím Élet és Irodalom 
ESA orsz Salvador ♦ ang European 
Space Agency ’Európai Űrkutatási Hi
vatal’ ♦ ang közg European system of 
integrated economic accounts ’integrált 
nemzeti számlák európai rendszere’ 
ESAF ang közg enhanced standard 
adjustment facility ’továbbfejlesztett 
szerkezetátalakítási hitelkeret’
ESB ang Empire State Building 
esc ang inf escape (programmegszakí
tó billentyű)
Esc val portugál escudo

ESC sport Erzsébetvárosi Sport Club 
♦ ang European Shooting Confede
ration ’Európai Sportlövőszövetség’ ♦ 
ang Economic and Social Committee 
’Gazdasági és Szociális Bizottság’ 
->GSZB
ESC sport Építők Sport Club 
ESCAP ang Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 
’ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gaz
dasági és Szociális Bizottság’
ESCB ang European System of Cent
ral Banks ’Központi Bankok Európai 
Rendszere’ -> KBER 
ESDI ang European Security and De
fense Identity ’Európai Biztonsági és 
Védelmi Identitás’
ESDP ang European Security and 
Defense Policy ’európai biztonság- és 
védelempolitika’ ♦ ang European 
spatial development perspectives 
’európai területi fejlődés perspektívái’ 
ese fiz elektrosztatikus egység 
ESE Európai stabilitási egyezmény ♦ 
ang inf extensible storage engine ’bő
víthető tárolási motor’
ESF orv erythropoesist stimuláló fak
tor ♦ ang European Science Founda
tion ’Európai Tudományos Alapít
vány’ *ang European Social Fund 
’Európai Szociális Alap’ ♦ sp Estafeta 
Carga Aerea (mexikói légitársaság) 
ESI ang közg employee satisfaction in
dex ’alkalmazottak elégedettségi indexe’ 
ESIA ang European Semiconductor 
Industry Association ’Európai Félve
zető-ipari Szövetség’
ESIGN ang inf electronic signatures 
’elektronikus aláírás’
ESINET ang European Space Incu
bators Network ’európai űrinkubá- 
tor-hálózat’
ESK sport tört Egyetértés Sportklub ♦
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ang SkyEurope Airlines (szlovák légi- 
társaság)
ESKI Egészségügyi Stratégiai Kuta
tóintézet
ESL ang English as a second lan
guage ’az angol mint idegen nyelv’ 
ESMTK sport Erzsébeti Spartacus 
Munkás Testedző Kör 
ESŐ ang European Southern Obser
vatory ’Európai Déli Obszervatórium’ 
♦ ang European Standardisation Orga
nisations ’Európai Szabványügyi 
Szervezetek’
ESOMAR ang European Society for 
Opinion Surveys and Market Re
search ’Európai Közvélemény- és 
Piackutató Társaság’
ÉSOSZ Értelmi Sérültek és Segítőik
Országos Szövetsége
esp. esperes, esperesi ♦ ang especially
’különösen’
ESP val tört spanyol peseta ♦ orsz Spa
nyolország
Esprit ang European strategic prog
ramme for research and development 
’Európai stratégiai program informa
tikai technológiai kutatásra’
Esq. ang Esquire ’úr’
ESRIN ang European Space Research 
Institute ’Európai Űrkutatási Intézet’ 
ESRO ang European Space Research 
Organization ’Európai Űrkutatási 
Szervezet’
ESS ang in f electronic switching sys
tem ’elektronikus kapcsolórendszer’ 
ESSA ang environmental survey 
satellite ’környezetkutató műhold’ 
ESSO ang cég Standard Oil Company
E. S. T. ang eastern standard time 
’keleti időzóna’ (USA) 
est. ang established ’alapítva’ ♦ ang 
establishment ’intézmény’ ♦ ang esti
mated ’becsült’

EST gk Észtország ♦ orsz Észtország 
ESTA ang European Science and 
Technology Assembly ’Európai Tudo
mány és Technológia Testületé’ ♦ ang 
European Steel Tube Association 
’Európai Acélcsőszövetség’
ESTEC ang European Space Techno
logy Centre ’Európai Űrtechnikai 
Központ’
Esti Bp. cím Esti Budapest 
Esti H. cím Esti Hírlap 
Esti L. cím Esti Lapok 
Esti Újs. cím Esti Újság 
Esti Újs. Vas. cím Esti Újság Vasár
napja
ESWL orv extrakorporális lökéshul
lámokkal végzett vesekőzúzás 
esz. [e. sz.] nyelv egyes szám 
é. sz. északi szélesség 
ESZA Európai Szociális Alap 
ÉSZAK Európai Szén- és Acélközös
ség -> CECA -> ECSC -» EGKS 
Északmo. cím Északmagyarország 
ESZB ejtőernyős szakbizottság 
ESZBE Európai Szövetkezeti Bankok 
Egyesülete
ESZC Erdélyi Szépmíves Céh 
ESZCSM tört Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztérium 
ESzE Európai szabadalmi egyezmény 
ESZE tört Egyesült Szakszervezeti El
lenzék
ESZF érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat
ESZFH Európai Személyzeti Felvéte
li Hivatal
Eszgép cég tört Esztergomi Szerszám- 
gépgyár
ESZHF Esztergomi Hittudományi 
Főiskola
ESZI Egészségügyi és Szociális Inté
zet ♦ Energetikai Szakképzési Inté
zet
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ESZJE Egyetemes szerzői jogi egyez
mény
eszk. eszköz
ESZK építészmérnöki kar 
eszkat. eszkatologikus 
Eszm. cím Eszmélet 
ESZME tört Erdélyi Szemle Munka
társainak Egyesülete 
ÉSZOSZ Értelmi Sérültek és Szak
dolgozók Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége 
eszp. eszperantó
ESZP Európai Szocialista Pártok 
ESZR inf tört Egységes számítógép- 
rendszer (a KGST számítógépes 
rendszere)
ESZSZ Európai Szakszervezetek Szö
vetsége
ESZSZK tört Észt Szocialista Szovjet
köztársaság
észt. esztétika, esztétikai 
ÉSZT Erdészeti Szaporítóanyag-ter
méktanács
ÉSZT Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés
ÉSZTÉ mat ezres-százas-tízes-egyes 
ESZTER erőszakos szexuális táma
dást elszenvedettek rehabilitációja 
ESZTI Egészségügyi Szakképző és 
Továbbképző Intézet 
ESZTIF tört Esztergomi Tanítóképző 
Főiskola
ESZTIK tört Egészségügyi Szerve
zési, Tervezési és Információs Köz
pont
Észt. Sz. cím Esztétikai Szemle 
ESZTT Egészségügyi Szakképzési és 
Továbbképzési Tanács 
et. elvtárs, elvtársi 
Et kém etil
Ét .jog az élelmiszerekről szóló tör
vény ♦ fr  État ’állam’
ET tört Elnöki Tanács ♦ Európa Ta

nács -> CE -» EC ♦ cím Az ember tra
gédiája *gk Egyiptom 
ÉT érdekegyeztető tanács ♦ Északi 
Tanács
ÉT. [ÉTud.] cím Élet és Tudomány
E. T. ang extra-terrestrial ’földön
kívüli’
ETA [e. t. a.] ang estimated time of 
arrival ’várható érkezési idő’
ETA Evangélikus Teológiai Akadé
mia ♦ cím Erdélyi történelmi adatok ♦ 
ang European Technical Approval 
’európai műszaki engedély’ ♦ ang 
event tree analysis ’esetfaelemzés’ ♦ 
baszk Euzkadi ta Azkatasuna ’Baszk 
Nemzet és Szabadság’
ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapítvá
nyok Országos Szövetsége 
ETAJ Egységes termék- és árjegyzék 
et al. lat et alia ’és más módon’ ♦ lat et 
alii ’és mások’ *fr et autres ’és mások’ 
ETB val etiópiai birr 
etc. lat et cetera ’és a többi’
ETC sport tört Erzsébeti Torna Club ♦ 
ang estimated time of completition 
’várható befejezési idő’ ♦ ang Euro
pean Tea Committee ’Európai Tea
bizottság’ ♦ ang European transient 
cycle ’európai nem stacionárius ciklus’ 
ETCS ang European train control 
system ’európai vasút-ellenőrzési 
rendszer’
ETD ang Etihad Airways (egyesült 
arab emírségekben légitársaság)
ETD [e. t. d.] ang estimated time of 
departure ’várható indulás’
ETE Energiagazdálkodási Tudomá
nyos Egyesület
ÉTÉ Építőipari Tudományos Egye
sület
ÉTÉGI cég tört Építéstechnikai és 
Építésgazdasági Iroda
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ETF ang European Training Founda
tion ’Európai Oktatási Alapítvány’ ♦ 
ang European Transport Workers’ 
Federation ’Európai Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szövetsége’
ETFR agr egységes terület alapú fize
tési rendszer
Ét. Frang./r cím Etudes Franchises 
ETGYSZ Egészségügyi Termékek 
Gyártóinak Szövetsége 
ETH gk Etiópia ♦ orsz Etiópia ♦ ang 
Ethiopian Airlines (etiópiai légitár
saság)
Ethn. cím Ethnographia 
Ét. Hongt.fr cím Etudes Hongroises 
ÉTI tört Erdélyi Tudományos Intézet 
♦ sport tört Egyesített Tiszti Iskolák 
Honvéd Sport Egyesülete 
ÉTI Építéstudományi Intézet 
ETII Európa Tanács Ifjúsági Igazga
tósága
ETK egységes termékazonosító kód ♦ 
Európai Tájékoztatási Központ ♦ 
Európai Tanulmányi Központ 
ÉTK élelmiszer-tudományi kar ♦ Épí
tésügyi Tájékoztatási Központ 
ETKPP tört Egyesült Történelmi 
Kisgazda- és Polgári Párt 
ETMR egységes távmérési rendszer 
etn. etnikai ♦ etnikum ♦ etnográfia, 
etnográfiai
etnol. etnológia, etnológiai 
ETNS ang European telephony num
bering space ’európai telefonszámozá
si tartomány’
ETO egyetemes tizedes osztályozás
—> CDU —> UDC ♦ sport Győri Rába
Egyetértés Torna Osztály
etol. etológia, etológiái
ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó
Szolgálati Egyesülés
ETR ang Eastern Test Range ’Keleti
Lőtér’ (amerikai űrközpont)

ETREL/r cím Études Théologiques 
et Religieuses
ETS ang inf European Telecommuni
cation Standard ’európai távközlési 
szabvány’
Éts fr  établissement ’üzem’ 
et seq. lat et sequens ’és a következő’ 
et seqq. lat et sequentia ’és a követ
kezők’
ETSI ang m/European Telecommu
nication Standard Institute ’Európai 
Telekommunikációsszabvány-intézet’ 
ETSO ang Association of European 
Transmission System Operators 
’Európai Rendszerirányítók-Üzemel- 
tetők Társaságainak Szövetsége’
EtSz. cím Magyar etymologiai szótár 
(Gombocz Zoltán -  Melich János) 
ETT tört Egészségügyi Tudományos 
Tanács
ÉTT érzékeny természeti területek 
célprogramja
ETTA Egyetemes Távközlési Támo
gatási Alap
ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat 
ETTU ang European Table Tennis 
Union ’Európai Asztalitenisz-szövet
ség’
ETUC ang European Trade Union 
Confederation ’Európai Szakszerve
zeti Szövetség’
ÉTud. -> ÉT. [ÉTud.]
Etv. jog az egyes fontos tisztségeket 
betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 
törvény *jog az egyéni vállalkozások
ról szóló törvény *jog az erdőről és az 
erdő védelméről szóló törvény 
Étv. jog a kárpótlási jegyek életjára
dékra váltásáról szóló törvény * jog 
az építésügyről szóló törvény 
etw. ném etwas ’valami’
ETX ang end of text ’szöveg vége’
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ety ang etymological ’etimológiai’ ♦ 
ang etymology ’etimológia’
Eu vegyj europium 
EU Európai Unió ♦ ang European 
Union ’Európai Unió’ —> UE ♦ ang 
chat everything unbelievable ’minden 
hihetetlen’
E. U. A. [EUA]/r États-Unis d’Amé- 
rique ’Amerikai Egyesült Államok ♦ 
sp Estados Unidos de America ’Ame
rikai Egyesült Államok’ -> AeÁ 
-> USA -> V. St. v. A.
EUA ang közg European unit of ac
count ’európai elszámolási egység’ 
EUB cég Európai Utazási Biztosító Rt. 
EUCD ném Europäische Union 
Christlicher Demokraten ’Európai 
Kereszténydemokrata Unió’ -» UECD 
-> UEDC
Eucepa ang European Liaison Com
mittee for Pulp and Paper ’Európai 
Cellulóz- és Papíripari Egyesületek 
Szövetsége’
euch, eucharisztia, eucharisztikus 
Euch, cím Eucharisztia 
EUF ang kát European Union-led 
forces ’EU által vezetett erők’
EUH fr Euralair Horizons (francia lé
gitársaság)
EUI ang European University Insti
tute ’Európai Egyetemi Intézet’
EUIA EU-integrációs Albizottság 
EUIC ang European Union Informa
tion Centre ’EU Információs Köz
pont’
EUISS ang European Union Institute 
for Security Studies ’EU Biztonságpo
litikai Kutatóintézet’
EUISZ Európai Üzleti Ismeretek
Szakközépiskolái a
EUJ ang EU Jet (ír légitársaság)
EUK ang Air Atlanta Europe (brit lé
gitársaság)

EUKK Európai Unió Kommuniká
ciós Közalapítvány 
EUKT ang kát EU katonai törzse 
EULA ang inf end user licence agree
ment ’végfelhasználói licencszerző
dés’
EUMC ang European Monitoring 
Centre ’Európai Ellenőrző Központ’ 
EUME európai méretegység 
Eumetsat ang European Organisation 
for the Exploitation of Meteoroligical 
Satellites ’Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete’ 
EUMM ang European Union moni
toring mission ’EU megfigyelő misz- 
sziója’
EUN Európai Uniós Nagybizottság 
EUÖB EU ökocímke-bizottsága 
EUP ang Euroair (görög légitársaság) 
euph. ang euphemistic ’eufemisz
tikus’
Euphin ang European Union health 
information network ’EU egészségi 
információs hálózat’
EUPIK Európai Uniós Pályázati In
formációs Központ 
EUPM ang European Union police 
mission ’EU rendőri missziója’ 
EUPSZSZ Európai Uniós Pályázati 
Szakértők Szövetsége 
eur.fr européen ’európai’ ♦ ném euro
päisch ’európai’
Eur. ang Europe ’Európa’
EUR val euró
Euratom ang European Atomic 
Energy Community ’Európai Atom
energia-közösség’ —> CEEA 
Eureka ang European Research 
Coordinating Agency ’Európai Kuta
tásegyeztető Ügynökség’
Eures ang European Employment 
Services ’Európai Foglalkoztatási 
Szolgálat’
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Euribor ang közg Euro Interbank Of
fered Rate ’euro bankközi ajánlati ka
matlába’
Eurima European Insulating Mate
rials Manufacturers Association 
’Európai Szigetelőanyag-gyártók Szö
vetsége’
Eurogoos ang European Global 
Ocean Observation System ’európai 
globális óceánfigyelő rendszer’ 
Euromicro ang European Association 
for Microprocessing and Microprog
ramming ’Európai Mikrofeldolgozási 
és Mikroprogramozási Társaság’ 
Euromil ang European Organisation 
of Military Associations ’Katonai Szö
vetségek Európai Szervezete’ 
Euronorm Az Európai Szén- és Acél
közösség szabványa 
EUR-OP ang Office for Official Pub
lications of the European Commu
nities ’Az Európai Közösségek Hiva
talos Kiadványainak Hivatala’ 
EUROPIA ang European Petroleum 
Industry Association ’Európai Kőolaj
ipari Szövetség’
Europol ang European Police Office 
’Európai Rendőri Hivatal’
Eurostat ang European Statistical 
Agency ’Európai Statisztikai Hivatal’ 
EUS ang Eurasia Aircompany (orosz 
légitársaság)
EUSC ang European Union Satellite 
Centre ’EU Műholdközpont’ 
EUSIDIC ang European Association 
of Information Services ’Információs 
Szolgáltatók Európai Szövetsége’
Eu. Sz. cím Európai Szemle 
EUSz Az Európai Unióról szóló szer
ződés (Treaty on European Union) 
EÚT Európai Újpestért Társaság 
Eutelsat ang European Telecommu
nications Satellite Organisation

’Európai Műholdas Távközlési Szer
vezet’
Eu. Tűk. cím Európai Tükör 
Eu. U. cím Európai Utas 
EUV ang csili extreme ultra violet 
’extrém ultraviola sugárzás’ 
eü. egészségügy, egészségügyi 
EÜAI kát Egészségügyialkalmasság- 
vizsgáló Intézet
EÜB Európai Ügyek Bizottsága 
Eüber cég tört Egészségügyi Beruhá
zási Vállalat
Eü. Közi. cím Egészségügyi Közlöny 
EüM Egészségügyi Minisztérium 
Eütv. jog az egészségügyről szóló tör
vény
ev. evangélikus ♦ ném evangelisch 
’evangélikus’ 
e. v. egyéni vállalkozó 
eV fiz elektronvolt 
e. V. ném eingetragener Verein ’be
jegyzett egyesület’
Ev.fr Evangile ’evangélium’
EV egységes vámokmány -» SAD ♦ 
ang közg economic value ’gazdasági 
érték’
E. V. cím Egyedül Vagyunk 
év érintésvédelem, érintésvédelmi 
eva közg egyszerűsített vállalkozói adó 
ÉVA kém etilén-vinil-acetát kopoli- 
mer ♦ ang EVA Airways Corporation 
(tajvani légitársaság) ♦ ang extra 
vehicular activity ’űrhajón kívüli te
vékenység’
evang. evangélista ♦ evangélium, 
evangéliumi
EVBMVK Esztergom Város Babits
Mihály Városi Könyvtára
Ev. Csal. L. cím Evangélikus Családi
Lapok
Ev. E. cím Evangélikus Elet
Ev. Egyh. É. cím Evangélikus Egyházi
Élet



161 EWR

Ev. Egyh. Isk. cím Evangélikus Egy
ház és Iskola
Ev. Egyh. Sz. cím Evangélikus Egyhá
zi Szemle 
évf. évfolyam 
évford. évforduló 
evg. ang evening ’este’
Évig cég Egyesült Villamosgépgyár 
Évig SE sport tört Egyesült Villamos
gépgyár Vasas Dinamó Sport Egyesület 
Evisz tört Építőipari Villanyszerelő 
Szövetkezet
Évízig Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság
EVK Európai Védelmi Közösség ♦
sport Európai Vásárvárosok Kupája
évk. évkönyv
Evk. cím Évkönyv
Ev. L. cím Evangélikusok Lapja
ev.- luth. ném evangelisch-lutherisch
’evangélikus-lutheránus’
EVM cég Egyesült Vegyiművek Rt. 
EVM tört Építésügyi és Városfejlesz
tési Minisztérium
EVMSZ Erdélyi Világszövetség Ma
gyarországi Szervezete 
Évn. Sz. cím Évnegyedi Szemle 
ÉVOSZ Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetsége
EVP ném Europäische Volkspartei 
’Európai Néppárt’
Evq fr évéque ’püspök’
EVR ang inf electronic video recor
ding ’elektronikus képrögzítés’ 
ev.-ref. ném evangelisch-reformiert 
’evangélikus-református’
EVSE sport Edelényi Városi Sport
egyesület
EVSZ Erdélyi Világszövetség 
EVT Egyházak Világtanácsa —> COE
-> wcc
EVTK sport Erzsébeti Vasas Testedző 
Kör

evtl. ném eventuell ’esetleg’
EVTSZ elméleti villamosságtan tan
szék
evy ang every ’minden’
EvZ ném Evidenzzahl ’nyilvántartási 
szám’
E. W. angföldr England and Wales 
’Anglia és Wales’
Ew. ném Einwohner ’lakos’
Ew(r). ném Euer/Euere ’ő-’ (méltósá
gok megszólítása)
EW ang kát electronic warfare ’elekt
ronikai hadviselés’
EWA ang European Welding Associa
tion ’Európai Hegesztési Szövetség’ 
EWC ang European Waste Catalogue 
’Európai hulladékkatalógus’
EWF ang European Weightlifting Fe
deration ’Európai Súlyemelő-szövet
ség’
EWG ang Lufthansa Regional/Euro- 
wings (német légitársaság) ♦ ném 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
’Európai Gazdasági Közösség’ -> CEE 
-> EEC ->• EGK
EWIV ném Europäische Wirtschaft
liche Interessenvereinigung ’Európai 
Gazdasági Érdekvédelmi Egyesülés’ 
Ew. M. ném Eure Majestät ’őfelsége’ 
EWOS ang inf European Workshop 
on Open Systems ’Nyílt Rendszerek
kel Foglalkozó Európai Munkabizott
ság’
EWPA ang European Waterless Prin
ting Association ’Szárazofszet-nyom- 
tatók Európai Szövetsége’
EWPCA ang European Water Pollu
tion Control Association ’Európai 
Vízszennyezés-szabályozó Szövetség’ 
EWR ang kát early warning radar ’ko
rai felderítő radar’ ♦ ném Europäi
scher Wirtschaftsraum ’Európai Gaz
dasági Térség’ -> EEA - *  EGT
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EWS ném Europäisches Währungs
system ’Európai Monetáris Rendszer’ 
-> EMS -> SME
EWT ang expected wait time ’várható 
várakozási idő’
ex. ang example ’példa’ ♦ ang executed 
’végrehajtva’ ♦ fr  exemplaire ’példány’ 
♦ fr  exemple ’példa ♦ lat exeunte 
’végén’ ♦ lat exitus ’halál’ 
ex. [exd.] ang examined ’megvizs
gálva’
Ex. ném Exemplar ’példány’
EXA ang Execaire (kanadai légitársa
ság)
ex abr. lat ex abruptu ’rögtönözve’ 
ex adv. lat ex adverso ’az ellenkezőből’ 
exarch, exarcha ♦ exarchátus
exc. ang except ’kivéve’ ♦ ang excep
tion ’kivétel’ ♦ lat excudit ’metszette’ 
EXC ang Euro Exec Express (svéd lé
gitársaság)
ex cap. lat ex capite ’fejből’ 
ex cath. lat ex cathedra ’a szószékről’ 
exch. ang exchange ’csere’ 
excl. ang excluding ’kivéve’ ♦ ang ex
clusive ’kizárólagos’ 
ex comm. lat ex commissione ’megbí
zásból’
exd. —> ex. [exd.]
ex d. [ex div.] ang közg ex dividend 
’osztalék nélkül’
EXE ang in/execute ’futtatás’ 
exec, ang execution ’végrehajtás’
EXF ang inf external function ’külső 
funkció’
ex gr. lat exempli gratia ’például’ 
ex hyp. lat ex hypothesi ’feltevés alap
ján’
EXIF ang inf exchangeable image file 
format ’cserélhető képformátum’ 
Eximbank cég Magyar Export-Import 
Bank Rt.
ex imp. lat ex improviso ’rögtönözve’

ex int. ang közg ex interest ’kamat nél
kül’
exkl. exkluzív
exl. lat ex libris ’könyveiből’
EXL ang Sunshine Express Airlines 
(ausztrál légitársaság)
EXNOR ang inf exclusive NOR ’ki
záró SEM művelet’ 
ex offo lat ex officio ’hivatalból’ 
EXOR ang inf exclusive OR ’kizáró 
VAGY művelet’ 
exord. lat exordium ’bevezetés’ 
exp mat exponenciális függvény 
exp. nyelv explicit ♦ ang expansion 
’terjeszkedés’ ♦ ang experience ’ta
pasztalat’ ♦ ang experiment ’kísérlet’ ♦ 
ang experimental ’kísérleti’ ♦ ang ex
port ’kivitel’ ♦ ang exposition ’kifejtés’ 
expl. ang explanation ’magyarázat’ ♦ 
ang explosive ’robbanóanyag’ ♦ fr ex
plication ’magyarázat’ ♦ lat explicit 
’vége’
EXPO ang exposition ’világkiállítás’ 
expos .fr exposition ’kiállítás’ 
ex prof. lat ex professo ’hozzáértéssel’ 
ex prop. lat ex propriis ’saját erőből’ 
exps. ang expenses ’költségek’
EXQ ang közg ex quay ’rakpartról el
szállítva’
exs ang examples ’példák’ ♦ ang ex
penses ’költségek’
EXS ang Channel Express (brit légi- 
társaság)
ext. ang extended ’kiterjesztve’ ♦ ang 
external ’külső’ ♦ lat externus 
’külsőleges’
Extel. ang Exchange Telegraph (brit 
hírügynökség)
ex temp, lat ex tempore ’rögtön’ 
extende s. lint. lat orv extende supra 
linteum ’vászonra felkenessék’ 
extr.fr extráit ’kivonat’ ♦ lat extrac- 
tum ’kivonat’
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extr. fi. lat orv extractum fluidum 
’folyékony gyógyszerkivonat’
EXV ang Expo Aviation (Sri Lanka-i 
légitársaság)
EXW ang Executive Airlines (amerikai 
légitársaság) ♦ ang ex works ’a gyártól’ 
ex whse ang közg ex warehouse ’köz
raktárban átadva’
EXY ang South African Express (dél
afrikai légitársaság)
EYCD ang European Young Chris
tian Democrats ’Ifjú Keresztényde
mokraták Európai Szövetsége’
EYE ang F.S. Air Service (amerikai 
légitársaság)

EZ ang chat easy ’egyszerű’
EZB ném Europäische Zentralbank 
’Európai Központi Bank’
EZE ang Eastern Airways (brit légi- 
társaság)
ezr. [ezds.] kai ezredes, ezredesi
Ezrford. cím Ezredforduló
Ezrv. cím Ezredvég
EZS ang Easyjet Switzerland (svájci
légitársaság)
EZU ném Europäische Zahlung
sunion ’Európai Fizetési Unió’ 
E-Zug ném Eilzug ’sebesvonat’ 
ez. vit. tört ezüst vitézségi 
EZY ang easyjet (brit légitársaság)
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f  fillér ♦ fiz fókusz, gyújtótávolság ♦ 
mat femto (1015) ♦ orv (felszívódás 
mértéke a beadott adag törtrészében)
♦ zene f-moll ♦ ang following page ’a 
következő oldal’ ♦ ang on the follo
wing page ’a következő oldalon’ ♦ lat 
feminium ’nőnem’ ♦ lat folio ’fólió, ív- 
rétalak’ ♦ ol zene forte ’erősen’
f. felderítő ♦ felső ♦ fent, fenti ♦ folyó ♦ 
folyó (hó, év) ♦ fő ♦ ang father ’apa’ ♦ 
ang female ’nő’ ♦ ang fine ’finom’ ♦ ang 
foot ’láb’ ♦ ang founded ’alapítva’ ♦ 
ang free ’szabad’ ♦ ang from ’-tói, -tői’
♦ fr feuille ’ív’ ♦ lat nyelv femininum 
’nőnemű’ ♦ lat fiat ’legyen’ ♦ lat filius 
’fia’ ♦ ném fein ’finom’ ♦ ném ferner 
’továbbá’ ♦ ném für ’részére’ ♦ ném und 
die folgende ’s a következő’ ♦ ném und 
die folgende Seite ’s a következő oldal’ 
F felesége, férje (lexikonban) ♦ fiz erő 
*fiz Faraday-állandó ♦ fiz szabadener
gia *gk Franciaország ♦ orv (a bioló
giai hozzáférhetőség mértéke a beadott 
adag törtrészében) ♦ sakk futó ♦ vegyj 
fluor ♦ zene F-dúr ♦ ang first class ’első 
osztály’ ♦ ang fuel ’üzemanyag’ ♦ ném 
Fach ’szakma’ ♦ ném Fleugzeug 
’repülőgép’ ♦ ném Folge ’sorozat’
F. Felső- (földrajzi nevekben)
°F Fahrenheit-fok
FI ang Formula-1
F2F ang chat face to face ’szemtől
szemben’
f. & g. ang nyomd folded and gathered 
sheet ’hajtogatott és összehordott ív’
f. & d. ang közg freight and demur
rage ’fuvardíj és hajóálláspénz’

f. & t. ang közg fire and theft ’tűz és 
lopás’ (biztosítás esetében)
f. a. felszámolás alatt 
Fa. [Fm.] ném Firma ’cég’
Fa. -> Fia. [Fa.]
FA Foglalkoztatási Alap ♦ fogyasztási 
adó ♦ ang fine arts ’művészetek’ ♦ ang 
Football Association (angol labdarú
gó-szövetség) ♦ ang orv fatty acid ’zsír
sav’ ♦ ném Finanzamt ’pénzügyi hi
vatal’
f. a. a. ang közg free of all average 
’minden kártól mentes’
FAA ang Federal Aviation Administ
ration ’Szövetségi Légügyi Hatóság’ 
(USA) ♦ ang Fleet Air Arm of RAF 
’Királyi Légierő haditengerészeti re
pülőcsapatai’ (GB) *némpszich Frage
bogen zur Arbeitsanalyse ’munka- 
elemzés kérdőíve’
f. a. b. ang first aid box ’elsősegély- 
csomag’
Fab ang orv fragment antigen-binding 
’antigénkötő fragmentum’
Fab. ném Fabrik ’gyár’
FAB ang fabricate ’gyártható, gyár
tandó’ ♦ ang First Air (kanadai légi- 
társaság)
FABMIS ang kát fleet anti-ballistic 
missile intercept system ’haditenge
részeti ballisztikusrakéta-elfogó 
rendszer’
fac. ang faculty ’egyetemi kar’ ♦ fr fa- 
culté ’egyetemi kar’ ♦ lat facultas 
’egyetemi kar’
f. a. c. ang fast as can ’amilyen gyor
san csak lehet’
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Fachsp. ném Fachsprache ’szaknyelv’ 
facs. ang facsimile ’hasonmás’ ♦ fr fac- 
similé ’hasonmás’ ♦ lat facsimile ’ha
sonmás’
FACS ang orv fluorescence-activated 
cell sorter (sejtek elválasztására és jel
lemzésére szolgáló berendezés’
FA Cup ang Football Association Cup 
(az angol labdarúgó-szövetség által ki
írt kupa)
FAD kém flavinadenin-dinukleotid ♦ 
ang agr fishing aggregating device 
’halak csoportosulásának mesterséges 
előidézésére kialakított búvóhely’ 
FADN ang agr farm accountancy data 
network ’mezőgazdasági számviteli 
információs hálózat’
Faért cég tört Fűrészáru- és Épületfa-
értékesítő Vállalat
FAEV cég tört Fejér Megyei Állami
Építőipari Vállalat
fag. zene fagott
Fagosz Fagazdasági Országos Szak
mai Szövetség
FAH Fővárosi Államháztartási Hivatal 
fahrl. ném fahrlässig ’gondatlan’
FAI fr Fédération Aéronautique In
ternationale ’Nemzetközi Repülőszö
vetség’
Fáiméi Fa-, Papír- és Nyomdaipari
Minőség-ellenőrző Intézet
faisk. faiskola, faiskolai
FAJ ang Air Fiji/PacificLink (Fidzsi-
szigeteki légitársaság)
fajelm. fajelmélet, fajelméleti
fák. fakultás
Fák. ném Fakultät ’kar’
FÁK ang közg freight all kinds ’az 
áruszállítás bármely módja’
FÁK Független Államok Közössége 
-> CIS -> CEI -> GUS -> FÁK 
FÁKISZ Fővárosi Államháztartási és 
Közigazgatási Információs Szolgálat

faksz. fakszimile
FAKSZ Falusi Kislakás-építési Szö
vetkezet
Falange sp Falange Tradicionalista 
Espanola ’Tradicionalista Spanyol 
Falanx’ (spanyol politikai párt) -» FE 
FALN sp Fuerzas Armadas de la Li
beration Nációnál ’Nemzeti Felsza
badítás Fegyveres Erői’ (Venezuela) 
fám. famentes ♦ família ♦ ang family 
’család’
FÁM feszültség alatti munkavégzés ♦ 
ang kát field artillery missile ’száraz
földi tüzérségi rakéta’
FAMILY ang chat father and mother 
I love you ’apa és anya, szeretlek ben
neteket’
Famkat Magyar Fajtanemesítő Macs
katartók és Macskavédők Országos 
Társasága
fan ang fanatic ’szurkoló’
FÁNK [FÁN] Fővárosi Állat- és Nö
vénykert
FAO ang Falcon Air Express (ameri
kai légitársaság) ♦ ang Food and Ag
riculture Organization ’ENSZ Élel
mezési és Mezőgazdasági Szervezet’
-> OAA
FAOXY ang for attention of X. Y.
’X. Y. figyelmébe’
FAP ang first aid post ’elsősegély- 
nyújtó hely’
FAQ ang chat frequently asked ques
tions ’gyakran ismétlődő kérdések’
-» GYIK
F. A. Q. ang fair average quality ’jó át
lagminőség’
FAR ang inf flexible access right ’ru
galmas hozzáférési jog’ 
farb. ném farbig ’színes’
Fámét ang in/Federation of Ameri
can Research Networks ’Amerikai 
Kutatóhálózatok Szövetsége’
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FAS ang inf frame alignment signal 
’keretszinkrónjel’
fasc. ang fascicle ’füzet’ ♦ fr fascicule 
’füzet’ ♦ lat lev fasciculus ’csomó’ 
fat. nyomd fatartalmú papír 
Fat. jog a fogyasztási adóról és a fo
gyasztási árkiegészítésről szóló tör
vény
FAT ang inf file allocation table ’állo- 
mánykiosztási táblázat’
FATF ang Financial Action Task 
Force on Money Laundering ’Pénz
mosás Elleni Nemzetközi Akciócso
port’
fath ang fathom ’öl’ (angolszász hossz
mérték, 1,8288 m)
FÁÜ cég Fővárosi Ásványvíz- és Üdí
tőipari Rt.
FAÜSZSZ tört Fővárosi Autóbusz- 
üzemek Szakszervezeti Szövetsége 
FAV földalatti vasút 
FAW ang inf frame alignment word 
’keretbeállító szó’
FAWEU ang kát tört Forces answe
rable to the Western European Union 
’a Nyugat-európai Uniónak felelős 
erők’
FÁZ ném cím Frankfurter Allgemeine 
Zeitung
fb [FB] felügyelőbizottság 
f. b. ang közg freight bill ’fuvarlevél’ 
FB Fővárosi Bíróság ♦ ném közg 
Frachtbrief ’fuvarlevél’
FB - » fb [FB]
FBA ang inf fixed block architecture 
’rögzített blokkos architektúra’ 
FBAMSZ Független Biztosítási Al
kuszok Magyarországi Szövetsége 
FBF ol Fate Ben Fratelli (irgalmasok) 
FBGK Fővárosi Bíróság Gazdasági 
Kollégiuma
FBI ang Federal Bureau of Investiga
tion ’Szövetségi Nyomozóiroda’ (USA)

FBIT ang inf final-bit ’végbit’ 
fbk. nyomd félbőrkötés 
Fbl. ném Formblatt ’űrlap’
FBMS ang kát fleet ballistic missile 
system ’haditengerészeti ballisztikus- 
rakéta-rendszer’
FBN ang Afrique Airlines (benini lé
gitársaság)
FBÖOE Fegyveres Biztonsági Őrök 
Országos Egyesülete 
fbr. ang fibre/fiber ’szál’
FBS chat fű, béke, szeretet ♦ ang fee 
based service ’térítésért nyújtott szol
gáltatás’
FC ang file control ’állománykezelés’ 
♦ ang Football Club ’labdarúgóklub’ ♦ 
lat Filii Caritatis ’Szeretet Fiai’ ♦ lat 
Fratres a Caritate (szeretétről neve
zett testvérek) ♦ ném Fußballclub 
’labdarúgóklub’
F. C.fr Franche Comté (regionális 
körzet Franciaországban)
FCA ang First Choice Airways (brit 
légitársaság) ♦ ang közg free carrier 
’költségmentes szállítás’
FCB ang inf file control block ’állo
mányvezérlő blokk’
FCC ang First Cambodia Airlines 
(kambodzsai légitársaság) ♦ ang 
Federal Communications Commis
sion ’Szövetségi Távközlési Bizottság’ 
(USA) ♦ lat Institutum Filiorum a 
Caritate (kanossziánusok)
FCD ang közg first class distribution 
’első osztályú szállítás’
FCE ang közg foreign currency ex
change ’külföldi valutaváltás’
FCF ang közg free cash flow ’szabad 
cash flow’
FCI fr Fédération Cynologique Inter
nationale ’Ebtenyésztők Nemzetközi 
Szövetsége’
FCIA ang Foreign Credit Insurance
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Association ’Külföldi Hitelbiztosítási 
Társulás’
FCL ang Florida Coastal Airlines 
(amerikai légitársaság) ♦ ang közg full 
container load ’teljes konténerrakomány’ 
FCM ang közg financial capital main
tenance ’pénzügyitőke-megtartás’ 
FCN ang Falcon Aviation (svéd légi- 
társaság)
fco. ol franco ’bérmentesítve’
FCO ang nyomd film coated offset ’vé
konyan mázolt ofszetpapír’
FCOPY ang inf fast copy ’adatkészlet 
gyors másolása’
FCS ang inf frame check sequence 
’keretellenőrző sorozat’ ♦ ang közg fi
nancial control system ’pénzügyi el
lenőrzési rendszer’ 
fcsf. kát főcsoportfőnök, főcsoportfő
nöki
FCSM cég Fővárosi Csatornázási Mű
vek Rt.
FCT ang inf file control table ’állo
mányvezérlő tábla’
FCTB Fogyasztási Cikkek Tudomá
nyos Bizottsága - » SCCP 
fcty ang factory ’gyár’ 
fd ang forward ’előre’ 
f. d. ang közg free delivery ’költség- 
mentes szállítás’
Fd.földr Fonyód
FD ang file description ’állományle
írás’ ♦ ang floppy disc ’hajlékony mág
neslemez’
F. D. lat flagellum Dei ’Isten ostora’ 
(Attila hun király)
FDA ang Food and Drug Administra
tion ’Szövetségi Élelmiszer- és Gyógy
szerügyi Hivatal’ (USA)
FDC lat Fratres Doctrinae Chris- 
tianae ’Keresztény Tanítás Testvérei’ 
♦ lat Filiae Divinae Caritatis ’Isteni 
Szeretet Leányai’

FD D  ang inf floppy disc drive ’hajlé
konylemez-meghajtó’
FDDI ang inf fiber distributed data 
interface ’optikai szálas elosztott 
adatinterfész’
FDE Felsőoktatási Diákszervezetek 
Egyesülete
f. de XiX.fr feuille de titre ’címlap’ 
FDFSZ tört Fizikai Dolgozók Füg
getlen Szakszervezete 
Fdg. ném Forderung ’követelés’
FDG ném cím Forschungen zur deut
schen Geschichte
FDGB ném tört Freier Deutscher Ge
werkschaftsbund ’Szabad Német 
Szakszervezeti Szövetség’ (szakszerve
zeti szövetség az NDK-ban)
FDHD ang inf floppy disc high den
sity ’nagy sűrűségű hajlékony mág
neslemez’
FDHP ang inf full duplex handsha
king protocol ’teljes duplex kézfogá- 
sos protokoll’
FDI ang chat finally did it ’végül 
megcsináltam’ ♦ fr  Fédération Den- 
taire Internationale ’Nemzetközi Fo
gászati Szövetség’
FDIC ang Federal Deposit Insurance 
Corporation ’Szövetségi Betétbiztosí
tási Társaság’
FDIF fr  Fédération Démocratique 
Internationale des Femmes ’Nemzet
közi Demokratikus Nőszövetség’
-> NDNSZ -> WIDF
FDIS ang final draft international
standard ’véglegesített nemzetközi
szabványtervezet’
FDJ ném tört Freie Deutsche Jugend 
’Szabad Német Ifjúság’(ifjúsági szö
vetség az NDK-ban)
FDM ang Freedom Airlines (ameri
kai légitársaság) ♦ ang inf frequency 
division multiplexing ’frekvencia-
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osztásos nyalábolás’ ♦ lat Institutum 
Fratrum Beatae Mariae Virginis a 
Misericordia ’Irgalmas Szűz Test
vérei’
FDMA ang inf frequency division 
multiple access ’frekvenciamegosz- 
tásos többszörös hozzáférés’
F-dosszié tört figyelődosszié (az ál
lambiztonsági szervezeteknél keletke
zett, az ellenőrzés alatt álló szemé
lyekkel kapcsolatos iratok együttese) 
FDP lat Filii Divinae Providentiae 
’Isteni Gondviselés Kis Fiai’ ♦ ném 
Freie Demokratische Partei ’Szabad 
Demokrata Párt’ (német politikai 
párt)
FDPS ném Freisinnig-Demokratische 
Partei der Schweiz ’Svájci Szabadelvű 
Demokratikus Párt’
F. D. R. Franklin Delano Roosevelt 
(amerikai elnök)
FDS lat Filiae Divini Salvatoris ’Is
teni Üdvözítő Leányai’
FDSZ Felsőoktatási Dolgozók Szak- 
szervezete
FDV fr  közg frairs divers ’különféle 
költségek’
Fdw. ném kát Feldwebel ’őrmester’ 
FDX ang FedEx Express/Federal Ex
press (amerikai légitársaság)
Fe vegyj vas
f. e. ang first edition ’első kiadás’ ♦ 
ang for example ’például’ 
f. é. folyó év, folyó évi
F. E. ang Far East ’Távol-Kelet’
FE ang chat for example ’például’ ♦ 
sp Falange Espanola (spanyol politi
kai párt) -» Falange 
FEA ang Far East Air Transport (taj
vani légitársaság) ♦ ang Federation of 
European Aerosol Associations ’Euró
pai Aeroszolegyesületek Szövetsége’ 
feb. ol febbraio ’február’

Feb. [Febr.] ang February ’február’ 
FEB felvételi-előkészítő bizottság ♦ 
Ferenczy Europress (hírügynökség) 
FEBE ang inf far end block error 
’távolvégi blokkhiba’ 
febr. február
Febr. ném Februar ’február’
Febr. - » Feb. [Febr.]
FÉBSSZ Fogyatékkal Élők Budapesti
Sportszövetsége
fee. lat fecit ’készítette’
FECC fr  Federation Européenne 
du Commerce Chimique ’Vegyi 
Anyagok Kereskedelmének Európai 
Szövetsége’
fed. ang federal ’szövetségi’ 
fed. [fedn] ang federation ’szövetség’ 
FED ang Federal Reserve Bank ’Szö
vetségi Tartalékbank’ (USA) ♦ fr 
Fonds Européens du Développement 
’Európai Fejlesztési Alap’ -> EDF 
FEDEX ang cég Federal Express 
FEDI ang inf financial electronic data 
interchange ’pénzügyi adatok elektro
nikus cseréje’
FEDMA ang Federation of European 
Direct Marketing ’Direktmarketing- 
egyesületek Európai Szövetsége’ 
fedn. -> fed. [fedn.]
Fedosz tört Fehérnemű-ipari Dolgo
zók Szakszervezete 
FEDSA ang Federation of European 
Direct Selling Associations ’Közvet
len Értékesítők Európai Szövetsége’ 
Fed. Spec ang Federal Specification 
’szövetségi előírás’ (USA)
Fed. Std. ang Federal Standard ’szö
vetségi szabvány’ (USA)
FEEFI Felnőttképzési Emberierőfor- 
rás-fejlesztési Intézet 
FEF ang orv frontal eye field ’frontá
lis szemmező’
FEFA Felsőoktatás-fejlesztési Alap
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programok ♦ Felzárkózás az Európai 
Felsőoktatáshoz Alap 
FEFCO ang The European Federa
tion of Corrugated Board Manufactu
rers ’Hullámtermékgyártók Európai 
Szövetsége’
FEFHE tört Felvidéki Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Egyesülete 
f. e. G. ném für eigenen Gebrauch ’sa
ját használatra’
FEG cég tört Fegyver- és Gázkészü
lékgyár
FEH felső ellenőrzési határ 
feHa -> feHt [feHa]
FEHOVA chat fegyver, horgászat, va
dászat
feHt [feHa] mat felső határ 
FEI fr  Fédération Equestre Interna
tionale ’Nemzetközi Lovasszövetség’ 
fej. fejezet, fejezeti 
fej. [fejed.] fejedelem, fejedelmi 
FEJ fr Fédération Européenne de 
Jouets ’Európai Játékgyártók Szövet
sége’
fejed. —> fej. [fejed.] 
feji. fejlemény ♦ fejlődés, fejlődési 
Fejm. H. cím Fejérmegyei Hírlap 
FÉK Fegyveres Erők Klubja 
FEKI Fővárosi Egészségügyi Koordi
nációs Igazgatóság 
feKo -> feKr [feKo]
Fékon cég tört Férfi Fehérneműgyár
Fekosz Felsőoktatási Kollégiumok
Országos Szövetsége
FEKOSZ tört Földmunkások és Kis-
földbirtokosok Országos Szövetsége
feKr [feKo] mat felső korlát
fel. felelős
FEL Fiatalok Érdekvédelmi Ligája 
feldolg. feldolgozás ♦ feldolgozott ♦ 
feldolgozta
félj. feljegyzés ♦ feljegyezte 
felm. felmérés

fein, felnémet
felolv. felolvasás, felolvasott 
Felső Mo. Min. cím Felső Magyaror
szági Minerva
felszab. felszabadulás, felszabadulási 
fel. szerk. felelős szerkesztő 
félsz. m. nyelv felszólító mód 
felt. m. nyelv feltételes mód 
felügy. felügyelet, felügyeleti 
felv. felvette ♦ felvétel, felvételi ♦ fel
vonás
Felv. cím Felvidék ♦ földr Felvidék 
Felv. M. Közi. cím Felvidéki Magyar 
Közlöny
fém. feminizmus, feminista ♦ lat nyelv 
femininum ’nőnemű’
FÉM ang Federation of European 
Motorcyclists ’Európai Motorkerék
páros-szövetség’ ♦ fr  Fédération Euro
péenne de la Manutention ’Európai 
Anyagmozgatási Szövetség’
FEMKE Felvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesület
FEMO cég tört Felesleges Elfekvő és 
Osztályos Műszaki Arukat Értékesítő 
Kisipari Szövetkezeti Vállalat 
fényk. fényképészet, fényképészeti 
Fényszöv cég Budapesti Fényképész
szövetkezet
FEOGA fr  Fonds Européens de l’Ori- 
entation et Garantie Agricole ’Euró
pai Mezőgazdasági Irányítási és Ga
ranciaalap’ -> EAGGF 
FEOR Foglalkozások egységes osztá
lyozási rendszere
FEOSZ Fogyasztóvédelmi Egyesüle
tek Országos Szövetsége 
FEOT jog felsőoktatási törvény 
FEP forgalom-ellenőrző pont ♦ ang 
Federation of European Publishers 
’Európai Kiadók Szövetsége’ ♦ ang inf 
front and processor ’ügyféloldali pro
cesszor’
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FES ang flame emission spectroscopy 
’lángemissziós spektrometria’
FESE ang Federation of European 
Securities Exchanges ’Európai Érték
tőzsdék Szövetsége’ 
fest. festészet, festészeti 
FÉSZEK Festők, Építészek, Szobrá
szok és Egyéb Komédiások Klubja 
FESZTIK Fővárosi Egészségügyi 
Szervezési, Tervezési és Információs 
Központ
FET ang inf field effect transistor ’tér- 
vezérlésű tranzisztor’
F. E. T. ang Far East time ’távol-kele
ti időzóna’
FÉT Földművelésügyi, Élelmiszer- 
ipari és Fagazdasági Érdekegyeztető 
Tanács
FEV orv forszírozott exspirációs volu
men
fév./r février ’február’ 
f. év. folyó év
FEXT ang inf far end crosstalk ’távol
végi áthallás’
ff ang and the following ’és a követke
zők’ ♦ néni sehr fein ’nagyon finom’ ♦ 
ol zene fortissimo ’nagyon erősen’
ff. felsőfok ♦ fekete-fehér * jog felfüg
gesztve ♦ ang following pages ’a követ
kező oldalak’ ♦ ném folgende ’követ
kező’ ♦ ném und die folgenden Seiten 
’s a következő oldalak’ 
f. f. főbb filmjei (lexikonban)
F. f. ném Fortsetzung folgt ’folytatása 
következik’
FF orv filtrációs frakció ♦ ang inf flip- 
flop ’billenőkor’ ♦ ang inf form feed 
’lapdobás’
FF [F. F.]gael Fianna Fáil ’Végzet 
Katonái’ (ír republikánus párt)
FF [FFW] ném Freiwillige Feuerwehr 
’önkéntes tűzoltóság’
F. F. -> FF [F. F.]

F. F.fr faillite frauduleuse ’csalárd 
bukás’
f. f. a. ang közg free from alongside 
’bérmentesen, a hajó oldala mellől’ 
FFA ang free fatty acid ’szabad zsír
sav’
FFC ang cím Folklore Fellows Com
munications
f. f. d. ang közg free from damage ’kár
mentesen’
iff ol zene fortississimo ’a legnagyobb 
hangerővel’
FFF ném Film, Funk, Fernsehen 
’film, rádió, televízió’ ♦ fr Fédération 
Frangaise de Football ’Francia Lab
darúgó-szövetség’
FFFF ném frisch, fromm, fröhlich, 
frei ’friss, jámbor, vidám, szabad’ (né
met tornászjelszó)
FFFK földmérési és földrendezői fő
iskolai kar
FFFS lat Institutum Fratrum Fran- 
ciscalium a Sancta Cruce loci Wald- 
breitbach ’Szent Keresztről Elneve
zett Waldbreitbachi Ferences Test
vérek’
FFG lat Institutum Fratrum Instruc
tions Christianae a Sancto Gabriele 
’St. Gabriele-i Keresztény Iskolatest
vérek’ 
ffi férfi
FFI fr Forces Frangaises de l’Intérieur 
’belső francia erők’ (a német megszál
lás ellen harcoló francia egységek) 
ffikar férfikar
FFK Főiskolai Főigazgatói Konfe
rencia
FFKK Fehér Ferenc Könyvbarátok
Köre (Újvidék)
ffly ang faithfully ’tisztelettel’
Ffm földr Frankfurt am Main (D) 
FFNF Fiatal Filmesek Nemzetközi 
Fesztiválja
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FFR ang Fischer Air (cseh légitársa
ság) ♦ ang kát forces of fast reaction 
’gyors reagálású erők’
FFR -> FRF [FFR]
FFS ang chat for fuck’s sake ’a rohadt 
életbe’ (durva megfogalmazásban) 
FFSA fr  Fédération Francaise des So- 
ciétés d’Assurances ’Francia Biztosí
tótársaságok Szövetsége’
FFSI lat Institutum Fratrum Filio- 
rum Sancti Joseph (bayozefiták)
FFSZ Filmművészeti és Filmalkal
mazottak Szakszervezete 
FFT cím Felsőoktatási felvételi tájé
koztató ♦ ang Frontier Airlines (ame
rikai légitársaság)
FFW -> FF [FFW]
fg. mat függvény ♦ zene fagott ♦ ang
foreground ’előtér’
Fg ném Frachtgüterzug ’tehervonat’ 
FG gael Fine Gael ’ír Nemzet’ (ír po
litikai párt) ♦ ném jog freiwillige Ge
richtsbarkeit ’peren kívüli eljárás’
F. G .fr hözg frais généraux ’rezsi- 
költség’
FGI Frekvenciagazdálkodási Intézet 
fgn. ang foreign ’külföldi’ 
fgr. finnugor
FGrHist ném cím Fragmente der 
griechischen Historiker 
FgrRok. cím Finnugor rokonságunk 
(Zsirai Miklós) 
fgt. ang freight ’fuvardíj’
FGTB fr  Fédération Générale des 
Travailleurs de Belgique ’Belgiumi 
Általános Munkásszövetség’ (szak- 
szervezet)
FGYK Fogyatékos Gyermekekért 
Közalapítvány
FGYKE Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület
FGYSZE Fogyatékos Gyermekekért 
és Szüléikért Egyesület

fh. férőhely ♦ főiskolai hallgató, főis
kolai hallgatói
f. h. folyó havi ♦ ang közg free house 
’díjmentesen házhoz szállítva’
FH felső határ ♦ Foglalkoztatási Hi
vatal ♦ tört Főrendiház 
FHA ang Finance Houses Association 
’Finanszírozó Társaságok Szövetsége’ 
FHB cég Földhitel- és Jelzálogbank 
Rt.
FHCS fűtési hőcserélő 
fhdgy. kát főhadnagy, főhadnagyi 
FHF tört Ferences Hittudományi Fő
iskola
FHFSZ tört Folyami Hajósok Füg
getlen Szakszervezete 
fhg. [Fhg.] főherceg 
FHG lat cím Fragmenta Historico- 
rum Graecorum
FHH ném Freie und Hansestadt 
Hamburg ’Hamburg Szabad és Han- 
zaváros’
FHHAeR [FHR] lat cím Fontes His
tóriáé Hungáriáé Aevi Recentoris 
FHI ang cég Fuji Heavy Industries 
Ltd.
FHIC lat Fratres Hospitaliarii Filii 
Immaculatae Conceptionis (koncep- 
cionisták)
FHNP Fertő-Hanság Nemzeti Park 
FHM ang cím For Him Magazine 
f. hó folyó hó 
FHP felső holtpont 
FHQ ang kát Force Headquarters ’ka
tonai parancsnokság’
FHR -> FHHAeR [FHR]
Fhrz. ném Fahrzeug ’gépjármű’
fh. tag tört főrendiházi tag
FHZ ném Freihandelszone ’szabad
kereskedelmi övezet’
f. i. ang for instance ’például’ ♦ lat fixa
idea ’rögeszme’
Fi rep Fieseler
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FI ol Forza Italia ’Hajrá Olaszország’ 
(olasz politikai párt)
FIA fr  Fédération Internationale de 
l’Automobile ’Nemzetközi Autósport
szövetség’
FIAA fr  Fédération Internationale 
Athlétique Amateur ’Nemzetközi 
Amatőr Atlétikai Szövetség’ -» IAAF 
FI AB fr  Fédération Internationale 
des Associations de Bibliothécaires 
’Könyvtáros-egyesületek Nemzetközi 
Szövetsége’ - » IFLA 
FIABCI fr  Fédération Internationale 
des Administrateurs de Biens et Con
seils Immobiliers ’Ingatlanszakértők 
Nemzetközi Szövetsége’
FIAC fr  Fédération Internationale 
Amateur de Cyclisme ’Nemzetközi 
Amatőr Kerékpáros-szövetség’
FI ALS fr  Fédération Internationale 
des Arts, des Lettres et des Sciences 
’Művészetek, Irodalom és Tudomá
nyok Nemzetközi Szövetsége’
FIAP fr  Fédération Internationale de 
l’Art Photographique ’Nemzetközi 
Fotóművész-szövetség’
FIAPA/r Fédération Internationale 
des Associations des Personnes Agées 
’Idősek Egyesületeinek Nemzetközi 
Szövetsége’
FIAT ol cég Fabbrica Italiana Auto- 
mobili Torino (olasz autógyár) 
FIATA fr  Fédération Internationale 
des Associations des Transitaires et 
Assimilés ’Szállítmányozási Társasá
gok Nemzetközi Szövetsége’
Fib Fiatal Baloldal 
FIB Felső-Tisza-vidéki Intézőbizott
ság
FIBA fr  Fédération Internationale de 
Basketball Amateur ’Nemzetközi 
Amatőr Kosárlabda-szövetség’ ♦ fr  Fé
dération Internationale de Boxe Ama

teur ’Nemzetközi Amatőr Ökölvívó
szövetség’
FIBB/r Fédération Internationale de 
Basket-Ball ’Nemzetközi Kosárlab
da-szövetség’
Fibisz Fiatal Baloldal -  Ifjú Szocialis
ták
FIBOR ang közg Frankfurt interbank 
offered rate ’frankfurti bankközi kí
nálati kamatláb’
FIC fr  Fédération Internationale de 
Canoé ’Nemzetközi Kajak-kenu Szö
vetség’
FICC fr  Federation Internationale de 
Camping et de Caravanning ’Nemzet
közi Kemping- és Lakókocsi-szövet
ség’
FICON ang inf file conversion ’állo
mányátalakítás’
FICP fr  Fédération Internationale du 
Cyclisme Professionnel ’Nemzetközi 
Hivatásos Kerékpáros-szövetség’ ♦ lat 
Institutum Fratrum Instructionis 
Christianae de Ploérmel ’Ploérmeli 
Keresztény Iskolatestvérek’
FID Fédération Internationals de 
Documentation ’Nemzetközi Doku
mentációs Szövetség’
Fid. Def. lat Fidei Defensor ’a hit vé
delmezője’ (angol uralkodói cím) 
FIDE fr  Fédération Internationale 
des Echecs ’Nemzetközi Sakkszövet
ség’ ♦ Fédération de l’Industrie 
Dentaire Européenne ’Európai Fogá
szati Szövetség’
Fidesz Fiatal Demokraták Szövetsége 
Fidesz -  MPP tört Fiatal Demokra
ták Szövetsége -  Magyar Polgári Párt 
Fidesz -  MPSZ Fiatal Demokraták 
Szövetsége -  Magyar Polgári Szövetség 
FIDEV fiatal diplomások életpálya
vizsgálata
FID H /r Fédération Internationale
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des Ligues des Droits de PHomme 
’Emberi Jogi Ligák Nemzetközi Szö
vetsége’
FIDIC fr  Fédération Internationale 
des Ingénieurs Conseils ’Nemzetközi 
Tanácsadó Mérnökök Szervezete’ 
Fidonet ang Federation International 
Data Exchange ’Nemzetközi Adatcse
re-hálózat’
FIE fr  Fédération Internationale 
d’Escrime ’Nemzetközi Vívószövet
ség’ -> IFF
FIEC fr  Fédération de l’Industrie 
Européenne de la Construction 
’Európai Építőipari Szövetség’
FIEJ/r Fédération Internationale des 
Éditeurs de Journaux et Publications 
’Újságkiadók Nemzetközi Szövetsége’ 
FIEP fr  Fédération Internationale 
d’Éducation Physique ’Nemzetközi 
Testnevelési Szövetség’
FIF ang Air Finland (finn légitársa
ság)
FIFA fr  Fédération Internationale de 
Football Association ’Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség’
FIFO ang inf first in first out ’első
ként be, elsőként ki’ 
fig- ang figure ’ábra’ ♦ fr  figure ’ábra’ ♦ 
ném figürlich ’átvitt értelemben’
FIG fr  Fédération Internationale de 
Gymnastique ’Nemzetközi Tornaszö
vetség’ -» IGF
FIGC ol Federazione Italiana Gioco 
Calcio ’Olasz Labdarúgó-szövetség’ 
figs, ang figures ’ábrák’
Figy. cím Figyelő 
Figyelm. rím Figyelmező 
FIH fr  Fédération Internationale de 
Hockey ’Nemzetközi Gyeplabdaszö
vetség’ ♦ fr  Fédération Internationale 
Haltérophile ’Nemzetközi Súlyemelő
szövetség’ —> IWF

FIHB/r Fédération Internationale de 
Handball ’Nemzetközi Kézilabda-szö
vetség’ -* IHF
FII ang közg franked investment in
come ’befektetésből származó adó
mentes jövedelem’
FIJ orsz Fidzsi-szigetek ♦ fr  Fédéra
tion Internationale de Judo ’Nemzet
közi Cselgáncsszövetség’ -> IJF ♦ fr  
Fédération Internationale des Journa- 
listes ’Nemzetközi Újságíró-szövetség’ 
—> IFJ
FIJM fr  Fédération Internationale 
des Jeunesses Musicales ’Ifjú Zeneba
rátok Nemzetközi Szövetsége’
FIJU Fédération Internationale des 
Producteurs de Jus de Fruits ’Gyü
mölcslégyártók Nemzetközi Szövetsége’ 
FIK cég tört Fővárosi Ingatlankezelő 
Vállalat
FIKM tört Földművelés-, Ipar- és Ke
reskedelemügyi Minisztérium 
fii. filozófia, filozófiai 
Fii. ném közg Filiale ’fióküzlet’
FILA fr  Fédération Internationale de 
Lutte Amateur ’Nemzetközi Amatőr 
Birkózószövetség’
Filat. Sz. rím Filatéliai Szemle 
Fii. Ért. cím Filozófiai Értesítő 
Fii. Figy. Évk. rím Filozófiai Figyelő 
Évkönyve
filh. zene filharmonikus
fill. -> f [fill.]
film. filmművészet, filmművészeti 
Filmévk. rím Filmévkönyv 
filmfkv. filmforgatókönyv 
Filmkult, rím Filmkultúra 
filmogr. filmográfia, filmográfiai 
Filmv. cím Filmvilág
filol. filológia, filológiai 
Filol. Közi. rím Filológiai Közlöny 
Filol. Köziem, cím Filológiai Közle
mények
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fiit. ang filter ’szűrő’ ♦ lat filtra ’szűrd’ 
FILT/r Fédération Internationale de 
Lawn-Tennis ’Nemzetközi Teniszszö
vetség’
FIM val tört finn márka ♦ cég Finom- 
kerámia-ipari Művek ♦ fr  Fédération 
Internationale Motocycliste ’Nemzet
közi Motorkerékpáros-szövetség’ 
FIMBRA ang Financial Intermedia
ries, Managers and Brokers Regula
tory Association ’Pénzügyi Közvetí
tők, Menedzserek és Brókerek Szabá
lyozási Szövetsége’
FIMS fr Fédération Internationale de 
Médecine Sportive ’Nemzetközi 
Sportorvosszövetség’
Fimüv cég Fővárosi Ingatlankezelő 
Műszaki Vállalat {ma Fővárosi Ingat
lankezelő Műszaki Vállalkozói Rt.) 
fin. ang final ’végső’ ♦ ang financial 
’pénzügyi’ ♦ fr  financier ’pénzügyi’ 
FIN gk Finnország ♦ orsz Finnország ♦ 
tört Forradalmi Ifjúsági Napok ♦ ang 
Finnair (finn légitársaság)
FINA fr Fédération Internationale de 
Natation Amateur ’Nemzetközi Ama
tőr Úszószövetség’
FINNAIR ang Finnish Airways (finn 
légitársaság)
FIOT ang közg free in and out trim
med ’be- és kirakodás bérmentve’ 
(trimmeléssel)
FIP figyelőpont ♦ fr  Fédération Inter
nationale de Philatélie ’Nemzetközi 
Filatéliai Szövetség *fr Fédération 
Internationale Pharmaceutique ’Nem
zetközi Gyógyszerészeti Szövetség’ 
FIPP Federation International of the 
Periodical Press ’Időszaki Sajtó Nem
zetközi Szervezete’
FIPS ang inf federal information pro
cessing standards ’szövetségi informá
ciófeldolgozási szabvány’

FIQ/r Fédération Internationale des 
Quilleurs ’Nemzetközi Tekeszövet
ség’
FIR ang Flight Information Region 
’repülési tájékoztatási körzet’ ♦ fr  
Fédération Internationale des Résis- 
tants ’Ellenállók Nemzetközi Szövet
sége’
FIS ang fingerprint identification 
system ’ujjlenyomat-azonosító rend
szer’ ♦ fr  Fédération Internationale de 
Ski ’Nemzetközi Síszövetség’ -> IFS ♦ 
fr  Front Islamique du Salut ’Iszlám 
Üdvfront’ (Algéria)
FISA fr  Fédération Internationale 
des Sociétés d’Aviron ’Nemzetközi 
Evezősszövetség’ ♦ fr  Fédération In
ternationale du Sport Automobile 
’Nemzetközi Autósport-szövetség’ 
FISAF ang Federation of Internatio
nal Sports Aerobics and Fitness 
’Nemzetközi Aerobic- és Fitneszszö- 
vetség’
FISÉ fr  Fonds International de Se- 
cours ä PEnfance ’ENSZ Gyermekse
gélyezési Alap’ -> UNICEF 
FISU fr  Fédération Internationale du 
Sport Universitaire ’Nemzetközi 
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség’ 
FISZ felvételi információs szolgálat 
FISZ Fiatal írók Szövetsége 
FISZESZ Fiatal Szeszbarátok Szövet
sége
FIT foglalkoztatási információs ta
nácsadó
FIT A fr  Fédération Internationale de 
Tir ä l’Arc ’Nemzetközi íjászszövetség’ 
FITC orv fluoreszcein-izotiocianát 
FITT fr  Fédération Internationale de 
Tennis de Table ’Nemzetközi Asztali
tenisz-szövetség’ -> ITTF 
FIÚK Fiatal Újságírók Köre 
FIVA fr  Fédération Internationale
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des Véhicules Anciens ’Régi Jármű
vek Nemzetközi Szövetsége’
FIVB/r Fédération Internationale de 
Volleyball ’Nemzetközi Röplabdaszö- 
vetség’ -* IVBF
f. i. w. ang közg free in wagon ’költség-
mentesen vagonba rakva’
fiz. fizika, fizikai
fiziol. fiziológia, fiziológiai
FJF Független Jogászfórum
FJI gk Fidzsi-szigetek ♦ val Fidzsi-szi-
geteki dollár ♦ ang Air Pacific (Fidzsi-
szigeteki légitársaság)
FJK tört földműves-szövetkezeti járá
si központ
FJOKK Fodor József Országos Köz
egészségügyi Központ 
FJV cég tört Fővárosi Felvonójavító 
Vállalat
fk. fényképészet, fényképészeti ♦ fia
talkori ♦ fiatalkorú ♦ nyomd félkövér 
f. k. felelős kiadó, felelős kiadói 
FK főiskolai kar ♦ Fővárosi Könyvtár
♦ Fővárosi Közgyűlés
FK. cím Filológiai Közlöny
F.K. tört Francia Közösség 
fkar zene férfikar
FKBT Fővárosi Közlekedésbiztonsá
gi Tanács
Fkb. tv. Jog a földrendező és a földki
adó bizottságokról szóló törvény 
fkép fénykép 
fképm. fényképmásolat 
FKF Fővárosi Közlekedési Felügyelet 
FKF [FKFV] cég Fővárosi Közterü
let-fenntartó Vállalat {ma Rt.)
FKFSZ cég Fővárosi Közhasznú Fog
lalkoztatási Szolgálat Kht.
FKFV -> FKF [FKFV]
FKGP Független Kisgazda-, Föld
munkás- és Polgári Párt 
FKH Fővárosi Közigazgatási Hivatal
♦ tört Fővárosi Köztisztasági Hivatal

FKI Faipari Kutatóintézet ♦ Fémipa
ri Kutatóintézet 
f. kiáll, főbb kiállításai 
IKK ném Freikörperkultur ’szabad 
testkultúra’ (naturista mozgalom) 
fkm folyamkilométer 
FKM ném Finanz-Kurzmeldung 
’pénzügyi rövid jelentés’
FKO chat folytatás a következő olda
lon
FKP tört Francia Kommunista Párt 
FKPT Fővárosi Közterületi Parkolási 
Társulás
FKSZ Felsőoktatási Konferenciák 
Szövetsége
FKT Fővárosi Közlekedésbiztonsági 
Társaság ♦ tört Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa
FKTB Fejlesztéspolitikai Koordiná
ciós Tárcaközi Bizottság
fi. zene fuvola ♦ ang fluid ’folyadék’ ♦ 
lat floruit ’virágzott’ ♦ lat fluidum 
’folyadék’
f. 1. ang közg free loading ’költségmen
tes berakodás’
FI. lat tört floreni ’forintok’
FL Fővárosi Levéltár *gk Liechten
stein
FL. cím Fővárosi Lapok 
f. 1. a. lat fiat lege artis ’legyen a mű
vészet szabályai szerint’ ♦ lat orv fiant 
lege artis ’készüljenek szabály szerint’ 
f. 1. a. pilul. lat orv fiant lege artis 
pilulae ’készüljenek pirulák szabály 
szerint”
Fia. [Fa.] földr Florida (USA)
Flak ném kát Flugzeugabwehrkanone
’légvédelmi ágyú’
fiam. flamand
flav. lat flavus ’sárga’
FLB sp Fly Linhas Aereas (brazil lé
gitársaság) 
fid ang field ’mező’
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FLG ang Northwest Airlink/Pinnacle 
Airlines (amerikai légitársaság)
Flgz. ném Flugzeug ’repülőgép’
FLI ang Atlantic Airways (dán légi- 
társaság)
FLM ang Fly Havayolu Tasimacilik 
(török légitársaság) ♦ fr  Fédération 
Luthérienne Mondiale ’Lutheránus 
Világszövetség’ -» LWB -» LWF 
FLN fr  Front de Libération Natio
nale ’Nemzeti Felszabadítási Front’ 
(algériai feszabadítási mozgalom) 
FLOP ang inf floating point operation 
’lebegőpontos művelet’
FLOPS ang inf floating point opera
tions per second ’lebegőpontos műve- 
letek/másodperc’
FLRR ang nyomd flush left ragged 
right ’balra zárt szabadsoros’ 
fluid, lat fluidus ’folyékony’
Fit.fog a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvény
FLT ang FlightLine (brit légitársaság) 
fi. W. ném fließendes Wasser ’folyóvíz’ 
FLY ang FlyMe Sweden (svéd légitár
saság)
fm folyam ♦ folyóméter ♦ földműves ♦ 
ném Festmeter ’köbméter’ (faáruk ese
tén)
fm. főmondat *jog felmentett 
f. m. főbb művei 
Fm vegyj fermium 
Fm. —> Fa. [Fm.]
FM frekvenciamodulált ♦ frekvencia
moduláció ♦ tört Földművelésügyi 
Minisztérium ♦ val tört finn márka
F. M. ang kát field-marshal ’tábor
nagy’
FMA lat Filiae Mariae Auxiliatricis 
’Segítő Szűz Mária Leányai’ (szalézi 
nővérek)
FMANU fr  Fédération Mondiale des

Associations pour les Nations Unies 
’EN S Z-társaságok Világszövetsége’ 

WFUNA 
fmás. fénymásolat 
FMAT Fiatal Magyarok Amerikai 
Társasága
FMB foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottság ♦ Fővárosi Munkaügyi Bí
róság
FMC ang agr fisheries monitoring 
centre ’halászati felügyelő központ’ ♦ 
ang inf file maintenance control 
’adatkarbantartás’
FMCap lat Fratres Minorum Capuc
cinorum (kapucinusok)
FMCG ang közg fast moving consu
mer goods ’gyorsan forgó fogyasztási 
cikkek’
FMConv lat Fratres Minores Con- 
ventuales (minoriták, fekete ference
sek, konventuálisok)
FMD ang inf function management 
data ’funkciókezelési adatok’
FMDD lat Filii Matris Dei Doloro- 
sae (doloristák)
FMDP Független Magyar Demokra
ta Párt
FME Finnországi Magyarok Egyesü
lete
FMEA ang failure mode and effect 
analysis ’hibamód- és hatáselemzés’ 
fMet kém formil-metionin 
FMF Fővárosi Munkaügyi Főfelügye 
lőség
FMH Fővárosi Művelődési Ház 
FMI fr  Fonds Monétaire Internatio
nal ’Nemzetközi Valutaalap’ -> IMF 
- » IWF ♦ lat Congregatio Filiorum 
Beatae Mariae Virginis Immaculatae 
’Szeplőtelen Szűz Lugoni Fiai’
FMIC lat Franciscanae Missionariae 
Immaculatae Conceptionis ’Ferences 
Mária Missziós Nővérek’
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FMIE Független Magyar Ifjúság 
Egyesület
FMis lat Fratres de Misericordia 
’Irgalmasság Testvérei’
FMJD fr  Fédération Mondiale de 
la Jeunesse Démocratique ’Demok
ratikus Ifjúsági Világszövetség’
-* DÍVSZ -» WFDY 
FMK faipari mérnöki kar ♦ Fiatal 
Művészek Klubja ♦ Fővárosi Munka
ügyi Központ ♦ Fővárosi Művészklub 
♦ Független Magyar Kezdeményezés ♦ 
Füst Milán Klub
FMKIK Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
FMKIMK Független Magyar Kereske
delmi, Ipari és Munkavállalói Kamara 
FMKV cég tört Fővárosi Művészi 
Kézműves Vállalat 
FMM tört Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium ♦ lat Frat
res de Misericordia de Montabaur 
(montabauri irgalmas testvérek) 
FMMA lat Fratres de Misericordia 
Sanctae Mariae Auxiliatricis (trieri ir
galmas testvérek)
FMMC Felkínálom Marketing Me
nedzser Center
FMMM lat Congregatio Fratrum 
Beatae Mariae Virginis Matris Mise- 
ricordiae ’Irgalmas Szűz Tilburgi 
Testvéreinek Kongregációja’
FMMN Ferences Mária-Missziós Nő
vérek
FMMSZ Független Magyar Művé
szek Szövetsége
FMN kém flavin-mononukleotid
F. Mo. cím Fiatal Magyarország 
FMÖM cím Fazekas Mihály Összes 
Művei
FMPA fr  Fédération Mondiale pour 
la Protection des Animaux ’Állatvédő 
Világszövetség’ —> WFPA

FMPK tört Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány
fMR ang pszich functional magnetic 
resonance imaging ’funkcionális mág- 
nesesrezonancia-vizsgálat’
FMRFK Fejér Megyei Rendőr
főkapitányság
FMS fr  Fédération Mondiale des 
Sourds ’Siketek Világszövetsége’ ♦ fr 
Fédération Mondiale des Syndicats 
’Szakszervezeti Világszövetség’
-» WFTV
F. Mság cím Fiatal Magyarság 
FMTR ang fiz  frequency meter ’frek
venciamérő’
FMV cég Finommechanikai Vállalat 
fn. fedőnév ♦ főnév ♦ ang footnote 
’lábjegyzet’
Fn. ném Fußnote ’lábjegyzet’
FN cím Felsőházi Napló ♦ fr  Fabrique 
National (belga vadászfegyvergyár) ♦ 
fr  Front National ’Nemzeti Front’ 
(francia jobboldali párt)
FNA ang Air Iceland/Flugfelag Is
lands (izlandi légitársaság)
FNDL lat Fratres Nostrae Dominae 
Lurdensis ’Lourdes-i Miasszonyunk 
Testvérei’
FNEB tört Fővárosi Népi Ellenőrzési 
Bizottság
FNFT frekvenciasávok nemzeti fel
osztási táblázata
FNLApor Frente Nációnál da Liber- 
ta$ao de Angola ’Angolai Nemzeti 
Felszabadítási Front’ -» ANFF 
FNLC fr  Front National de Libéra- 
tion de la Corse ’Korzikai Nemzeti 
Felszabadítási Front’
FNNPE ang European Federation for 
Nature and Natural Parks ’Európai 
Nemzeti Parkok és Parkerdők Szövet
sége’
fnő főnöknő
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FNV hol Federatie Nederlandse Vak- 
bonden ’Holland Szakszervezetek 
Szövetsége’
FNYV cég tört Fővárosi Nyomdaipari 
Vállalat
FO kát felderítőosztag ♦ fr  Force 
Ouvriére ’Munkáserő’ (francia szak- 
szervezet)
f. o. angközg firm offer ’kötelező ajánlat’
F. O. ang Foreign Office ’Külügymi
nisztérium’ (GB)
FOA ang Formula One Administra
tion ’Formula-1 Igazgatóság’
FOA [f. o. a.] ang közg free on aircraft 
’költségmentesen repülőgépre rakva’ 
FOAF ang chat friend of a friend ’egy 
barátom barátja’
FOB [f. o. b.] ang közg free on board 
’költségmentesen hajóra rakva’
FOB főorvosi bizottság 
FOBS ang kát fractional orbital bom
bing system ’szakaszos orbitális bom
bázórendszer’
FOC [f. o. c.] ang free of charge ’költ
ségmentes’
FOCA ang Formula One Construc
tors’ Association ’Formula-1 Konst
ruktőrök Szövetsége’
FOD [f. o. d.] ang közg free of damage 
’sérülésmentes’
FOE Felszámolók Országos Egyesü
lete
fog. fogalom, fogalmi 
Fog. földr Fogaras 
fogaim, fogalmazó, fogalmazói 
fogl. foglalkozás, foglalkozási 
Fogorv. Sz. cím Fogorvosi Szemle 
fogy. fogyasztás, fogyasztási 
FOK fogorvos-tudományi kar ♦ Föld
műves-szövetkezetek Országos Köz
pontja
Fokav [Foka] cég Folyamszabályozó 
és Kavicskotró-vállalat {ma Rt.)

FOK-GYEM cég tört Finommechani
kai és Elektronikus Műszergyártó 
Szövetkezet
Foki cég Fonal-kikészítőgyár
föl. fólió ♦ ang folio ’fólió’ ♦ lat folio
’lap’
f .o . l .^  FÖL [f. o.l.]
Föl. ném Folio ’fólió’
FÖL [f. o. 1.] ang közg free on lighter 
’költségmentesen uszályra rakva’
Föl. Arch, cím Folia Archeologica 
Föl Ethn. cím Folia Ethnographica 
Föl. Hist. cím Folia Historica 
folk, folklór ♦ folklorisztika, folklo
risztikai
foil, ang following ’következő’ ♦ ang 
folios ’fóliók’ ♦ lat folia ’lapok’ 
foly. folyamatos ♦ folyamodvány 
folyt, folytatás, folytatta 
folyt. köv. folytatása következik 
FŐM tört Felsőoktatási Minisztérium 
♦ ang Freedom Air International 
(új-zélandi légitársaság)
FOMC ang Federal Open Market 
Committee ’Szövetségi Nyílt Piaci 
Bizottság’
fon. fonetika, fonetikai
iond.fr fondateur ’alapító’ ♦ fr  fonda-
tion ’alapítvány’
Fonesz sport Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége
FoNo lat orv Formulae Normales 
’szabványos vényminták gyűjteménye’ 
fonol. fonológia, fonológiai 
Fontes lat cím Fontes ad Históriám 
Literariam Hungáriáé Spectantes 
FOPS ang falling object protective 
structures ’leeső tárgyak elleni védő
szerkezetek’
FOQ [f. o. q.] ang közg free on quay 
’költségmentesen a rakparton’
For lat csili Fornax ’Kemence’
For. cím Forum
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FOR [f. o. r.] ang közg free on rail ’díj
mentesen vasúton szállítandó’ 
forew. ang foreword ’előszó’ 
ford, fordítás, fordította ♦ fordulat 
Ford. dm  Fordulópont 
forg. forgalmazás ♦ forgalmazó ♦ for
galom, forgalmi 
form, ang formerly ’régebben’ 
FORMAC ang formula manipulation 
compiler (számítógépes programozási 
nyelv)
forr. forradalom, forradalmi 
Forr. dm  Forrás
Fortf. ném Fortführung ’folytatás’ 
Fortran ang Formula Translator 
’Képletfordító’ (számítógépes progra
mozási nyelv)
Forts, ném Fortsetzung ’folytatás’
FOS [f. o. s.] ang közg free on steamer 
’költségmentesen hajóra rakva’ 
FOSDICawgm/film optical sensing 
device for input to computers ’optikai 
filmolvasó számítógépes adatbevitel
hez’
FOSI chat fogalmam sincs 
FOSZK Fogyasztási Szövetkezetek 
Országos Központja
f. o. t. -> FŐT [f. o. t.]
Főt. jog a felsőoktatásról szóló törvény 
FŐT [f. o. t.] ang közg free of tax ’adó
mentes’ ♦ ang közg free on truck ’költ
ségmentesen kamionba rakva’
FŐT Fogyasztók Országos Tanácsa 
FOTK cég tört Földműves-szövetke
zeti Országos Mezőgazdasági Termé
keket Felvásárló és Értékesítő Köz
pont
fotogr. fotográfia, fotográfiai 
Fotóműv. dm  Fotóművészet 
FOTR ang The Fellowship of the 
Ring ’A Gyűrű Szövetsége’ 
found, ang foundation ’alapítvány’ 
FOV ang field of view ’látómező’

FOVOSZ Fővállalkozók Magyaror
szági Szövetsége
FOW [f. o. w.] ang közg free on wag
gon ’költségmentesen vasúti kocsiba 
rakva’
Főber cég tört Fővárosi Építőipari Be
ruházási Vállalat
Főbuha cég tört Fővárosi Bútor- és 
Hangszer-kereskedelmi Vállalat 
föd. föderáció ♦ föderalizmus 
főea. főelőadó, főelőadói 
főegyhm. főegyházmegye, főegyház
megyei
főesp. főesperes, főesperesi 
Főév cég tört Fővárosi Óra- és Ékszer
ipari Vállalat
Főfotó cég tört Fővárosi Fotó Vállalat 
főhg. főherceg, főhercegi 
főig. főigazgató, főigazgatói 
főisk. főiskola, főiskolai 
főisp. főispán, főispáni 
FŐJ ném Freie Österreichische Ju
gend ’Szabad Osztrák Ifjúság’
Főkefe -> FKV [Főkefe]
Főkert cég Fővárosi Kertészeti Válla
lat (ma Rt.)
Főkétüsz cég tört Fővárosi Kémény
seprő- és Tüzeléstechnikai Vállalat 
(ma Főkétüsz Kéményseprőipari Rt.) 
fölbirt. földbirtokos, földbirtokosi 
Földgép sport tört Földmunkát Gépe
sítő Vállalat Sportkör 
Földm. Közi. dm Földméréstani Köz
lemények
földr. földrajz, földrajzi 
Földr. Ért. cím Földrajzi Értesítő 
Földr. Közi. cím Földrajzi Közlemé
nyek
Földr. Múz. Tan. cím Földrajzi Mú
zeumi Tanulmányok 
földt. földtan, földtani 
Földt. Közi. dm Földtani Közlemények 
fölolv. fölolvasás ♦ fölolvasta
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főm. nyelv főmondat 
Fömáv cég tört Földművelési Minisz
térium Anyagellátó Vállalata 
Fömi Földmérési és Térképészeti In
tézet ♦ tört Földmérési és Távérzéke
lési Intézet
főmém. főmérnök, főmérnöki 
Főmo cég Fővárosi Filmforgalmazási 
és Moziüzemi Vállalat 
főműnk, főmunkatárs, főmunkatársi 
Főmterv cég Fővárosi Mérnöki Terve
ző Rt.
főoszt. főosztály, főosztályi 
főosztvez. főosztályvezető, főosztály- 
vezetői
főpolg. főpolgármester, főpolgármes
teri
FÖPT Fővárosi Önkormányzatok 
Parkolási Társulása 
főrend, főrendező, főrendezői 
Fősped cég Fővárosi Szállítási Válla
lat (ma Fősped Tehertaxi Kft.) 
Főszefu cég tört Fővárosi Személyfu
varozási Vállalat
főszegyh. főszékesegyház, főszékes
egyházi
főszerk. főszerkesztő, főszerkesztői 
Főszinform Fővárosi Önkormányzat 
Közigazgatás-szervezési és Informati
kai Szolgálata
főtan, főtanácsos, főtanácsosi 
Főtáv cég tört Fővárosi Távfűtő Mű
vek (ma Főtáv Budapesti 
Távhőszolgáltató Rt.)
Főtaxi cég Fővárosi Autótaxi Rt. 
Főtefü cég tört Fővárosi Teherfuvaro
zási Vállalat
főtörm. kát főtörzsőrmester, főtörzs- 
őrmesteri
főv. főváros, fővárosi 
Főv. Bír. Fővárosi Bíróság 
Főv. Közgy. Aim. cím A Fővárosi 
Közgyűlés Almanachja

Főv. Kvt. Évk. cím A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Évkönyve 
Főv. Kvt. Kiadv. cím A Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár Kiadványai 
Főv. L. cím Fővárosi Lapok 
Fővosz Fővállalkozók Országos Szö
vetsége
fp ol zene fortepiano ’erősen, utána 
rögtön halkan’ 
fp. forráspont
f. p. ang fusion point ’olvadáspont’ ♦ 
ang közg freight prepaid ’fuvarköltség 
előre fizetve’ ♦ ang közg fully paid 
’teljesen kifizetve’
FP ang inf frame pointer ’keretmu
tató’ ♦ lat Fratres Piae Congregationis 
a Praesentatione ’Mária Bemutatásá
nak Testvérei’ (Írország) *sv Folk- 
partiet Liberalerna ’Liberális Nép
párt’ (svéd politikai párt)
F. P. ang fire policy ’tűzbiztosítás’ ♦ 
fr  franco de port ’bémentesítve’
FPAD ang közg freight payable at 
destination ’fuvardíj a rendeltetési 
helyen fizetendő’
FPD ang fiat panel display ’lapos 
képernyő’
FPEP Fővárosi és Pest Megyei Egész
ségbiztosítási Pénztár 
FPEU ang inf floating point execution 
unit ’lebegőpontos végrehajtó egység’ 
FPG ang TAG Aviation (svájci légi- 
társaság)
FPI Fővárosi Pedagógiai Intézet ♦ tört 
Felsőoktatási Pályázatok Irodája 
fpk. kát főparancsnok, főparancsnoki 
Fpk. jog felszámolási peren kívüli 
ügy
FPLA ang inf field programmable 
logic array ’mezőprogramozású logi
kai tömb’
FPM RAM ang inf fast page-mode 
RAM ’gyorslapos RAM’
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FPO ang inf (or position only ’csak az 
elhelyezést szolgáló képfájl’
FPÖ ném Freiheitliche Partei 
Österreichs ’Ausztria Szabadságpárt
ja’ (osztrák politikai párt)
FPS ang inf fast packet switching 
’gyors csomagkapcsolás’
FPU ang inf floating point unit ’lebe
gőpontos egység’
FPV Fővárosi Polgári Védelem 
FQDN ang inf fully qualified domain 
name ’teljes tartománynév’ 
fr. francia ♦ frank ♦ ang fragment ’tö
redék’ ♦ ném frei ’szabad’ 
f. r. főbb rendezései ♦ lat folio recto 
’rektó oldalon’ (a lap elülső oldalán) 
Fr vegyj francium
Fr. yog az egészségügy társadalombiz
tosítási finanszírozásának egyes kérdé
seiről szóló kormányrendelet ♦ név Fran
cisco ♦ ném Frau ’asszony’ ♦ ném Frei
tag ’péntek’ ♦ ném Fragment ’töredék’ 
Fr. [Fri.] ang Friday ’péntek’
FR ang fire-resistant ’tűzálló’ ♦ ang inf 
frame relay ’kerettovábbítás’
Fr/4 nyomd (könyvformátum,
188x248 mm)
Fr/5 nyomd (könyvformátum,
124x 183 mm)
Fr/6 nyomd (könyvformátum,
92x122 mm) 
fra ol frate ’testvér’
FRA orsz Franciaország ♦ ang közg 
forward interest-rate agreement ’ha
táridős-kamatláb megállapodás’ ♦ lat 
cím Fontes Rerum Austriacarum 
frag, ang fragile ’törékeny’ 
fragm./r fragment ’töredék’
FRAM ang inf ferromagnetic random 
access memory ’ferromágneses köz
vetlen elérésű memória’
FRÁSZ Független Rádiós Szakszer
vezet

frb. ném fuhrbar ’szállítható’
F. R. B. ang Federal Reserve Bank 
’Szövetségi Tartalékbank’ (USA)
FRC orv funkcionális reziduális ka
pacitás
Frd. ném Frieden ’béke’
FRDÉSZ Fegyveres és Rendvédelmi 
Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége 
Frdh. ném Friedhof’temető’ 
fre/r fracture ’számla’
FRE ang Freedom Air (amerikai légi- 
társaság)
freiw. ném freiwillig ’önkéntes’ 
Frelimo por Frente de Libertaqao de 
Mozambique ’Mozambiki Felszabadí- 
tási Front’
FRF [FFR] val tört ’francia frank’ 
FRG Federal Republic of Germany 
’Németországi Szövetségi Köztársaság 
-» BRD -* NSZK -> RFA 
Frhr. ném Freiherr ’báró’
Fri. -> Fr. [Fri.]
FRI ang Fair (japán légitársaság) 
FRISZ Földi Repülésirányító Szolgálat 
friv. frivol ♦ frivolitás 
FrK/40 nyomd (könyvformátum, 
98x183 mm)
Frkr. ném Frankreich ’Franciaország’ 
Fri. ném Fräulein ’kisasszony’
FRN ang közg floating rate note ’vál
tozó kamatozású kötvény’ 
front, ang frontispiece ’címoldal’
FRR ang közg financial rate of return 
’pénzügyi megtérülési mutató’
FRRL ang nyomd flush right ragged 
left ’hátra és jobbra zárt’
FRS ang inf file replication service 
’állományreplikáló szolgáltatás’ 
frsz. forgalmi rendszám 
FRSZ Független Rendőrszakszervezet 
frt. ang freight ’fuvardíj’
FRT lat cím Fontes Rerum Transyl- 
vanicarum
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FRTD ang facilitated rail transit do
cument ’egyszerűsített vasúti átutazá- 
si okmány’
frt. ppd. ang közg freight prepaid ’fu
vardíj előre fizetve’ 
fruct. lat fructus ’gyümölcs’
Fr. Ujs. cím Friss Újság 
frw. ném freiwillig ’önkéntes’ 
frz. ném französisch ’francia’ 
fs fajsúly ♦ fentoszekundum 
FS ang inf frame switching ’keretkap
csolás’ ♦ ném Fachschule ’szakiskola’ ♦ 
ném Fernsehen ’televízió’ ♦ ol Ferrovie 
dello Stato ’Állami Vasutak’
FSA ang Federal Security Agency 
’Szövetségi Biztonsági Ügynökség’ 
(USA) ♦ lat Congregatio Fratrum a 
Sancto Aloysio Gonzaga ’Gonzága 
Szent Alajos Testvéreinek Kongregá
ciója’
FSÁN ang inf full services access net
work ’teljes szolgáltatású hozzáférési 
hálózat’
FSC ang Four Star Aviation (ameri
kai légitársaság) ♦ lat Institutum 
Fratrum Scholarum Christianarum 
(keresztény iskolatestvérek)
FSF ang Free Software Foundation 
’Szabad Szoftver Alapítvány’
FSCH lat Fratres Scholarum Christia
narum de Hibernia (ír keresztény is
kolatestvérek)
FSCI fr  Soeurs de la Sainte-Famille 
du Sacré-Coeur Iesu ’Jézus Szent Szí
ve Szent Családjának Nővérei Kong
regáció’
FSH ang orv folliculus stimulating 
hormone ’tüszőre ható hormon’
FSI fr  Fédération Syndicale Interna
tionale ’Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége’ - » IFTU 
FSK ang inf frequency-shift keying 
’frekvenciaeltolásos modulálás’

FSLIC ang Federal Saving and Loan 
Insurance Corp. ’Szövetségi Takarék- 
és Hitelbiztosítási Testület’ (USA) 
FSLN sp Frente Sandinista de Libe- 
ración Nációnál ’Sandinista Nemzeti 
Felszabadítási Front’ (nicaraguai po
litikai mozgalom)
FSM ang inf finite state machine ’vé
ges állapotú automata’ ♦ orsz Mikro
nézia ♦ fr  Fédération Syndicale Mon
diale ’Szakszervezeti Világszövetség’ 

SZVSZ -> WFTU
FSMI lat Congregatio Filiorum Sanc- 
tae Mariae Immaculatae ’Szeplőtelen 
Szűz Mária Fiainak Kongregációja’ 
(Róma)
FSN ang inf full service network ’tel
jes szolgáltatású hálózat’
FSP lat Congregatio Fratrum a Sanc
to Patricio ’Szent Patrik Testvéreinek 
Kongregációja’
Fspr. ném Fernsprecher ’távbeszélő’ 
FSTV ang flat screen television ’sík- 
képcsöves televízió’
FSV cég tört Fővárosi Sütőipari Válla
lat
FSW ang Faso Airways (Burkina
Fasó-i légitársaság)
fsz. félsziget ♦ főszereplő
fsz. [fszt.] földszint, földszinti
f. sz. főbb szerepei
fszb. tört főszolgabíró, főszolgabírói
FSZB or Federalnaja Szluzsba Bezo-
pasznosztyi ’Szövetségi Biztonsági
Szolgálat’
FSZDL Független Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája 
FSZDP Független Szociáldemokrata 
Párt
FSZDSZ tört Fogyasztási Szövetkeze
ti Dolgozók Szakszervezete 
FSZEK Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár
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FSzI cím Film, Színház, Irodalom 
FSZKor Federalnaja Szluzsba Kont- 
rarazvedki ’Szövetségi Kémelhárító 
Szolgálat’
FSZKI Fővárosi Szociális Központ és 
Intézményei 
fszla. folyószámla 
FSzM cím Film, Színház, Muzsika 
FSZN Ferences Szegénygondozó Nő
vérek
FSZO or Federalnaja Szluzsba Oh- 
rani ’Szövetségi Őrzési Szolgálat’ 
fszsz. főszentszék, főszentszéki 
fszt. fölszentelt ♦ fölszentelték 
fszt. -* fsz. [fszt.]
ft. főtiszt, főtiszti ♦ főtisztelendő, fő- 
tisztelendői ♦ ang foot ’láb’ (angol
szász hosszmérték, 30,48 cm) 
f. t. ang free taxes ’adómentes’ ♦ ang 
full terms ’adott feltételek mellett’
Ft forint
FT ang cím Financial Times ♦ fr cég 
France Telecom
FTA ang Flexographic Technical As
sociation ’Flexnyomtatók Szövetsége’ 
♦ ang Frontier Flying Service (ameri
kai légitársaság)
FT A A ang Free Trade Area for the 
Americas ’Amerikai Szabad Kereske
delmi Övezet’
FT AM ang inf file transfer access and 
management ’állománytranszfer-hoz- 
záférés és -kezelés’
FTB tört Fővárosi Törvényhatósági 
Bizottság
FTC sport Ferencvárosi Torna Club ♦ 
ang Federal Trade Commission ’Szö
vetségi Kereskedelmi Bizottság’ (USA) 
FTD ang facilitated transit document 
’egyszerűsített átutazási okmány’
FTE ang chat face the evil ’szemben 
a gonosszal’
FTH Földügyi és Térképészeti Hivatal

fto. ol firmato ’saját kezűleg’ 
ftörm. kát főtörzsőrmester, főtörzsőr- 
mesteri
FTP Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság 
♦ ang inf file transfer program ’állo
mánytovábbítási program’ ♦ ang inf 
file transfer protocol ’állományátviteli 
protokoll’
FTS ném cím Frankfurter Theolo
gische Studien
FT-SE ang Financial Times-stock ex
change index ’Financial Times rész
vényindexe’
FTSK sport Ferencvárosi Természet-
barátok Sportköre
FTsz cím Felsőőri Tájszótár (Imre
Samu)
FTT Felsőoktatási Tudományos Ta
nács
FTTE sport Ferencvárosi Technikai 
Tömegsport Egyesület 
Fttv.jog a fölmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló törvény 
FTUR Falusi Turizmus Centrum 
Ft v.jog a termőföldről szóló törvény ♦ 
jog a fővárosi és fővárosi kerületi ön- 
kormányzatokról szóló törvény *jog a 
frekvenciagazdálkodásról szóló törvény 
ftzls. kát főtörzszászlós, főtörzszász- 
lósi
Fu ném Funk ’rádió’
FUA ang Futura International Air
lines (spanyol légitársaság)
FUBU ang for us, by us ’nekünk, álta
lunk’
FŰD ang chat fear, uncertainity and 
doubt ’félelem, bizonytalanság és két
ség’
FUEV ném Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen ’Európai 
Népcsoportok Szövetsége’
FUFOR ang Fund for UFO Research 
’Ufókutatási Alap’
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FUG kai felderítő úszó gépjármű 
fund, fundamentális ♦ fundamentaliz
mus ♦ fundamentum ♦ ang fundamen
tal ’alapvető’ ♦ lat fundamentum ’alap’ 
Fund. cím Fundamentum 
fut. ang future ’jövő’ ♦ lat nyelv futu
rum ’jövő idő’
FUUC ang inf free usable user chan
nel ’szabadon felhasználható csatorna’ 
fuv. fuvaros ♦ fuvarozás, fuvarozási 
fűv. zene fúvós
Fuvosz Fuvarozó Vállalkozók Orszá
gos Szövetsége
Füge Független Gondolkodók Egye
sülete
függ. függelék ♦ független 
Függ. cím Függetlenség 
Függ. If), cím Független Ifjúság 
Függ. Kisg. cím Független Kisgazda 
Függ. L. cím Független Lapok 
Függ. Mo. cím Független Magyaror
szág
Függ. Sz. cím Független Szemle 
Függ. Színp. cím Független Színpad 
Függ. Újs. cím Független Újság 
FÜMOSZ Független Magyar Művé
szek Országos Szövetsége 
Fünész Független Népképviseleti 
Szövetség
FÜPI Független Pedagógiai Intézet 
fürstl. ném fürstlicher ’hercegi, feje
delmi’
Fűszért cég tört Fűszer- és Édesség
nagykereskedelmi Vállalat 
Füti Fővárosi Építőipari Üzemgazda
sági és Ügyvitel-technikai Iroda 
Fűtőber cég tört Fűtőberendezéseket 
és Épületgépészeti Termékeket Gyár
tó Vállalat
FÜV kát (katonai orvosi) felülvizs
gálat 
fűz. füzet
fv. felvétel, felvételi ♦ felvonás

f. v. felelős vezető ♦ lat folio verso 
’verzó oldalon’ (a lap hátoldalán)
FV ang közg future value ’jövőbeni 
érték’
FVB Fővárosi Védelmi Bizottság ♦ 
sport főiskolai világbajnokság 
FVC sport tört Fővárosi Vívó Club 
fve nyomd fűzve
FVF Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő
ség
fvk. nyomd félvászonkötés 
fv. m. felelősségvállalásával működő 
FVM Földművelési és Vidékfejleszté
si Minisztérium
FVO fogyasztóvédelmi osztály ♦ ang 
Food and Veterinary Office ’Élelmi
szerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal’ 
FVS [fvs.J orv fehérvérsejt 
FVSK sport Ferencvárosi Vasutas 
Sportkör
FVSZ Felnőttképzési Vállalkozások 
Szövetsége
fvt. kát fegyverzettechnika, fegyver
zettechnikai
FVV tört Fővárosi Villamosvasút 
Fw. ném Fremdwort ’idegen szó’ 
FWA ang inf fixed wireless access ’ál
landó helyű vezeték nélküli hozzáférés’ 
fwd. ang forward ’előre’ 
f. w. d. ang four-wheel drive ’négyke- 
rék-meghajtás’
FWI ang Air Caraibes (francia légi- 
társaság)
FWIW ang chat for what it’s worth 
’ami a legrosszabb’
FWL ang Florida West International 
Airways (amerikai légitársaság)
FX ang inf fixed point ’fixpontos’ ♦ 
ang közg foreign exchange ’deviza’
FX EU ang inf fix point execution 
unit ’fixpontos végrehajtó egység’ 
FXO ang inf foreign exchange office 
’nemzetközi központ’
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FXS ang inf foreign exchange station 
’nemzetközi kapcsolóállomás’
FYA ang chat for your amusement 
’szórakozásodra’
FYE ang chat for your entertainment 
’szórakozásodra’
FYEO ang chat for your eyes only 
’csak a te szemeidnek’
FYG ang chat for your guide ’segítsé
gedre’
FYI ang chat forget your idea ’felejtsd 
el az ötleted’ ♦ ang chat for your 
information ’szíves téjékoztatásul’

FYKI ang chat for your kind interest 
’szíves figyelmedbe ajánlom’
FYROM ang Former Yugoslav Re
public of Macedonia ’Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság’
FYM ang chat free your mind! ’ereszd 
el a fantáziádat!’
íz ol zene forzando ’hangsúlyosan’
Fz. ném Fahrzeug ’jármű’
FZM ném kat Feldzeugmeister ’tábor
szernagy’
FzÖÍ cím Fábry Zoltán Összegyűjtött 
írásai



g, gyG, Gy

g gramm ♦ fiz (a földfelszínen mért 
nehézségi gyorsulás) ♦ zene g-moll ♦ 
ang gender ’nem’ ♦ ném gedeckt ’biz
tosítva’ ♦ ném groh ’durva’ ♦ ném val 
tört groschen (osztrák váltópénz)
g. kát gépesített ♦ ang gain ’nyereség’ ♦ 
ang general ’általános’ ♦ ang guide ’út
mutató’ ♦ fr gauche ’bal oldali’ ♦ ném 
geschlossen ’zárva’ ♦ ném golden ’arany’ 
G fiz gauss ♦ fiz gravitációs állandó ♦ 
fiz nehézségi erő ♦ gk Gabon ♦ kém 
guanozin ♦ mat giga (109) ♦ ang nyomd 
green ’zöld’ ♦ ném Gericht ’bíróság’ ♦ 
ném Gesellschaft ’társaság’ ♦ ném Ge
setz ’törvény’ ♦ ném Gewicht ’súly’» 
ném Grad ’fok’
G. ném Geld ’pénz’
G-5 ang tört Group of Five ’az ötök 
csoportja’ (a világ gazdasági nagyha
talmai: USA, Franciaország, Japán, 
Nagy-Britannia, Németország)
G-7 ang Group of Seven ’a hetek cso
portja’ (a világ gazdasági nagyhatal
mai: USA, Franciaország, Japán, Ka
nada, Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország)
G-8 ang Group of Eight ’a nyolcak 
csoportja’ (a világ gazdasági nagyha
talmai: USA, Franciaország, Japán, 
Kanada, Nagy-Britannia, Németor
szág, Olaszország, Oroszország) 
ga. sport gólarány 
Ga vegyj gallium 
Ga.földr Georgia (USA)
GA ang chat go ahead ’folytasd!’ ♦ ang 
közg general account ’általános szám
la’ ♦ ném Die Grüne Alternative (oszt

rák politikai párt) ♦ ném Gutachten 
’szakvélemény’
G. A. ang General Assembly ’köz
gyűlés’
G/A ang kát ground to air missile 
’föld-levegő rakéta’ ♦ ang közg general 
average ’közös hajókár’
GAAP ang közg generally accepted 
accounting principles ’általánosan 
elfogadott könyvelési alapelvek’
GAB orsz Gabon ♦ ang közg general 
arrangements to borrow ’általános 
hitelegyezmény’
GABA lat orv gamma amino butyric 
acid ’gamma-aminovajsav’
GAC ang General Affairs Council 
’általános ügyek tanácsa’ ♦ ang Go
vernmental Advisory Committee ’kor
mányzati tanácsadó bizottság’ ♦ ang 
inf global assembly chache ’globális 
assembly-gyorsítótár’
GADR ang kát guided air defense 
rocket ’irányított légvédelmi rakéta’ 
GAFTT ang Global Alliance for Fair 
Textil Trade ’Világszövetség a Tisz
tességes Textilkereskedelemért’ 
gal. galaxis ♦ galéria, galériás ♦ ang 
gallon (angolszász űrmérték, 4,546 1 
(GB), 3,785 (USA))
Gal ang général ’tábornok’
GAL ném Grüne-Alternative Liste 
’Zöldek -  Alternatív Lista’ (német po
litikai párt) 
gall. nyelv gallicizmus 
galv. ném galvanisiert ’galvanizált’ 
GAM gazdaságpolitikai munkacso
port ♦ orsz Gambia ♦ ang kát guided
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aircraft missile ’irányított föld-levegő 
rakéta’
Gamesz Gazdasági-Műszaki Ellátó- 
és Szolgáltatószervezet 
GAMF tört Gépipari és Automatizá
lási Műszaki Főiskola 
GAMMA FC sport tört Gamma Film
technikai és Optikai Művek Rt. Fut
ball Club
GAMNA ang Gambai News Agency 
(gambiai hírügynökség)
Gamszolg cég tört Gabonaforgalmi és 
Malomipari Szolgáltatóvállalat 
GAN ang inf global-area network ’vi
lághálózat’
Ganzip cég Ganz Ipari Szolgáltató Rt. 
Ganz-MAVAG cég tört Ganz Magyar 
Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt. 
Ganz-MÁVAG SE sport tört Ganz- 
MÁVAG Sport Egyesület 
GAO ang General Accountancy Of
fice ’Állami Számvevőhivatal (GB) ♦ 
ang Golden Air (svéd légitársaság) 
GAÖM cím Gábor Andor Összegyűj
tött Művei
GAP ang Air Philippines (Fülöp-szi- 
geteki légitársaság) ♦ ang inf generic 
access profile ’általános hozzáférési 
profil’
gar. [gm.] nyomd garmond 
Gar.fr garantie ’garancia’
GAR ang kát guided aircraft rocket 
’irányított repülőgép-fedélzeti rakéta’ 
GARP ang global atmospheric re
search programme ’globális légkörku
tatási program’
GAS ang orv general adaptation synd
rome ’általános adaptációs tünetcsoport’ 
GASP ném Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik ’közös kül- és biz
tonságpolitika’
GASR ang kat guided air-to-surface 
rocket ’irányított levegő-föld rakéta’

GATE tört Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem
GATJ gépi adatfeldolgozási termé
kek jegyzéke
GATS ang General Agreement on the 
Trade in Services ’Általános egyezmény 
a szolgáltatások kereskedelméről’ 
GATTang General Agreement on Ta
riffs and Trade ’Általános vámtarifa- 
és kereskedelmi egyezmény’
Gav. cím Garamvölgye 
GAV ném Güterabfertigungsvor
schriften ’árukezelési előírás’ 
gaz.fr gazette ’újság, hírlap’ 
gazd. gazdálkodás, gazdálkodási ♦ 
gazdaság, gazdasági 
Gazd. cím Gazdaság 
Gazd. Ért. cím Gazdasági Értesítő 
Gazd. Fűz. cím Gazdasági Füzetek 
Gazd. L. cím Gazdasági Lapok 
Gazdstat. Évk. dm Gazdaságstatiszti
kai Évkönyv
Gazdtört. Sz. cím Gazdaságtörténeti 
Szemle
Gaz. Hong .fr cím Gazette de Hongrie
günzl. ném gänzlich ’teljes’
gb. ném genehmigungsberechtigt
’engedélyezésre jogosult’ ♦ ném nyomd
gebunden ’kötött’
gb. [géb.] ném geboren ’született’
Gb inf gigabit
GB gazdasági bizottság *gk Nagy- 
Britannia ♦ ang inf gigabyte ’gigabájt’
♦ ang ram Good bye! ’Isten veled!’ ♦ 
ném Gesetzbuch ’törvénykönyv’ ♦ ném 
közg Geld und Brief ’pénz- és áruárfo
lyam’
G. B. angföldr Great Britain ’Nagy- 
Britannia’
G. B. & I. ang föld Great Britain and 
Ireland ’Nagy-Britannia és Írország’ 
Gbf. ném Güterbahnhof ’teherpálya
udvar’
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GBH angjog grievous bodily harm 
’súlyos testi sértés’
GBL ang GB Airways (brit légitársa
ság)
g. b. o. ang közg goods in bad order 
’áru rossz állapotban’
GBP val pound sterling ’font sterling’ 
gbr. ném gebraucht ’használt’
GBR orsz Nagy-Britannia ♦ pszich gal- 
vános bőrreakció -> GSR
G. B. S. George Bemard Shaw 
GBS orsz Bissau-Guinea 
Gbt. ném Gebiet ’terület’
GBU ang chat God bless you ’Isten 
áldjon’
g. c. ang közg general cargo ’darabáru
rakomány’
GC ang in f global catalogue ’globális 
katalógus’ ♦ ang inf graph cache ’gráf
gyorsítótár’
GCA gk Guatemala 
GCC ang ground control center ’földi 
irányító központ’ ♦ ang Gulf Coope
ration Council ’Öböl Menti Együtt
működési Tanács’
g. Ch. ném zene gemischter Chor ’ve
gyeskar’
GCO ang Gemini Air Cargo (ameri
kai légitársaság)
GCR ang közg general cargo rates ’ál
talános fuvartarifa’ ♦ ang nyomd grey 
component replacement ’a szürke 
komponens helyettesítése’ (a fekete 
szín használata az árnyékmélység nö
velésére) 
gcs. gumicsizma
G-CSF orv granulocitakolónia-stimu- 
láló faktor
gd ang good ’jó, jóság’ 
gd. gárda
Gd vegyi gadolinium 
GD ném Generaldirektor ’vezérigaz
gató’

GDA ang inf general data applica
tions ’általános adatátviteli alkalma
zások’
GDF Gábor Dénes Főiskola ♦ fr cég 
Gaz de France (francia gázipari válla
lat)
GDF IÁI Gábor Dénes Főiskola In
formatikai Alkalmazások Intézete 
GDF IRI Gábor Dénes Főiskola In
formatikai Rendszerek Intézete 
GDI ang inf graphical device inter
face ’grafikuseszköz-csatoló’
GDMIF tört Gábor Dénes Műszaki 
Informatikai Főiskola 
GDP cím A gazdasági perek dönt
vénytára ♦ kém guanozin-difoszfát ♦ 
ang gross domestic product ’bruttó 
hazai termék’ -* BHT —> PIB 
GDR ang tört German Democratic 
Republic ’Német Demokratikus Köz
társaság’ -* DDR —> GDR —> RDA 
—> NDK ♦ ang közg global depository 
receipt ’globális letéti igazolás’ 
gds ang közg goods ’áruk, javak’
GDT ang graphic display terminal 
’grafikus megjelenítő terminál’
GDU ang inf graphical display 
unit ’grafikus megjelenítő egység, 
monitor’
GDV ném Gesamtverband der Deut
schen Versicherungswirtschaft ’Né
met Biztosítótársaságok Szövetsége’ 
Ge vegyj germánium 
GE gabonaegység ♦ gk Grúzia ♦ ang 
cég General Electric Co.
GEAC sport Gödöllői Egyetemi Atlé
tikai Club 
géb. -» gb. [géb.]
Géb. ném Gebäude ’épület’ ♦ ném Ge
bühr ’illeték’
gebr. ném gebräuchlich ’használatos’ ♦ 
ném gebraucht ’használt’
Geb.-J. ném Geburtsjahr ’születési év’
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Geb.-O. ném Geburtsort ’születési hely’ 
Gebr. ném Gebrauch ’használat’ ♦ ném 
Gebrüder ’fivérek’
GEC ang Lufthansa Cargo (német lé
gitársaság)
GED gazdasági elvi döntés 
gedr. ném gedruckt ’nyomtatta’
Gef. ném Gefahr ’veszély’
GEF ang Global Environment Faci
lity Trust Fund ’Globális Környezet- 
védelmi Letéti Alap’ 
gefl. ném gefällig ’szíves’ 
gefr. ném gefroren ’fagyaszott’ 
Gegenw. ném Gegenwart ’jelen’ 
gegr. ném gegründet ’alapította’ 
geh. ném geheim ’titkos’ ♦ ném geho
ben ’emelkedett’
GEI gazdasági ellátó igazgatóság 
gek. ném gekürzt ’rövidített’
GEK gépészmérnöki kar 
gél. ném geliefert ’szállítva’
Gelka cég tört Gépipari Elektromos 
Karbantartó Vállalat {ma Gelka Tv-, 
Rádió- és Videójavító Kft.) 
gélt. ném geltend ’érvényes, hatályos’ 
Gém lat csili Gemini ’Ikrek’
Gém. ném Gemeinde ’község’
GÉM ném Gemeinsamer Europäischer 
Markt ’Európai Közös Piac’ —> ECM 
GemO ném Gemeindeordnung ’köz
ségi szabályrendelet’
Gémosz Gépjármű-márkakereskedők 
Országos Szövetsége 
GEMS ang global environment moni
toring system ’globális környezetfi
gyelő rendszer’
Gemsch. ném Gemeinschaft ’közös
ség’
gén. generáció ♦ generális ♦ genetika, 
genetikai ♦ nyelv generatív ♦ ang gene
ral ’tábornok’ ♦ lat orv genitalis ’nemi 
szervekkel kapcsolatos’ ’tábornok’ ♦ 
lat genitivus ’birtokos eset’ ♦ ném

genannt ’nevezett’ ♦ ném genehmigt 
’engedélyezve’ ♦ ném genossenschaft
lich ’szövetkezeti’ ♦ ol gennaio ’ja
nuár’
Gén. földr Génévé ’Genf ♦ ném Gene
ral ’tábornok’ ♦ ném Genosse ’elvtárs’ 
Gén. cím Géniusz
Gen.-Dir. ném Generaldirektor ’ve
zérigazgató’
geneal. genealógia, genealógiai 
gener. ang generally ’általában’ ♦ lat 
generatim ’általános értelemben’ 
Genesys ang General System ’Álta
lános Rendszer’ (számítógépes prog
ramnyelv)
Gén. Fűz. cím Genealógiai Füzetek 
GEnie ang inf General Electric net
work for information exchange ’GE 
általános célú elektronikus hálózata’ 
Gen.-Kdo. ném kát Generalkomman
do ’főparancsnokság’ 
gén. loc. lat genius loci ’a hely szelle
me’
GenLtn ném Generalleutnant ’altá
bornagy’
GenMaj ném Generalmajor ’vezérőr
nagy’
Gen. Man. -> G. M. [Gen. Man.] 
GenObst ném Generaloberst ’vezérez
redes’
GEO geoinformatikai főiskolai kar ♦ 
orsz Grúzia
geod. geodézia, geodéziai 
Geod. Kart. cím Geodézia és Karto
gráfia
geogr. geográfia, geográfiai ♦ ang geo
graphy
Geogr. ném Geographie
geol. geológia, geológiai
geom. geometria, geometriai 
GEOS ang geodetic earth orbiting sa
tellite (geofizikai kutatási programot 
végző amerikai műhold) ♦ ang graphic
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environment operating system ’grafi
kus környezetű operációs rendszer’ 
gép. gépészet, gépészeti 
Gépex cég tört KGM Gépexport, 
Komplett Gyárberendezéseket Expor
táló, Tervező és Fővállalkozó Vállalat 
gépgy. gépgyártás, gépgyártási 
gepr. ném geprüft ’ellenőrzött’
Gépte Gépipari Tudományos Egye
sület
Géptek cég tört Gépipari Termelőesz
köz-kereskedelmi Vállalat 
GEQ orsz Egyenlítői-Guinea
ger. [germ.] germán 
Ger. ném Gericht ’bíróság’
GER orsz Németország 
Gér. fr  gérant ’ügyvezető’
GERG fr  Groupe Européen de Re- 
cherches Gaziéres ’Európai Gázkuta
tó Csoport’
germ. -» ger. [germ.]
ges. ném gesamt ’összes’ ♦ ném gesam
melt ’összegyűjtött’
Ges. ném Gesetz ’törvény’ ♦ ném Ge
sellschaft ’társaság’
GES ang Gestair (spanyol légitársaság) 
gesch. ném geschätzt ’becsült’ ♦ ném 
geschieden ’elvált’
Gesch. ném Geschäft ’üzlet’
GeschF ném Geschäftsführer ’üzlet
vezető’
Gesmes ang inf generic statistical 
message ’általános statisztikai üzenet’ 
gest. ném gestorben ’elhunyt’
Gestapo ném tört Geheime Staatspoli
zei ’Titkos Allamrendőrség’ 
gestr. ném gestrichen ’törölt’
GESZ gazdasági ellátó szervezet 
GESZ Gazdasági Vezetők Érdek-kép
viseleti Szervezete
getr. Pag. ném getrennte Paginierung 
’újrakezdődő oldalszámozás’
GeV fiz  gigaelektronvolt

GÉV Gimnáziumi érettségi vizsga- 
szabályzat
gew. ném gewöhnlich ’szokásos’ 
géz. ném gezeichnet ’aláírt’
Gf. jog gazdasági szervezetek egymás 
közötti fellebbviteli peres ügye ♦ ném 
G raf’gróf
GF tört Gazdasági Főtanács ♦ ang chat 
girlfriend ’barátnő’ ♦ ang orv growth 
factor ’növekedési faktor’
g. f. a. ang közg good fair average ’jó 
átlagminőség’
GFA Gazdaságfejlesztési Alap ♦ ang 
Gulf Air (arab légitársaság)
GFB gépjármű-felelősségbiztosítás 
GFC ang chat going for coffee ’elme
gyek kávézni’
G. F. C.fr gérant de fonds de com
merce ’az üzlet ügyvezetője’
GFI ang Caribbean Star Airlines (An
tigua és Barbuda-i légitársaság)
GFK gazdálkodási főiskolai kar 
Gflops ang inf billion floating point 
operations per second ’egymilliárd le
begőpontos utasítás/másodperc’
GFL geofizikai laboratórium 
Gfn. ném Gräfin ’grófnő’
GFR orv glomeruláris filtrációs ráta ♦ 
ang German Federal Republic ’Német 
Szövetségi Köztársaság’ —> BRD 
-> FRA -» FRG -> NSZK 
GFT ang Gulfstream International 
Airlines (amerikai légitársaság) 
Gfv.)og felülvizsgálati eljárás gazda
sági ügyben
gg. ang gage ’zálog’ ♦ ang gauge ’mé
ret’ ♦ ném gegen ’ellen’
GG ♦ nyelv generatív grammatika ♦ 
ang chat good game ’jó játék volt’ ♦ 
ném Grundgesetz ’alaptörvény’ ♦ ném 
közg Geschäftsgang ’üzletmenet’
GGA ang chat good game all ’min
denki jól játszott’
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ggf. ném gegebenenfalls ’az adott eset
ben’
ggl. lat orv ganglion ’idegdúc’
GGM cím Gárdonyi Géza Munkái ♦ 
ang kát ground-to-ground missile 
’föld-föld rakéta’
GGN ang Air Alliance/Air Georgian
(kanadai légitársaság)
ggs. ném gegenseitig ’ellentétes’
Ggs. ném Gegensatz ’ellentét’
Ggst. ném Gegenstand ’tárgy’
Ggw. ném Gutgewicht ’súlytöbblet’ 
GH gk Ghána ♦ ang orv growth hor
mone ’növekedési hormon’ ♦ lat cím 
Gesta Hungarorum ♦ ném Gerichtshof 
’bíróság’ ♦ ném Großhandel ’nagyke
reskedelem’
GHA orsz Ghána ♦ ang Ghana Air
ways (ghánai légitársaság)
GHC val ghánai új cedi 
GHCC ang Global Hydrology and 
Climate Center ’Globális Víz- és Ég
hajlattani Központ’
GHG ném közg Großhandelgesell
schaft ’nagykereskedelmi vállalat’ 
GHM Gödöllői Helytörténeti Múzeum 
GHQ ang kát general headquarters 
’főhadiszállás’
GHz fiz  gigahertz 
Gl ang Greenpeace International 
’Nemzetközi Greenpeace’ ♦ arab Ga
ma al-Iszlamija ’Iszlám Csoport’ ♦ ol 
giudice istruttore ’vizsgálóbíró’
G. I. ang government issue ’kincstári 
tulajdon’
GIA ang Garuda Indonesia (indonéz 
légitársaság) ♦ f i  Groupe Islamique 
Armé ’Fegyveres Iszlám Csoport’ (Al
géria)
GiB anginf gibibyte ’gigibájt’
GIC ang közg guaranteed investment 
contract ’garantált beruházási szerző
dés’

GID ang inf group identifier ’csoport- 
azonosító’
GIF ORFK Gazdasági és Informati
kai Főigazgatóság ♦ ang Guinee Air
lines (guineai légitársaság) ♦ ang inf 
graphic interchange format ’grafikus 
adatcsere-formátum’
GIGO ang chat garbage in, garbage 
out ’szemét be, szemét ki’ (szemétből 
szemét lesz)
GII ang global information infra
structure ’globális információs inf
rastruktúra’
G. I. Joe ang kát Government Issue 
Joe (amerikai közkatona) 
gimn. gimnázium, gimnáziumi 
Ginetex f i  Groupement International 
d’Étiquetage pour l’Entretien des 
Textiles ’Textíliák Kezelési Címkézé
sének Nemzetközi Szövetsége’
GINO ang inf graphical input-output 
’grafikus bevitel-kivitel’ 
gio. ol giovedi ’csütörtök’
GIP ang Air Guinee Express (guineai 
légitársaság)
GIPSY ang in f general information 
processing system ’általános infor
mációfeldolgozó rendszer’
GIS ang geographical information 
system ’földrajzi információs rend
szer’ ♦ ang Global Information Society 
’Globális Információs Társaság’
GITR gödöllői integrált termelésszer
vezési rendszer 
giu. ol giugno ’június’
GIWIST ang chat gee, I wish I would 
said that ’hú, bárcsak én mondtam 
volna!’
GJ cím Gazdaság és Jog ♦ ang cím The 
Geographical Journal 
GJICL ang cím Georgia Journal 
of International and Comparative 
Law
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GJÖM cím Garai János Összes Mun
kái
GJP ang inf graphic job processor 
’grafikus munkaprocesszor’
Gjt .jog a gépjárműadóról szóló törvény 
gk ang sport goalkeeper ’kapus’
gk. gépkocsi ♦ kát gépkocsizó ♦ sport 
gólkülönbség ♦ ném gekürzt ’rövidítve’ 
GK jog gazdasági kollégium
gka. zene gordonka
GKB Gazdaságvédelmi Koordinációs
Bizottság
gkfb gépjármű kötelező felelősségbiz
tosítás
GKH Gazdagréti Közösségi Ház 
GKHF tört Görög Katolikus Hittudo
mányi Főiskola
GKI Gazdaságkutató Intézet (ma GKI 
Gazdaságkutató Rt.)
GKK cég Ganz Kapcsolók és Készülé
kek Gyára
GKM Gazdasági és Közlekedési Mi
nisztérium
GKO or Goszudarsztvennij Komityet 
Oboroni ’Állami Honvédelmi Bizott
ság’
GKP tört Görögország Kommunista 
Pártja
GKS ang inf graphical kernel system 
’grafikus magrendszer’
GKT jog gazdasági kollégium tanács- 
elnöki értekezlete
Gktv.Jog a gazdasági kamarákról szó
ló törvény
gkv. gépkocsivezető, gépkocsi-vezetői 
GKVA Gáztechnikái Kutató- és Vizs
gálóállomás
gl. kát gépkocsizó lövész ♦ lat orv 
glandula ’mirigy’
Gl. ném Gläubiger ’hitelező’
GL ang chat Good luck ’sok szeren
csét!’ ♦ ném Gruppenleiter ’csoport- 
vezető’

GLA ang Great Lakes Aviation (ame
rikai légitársaság)
GLB ang közg global location broker 
’globális bróker’
GLBT ang gay, lesbian, bisexual, 
transgendered ’meleg, leszbikus, bi
szexuális, transzszexuális’
GLCM ang kát ground-launched 
cruise missile ’földi indítású robot
repülőgép’
GLD ang ram I’m glad ’örülök’
GLG sp Aerogal Aerolineas Galápa- 
gos (ecuadori légitársaság)
GLI globális letéti igazolás 
gll. lat orv glandulae ’mirigyek’
Gin kém glutamin
GLP ang good laboratory practice
’helyes laboratóriumi gyakorlat’
GLO sp GÓL Transportes Aereos
(brazil légitársaság)
glob. vág. lat orv globuli vaginales
’hüvelygolyók’
GLR ang Central Mountain Air (ka
nadai légitársaság)
Glu kém glutaminsav 
Gly kém glicin
gm. -> gar. [gm.]
g. m. ang közg general marchandise 
’darabáru’
GM tört Gazdasági Minisztérium ♦ 
ang cég General Motors Corp.
G. M. [Gen. Man.] ang general 
manager ’vezérigazgató’
G-M [GM] ang Geiger-Müller coun
ter ’Geiger-Müller-számlálócső’
g. m. b. ang közg good merchantable 
brand ’forgalomképes áru’
GMB Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
GmbH. ném Gesellschaft mit be
schränkter Haftung ’korlátolt felelős
ségű társaság’ -> Corp. - » Inc. -> Kft.

Ltd. —:> plc SARL "9 SpA
GMC ang cég General Motors Corp.
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GMD val gambiai dalasi 
GMDSS ang global maritime distress 
and safety system ’általános tengeri 
vészjelző és biztonsági rendszer’
GME Genfi Magyar Egyesület 
GMES ang global monitoring amd 
environment and security ’globális 
környezetvédelmi és biztonsági meg
figyelés’
GMI ném Germania (német légitár
saság)
gmk gazdasági munkaközösség 
GMK Georgikon Mezőgazdaság-tu
dományi Kar
GML ang inf generalized markup 
language ’általánosított leírónyelv’ 
GMO ang bioi genetically modified 
organism ’géntechnológiával módosí
tott szervezet’
GMP ang good manufacturing prac
tice ’helyes gyártási gyakorlat’ 
g. m. q. ang közg good merchantable 
quality ’jó átlagminőség’ 
gms ang gramm per square metre 
’gramm/ négyzetméter’
GMS ang geostationary meteorogical 
satellite ’geostacionárius meteoroló
giai műhold’
GMT ang Greenwich mean time 
’greenwichi középidő’
GMU Gazdasági és Monetáris Unió 
-> EMU
GMV cég tört Gabonaforgalmi és Ma
lomipari Vállalat 
gn. ang tört guinea (21 shilling)
GN ang ram Good night! ’Jó éjszakát!’ 
G. N. ang közg gain normal ’normál 
haszon’
GNA ang Ghana News Agency (ghá- 
nai hírügynökség)’ ♦ ang Gulf News 
Agency (bahreini hírügynökség)
GNE ang közg gross national expen
diture ’bruttó nemzeti kiadás’

GNF val guineai frank ♦ ang Gandalf 
Airlines (olasz légitársaság)
GNI ang közg gross national income 
’bruttó nemzeti jövedelem’
G’NIGHT ang chat Good night ’jó éj
szakát’
GNP ang közg gross national product 
’bruttó nemzeti termék’
GNQ ang agr guaranteed national 
quantity ’maximális garantált meny- 
nyiség’
GNR ang Gambia International Air
lines (gambiai légitársaság)
GnRH orv gonadotrophormon 
GNSS ang global navigation satellite 
system ’globális műholdas navigációs 
rendszer’
GNU ang inf GNU’s Not Unix 
’a GNU nem UNIX’
GO gazdasági osztály ♦ ném közg Ge
bührenordnung ’illetékszabályzat’ ♦ 
ném közg Geschäftsordnung ’üzleti 
szabályzat’
G. O. ang general office ’központi 
iroda’
g. o. b. ang good ordinary brand ’jó át
lagminőség’
GOE Gépjárműbontók Országos 
Egyesülete
Goelro or tört Goszudarsztvennaja 
Komisszija po Elektrifikacii Rosszii 
’Állami Bizottság Oroszország Villa
mosítására’
GOES ang geostationary operational 
environmental satellite (amerikai geo
stacionárius meteorológiai műhold) 
GOLF ang gentlemen only ladies for
bidden ’csak férfiaknak, hölgyeknek 
tilos’
GOM Gomelavia (belorusz légitársa
ság)
Gombsz Gáz- és olajipari műszaki
biztonsági szabályzat
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gond. gondozta 
Gond. cím Gondolat 
Gond. K. cég Gondolat Kiadó 
gondn. gondnokság, gondnoksági 
GOODS ang great observatories ori
gins deep survey ’nagy obszervatóriu
mok galaxisfelmérő kutatóprogramja’ 
GOOS ang global ocean observing 
system ’globális óceánmegfigyelő 
rendszer’
GOO Görög Országos Önkormányzat 
GOP ang Grand Old Party (az ameri
kai Republikánus Párt bizalmas elne
vezése)
GOSIP ang inf government open sys
tem interconnection profile ’kor
mányzati nyílt rendszerek csatlakoz
tató felülete’
GOSZ Gazdakörök Országos Szövet
sége
GOSZT or Goszudarsztvennij Obs- 
cseszojuznij Sztandart ’orosz állami 
szabvány’
GOT orv glutamát-oxálecetsav- 
transzamináz
GOTY ang game of the year ’az év já
téka’
gov. ang governor ’kormányzó’ 
gov. [govt] ang government ’kormány
zat’
Goes cég szleng Magyar Gördülő
csapágyművek
Göfém cég Gödöllői Fémmegmunká
ló Kft. 
gör. görög
gör. kát. görög katolikus 
görkel. [gör. kel.] görögkeleti 
Gött.földr Göttingen (D)
Gp. ném Gefrierpunkt ’fagypont’
GP General Press Kiadó ♦ fr  sport 
Grand Prix ’nagydíj’
GPC ang inf general purpose compu
ter ’általános célú számítógép’

GPD dm A gazdasági perek dönt
vénytára
GPEB gazdasági pénzügyi ellenőrző 
bizottság
GPF ang inf general protection file 
’általános védelmi hiba’ 
gpi. kát géppisztoly 
GPIB ang inf general purpose inter
face bus ’általános célú illesztősín’ 
gpk. gépkocsi
Gpk .jog gazdálkodó szervezetek egy
más közötti nem peres ügye 
Gpkf. jog gazdálkodó szervezetek egy
más közötti fellebbviteli nem peres 
ügye
GPL ang inf general public license 
’általános felhasználói engedély’
GPO tört gazdaságpolitikai osztály ♦ 
ang general post office ’főposta’ ♦ ang 
inf group policy object ’csoportházi- 
rend-objektum’
GPPM ang in f graphics pages per mi
nute ’grafikus oldalak száma percen
ként’
GPR ang inf general purpose register 
’általános célú regiszter’
GPRS ang general packet radio 
service ’általános csomagrádió-szol- 
gáltatás’
GPS ang global positioning satellite 
system ’műholdas helymeghatározó 
rendszer’
GPT kém glutamát-piroszőlősav- 
transzamináz 
gpu. kát géppuska 
GPU ang inf graphical processing 
unit ’grafikus processzor’ ♦ or tört 
Goszudarsztvennoje Polityicseszkoje 
Upravlenyije ’Állami Politikai Ügy
osztály’ (egykori szovjet politikai 
rendőrség)
G. Q. G.fr kát Grand Quartier Géné- 
ral ’főhadiszállás’
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gr ang grain ’gabonaszem’ (mérték- 
egység, 64,7 mg)
gr. ang grade ’fokozat’ ♦ ang gross 
’bruttó’ ♦ lat gratis ’díjmentesen’ ♦ 
ném groß ’nagy’ ♦ ném Gros ’nagytu
cat’ (144 db) 
gr. [Gr.] gróf
g. R. ném gegen Rückgabe ’visszakül
dés ellenében’
Gr ném Gruppe ’csoport’
Gr. jog a költségvetési szervek terve
zésének, gazdálkodásának rendszeré
ről szóló kormányrendelet ♦ lat Gre
gorius (név) ♦ lat verbum Graecum 
’görög kifejezés’
Gr. —> gr. [Gr.]
GR gk Görögország ♦ lat cím Gesta 
Romanorum
GR8 ang chat great ’nagyszerű’ 
grad. graduális ♦ fiz  gradiens ♦ ang 
graduate ’tudományos fokozattal ren
delkező’
gráf. grafika, grafikai ♦ grafológia, 
grafológiai
gram, grammatika, grammatikai ♦ 
ang grammar ’nyelvtan’
gran. lat orv granulum ’szemcse, 
pilula’
Gránit KMTE sport tört Gránit Kis
pesti Munkás Testedző Egyesület 
grav.fiz gravitáció, gravitációs ♦ fr  
gravure ’metszet’
GRB ang glass returnable bottle ’visz- 
szaváltható üvegpalack’
GRBM ang kát global range ballistic 
missile ’globális hatótávolságú bal
lisztikus rakéta’
gr. cat. lat greco-catolicus ’görög kato
likus’
grd. ang guaranteed ’szavatolt’
Grd. ném Grund ’alap’
GRD val görög drachma
GRE orsz Görögország ♦ ang inf gene

ric routing encapsulation ’általános 
útválasztási információ beágyazása’ 
greg. zene gregorián 
GRIPHOS ang general retrieval and 
information processing for humani
ties oriented studies ’általános keresés 
és információfeldolgozás társadalom- 
tudományi tanulmányokhoz’
GRIT angpszich graduated and recip
rocated initiatives in tension reduc
tion ’fokozatos és viszonzott feszült
ségcsökkentő kezdeményezések’
GRK cím Guiness-rekordok könyve 
gr.-kath. ném griechisch-katholisch 
’görög katolikus’
GRL ang Air Greenland (dán légitár
saság)
GRN orsz Grenada ♦ ang Rio Grande 
Air (amerikai légitársaság) 
grnő grófnő
GRO gazdasági rendészeti osztály ♦ 
ang Allegro Air (mexikói légitársa
ság)
gr.-orth. ném griechisch-orthodox 
’görögkeleti’
GRP ang glassfibre reinforced plastic 
’üvegszál-erősítésű műanyag’ 
grság grófság
GRT ang gross registered tonnage 
’bruttó regisztertonna’
Gru lat csili Grus ’Daru’
GRU or Glavnoje Razvegyivatyelnoje 
Upravlenyije ’Felderítő Főhivatal’ 
gr. wt. ang gross weight ’bruttó súly’ 
Grz. ném Grenze ’határ’
Gs grammsúly
GS ang sport Grand Slam (az angol, 
amerikai, ausztrál és francia nyílt te
niszbajnokság sorozata)
GSA ang Global Safety Authority 
’Globális Biztonság Hivatala’ (terve
zett biztonsági szervezet)
GSAL ang in f global security analysis
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lab ’globális biztonsági elemző labo
ratórium’
GSE sport Goldberger Textilművek 
Sport Egyesülete 
GSFC ang Goddard Space Flight 
Center ’Goddard Űrrepülési Központ’ 
GSI ném Gesellschaft für Schwer
ionenforschung ’Nehézion-kutató 
Társaság’
GSM ang inf global system for mobile 
communication ’egységes mobil táv
közlési rendszer’
GSOH ang chat good sense of humor 
’jó humorérzék’
GSP ang közg generalized system of 
preferences ’általános preferencia- 
rendszer’
GSR angpszich galvanic skin res
ponse ’galvános bőrreakció’ -> GBR 
GSS orv Gerstmann-Straussler- 
Scheinker-kór
GSSB ang Galileo System Security 
Board ’Galileo-rendszer biztonsági ta
nácsa’
Gst.jog a gazdasági stabilizációt szol
gáló egyes törvénymódosításokról szó
ló törvény
GSt. ném Geschäftsstelle ’hivatal, iro
da’ ♦ ném kát Generalstab ’vezérkar’
G. S. T. ang Greenwich sidereal time 
’greenwichi csillagászati idő’
GST gazdasági stabilizációs törvény- 
csomag ♦ ang közg goods and services 
tax ’forgalmi adó’ 
gsz. kát golyószóró 
GSZB Gazdasági és Szociális Bizott
ság -> ESC
GSZSZ tört Gutenberg Szakszerveze
ti Szövetség
GSZSZK tört Grúz Szocialista Szov
jetköztársaság
Gszt. jog a gázszolgáltatásról szóló 
törvény

GSZT ENSZ Gazdasági és Szociális
Tanács’ —> CES —> ECOSOC
gt. gazdasági társaság
Gt.jog a gazdasági társaságokról szóló
törvény
GT gazdaságbiztonsági tartalék ♦ ang 
general terms ’általános feltételek’
G. T. cím Gazdaság és Társadalom 
Gt. Br. ang Great Britain ’Nagy-Bri- 
tannia’
g. t. c. ang good till cancelled ’visz- 
szavonásig érvényes’
GTD ang gearless transmission drive 
’központi motor nélküli meghajtás’ 
GTE Gépipari Tudományos Egyesü
let
GTER cég Gázturbinás Erőműveket 
Üzemeltető és Karbantartó Kft. 
GTFK gazdasági és társadalomtudo
mányi főiskolai kar 
GTI gépipari technológiai intézet ♦ 
ang Atlas Air (amerikai légitársaság) 
GTK gazdaság- és társadalomtudo
mányi kar
GTKA Geopolitikai Tanács Közhasz
nú Alapítvány
GTO ang gate turn off thyristor ’old
ható tirisztor
GTP kém guanozin-trifoszfát 
GTQ val guatemalai quetzal 
GTR ang general theory of relativity 
’általános relativitáselmélet’
GTS ang inf global telecommunica
tion system ’globális távközlési rendszer’ 
gtt. lat gutta ’csepp’
GTT Gazdálkodási Tudományos 
Társaság
GTV Gazdasági Televízió 
GUA orsz Guatemala 
gub. tört gubernium 
GUE ang Confederal Group of the 
European United Left ’Európai Egye
sült Baloldal’
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GUI orsz Guinea ♦ ang inf graphical 
user interface ’grafikai felhasználói 
felület’
GIUD ang inf globally unique iden
tifier ’globálisan egyedi azonosító’ 
GUJ ang Gujarat Airways (indiai légi- 
társaság)
Gulag or tört Glavnoje Upravlenyije 
Lagerej ’Táborok Főigazgatósága’ 
(szovjet munkatáborok rendszerének 
elnevezése)
GUM or Goszudarsztvennij Unyiver- 
szalnij Magazin ’Állami Áruház’ 
gúny. gúnyirat ♦ gúnyos, gúnyosan 
GUO or Goszudarsztvennoje Uprav
lenyije Ohrani ’Állami Őrzési Hivatal’ 
GUS ném Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten ’Független Államok Kö
zössége’ —> CEI —> CIS -> FÁK 
GUY gk Guyana ♦ orsz Guyana ♦ ang 
Air Guyane (francia guyanai légitár
saság)
GuV ném közg Gewinn und Verlust
’nyereség és veszteség’
g. v./r grande vitesse ’gyorsáru’
GV ném Generalversammlung ’köz
gyűlés’
G. V. lat Gloria victis! ’Dicsőség a le
győző tteknek!’
GVH Gazdasági Versenyhivatal 
GVI -> MKIK GVI [GVI]
GVM cég Ganz Villamossági Művek ♦ 
cím Goethe Válogatott Művei 
GVOP gazdasági versenyképesség 
operatív program
GVSC ang inf generalized supervisor 
calls ’általános ellenőrző hívások’ 
G W  Gazdasági Versenyhivatal Ver
senytanácsa
Gw. ném Gewinn ’nyereség’
GW fiz  gigawatt
GWI ang Germanwings (német légi- 
társaság)

GWP val bissau-guineai peso 
GWR ném cég tört Gesellschaft für 
Weltraumforschung und Raumfahrt 
der DDR ’Az NDK Űrkutatási és Űr
hajózási Társasága’
GWU ang George Washington Uni
versity ’George Washington Egyetem’ 
GWY ang USA 3000 Airlines/Bren- 
dan Airways (amerikai légitársaság) 
gy. gyanánt ♦ kát gyalogos ♦ gyalogsá
gi ♦ sport győzelem, győzelmi ♦ sport 
győztes 
Gy fiz  gray
GYA ang Guyana Airlines 2000 (gu
yanai légitársaság)
GYAC sport Gyulai Atlétikai Club 
gyak. gyakorlat, gyakorlati ♦ gyakor
nok ♦ gyakran ♦ gyakori 
GYAK cég Gyógyszeralapanyag-kész
letező Vállalat
gyáp gyermekápolási táppénz 
gyarap. gyarapítás, gyarapítási 
gyártm. gyártmány, gyártmányi 
gyás gyermekágyi segély 
gyászj. gyászjelentés 
GYD val guyanai dollár 
GYDKFI Gyümölcs- és Dísznövény
termesztési Kutató-Fejlesztő Intézet 
GYDSZ Gyógyszerészeti Dolgozók 
Szakszervezete 
gy. e. kát gyalogezred 
GYEA Gyermekétkeztetési Alapítvány 
gyed gyermekgondozási díj 
GYEGO gyártóeszköz-gazdálkodási 
osztály
GYEIK Gyógyító Ellátás Információs 
Központja
GYEK gyártás-előkészítés 
GYEKE Győri Egyetemért Közhasz
nú Egyesület
GYELV közg gyengeségek, erősségek,
lehetőségek, veszélyek
Gyér .jog a gyámhatóságokról, egyes
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gyámhatósági feladatokról és a 
gyámhatósági eljárásról szóló IM 
rendelet
gyerm. gyermek, gyermeki ♦ nyelv 
gyermeknyelvi
gyermny. gyermeknyelv, gyermek- 
nyelvi
gyes gyermekgondozási segély 
GYESE sport tört Gyöngyösi Energia 
Sport Egyesület
GYESZ cég Gyógyszeripari Ellátó- és
Szolgáltatóvállalat
gyet gyermeknevelési támogatás
GYFK gyógypedagógiai főiskolai kar
♦ Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai
Kar
Gyfv. földr Gyulafehérvár 
GYGV cég Gyár- és Gépszerelő Válla
lat
GYHF Győri Hittudományi Főiskola 
gyhj. kát gyalogsági harcjármű 
GyHSE sport tört Győri Hengerma
lom Sport Egyesület 
GYIA gyermek- és ifjúsági alapprog
ram
GYIÉT Gyermek- és Ifjúsági Érdek
egyeztető Tanács
GYIK chat gyakran ismétlődő kérdé
sek —> FAQ ♦ tört Györffy István Kol
légium
GYIKT Gyermek- és Ifjúsági Koordi
nációs Tanács
GYIL ang cím German Yearbook of 
International Law
GYIOK cím Gyöngyösi István Összes 
Költeményei
GYISM tört Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium 
GYISZK Gyergyói Ifjúsági Szerveze
tek Közössége
GYIVI Gyermek- és Ifjúságvédő In
tézet
GYK gyógyszerész-tudományi kar

gykar zene gyermekkar
gymn. lat gymnasium ’gimnázium’
GYMS m.földr Győr-Moson-Sopron
megye
GYMSKIK Győr-Moson-Sopron Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
GYNKI Gyógynövény-kutató Inté
zet
Gyógyinfok Egészségügyi Miniszté
rium Gyógyító Ellátás Információs 
Központja
gyógyped. -» gyp. [gyógyped.] 
gyógysz. gyógyszerészet, gyógyszeré
szeti ♦ gyógyszertan, gyógyszertani 
Gyógyszöv tört Gyógyszeripari Szö
vetkezet
GYÖK gyógyszerész kar 
Gyóki Gyógyszerkutató Intézet 
gyomn. gyomnövény, gyomnövényi 
GYOSZ tört Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 
Győri Fűz. cím Győri Szemle 
Győri Közi. cím Győri Közlöny 
Győri Sz. cím Győri Füzetek 
Győrm. H. dm Győrmegyei Hírlap 
GYÖTRI sport Gyöngyösi Triatlon 
Atlétikai és Szabadidősport Klub 
gyp- [gyógyped.] gyógypedagógia, 
gyógypedagógiai
Gyr.jog a gyermeknevelési támogatás 
megállapításának szabályairól, vala
mint a szociális ellátások igénylésé
hez felhasználható bizonyítékokról 
szóló Korm. rendelet 
GYS földr Győr-Sopron 
GYSEV cég Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Rt.
GYSGY Rehab cég Gyógyászati Se
gédeszközöket és Rehabilitációs Ter
mékeket Gyártó Rt. 
gy. sz. gyártási szám 
Gysz.földr Gyergyószék 
Gyszm.földr Gyergyószentmiklós
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GYTF tört Bárczi Gusztáv Gyógype
dagógiai Tanárképző Főiskola 
GYTIET Gyergyó Területi Ifjúsági 
Egyeztető Tanács 
GYTK gyógyszerész-tudományi 
kar
GYTV cég tört Gyapjú- és Textil- 
nyersanyag-forgalmazó Vállalat

gyűjt, gyűjtemény, gyűjteményi ♦ 
gyűjteményes ♦ gyűjtött, gyűjtötte 
gyiil. gyülekezet, gyülekezeti 
gyüm. gyümölcs 
GYVSC sport Gyöngyös Vasutas 
Sport Club
Gz ném Güterzug ’tehervonat’
GZP or Gazpromavia (orosz légitársaság)



h fiz  magasság ♦ fiz  Planck-állandó ♦ 
mat hektó (102) ♦ zene h-moll *ang 
hundred ’száz’ ♦ heroin ♦ ang husband 
’férj’ ♦ fr  hauteur ’magasság’ ♦ lat hóra 
’óra’
h -> hbr [h]
h. hasáb ♦ határozat ♦ hegy ♦ helyett ♦ 
helyettes ♦ hívő ♦ ang half ’fél’ ♦ ang 
hardness ’keménység’ ♦ ang heat ’hő’ ♦ 
ang height ’magasság’ ♦ ang hot ’forró’
♦ ang hour ’óra’ ♦ fr  heure ’óra’ ♦ lat 
hic ’itt’
H hotel ♦ fiz  henry ♦ gk Magyarország
♦ sakk huszár ♦ vegyj hidrogén (hydro- 
genum) ♦ zene H-dúr ♦ ang hard (ceru
zabél keménységének jelölése) ♦ ang 
Hospital ’kórház’ ♦ ang nyomd hue 
’színezet’ ♦ fr  haut ’magas’ ♦ fr  Hau- 
tesse ’Fenség’ ♦ fr  hőpital ’kórház’ ♦ 
ném Hafen ’kikötő’ ♦ ném Haltestelle 
’megálló’
H -> Hdl. [H]
H. cím Haladás ♦ lat herus ’házigazda’
♦ ném Handschrift ’kézírás’ ♦ ném 
Haus ’otthon’ ♦ ném Heft ’füzet, folyó
iratszám’» ném Heimat ’haza’
h & c ang hot and cold ’forró és hi
deg’
H & J ang nyomd hyphenation and 
justification ’elválasztás és sorkizárás’ 
H & K ang chat hug and kiss ’ölelés 
és csók’ 
ha hektár
h. a. lat hoc anno ’ebben az évben’ 
há. hajóállomás
h. A. ném herrschende Ansicht ’ural
kodó nézet’

Ha vegyj hahnium
Ha.földr Hawaii (USA) ♦ lat Hadria
nus (név)
HA ang Hockey Association ’Jégko
rongszövetség’ ♦ ném Hauptabteilung 
’főosztály’
HAA ang Hungarian Alumni Associa
tion ’Magyar Öregdiák-szövetség’ 
hab. corp. lat habeas corpus ’a test le
gyen a tiéd’
Hab. Corp. (1679. évi, személyes sza
badságot biztosító angol törvény)
Háb. Fel. cím Háborús Felelősség 
habil, habilitált 
HAC ang Hungarian American 
Coalition ’Amerikai Magyar Koalíció’ 
HAD ang Air D’Ayiti/Haiti Aviation 
(haiti légitársaság)
Hadtört. Közi. cím Hadtörténeti Köz
lemények
Hadtört. Múz. Ért. cím A Hadtörténe
ti Múzeum Értesítője 
hads. kát hadsereg
h. e. lat hoc est ’azaz’
HAÉV cég tört Hajdú-Bihar Megyei 
Állami Építőipari Vállalat 
HAF hulladékanyag-feldolgozás 
Hafe cég tört Hajtóművek és Festőbe
rendezések Gyára
Hafém cég tört Háztartási Fémipari és 
Campingtermékeket Gyártó Ipari 
Szövetkezet
HÁG orv hemagglutinációs gátlás ♦ 
ang Hageland Aviation Services (ame
rikai légitársaság)
HAGE Hajdúsági Agráripari Egyesü
lés

2 0 0
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hagiogr. hagiográfia, hagiográfiai 
HAGO ang chat have a good one 
’legyen jó...’
hagy. hagyomány, hagyományos 
HAGY cég tört Híradástechnikai 
Anyagok Gyára 
hagy. lelt. tört hagyatéki leltár 
HAH ang Hotel Association of Hun
gary ’Magyar Szállodaszövetség’
-» MSZSZ
HAHA Hajdúsági Hallgatói Önkor
mányzatok Kulturális Egyesülete 
HAI orsz Haiti
HAIC ang Hungarian Association of 
International Companies ’Nemzet
közi Vállalatok Magyarországi Társa
sága’
haj. hajózás, hajózási 
Hajd. Múz. Évk. cím A Hajdúsági 
Múzeum Évkönyve 
Hajdúszob. [Hszoboszló]/ó/c/r Haj
dúszoboszló 
hajó. hajózás, hajózási 
HAKI Halászati és Öntözési Kutató- 
intézet
HAKSER hatósági környezeti sugár- 
védelmi ellenőrző rendszer 
hal. halászat, halászati 
HAL ang Hawaiian Airlines (ameri
kai légitársaság) ♦ ang inf hardware 
abstraction layer ’hardverabsztrakciós 
réteg’
hál. hálózat, hálózati 
HALI hallgatói iroda 
halig, hallgató
HAM ang Haiti Ambassador Airlines 
(haiti légitársaság) ♦ ang chat have not 
any money ’nincs pénze’ ♦ ang inf hie
rarchical access method ’hierarchikus 
hozzáférési mód’
HAMASZ arab Harakat al-Mukawa- 
mah al-Islamijja ’Iszlám Ellenállási 
Mozgalom’

Hamb. földr Hamburg (D)
HAMSZ Holokausztáldozatok Ma
gyarországi Szövetsége 
HAN ang inf Hungarian Academic 
Network ’Magyar Akadémiai Hálózat’ 
HAND ang chat have a nice day ’le
gyen szép napod’
hangf. nyelv hangulatfestő, hangulat
festői
hangfelv. hangfelvétel, hangfelvételi 
hangj. hangjáték
hangsz. hangszerelés ♦ hangszerelte 
Hann./ö/dr Hannover (D)
HANS ang head and neck support 
’fej- és nyakvédő’
HAON Hajdú Online 
HAOT Hajós Alfréd Olimpiai Társa
ság
HAOTE ang Hungarian Association 
of Tendering Experts ’Pályázatokat 
Közvetítő Szakértők Országos Szövet
sége’
H. a. p. lat Hannibal ante portás 
’Hannibál a kapuk előtt’
HAP ném közg Hersteller-Abgepreis 
’gyártói ár’
HAP kát harcálláspont
HAPs ang hazardous air pollutants
’veszélyes légszennyező anyagok’
Har.jog a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló tör
vény
HAR ang Harbor Airlines (amerikai 
légitársaság)
Harg. cím Hargita ♦ földr Hargita 
Harg. Kai. cím Hargita Kalendárium 
harm, harmonikus ♦ harmonizál 
HAS chat hozzáállás 
HAST ang Hawaii-Aleutian standard 
time ’hawaii és Aleut-szigeteki időzó
na’ ♦ ang inf highly accelerated stress 
testing ’felgyorsított igénybevételű 
tesztelés’
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haszn. használatban ♦ használt 
Haszn. Múl. cím Hasznos Mulatságok 
hat. határozat, határozati ♦ hatóság, 
hatósági
Hat. cím Hatikva
Határőr sport tört Határőrség Dózsa 
Sport Egyesület 
HAV orv hepatitis A-vírus 
Havi M. F. cím Havi Magyar Fórum 
Havi Sz. cím Havi Szemle 
HAWIS ang hazardous waste infor
mation system ’veszélyeshulladék- 
nyilvántartó rendszer’
HAWK ang kát homing all the way 
killer ’önirányított légvédelmi rakéta’ 
HAYICO HAYICO -  Magyarországi 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodák Szövetsége 
Ház. cím Hazánk
HazaiOkmt. cím Hazai okmánytár 
ház. ang hazard ’véletlen, kockázat’ 
házf. házfőnök, házfőnöki 
Ház. Hír. cím Hazai Híradó 
Ház. Külf. cím Hazánk s a Külföld 
Ház. Külf. Tud. cím Hazai és Külföl
di Tudósítások 
házt. háztartás, háztartási 
Ház. Tud. cím Hazai Tudósítások 
hb. kát hadbíró, hadbírói ♦ ném halb 
’fél’
h. b. helyi bizottság, helyi bizottsági 
h/b ang half board ’félpanzió’
Hb orv hemoglobin 
HB Honvédelmi Bizottság ♦ cég Hun
gária Biztosító Rt. ♦ cím Halotti be
széd ♦ tört Hadviseltek Bizottsága 
(magyar zsidó szervezet) ♦ ang hard 
black (ceruzabél keménységének jelö
lése) ♦ ném Hansestadt Bremen ’Bré
ma Hanza-város’ ♦ ném közg Handel
bilanz ’kereskedelmi mérleg’ ♦ ném 
közg Hauptbuch ’főkönyv’
HBB zene Hobo Blues Band

HBCI ang inf homebanking computer 
interface ’homebanking számítógépes 
interfész’
HBCS orv homogén betegségcso
port
HBE közg hitelbiztosítási érték 
Hbf. ném Hauptbahnhof’főpálya- 
udvar’
HBFC kém hidrobróm-fluorokarbon 
HBKIK Hajdú-Bihar Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara 
HB m.földr Hajdú-Bihar megye 
HBM [H. B. MJ ang His/Her Bri
tannic Majesty ’O Brit Felsége’ 
HBMKSZ Hajdú-Bihar Megyei Ko
sárlabda Szövetség 
HBN cím Hajdú-Bihari Napló 
HBNA SE sport tört Honvéd Budai 
Nagy Antal Sport Egyesület 
HBO ang cég Home Box Office (tévé- 
csatorna)
H-bomba hidrogénbomba 
Hböszörmény földr Hajdúböször
mény
hbr [h] ang harbour ’kikötő’
HBS ang Harvard Business School 
’Harvard Üzleti Főiskola’
HBSC ném sport Hertha Berliner 
Sport Club
Hbschr. ném Hubschrauber ’heli
kopter’
HBV orv hepatitis B-vírus ♦ ném közg 
Handel, Bank, Versicherung ’keres
kedelem, bank, biztosítás’ 
he. ang közg held covered ’biztosítás 
fedezve’
h. c. ang highly commended ’erősen 
ajánlott’ ♦ lat honoris causa ’tisztelet
beli’
HC fr  közg hors concours ’versenyen 
kívül’
H. C. ang House of Commons ’képvi
selőház’ (az angol parlament alsóhá
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HDC Hungária Dog Club 
HDCP ang nyomd halftone digital co
lour proof’árnyalatos digitális színes 
proof
HDCSD ang inf high speed circuit 
switched data ’nagy sebességű áram
körkapcsolt adat’
HDD ang inf hard disk drive ’merev
lemez-meghajtó’ 
hdf. kát hadifogoly 
HDF orv hemodiafiltráció ♦ ang inf 
hierarchical data format ’hierarchi
kus adatformátum’ 
hdgy. kát hadnagy, hadnagyi 
HDI ang közg human development in
dex ’emberiéletnívó-index’
HDKE Holokauszt Dokumentációs 
Központ és Emlékhely 
Hdl. [H.] ném Handel ’kereskedelem’ 
HDL ang inf hardware description 
language ’hardverleíró nyelv’
Hdlb.földr Heidelberg (D)
HDLC ang inf high-level data link 
control ’magas szintű adatkapcsolat
vezérlés’
Hdlg. ném Handlung ’kereskedés’ 
hdm. kát hadművelet, hadműveleti 
HDP ang inf high definition picture 
’nagy felbontású kép’
H. D. P ./r  heure de départ prévue ’az

za) ♦ fr közg hausse de cours ’árfo
lyam-emelkedés’
HCC ang cég Hoechst Celanese Corp. 
H. C. E. lat hic conditus est ’itt van 
eltemetve’
HCFC kém hidroklór-fluorokarbon 
HCG orv humán choriogonadotropin 
HCH kém hexaklór-ciklohexán 
HCI ang inf human-computer inter- 
face/interaction ’ember-számítógép 
csatoló/párbeszéd’
HCI kém hidrogén-klorid 
HCL ang inf hardware compatibility 
list ’hardverkompatibilitási lista’ 
HCM Habeas Corpus Munkacsoport 
♦ cég Hejőcsabai Cementművek 
HCN kém hidrogén-cianid 
HCNM ang High Commission on 
National Minorities ’nemzeti kisebb
ségekkel foglalkozó főbiztos’
HCP ang health care professional 
’egészségügyi dolgozó’ 
hcs. hőcserélő
HCY ang Helios Airways (ciprusi lé
gitársaság)
hd. ném nyelv hochdeutsch ’felnémet’ 
HD orv hemodialízis ♦ ang hidden di
mensions ’rejtett dimenziók’ ♦ ang 
high definition ’nagy felbontás’ ♦ ang 
high density ’nagy sűrűség’ ♦ ang inf 
hard disk ’merevlemez, winchester’ ♦ 
ang inf high definition ’nagy felbon
tású’
HDA ang Dragonair/Hong Kong 
Dragon Airlines (hongkongi légitár
saság)
HDAM ang inf hierarchical direct ac- 
cesss method ’hierarchikus közvetlen 
hozzáférésű módszer’
Hdb. ném Handbuch ’kézikönyv’ 
HDBMS ang inf hierarchical data
base management system ’hierarchi- 
kusadatbázis-kezelő rendszer’

indulás előre látható órája’
HDPE ang high-density polyethylene 
’nagy sűrűségű polietilén’
HDR ang nyomd header label ’fejléc’ 
hds. kát hadsereg 
hdscs. kát hadseregcsoport 
HDSDL ném chat hab dich sehr doll 
lieb ’hihetetlenül szeretlek’
HDSE Hajdúnánási Diáksport Egye
sület
HDSL ang in/high-data-rate digital 
subscriber line ’nagy sebességű digi
tális előfizetői vonal’
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hdspk. kát hadseregparancsnok, had
sereg-parancsnoki
hdstbk. kát hadseregtábornok, hadse
reg-tábornoki
HDSZ Húsipari Dolgozók Szakszer
vezete
hdt. hadtest ♦ ném hundert ’száz’ 
HDTV ang high definition television 
’nagy felbontású televízió’
HDU ang inf hard disk unit ’merevle
mezegység’
HDV hepatitis-D vírus 
HDVS anginf high definition video 
system ’nagy felbontóképességű vi
deorendszer’
hdw. ang hardware ’hardver’
Hdwb. ném Handwörterbuch ’kézi
szótár’
HDZ kor Hrvatska Demokratska Za-
jednica ’Horvát Demokrata Közösség’
(horvát politikai párt)
h. e. ang happy end ’boldog vég’ ♦ lat
hoc est ’azaz’
h. é. helyi érdekű
He rep Heinkel ♦ vegyj hélium
He. jog a hagyatéki eljárásról szóló
IM rendelet
HE ang high explosive ’nagyon robba
nékony’ ♦ ang nyomd hue error ’színe
zeti hiba’
HEA eszp Hungária Esperanto- 
Asocio ’Magyarországi Eszperantó 
Szövetség’
HEA közg hozzáadottérték-adó 
HEAO ang high energy astronomy 
observatory (amerikai műholdtípus) 
héb. héber
hebd./r hebdomadaire ’heti’
HEC fr  heure de l’Europe Centrale 
’közép-európai idő’ -* CET -» MEZ 
hed. hedonista ♦ hedonizmus
h. e. d. lat hoc erat demonstrandum 
’ezt kellett bebizonyítani’

HED ném orv Hauteinheitsdosis (a 
röntgenbesugárzás biológiai dózisa) 
he. dd. kát hegyi dandár 
hed. sked. ang nyomd headline sche
dule ’címfokozatok jegyzéke’
HEF Honvédelmi Érdekegyeztető 
Fórum
HEFOP Humánerőforrás-fejlesztés 
operatív program 
heg. hegemón ♦ hegemónia ♦ zene 
hegedű
Hegyv. rím Hegyvidék 
HEJ ang Hellas Jet (görög légitársa
ság)
Hel. rím Helikon
HEL Hadkötelezettséget Ellenzők 
Ligája
HELC ang Hungarian Electronic 
Libraries of Carpathian Basin ’Kár
pát-medencei Magyar Elektronikus 
Könyvtárak’
Helír Hírlap-előfizetési és Lapellátási 
Iroda
Hels.földr Helsingfors ’Helsinki’ 
(FIN)
helyn. helynök, helynöki 
helyt, helytelen, helytelenül 
helv. hitv. helvét hitvallás, helvét hit
vallású
HEM humánerőforrás-menedzsment 
Hémori Magyar Honvédség Hévízi 
Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 
h. e. m. v. lat história est magistra 
vitae ’a történelem az élet tanítómes
tere’
h. et n. lat hic et nunc ’itt és most’
h. é. n. hely és év nélkül
Her lat csili Hercules ’Herkules’
HER ang Hex’Air (francia légitársa
ság)
herb, herbárium
Herk. ném Herkunft ’eredet, szárma
zás’
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herm.fii hermeneutika, hermeneuti- 
kai ♦ hermeneutikus 
Hérosz Herman Ottó Magyar Orszá
gos Állat- és Természetvédő Egye
sület
Herst, ném Hersteller ’gyártó, előállító’ 
hess. ném hessisch ’hesseni’ 
hét. heterogén
HÉT A ang Hungarian Equestrian 
Tourism Association ’Magyar Lovas
turisztikai Szövetség’ 
hetil. hetilap 
Hetil. cím Hetilap 
Heti V. -> H. V. [Heti V.]
HEU ang kém highly enriched ura
nium ’magas dúsítású urán’
Hév. m.földr Heves megye 
HÉV helyiérdekű vasút 
Hév. Sz. cím Hevesi Szemle 
HEW ang Department of Health, 
Education, and Welfare ’Egészség- 
ügyi, Oktatási és Népjóléti Miniszté
rium’ (USA) ♦ ang health, education, 
welfare ’egészség, oktatás, jólét’ 
hex. írod, hexameter 
HEX (helsinki tőzsdeindex) 
hez. hezitál ♦ hezitálás 
hf ang h a lf’fél’ 
hf. zene hárfa 
Hf vegyj hafnium
HF orv hemofiltráció ♦ ang high fre
quency ’magas frekvencia’ ♦ ang hu
man factor ’emberi tényező’ ♦ ang chat 
have fun ’érezd jól magad!’
HFA ang Haifa International Airport 
’Haifai Nemzetközi Repülőtér’
HFBB ang inf high frequency broad
casting band ’nagy frekvenciás mű
sorszóró sáv’
Hfbf. ném Hafenbahnhof ’kikötői vas
útállomás’
HFCs ang kém hydrofluorocarbons 
’fluorozott szénhidrogének’

HfD. ném tört Hofdekret ’udvari dek
rétum’
HFF Heller Farkas Gazdasági és Tu
risztikai Szolgáltatások Főiskolája ♦ 
kát Honvéd Folyami Flottilla 
HFGY Hungária fajtagyőztes 
HFI -» HFT [HFI]
HFK Határforgalmi Kirendeltség 
HFM cím Herczeg Ferenc Munkái 
HFMI Hűtőipari Fejlesztési és Minő
ségvizsgáló Intézet
HFR fr  Heli France (francia légitársa
ság)
HFS ang inf hierarchical file system 
’hierarchikus állományrendszer’ 
HFSZ cég tört Hazai Fésűsfonó és 
Szövőgyár
Hft .jog a katonai és rendvédelmi fel
sőoktatási intézmények vezetőinek, 
oktatóinak és hallgatóinak jogállásá
ról szóló törvény
HFT [HFI] val tört holland forint 
hg fiz  hektogramm 
hg. hegység
hg. [Hg.] herceg, hercegi 
Hg vegyj higany 
Hg. ^  hg. [Hg.]
HG ném Handelsgericht ’kereskedel
mi bíróság’
HGA ang inf Hercules graphics adap
ter ’Hercules grafikus adapter’
HGCH Hungária Grand Champion 
HGGY helyes gazdálkodási gya
korlat
HGH ang orv human growth hor
mone ’humán növekedési hormon’ 
hgl. zene hanglemez 
Hgmm [mmHg]/» higanymilliméter 
hg. n. hang nélkül, hang nélküli 
hgprím. hercegpímás, hercegpímási 
hgség. hercegség, hercegségi 
hgsz. [hgszer] hangszer ♦ hangszeres 
HGV ang heavy goods vehicle ’nehéz
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árut szállító gépjármű’ ♦ hepatitis 
G-vírus
H. G. W. Herbert George Wells
HGY Hit Gyülekezete
h. gy. ezr. kát tört honvéd gyalogezred
hh.jog helybenhagy
h. h. [HH] ang happy hour (bárokban,
kocsmákban egyet fizet -  kettőt kap
akció)
HH cég HungarHotels -  Hungária 
Szálloda Rt. ♦ ang double hard ’dupla 
keménységű’ (ceruzabél keménységé
nek jelölése)
HH. cím Hétfői Hírek ♦ ném Herren 
’urak’
HHA ang Atlantic Airlines de Hon
duras (hondurasi légitársaság)
HHC ang Hungarian Helsinki Com
mute ’Magyar Helsinki Bizottság’ 
hhd ang hogshead ’nagyhordó’ (űr
mérték, 240 1)
HHH ang triple hard ’háromszoros 
keménységű’ (ceruzabél keménységé
nek jelölése) ♦ ang triple hard ’három
szoros nehézségű’
HHI ang Hamburg International Air
lines (német légitársaság) ♦ ang közg 
Herfindhal-Hirschmann-index (a pia
ci szerkezet jellegét kifejező mérőszám) 
HHJ ang cég Hansen, Hansen and 
Johnson
h. h. 1. lat homo hominis lupus ’em
ber embernek farkasa’
HHN ang Hahn Air Lines (német lé
gitársaság)
HHOK ang chat ha, ha only kidding 
’haha, csak vicceltem’
HHRF ang Hungarian Human Rights 
Foundation ’Magyar Emberjogi Ala
pítvány’
HHStA ném Haus-, Hof- und Staats
archiv ’Családi, Udvari és Állami Ar
chívum’

HHSZ Hivatásos Határőrök Szak- 
szervezete
HHU tört Hadviseltek Hitközségi 
Ügyosztálya (zsidó szervezet)
hi. határidő
H. I. lat hic iacet ’itt nyugszik’
HI ang high impact ’nagy ütőszilárd
ságú’
hia közg helyi iparűzési adó 
HIC ang inf hybrid integrated circuit 
’hibrid integrált áramkör’
HICP ang közg harmonised index of 
consumer prices ’harmonizált fo- 
gyasztóiár-index’
HÍD Ausztráliai Hagyományőrző If
júsági, Diák- és Kulturális Szövetség 
hidr. hidraulika ♦ hidrológia, hidroló
giai
Hidr. Közi. cím Hidrológiai Közlöny 
Hídv. cím Hídverők 
HIEF ném tört Hilfsverein für jüdi
sche Flüchtlinge im Auslande ’Kül
földi Zsidó Menekülteket Segítő Tár
saság’
HIETE tört Haynal Imre Egészségtu
dományi Egyetem
HIF ang cég Hungarian International 
Fmance Ltd.
HÍF Hírközlési Főfelügyelet 
hifi [HIFI] ang high fidelity ’nagy hű
ség’
HÍG tört helyi ipar igazgatósága 
HIH ang chat hope it helps ’remélem, 
ez segít’
HIHF ang Hungarian Ice Hockey 
Federation ’Magyar Jégkorongszö
vetség’
HIHIM8 ang chat hi mate ’szia haver’ 
HIK Hallgatói Információs Központ 
HIKI Híradástechnikai Ipari Kutató 
Intézet
HIM Hadtörténeti Intézet és Múze
um ♦ cég Hajdúsági Iparművek
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Hina ang Hina News Agency (horvát
hírügynökség)
hind, vall hinduizmus
HINRA tört Horthy István Nemzeti
Repülőalap
hins. ném hinsichtlich ’tekintettel 
vmire’
HIPA ang Hungarian International 
Press Association ’Magyarországi 
Nemzetközi Sajtóegyesület’
HipM tört Helyi Ipar Minisztériuma 
Hipo ném Hilfspolizei ’segélynyújtó 
rendőrség’
HIPPI ang inf high performance pa
rallel interface ’nagy teljesítményű 
párhuzamos interfész’ 
hír. híradástechnika, híradás-techni
kai ♦ híradó
HÍR határforgalmi információs rend
szer
hird. hirdetés, hirdetési ♦ hirdetmény 
HIREL ang iw/high reliability ’nagy 
megbízhatóságú’
HIRES ang inf high resolution ’nagy- 
felbontású’
hírk. hírközlés, hírközlési 
Hírl. cím Hírlevél 
Hírm. cím Hírmondó 
Hírn. cím Hírnök 
His -» Hisz [His]
H. I. S. lat hic iacet sepultus ’itt 
nyugszik eltemetve’ 
hist, história, históriai ♦ ang historical 
’történelmi’ ♦ ang history ’történelem’ 
♦ ném historisch ’történeti’
Hist. cím História 
Hist. Abs. ang cím Historical Abst
racts
hisz háziipari szövetkezet 
Hisz [His] kém hisztidin 
HISZ Hadkötelezettek Ideiglenes 
Szövetsége ♦ háziipari szövetkezet 
Hiszöv tört Háziipari és Népi Ipar

művészeti Szövetkezetek Országos 
Szövetsége
hit. as. tört hites assessor
HITE Híradástechnikai Tudományos
Egyesület
hithird. hithirdető, hithirdetői 
HITIK Híradástechnikai Ipari Kuta
tóintézet
hitközs. hitközség, hitközségi 
hitokt. hitoktatás, hitoktatási ♦ hitok
tató, hitoktatói
hittud. hittudomány, hittudományi 
Hitv. cím Hitvallás 
hiv. hivatal, hivatali ♦ hivatalos ♦ hi
vatkozott ♦ nyelv hivatalos nyelvi 
HIV ang orv human immunodefi
ciency virus ’emberi immunhiányos 
vírus’
Hiv. Ért. cím Hivatalos Értesítő 
Hiv. Stat. Közi. cím Hivatalos Statisz
tikai Közlemények 
hiv. sz. hivatkozási szám ♦ hivatko
zott szám
hj tört harmincadjegyzék
hj. hosszújáratú
HJ ném tört Hitlerjugend (náci ifjúsá
gi szervezet)
HJCH Hungária Junior Champion 
HJF Harsányi János Főiskola 
HJGY cím Hatályos Jogszabályok 
Gyűjteménye 
hjmű kát harcjármű 
HJÖM cím Horváth János Összegyűj
tött Művei
hk. házkezelőség, házkezelőségi ♦ kát 
harckocsi, harckocsizó
H. K. földr Hongkong (CN)
HK ném Handelskammer ’kereske
delmi kamara’
HKA ang Superior Aviation (ameri
kai légitársaság) ♦ ném Finanz- und 
Hofkammerarchiv (Bécs) 
hkdd. kát harckocsidandár
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hke. kát harckocsiezred
hkho. kát harckocsihadosztály, harc-
kocsi-hadosztályi
HKI Házkezelőségi Igazgatóság
HKIK Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
HKJ gk Jordánia
HKP tört Hollandia Kommunista 
Pártja
hkpk. kát harckocsiparancsnok, harc
kocsiparancsnoki
HKS ang Helikopter Service (norvég 
légitársaság)
HKsz. cím Helyesírási kéziszótár 
HKSZ tört Horvát Kommunisták 
Szövetsége
Hkt./og a hadköteles katonák szolgá
lati viszonyáról szóló törvény 
HKT hagyományos különleges ter
mék —» TSG
HKV cég tört Hírlapkiadó Vállalat 
HKzD. ném tört Hofkanzleidekret 
’udvari kancelláriai dekrétum’ 
hl hektoliter
h. 1. lat hoc loco ’ezen a helyen’ ♦ lat 
homo ludens ’játékos ember’ 
h. L. ném herrschende Lehre ’uralko
dó nézet’
Hl. ném Heilige ’szent’
H. L. ang House of Lords ’Lordok 
Háza’ (az angol parlament felsőháza) 
HLA orv humán-leukocitaantigén 
HLASZ sport Hivatásos Labdarúgó- 
alszövetség
HLDC ang inf high level data control 
’magas szintű adatvezérlés’
HLE ang inf Hungarian link ex
change ’magyar linkcsereprogram’ 
HLF ném Hapag-Lloyd Flug (német 
légitársaság)
HLI fr/ang Heli Securité Helicopter 
Airlines (francia légitársaság)
Hlitt. lat cím História Litteraria

HLL ang inf high level language ’ma
gas szintű nyelv’
H. L. M ./r habitation a loyer modéré 
’olcsó bérű lakás’
HLP ang chat help ’segítség’
HLQ ang Harlequin Air (japán légi- 
társaság)
HLS ang nyomd hue, lightness, satu
ration ’színezet, világosság telítettség’ 
HLSZ sport Hivatásos Labdarúgók 
Szövetsége
HLT ang Hungarian local time ’ma
gyarországi helyi idő’
HLX ném Hapag-Lloyd Express (né
met légitársaság)
h. m. ang hand-made ’kézimunka’ ♦ 
lat hoc mense ’e hónapban’ ♦ lat homo 
morális ’erkölcsös ember’ ♦ lat huius 
mensis ’folyó hó’ 
h. M. ném herrschende Meinung 
’uralkodó nézet’
H. M. ang His/Her Majesty ’Őfelsége’ 
HM Honvédelmi Minisztérium 
HMA Horváth Művészeti Alapítvány 
Hmb.földr Hamburg (D)
HM BBBH Honvédelmi Minisztéri
um Beszerzési és Biztonsági Beruhá
zási Hivatal
H. M. C. ang His/Mer Majesty’s Cus
toms ’Őfelsége Vámhivatala’
H. M. C. N. ang His/Her Majesty’s 
Canadian Navy ’Őfelsége Kanadai 
Haditengerészete’
HMCS chat helyi menő csávó 
HMDK Horvátországi Magyarok De
mokratikus Közössége 
HM El cég Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai Igazgatóság Rt.
HMH cím Heves Megyei Hírlap 
HM HKSZ HM Honvéd Kulturális 
Szolgáltató Kht.
HM HVK Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar
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HMI ang inf human machine inter
face ’ember-gép interfész’
HMIS ang hazardous materials iden
tification system ’veszélyes anyagok 
azonosító rendszere’
HMKA helyes mezőgazdasági és kör
nyezeti állapot
HM KLH HM Katonai Légügyi Hi
vatal
HM KVEH Honvédelmi Minisztéri
um Költségvetési Ellenőrzési Hivatal 
h. m. m. lat heu me miserum ’ó, én 
szerencsétlen!’
HMNT cím Hadi és Más Nevezetes 
Történetek
H. M. P. lat hoc monumentum posuit 
’állította ezt az emléket’
HMR ang cég Hoechst Marion Rous
sel
HMS ang Hemus Air (bolgár légitár
saság) ♦ ang His/Her Majesty’s Ship 
’Őfelsége hadihajója’
HMSZ Hollandiai Magyar Szövetség 
♦ Horvátországi Magyarok Szövetsége 
HMT Hétfalusi Művelődési Ház 
HM TH Honvédelmi Minisztérium 
Technológiai Hivatal 
Hmtv.jog a használati minták oltal
máról szóló törvény 
HMV cég tört Hungária Műanyag-fel
dolgozó Vállalat 
Hmvh.földr Hódmezővásárhely 
HMY ang Harmony Airways/HMY 
Airways (kanadai légitársaság)
hn. helynév ♦ nyelv hímnem 
h. n. hely nélkül ♦ lat homo novus ’új 
ember’
HND ang Higher National Diploma 
(felsőfokú műszaki diploma)
HNF tört Hazafias Népfront 
HNJE Hunnia Németjuhászkutya- 
egyesület
HNL val hondurasi lempira

HNP Hortobágyi Nemzeti Park 
HNS ang Haveeru News Service (mal- 
dív hírügynökség) ♦ hor Hrvatska Na- 
rodna Stranka ’Horvát Néppárt’
HNT Hegyközségek Nemzeti Ta
nácsa
Hnyr. jog a holtnak nyilvánítási, vala
mint a halál tényének megállapításá
val kapcsolatos eljárásról szóló IM 
rendelet
ho. kát hadosztály, hadosztályi 
Ho vegyj holmium 
HO gk Honduras ♦ ang Home Office 
’belügyminisztérium’ ném Handels- 
organization ’kereskedelmi szervezet’ 
H. O. ang head office ’központi iroda’ 
HOB Hungária Otthonbiztosítás 
HOBS ang home and office banking 
’számítógépes banki ügyintézés’ 
hochspr. ném nyelv hochsprachlich 
’irodalmi nyelvi’
Hódiköt cég tört Hódmezővásárhelyi 
Divat Kötöttárugyár 
Hodosz Honvédségi Dolgozók Szak- 
szervezete
HOE Hulladékhasznosítók Országos 
Egyesülete
h. oec. lat homo oeconomicus ’gazda
sági ember’
HOF tört Hajdúböszörményi Óvónő
képző Főiskola
HOG Herman Ottó Gimnázium 
HOH héber Hitachdut Olej Hungária 
’Magyarországi Bevándorlók Orszá
gos Szövetsége’
HOHE Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület
HÓI Hajdúböszörményi Óvónőképző 
Intézet
HOKOSZ Honvédségi Nyugdíjasklu
bok Országos Szövetsége 
holl. holland 
Hóin. cím Holnap
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HÓM Harmadik Oldal Magyarorszá
gért Egyesület
hon. ang honorary ’tiszteletbeli’
Hon. ang Honourable ’tiszteletre 
méltó’
HON orsz Honduras 
Hond. cím Honderű 
Honism. cím Honismeret 
Hon Külf. cím Hon és Külföld 
Honműv. cím Honművész 
honor. honorárium 
HONSZ tört Hadirokkantak, Hadiöz
vegyek és Hadiárvák Országos Nem
zeti Szövetsége
honv. honvéd ♦ honvédelem, honvé
delmi ♦ honvédség, honvédségi 
Honv. cím Honvédelem 
HOP Határőrség Országos Parancs
noksága
hopk. kát hadosztályparancsnok, had
osztály-parancsnoki 
hor. horizontális ♦ ang horizontal ’víz
szintes’ ♦ ném horizontal ’vízszintes’ 
Hor lat csili Horologium ’Ingaóra’ 
HORECA ang hotels, restaurants and 
cafes ’szállodák, éttermek és kávéhá
zak’
Hort. cím Hortobágy 
horv. horvát
HOSZ tört Honvéd Szakszervezet 
HOTIS sport Honvéd Tiszti Sport
egylet
HOTREC ang hotels, restaurants and 
cafés in Europe ’szállodák, éttermek 
és kávéházak Európában’
HŐK hallgatói önkormányzat ♦ ha
tárőrizeti kirendeltség 
HÖKAP helyi önkormányzati kár- 
mentesítési alprogram 
Hőki Hőtechnikai Kutatóintézet 
HÖKOSZ Hallgatói Önkormányza
tok Országos Szövetsége 
Hölgyf. cím Hölgyfutár

hőm. hőmérséklet, hőmérsékleti 
HOOK Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája 
hőr kát határőr, határőri 
HOR Határőrség
HŐT Hallgatói Önkormányzati Tes
tület
HÖTOSZ Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
hp. házaspár, házaspári ♦ sport hibapont 
HP ang half pay ’félig kifizetve’ ♦ ang 
home page ’honlap’ ♦ ang horse-power 
’lóerő’ ♦ ang House of Parliament (brit 
parlament) ♦ ang cég Hewlett-Packard 
♦ ang közg hire purchase ’bérletvétel’ ♦ 
angpszich hysterical personality’hisz
térikus személyiség’ 
hPa fiz  hectopascal 
HPC ang inf handheld PC ’zsebszámí
tógép’
HPCSCS Hatvani Pál Cserkészcsapat 
HPE ang ram I hope ’remélem’
HPFK Hajdúböszörményi Pedagó
giai Főiskolai Kar 
HPFS ang inf high performance file 
system ’nagy teljesítményű állomány
fájl rendszer’
HPGL ang inf Hewlett-Packard gra
phics language ’HP grafikus nyelv’ 
HPh cím História Philosophiae 
HPI Hírlap- és Postaszállítási Igazga
tóság
HPIB ang inf Hewlett Packard inter
face bus ’Hewlett-Packard illesztősín’ 
HPJ Hungária Prima Junior 
hPL orv humán placentaris laktogén 
HPL ang nyomd high pressure lami
nate ’nagy nyomású fólia’
HPLC ang high-performance liquid 
chromatography ’nagy nyomású fo- 
lyadékkromatográfia’
HPÖM Hajnóczy Péter Összegyűjtött 
Munkái
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HPPCL ang inf Hewlett-Packard 
Printer Control Language ’HP Nyom
tatóvezérlő Nyelv’
HPS cég Herman Pollack Söhne ♦ cég 
tört Hazai Pamutfonó- és Szövőgyár ♦ 
lat cím Hungarian Polis Studies 
HPSA ang Hungarian Practical Shoo
ting Association ’Magyar Szituációs- 
lövész-szövetség’
Hpst. ném Hauptstadt ’főváros’
Hpt .jog a hitelintézetekről és pénz
ügyi vállalkozásokról szóló törvény ♦ 
ném Haupt- ’fő-’
Hptm. ném kát Hauptman ’százados’ 
Hptst. ném Hauptstadt ’főváros’
Hptv. ném közg Hauptvertreter ’vezér
képviselő’
HPV ang human powered vehicle
’emberi erővel hajtott jármű’ ♦ ang
közg high production volume ’nagy
mennyiségben előállított’ ♦ lat orv hu-
mán-papillomavírus
HPX ang high-pressure xenon ’nagy
nyomású xenonlámpa’
HQ ang high quality ’magas minőség’ 
♦ ang cím Hungarian Quarterly ♦ ang 
kát headquarters ’főhadiszállás’ ♦ ném 
kát Hauptquartier ’főhadiszállás’ 
HQAD ang high quality audio disc 
’magas minőségű hanglemez’
HQS ang nyomd high quality scree
ning ’magas minőségű rácsozás’ 
hr. kát hadirokkant ♦ ang hour ’óra’ 
Hr.fog a honvédségnél foglalkoztatot
tak közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésé
ről szóló HM rendelet ♦ ném Herr ’úr’ 
HR harmonizált rendszer ♦ gk Hor
vátország ♦ ang Home Rule ’önkor
mányzat’ ♦ ang human resource ’em
beri erőforrás’ ♦ ang nyomd high reso
lution ’nagy felbontás’ ♦ ang nyomd 
hot-rolled ’melegen hengerelt’ ♦ ném

h. s.

közg Handelsrechnung ’kereskedelmi 
számla’» ném közg Handelsrecht ’ke
reskedelmi jog’
H. R. [HR] ang House of Representa
tives ’képviselőház’ (USA)
HRB fiz Rockwell-keménység ♦ ang 
Haiti International Airline (haiti légi- 
társaság)
HRC ang Holy Roman Church ’Ró
mai Szentegyház’
HRCT anginf high resolution comp
ression technology ’nagy felbontású 
tömörítési technológia’
HRD ang Hungarian Rummy Diplo
ma ’Magyar Römidiploma’
HREF ang inf hypertext reference ’hi- 
perszöveg-hivatkozás’
HReg ném Handelsregister ’cégjegy
zék’
HRG orv hidroterápiás rehabilitációs 
gimnasztika
HRH ang Royal Tongan Airlines 
(tongai légitársaság)
HRH [H. R. H.] ang His/Her Royal 
Highness ’O Királyi Felsége’
H. R. I. P. lat hie requiescit in pace 
’itt nyugszik békében’
HRK val horvát kuna 
HRKE Haáz Rezső Kulturális Egye
sület
HRM ang human resource manage
ment ’emberierőforrás-gazdálkodás’ 
Urn. ném Herrn ’úrnak’ 
hrs. ang hours ’órák’ 
hrsg. ném herausgegeben ’szerkesz
tette’
Hrsg. ném Herausgeber ’szerkesztő’ 
Hrst. ném Hersteller ’gyártó’ 
hrsz. házrészszám ♦ helyrajzi szám 
HRW ang Human Rights Watch (em
beri jogi szervezet) 
h. s. lat hoc sensu ’ebben az értelem
ben’
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Hs rep Henschel ♦ vegyj hasszium 
Hs. ném Handschrift ’kézirat’
HS ang harmonized commodity des
cription and coding system ’harmoni
zált árucikkleíró és kódrendszer’ ♦ ang 
high-speed ’nagy sebességű’ ♦ ang cég 
Hawker Siddeley
HSA ang East African Safari Air (ke
nyai légitársaság)
HSB ang nyomd hue, saturation, 
brightness ’színezet, telítettség, élénk
ség’
HSC sport tört Hungária Sport Club 
H. S. C. ang Higher School Certifi
cate (főiskolai diploma)
HSCH Hungária Show Champion 
HSCSD ang inf high speed circuit 
switched data ’nagy sebességű vonal
kapcsolt adatátvitel’
HSE sport tört Honvéd Sport Egyesü
let ♦ sp Helisureste (spanyol légitársa
ság)
H. S. E. lat hic sepultus est ’itt nyug
szik’ ♦ lat hic situs est ’itt van eltemetve’ 
h. s. f. 1. lat habent sua fata libelli ’a 
könyveknek is megvan a maguk sorsa’ 
HSh fiz Shore-keménység 
HSI ang high scale integration ’magas 
fokú integráltság’
HSK ang Sky Europe Airlines (ma
gyar légitársaság)
HSL ang Hungarian sign language 
’magyar jelnyelv’ ♦ ang nyomd hue, 
saturation, lightness ’színezet, telí
tettség, világosság’
HSLN ang high-speed local network 
’nagy sebességű helyi hálózat’
HSLS hor Hravtska Socijalliberalna 
Stranka ’Horvát Szociálliberális Párt’ 
HSM anginf high speed memory 
’gyors hozzáférhetőségű memória’ 
HSMTF tört Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskola

HSN kát hátrasiklás nélküli ♦ ang cég 
Home Shopping Netwok 
HSP ang high speed printer ’gyors- 
nyomtató’
HSR ang inf high speed reader ’nagy 
sebességű olvasó’
Hss. ném Handschriften ’kéziratok’ 
HST ang Hawaiian standard time 
’hawaii idő’ ♦ ang Hubble Space Te
lescope ’Hubble-űrtávcső’
H. S. T. Harry Shippe Truman 
HSV ang nyomd hue, saturation, value 
’színezet, telítettség, érték’ ♦ lat orv 
herpes simplex virus ’herpesz vírus’ ♦ 
ném sport Hamburger Sportverein ♦ 
svéd Svenska Direktflyg (svéd légitár
saság)
HSWP ang Hungarian Socialist 
Worker’s Party -> MSZMP -> PSOH 
-» USAP
h. sz. sport helyezési szám 
hsz. házszám ♦ nyelv határozószó 
Hsz.földr Háromszék 
HSz .jog a Magyar Országgyűlés ház
szabályáról szóló országgyűlési hatá
rozat
HSZ háziipari szövetkezet ♦ Hunyadi 
Szövetség ♦ cím Huszadik Század 
HSZCS chat helló! szia! cső!
Hszinhua [Xinhua] ang Hszinhua 
News Agency ’Új Kína Hírügynökség’ 
-> NCNA
HSZK hallgatói számítógépközpont 
HSZKI helyszínek és szervezetek 
környezeti értékelése 
Hszoboszló -> Hajdúszob.
HSZOSZ Humán Szakemberek Or
szágos Szövetsége
Hszt.jog a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszo
nyáról szóló törvény 
HSZT Híradástechnikai Szolgálat 
ht. határozott ♦ hivatásos
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HT Honvédelmi Tanács ♦ cím Hatá
rozatok Tára ♦ orv hormonterápia ♦ 
ang nyomd halftone ’autotípia’ 
h.-t.fr  hors-texte ’szövegen kívüli’ 
h. táb. kát tört honvéd tábornok, hon
véd tábornoki 
htb. háztartásbeli
HTC hosszú távú területpihentetési 
célprogram ♦ ang Hungarian Tele
communication Co. ’Magyar Távköz
lési Rt. ♦ ang Hungarian Trade Center 
’Magyar Kereskedelmi Központ’
HTE Hírközlési és Informatikai Tu
dományos Egyesület 
HTFSZ Hivatásos Tűzoltók Függet
len Szakszervezete
HTG cég Híradástechnikai Gépgyár ♦ 
val haiti gourde
HTH ang chat hope this helps ’remé
lem, ez segít’
HTI Haditechnikai Intézet 
HTJ Haditechnikai termékek jegy
zéke
HTK hittudományi kar ♦ honvédségi 
tartozás kifizetése 
HTKT Hegyháti Területfejlesztési 
Kistérségi Társulás 
htl. nyelv határozatlan 
HTM Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum
HTMH Határon Túli Magyarok Hi
vatala
HTML ang inf hypertext markup 
language ’hiperszöveg-jelölő nyelv’ 
HTMSZF Határon Túli Magyar 
Szervezetek Fóruma 
HTO háztartási tüzelőolaj 
htp. kát hadtáp
HTP hálós tervezés és programozás 
HTR cím Horvát történelmi repertó
rium (Margalits Ede)
HTSz. cím Helyesírási tanácsadó szó
tár (Deme László -  Fábián Pál)

HTSZ híradós technikai szolgálat ♦ 
cég tört Halászati Termelőszövetkeze
tek Szövetsége ♦ cég tört Háziipari 
T ermelőszövetkezet 
http ang inf hyper text transfer proto
col ’hiperszöveg-átviteli protokoll’
Htv.jog a hegyközségekről szóló tör
vény *jog a helyi adókról szóló tör
vény * jog a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltsé
gű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló törvény
HTV cég tört Híradástechnikai Válla
lat
HTVE sport tört Hódmezővásárhelyi
Torna- és Vívó Egylet
HTVK sport tört Honvéd Tiszti Vívó
Klub
HTVKA Hungária Televízió Közala
pítvány
Htvr.jog a hajózásról szóló törvény-
erejű rendelet
HTX (magyar tőzsdeindex)
h. u. sport hosszabbítás után
Hu. [HU] Hungary ’Magyarország’
H. U. [HU] ang Harvard University 
’Harvard Egyetem’ 
hue. kát huszárezred 
HUF val magyar forint 
hum. humanista, humanizmus ♦ hu
mor, humoros
HUMIT Hunyad Megyei Ifjúsági Ta
nács
HUMMA ang Hungarian Mobile Me
dia Association ’Magyar Mobilmédia- 
szövetség’
Humusz Hulladék Munkaszövetség 
HUN Hungária ♦ orsz Magyarország ♦ 
lat Hungária
Hung, cím Hungarológia ♦ ang Hun
garian ’magyar’ ♦ lat Hungaricus ’ma
gyar’
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Hungamosz Magyar Alumíniumipari 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
Hungarnet ang Hungarian Network 
’magyar akadémiai hálózat’
Hungária Nostra -» VFSZ 
Hung. Dig. ang cím Hungarian Digest 
Hung. Ért. cím Hungarológiai Értesi- 
tő
Hung. Int. Tud. Közi. dm A Hunga
rológiai Intézet Tudományos Közle
ményei
Hung. PEN ang cím The Hungarian 
PEN
Hung. Stud, ang cím Hungarian Stu
dies
Hung. Stud. Rev. dm  Hungarian Stu
dies Review
HUNI m/Hungarika információs 
adatbázis
HUNIC ang Hungarian Network In
formation Center (magyar doménnév- 
regisztrációs szervezet)
HUNOPAC (magyar online katalógus) 
HUNSOR ang Hungarian-Swedish 
Online Resources ’magyar-svéd on
line források’
Hunyad M. Tört. Rég. Társ. Évk.
cím Hunyad Megyei Történeti és Ré
gészeti Társulat Évkönyve 
HUP ang m /Hungarian Unix portai 
’magyar Unix-portál’
HUPC chat hónap utolsó pénteki 
cukrászdázás
HUV ang heavy utility vehicle ’nehéz 
haszongépjármű’
HŰK hálózatüzemeltetési kirendeltség 
HÜO hálózatüzemeltetési osztály 
hvfiz  sugárzási energia 
hv. kát honvéd ♦ honvédelem, honvé
delmi ♦ sport holtverseny, holtverseny
ben
h. v. lat haec verba ’ezekkel a szavak
kal’

HV holt víz ♦ fiz  Vickers-keménység ♦ 
ném Hauptversammlung ’közgyűlés’ 
H. V. ném közg Handverkauf ’kézi el
adás’
H. V. [Heti V.] dm Heti Válasz 
HVAC ang heating, ventilation, air 
conditioning ’fűtés, szellőztetés, lég
kondicionálás’
Hvásárhely földr Hódmezővásárhely 
HVC ang nyomd hue, value, chroma 
’színezet, érték, telítettség’
HVCA ang Hungarian Venture Capi
tal and Private Equity Association 
’Magyar Kockázati és Magántőke
egyesület’
hv. dd. kát határvadászdandár 
HVB helyi választási bizottság 
HVCS chat helyi vagány csávó 
HVDJE chat hülyék vagyunk, de jól 
esik
HVDSZ tört Helyiipari és Városgaz
dasági Dolgozók Szakszervezete 
HVFC sport Haladás Vasutas Futball 
Club
HVG dm  Heti Világgazdaság 
HVHA ang nyomd high-velocity hot
air ’nagy sebességű forró levegő’
HVI helyi választási iroda 
HVIM Hatvannégy Vármegye Ifjúsá
gi Mozgalom
HVK Hazafias Választási Koalíció ♦ 
helyi vállalkozói központ 
HVKFH kát Honvéd Vezérkar Kato
nai Felderítő Hivatala 
hvm. zene hangversenymester 
HVM helyi választási munkacsoport 
HVN ang Vietnam Airlines (vietnami 
légitársaság)
HVP ang agr hydrolised vegetable 
protein ’hidrolizált növényi fehérje’ 
HVSE sport Szombathelyi Haladás 
Vasutas Sportegyesület 
Hvt.jog a honvédelemről szóló törvény
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HVY ang Heavylift Cargo Airlines 
(ausztrál légitársaság) 
h. w. ang high water ’magas vízállás’ 
h/w ang husband and wife ’férj és fe
leség’
hWfiz hektowatt 
hWh fiz hektowattóra 
H/W ang highway ’főút’
HW ang hardware ’hardver’ ♦ ang ram 
how? ’hogyan?’ (hogyan hall engem?) 
HWC ang nyomd heawy weight coated 
’vastag mázolt papír’
HWID ang inf hardware identifier
’hardver-azonosító’
hwy ang highway ’főút’
HXL ang ATR Leasing/Holland Exel 
(holland légitársaság)
Hy lat orv hysteria ’hisztéria’
Hya lat csili Hydra ’Északi Vízikígyó’ 
hyg. ang hygienic ’higiénikus’ ♦ ném 
hygienisch ’higiénikus’

Hyi lat csili Hydrus ’Déli Vízikígyó’ 
HyLys kém hidroxi-lizin 
HyPro kém hidroxi-prolin 
HYW ang Hundred Years War ’száz
éves háború’
Hz fiz hertz
Hz. ném Handzeichen ’kézjegy’ ♦ ném 
Herzog ’herceg’
HZ mat halmaz ♦ ném cím Historische 
Zeitschrift
HZA ném Hauptzollamt ’fővámhi
vatal’
HZDS szik Hnutie za Demokratické 
Slovensko ’Demokratikus Szlovákiá
ért Mozgalom’
HZL ang Regional Express/Hazelton 
Airlines (ausztrál légitársaság)
Hzn. ném Herzogin ’hercegnő’ 
hz-program nyomd (Hermann Zapf 
betűtervező monogramjával fémjel
zett tipográfiai szoftver)



i mat (imaginárius egység)
i. nyomd (intenzitás) ♦ ang inspector 
’felügyelő ♦ ang island ’sziget’
I fiz  elektromos áramerősség ♦ fiz in
tenzitás ♦ gk Olaszország ♦ nyomd bel
ső fény intenzitása ♦ vegyj jód ♦ ang in
formation ’tájékoztatás, felvilágosítás’ 
♦ ang institute ’intézet’ ♦ fr  infor
mation ’felvilágosítás’ ♦ lat Iesus ’Jé
zus’ ♦ lat inctus ’vádlott’ ♦ ném Ihr, 
Ihre ’az Ön ...’
I.fr közg impőts ’adó, illeték’
I & M ang installation and mainte
nance ’üzembe helyezés és karbantar
tás’
ia. orv intraartériás
i. a. lat in absentia ’távollétében’ ♦
ném im allgemeinen ’általában’
i. A. ném im Aufträge ’megbízásból’ ♦
ném közg in Auflösung ’felszámolás
alatt’
la .földr Iowa (USA)
I. A. ang Incorporated Accountant ’hi
tes könyvvizsgáló’ ♦ fr  közg interét an
nuel ’évi kamat’ 
iá. irányár
IAA ang Indonesian Airlines Aviapat- 
ria (indonéz légitársaság) ♦ ang Inter
national Academy of Astronautics 
’Nemzetközi Asztronautikai Akadé
mia’ ♦ ang International Advertising 
Association ’Nemzetközi Reklámszö
vetség’
IAAF ang International Amateur Ath
letic Federation ’Nemzetközi Amatőr 
Atlétikai Szövetség’ —> FIAA 
IAAPA ang International Association

of Amusement Parks and Attractions 
’Vidámparkok és Látványosságok 
Nemzetközi Szövetsége’
IAB ang inf Internet Architecture 
Board (internetes szabványokat alko
tó és karbantartó testület)
IABA ang International Amateur Bo
xing Association ’Nemzetközi Amatőr 
Ökölvívó-szövetség’ —> AIBA 
IAC [i. a. c.] ang integration, as
sembly and checkout ’összerendezés, 
összeszerelés és ellenőrzés’
IAC ang Indian Airlines Corporation 
(indiai légitársaság) ♦ ang chat in any 
case ’mindenesetre’
IACA ang International Air Carrier 
Association ’Légi Szállítók Nemzet
közi Szövetsége’
IACS ang integrated administration 
and control system ’integrált igazga
tási és ellenőrzési rendszer’
IAE ang chat in any event ’minden
esetre’
IAEA ang International Atomic 
Energy Agency ’Nemzetközi Atom
energia-ügynökség’ -> AIEA -> NAÜ 
IAF ang International Aerobic Fede
ration ’Nemzetközi Aerobikszövetség’ 
♦ ang International Astronautical 
Federation ’Nemzetközi Asztronauti
kai Szövetség’
IAKF ang International Amateur Ka
rate Federation ’Nemzetközi Amatőr 
Karateszövetség’
IALA ang International Auxiliary 
Language Association ’Nemzetközi 
Segédnyelvi Egyesület’
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IALC ang International Association 
of Lions Clubs ’Lions Klubok Nem
zetközi Szövetsége’
IÁM ang International Association of 
Machinists ’Gépipari Dolgozók Nem
zetközi Szövetsége’ (USA)
IÁN ném Internationale Anatomische 
Nomenklatura ’Nemzetközi anató
miai nómenklatúra’
IANA ang International Article Num
bering Association ’Nemzetközi 
Cikkszámrendszer-szövetség’
IAPA ang International Au Pair Asso
ciation ’Nemzetközi Au Pair Szövet
ség’
IAR ang Iliamna Air Taxi (amerikai 
légitársaság)
IARC ang International Agency for 
Research on Cancer ’Nemzetközi 
Rákkutató Ügynökség’
IARU ang International Amateur Ra
dio Union ’Nemzetközi Rádióama
tőr-egyesület’
IAS ang inf Internet authentication 
service ’internetes hitelesítési szolgál
tatás’ ♦ ang közg international accoun
ting standards ’nemzetközi számviteli 
szabványok’
IASB ang International Accounting 
Standards Board ’Nemzetközi Szám
viteli Szabványtestület’
IASC ang International Accounting 
Standards Committee ’Nemzetközi 
Számviteli Szabványbizottság’
IASH ang International Association 
of Scientific Hydrology ’Nemzetközi 
Tudományos Hidrológiai Társaság’ 
IASP ang International Association 
for the Study of Pain ’Nemzetközi 
Fájdalomkutató Társaság’
IÁT ang IATA/Int’l Air Transport 
Association (kanadai légitársaság) 
IATA ang International Air Trans

port Association ’Nemzetközi Légifu
varozási Szövetség’ -» AITA 
IATC ang International Air Trans
port Convention ’Nemzetközi légi
szállítási egyezmény’
IATSE ang International Association 
of Theatrical and Stage Employees 
’Színházi és Színpadi Dolgozók Nem
zetközi Szövetsége’
IAU ang International Astronomical 
Union ’Nemzetközi Csillagászati 
Unió’
i. A. u. f. R. ném közg im Auftrag und 
für Rechnung ’megbízásából és szám
lájára’
IAW ang Iraq Airways (iraki légitár
saság)
IAWMD ang International Associa
tion of Webmasters and Designers 
’Webmesterek és Designerek Nemzet
közi Szövetsége’ 
ib. [ibid.] lat ibidem ’ugyanott’
i. b. intézőbizottság, intézőbizottsági ♦ 
ang közg in bond ’vámraktárban’
i. B. ném in Bayern ’Bajorországban’ 
IB idegenforgalmi bizottság ♦ infor
mációbiztosítás ♦ ang instruction book 
’kezelési útmutató’
I. B. ang közg industrial business ’ipa
ri üzlet’
IBA ang Investment Bankers Asso
ciation ’Beruházási Bankárok Szövet
sége’
IBAN ang international bank account 
number ’nemzetközi bankszámla- 
szám’
IBB sp Binter Canarias (spanyol légi- 
társaság)
IBBC ang International Bureau of 
Chambers of Commerce ’Kereske
delmi Kamarák Nemzetközi Irodája’ 
IBBS Ifjúsági Barlangtúra és Barlan
gi Sportterápia Egyesület
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IBC ang nyomd inside back cover ’bo
rító 3’ (a hátsó fedél belső oldala) 
IBCA ang International Braille Chess 
Association ’Nemzetközi Braille 
Sakkszövetség’
IBCC ang International Bureau of 
Chambers of Commerce ’Kereskedel
mi Kamarák Nemzetközi Irodája’
IBE Iberia (spanyol légitársaság) 
IBEC ang International Bank for Eco
nomic Cooperation ’Nemzetközi Gaz
dasági Együttműködési Bank’
IBEX (spanyol tőzsdeindex)
IBF ang International Badminton 
Federation ’Nemzetközi Tollaslabda
szövetség’ ♦ ang International Boxing 
Federation ’Nemzetközi Ökölvívó
szövetség’
IBFG ném Internationaler Bund 
Freier Gewerkschaften ’Szabad Szak- 
szervezetek Nemzetközi Szövetsége’
-> CISL -> ICFTU 
IBI ném Institut für Bibliothekswis
senschaften und wissenschaftliche 
Information ’Könyvtártudományi és 
Tudományos Információ Intézete’ 
ibid. —> ib. [ibid.]
IBK informatikai biztonsági koncepció 
IBM ang cég International Business 
Machines Corp.
IBMV lat Institutum Beatae Mariae 
Virginis ’Boldogságos Szűz Mária In
tézete’ (angolkisasszonyok)
IBO intenzív betegellátási osztály 
IBR irányított betegellátási rendszer 
IBRD ang International Bank for Re
construction and Development ’Nem
zetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank’ -> BIRD
IBS ang International Buda Stage 
’Nemzetközi Buda Színház’ ♦ ang In
ternational Business School ’Nemzet
közi Üzleti Főiskola’ -> NÜF-IBS

IBSAang International Blind Sports 
Association ’Vakok Nemzetközi 
Sportszövetsége’
IBSSA ang International Bodyguard 
and Security Service Alliance ’Nem
zetközi Testőr- és Biztonsági Szolgá
latok Szövetsége’
IBSZ Ipartestületek Budapesti Szö
vetsége
IBT intézményi beruházási terv
i. bu. ang imperial bushel ’angol bu
shel’ (térfogat-mértékegység, 36,35 1) 
IBU ang Indigo (amerikai légitársa
ság) ♦ ang International Badminton 
Union ’Nemzetközi Tollaslabda Szö
vetség’ ♦ ang International Broad
casting Union ’Nemzetközi Műsor
szóró-egyesület’
IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, 
Utazási és Szállítási Rt.
IBVsport tört Ifjúsági Barátság Ver
seny
IBWM ang International Bureau of 
Weights and Measures ’Nemzetközi 
Mértékhitelesítő Hivatal’
IBZ ang International Business Air
(svéd légitársaság)
ic. lat orv intracutan ’intrakután’
(a bőr rétegei közötti) 
i/c. ang in charge ’felelős’
IC ang integrated circuit ’integrált 
áramkör’ ♦ ang Intercity (expresszvo
nat) ♦ ang chat I see ’értem’ ♦ lat Insti
tutum a Charitate (rosminiánusok)
I. C ./r közg intéréts composés ’ka
matos kamat’
ICA ang International Commodity 
Agreement ’Nemzetközi Áruegyez
mény’ ♦ ang International Coopera
tive Allience ’Nemzetközi Szövetkeze
ti Szövetség’ ♦ ang International 
Court of Arbitration ’Nemzetközi Vá
lasztott Bíróság’
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ICAA ang International Civil Air
ports Association ’Nemzetközi Polgá
ri Repülőterek Szövetsége’
ICANN ang inf Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers 
’Internetes Név- és Sorszámkiadó 
Társaság’
ICAO ang International Civil Aviation 
Organization ’Nemzetközi Polgári 
Légiközlekedési Szervezet’ -> OACI 
ICB ang Icebird/Islandsflug (izlandi 
légitársaság) ♦ ang közg international 
competitive bid ’nemzetközi kompeti
tiv licitálás’
ICBM ang kát intercontinental ballis
tic missile ’interkontinentális ballisz
tikus rakéta’
ICC orv immunkompetens sejt ♦ ang 
International Chamber of Commerce 
’Nemzetközi Kereskedelmi Kamara’ 
-» CCI ♦ ang International Coordina
ting Committee of World Sports Or
ganizations for the Disabled ’Mozgás- 
korlátozottak Nemzetközi Sportszö
vetségeinek Koordinálóbizottsága’ ♦ 
ang nyomd International Colour Con
sortium ’Nemzetközi Színkonzorcium’ 
I. C. C. ang Institute Cargo Clauses 
’intézményes árufuvarozási biztosítási 
feltételek’
ICCA ang Independent Computer 
Consultants Association ’Független 
Számítástechnikai Tanácsadók Szö
vetsége’ ♦ ang International Computer 
Chess Association ’Nemzetközi Szá- 
mítógépessakk-szövetség’
ICCF ang International Correspon
dence Chess Federation ’Nemzetközi 
Levelező Sakkszövetség’
ICCG ang International Catholic 
Conference of Guiding ’Leánycser
készek Nemzetközi Katolikus Konfe
renciája’

ICCS ang International Catholic 
Conference of Scouting ’Nemzetközi 
Katolikus Cserkészonferencia’
ICCP ang Institute for Certification 
of Computer Professionals ’Számító- 
gépes Szakemberek Képzési Intézete’ 
ICD ang chat I can’t decide ’nem tu
dom eldönteni’ ♦ ang orv international 
classification of diseases ’betegségek 
nemzetközi osztályozása’
ICDO ang International Civil De
fence Organization ’Nemzetközi Pol
gári Védelmi Szervezet’
ICE ang Icelandair (izlandi légitársa
ság) ♦ ang inf Intelligent Concept Ext
ractions ’intelligens származási elv’ 
ICEM sp Instituto Cultural Ecuato- 
riano-Magyar ’Ecuadori-Magyar 
Kulturális Intézet’
ICF ang International Canoe Federa
tion ’Nemzetközi Kajak- és Kenuszö
vetség’
ICFTU ang International Confedera
tion of Free Trade Unions ’Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövet
sége’ —> CISL IBFG
ICH ang international champion 
’nemzetközi bajnok’
ICI ang International Commission of 
Illumination ’nemzetközi megvilágí
tási egyezmény’ ♦ ang cég Imperial 
Chemical Industries (kőolajipari cég) 
ICJ ang International Court of Justice 
’(hágai) Nemzetközi Bíróság’ -» CIJ 
-» IGH
ICL ang CAL Cargo Airlines/Cavei 
Avir Levitanim (izraeli légitársaság) 
ICLQ ang cím International and 
Comparative Law Quarterly 
ICLS ang International Conference 
of Labour Statisticians ’Munkaügyi 
Statisztikusok Nemzetközi Konferen
ciája’
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ICM ang kát intercontinental missile 
’interkontinentális rakéta’ ♦ ang 
nyomd image colour management 
(windows-alapú színkezelési techno
lógia) ♦ ang nyomd image colour ma
tching ’színillesztés’
ICMC ang International Catholic 
Migration Commission ’Nemzetközi 
Katolikus Migrációs Bizottság’
ICMP ang inf Internet control mes
sage protocol ’internetes vezérlőüze- 
net-protokoir
ICMPD ang International Centre for 
Migration Policy Development ’Nem
zetközi Migrációs Központ Irodája’ 
ICN ang inf information and commu
nication networks ’informatikai és 
távközlési hálózat’
I. C. N. lat in Christi nomine ’Krisz
tus nevében’
ICO ang Islamic Conference Organi
zation ’az Iszlám Konferencia Szerve
zete’
ICOM ang International Council of 
Museums ’Múzeumok Nemzetközi 
Tanácsa’
ICOMOS ang International Council 
of Monuments and Sites ’Nemzetközi 
Műemlékvédelmi Tanács’
ICPB ang International Council for 
Bird Preservation ’Nemzetközi Ma
dárvédelmi Tanács’
ICPEM ang Independent Computer 
Peripheral Equipment Manufacturers 
’Független Számítógépesperiféria- 
gyártók Szervezete’
ICPI ang agr intracerebral pathogene- 
city index ’intracerebrális patogeni- 
tási index’
ICPO International Criminal Police 
Organization ’Nemzetközi Bűnügyi 
Rendőrségi Szervezet’ - » Interpol 
->OIPC

ICQ ang chat I seek you ’kereslek’
ICR ang inf intelligent character re
cognition ’intelligens karakterfelis
merés’
ICRC ang International Committee 
of the Red Cross ’Vöröskereszt Nem
zetközi Bizottsága’ -* CICR -» IKRK 
ICRP ang International Commission 
on Radiological Protection ’Nemzet
közi Sugárzásvédelmi Bizottság’ 
i. cs. sport ifjúsági csúcs 
ICS ang International Chamber of 
Shipping ’Nemzetközi Tengerhajózá
si Kamara’ ♦ ang inf Internet connec
tion sharing ’internetkapcsolat meg
osztása’
ICSB ang International Christian 
School of Budapest ’Budapesti Nem
zetközi Keresztyén Iskola’ 
i. csbe. sport ifjúságicsúcs-beállítás 
ICSDW ang International Council of 
Social Democratic Women ’Szociál
demokrata Nők Nemzetközi Tanácsa’ 
ICSH ang orv interstitial cell stimu
lating hormone ’a here sejtjeit ingerlő 
hormon’
ICSI orv intracitoplazmatikus injek
ció
ICSID ang International Council of 
Societes of Industrial Design Tpari 
Formatervezési Társaságok Nemzet
közi Tanácsa’
ICSSZEM Ifjúsági, Családügyi, Szo
ciális és Esélyegyenlőségi Miniszté
rium
ICSTI ang International Council for 
Scientific and Technical Information 
’Nemzetközi Tudományos és Műszaki 
Információs Tanács’
ICSU ang International Christian So
cial Union ’Nemzetközi Keresztény
szociális Unió’ ♦ ang International 
Council of Scientific Unions ’Tudó-
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mányos Egyesületek Nemzetközi Ta
nácsa’
ICT ang information and communi
cation technology ’információ- és 
kommunikáció-technológia’ ♦ ang inf 
information and computer technology 
’számítógépes információtechnológia’
♦ sp Intercontinental de Aviacion (ko
lumbiai légitársaság)
ICTSB ang Information and Commu
nications Technologies Standards 
Board ’Nemzetközi Információ- és 
Kommunikációtechnológiai Bizott
ság’
ICTU ang Irish Congress of Trade 
Unions ’ír  Szakszervezetek Kongresz- 
szusa’
ICUP ang International Catholic 
Union of the Press ’Nemzetközi Kato
likus Sajtó Uniója’ 
i. c. w. ang in connection with ’kap
csolatban’
ICW ang International Council of 
Women ’Nemzetközi Nőtanács’ 
id. idegen ♦ idős, idősebb ♦ lat idem 
’ugyanő, ugyanaz’
i. D. ném im Durchschnitt ’átlagosan’
♦ ném közg inklusive Dividende ’osz
talék beleértve’
ID ang identity design ’arculatterve
zés ♦ ang information design ’doku
mentumtervezés’ ♦ ang inf identifier 
’azonosító’
Ida.földr Idaho (USA)
IDA ang International Development 
Association ’Nemzetközi Fejlesztési 
Társaság’ ♦ ang inf electronic inter
change of data between administra
tions ’közigazgatási rendszerek közöt
ti elektronikus adatcsere’
IDB ang cég Inter-American Develop
ment Bank ’Amerika-közi Fejlesztési 
Bank’

IDBI ang chat I don’t believe it ’nem 
hiszem’
IDC ang inf Internet database connec
tor ’internetes adatbázis-csatlakozás’
♦ fr  Internationale Démocrate Chré- 
tienne ’Kereszténydemokrata Inter- 
nacionálé’
IDD ang inf international direct dia
ling ’nemzetközi közvetlen hívás’
IDE Ifjúsági Demokrata Egyesület ♦ 
ang Independence Air (amerikai légi- 
társaság) ♦ ang inf integrated develop
ment environment ’integrált fejlesztői 
környezet’ ♦ ang inf integrated device 
electronics ’integrált eszközelektroni
ka’ ♦ ang inf integrated drive electro
nics ’integrált meghajtóelektronika’ 
ideigl. ideiglenes, ideiglenesen 
ideol. ideológia, ideológiai 
idevon. idevonatkozó 
i. d. F. ném in der Fassung ’fogalma
zásban’
IDF Ifjúsági Demokrata Fórum 
i. d. H. ném in der Hauptsache ’lénye
gében’
IDH ném tört Innerdeutscher Handel 
’belnémet kereskedelem’
IDI fr  Institut de Droit Internationale 
’Nemzetközi Jogi Intézet’
IDK ang chat I don’t know ’nem tudom’ 
IdKSz. cím Idegen szavak és kifejezé
sek szótára
IDL ang inf interface definition lan
guage ’interfészleíró nyelv’
IDLH ang immediately dangerous 
to life and health ’azonnali veszélyt 
jelentő helyzet az életre és az egész
ségre’
IDN ang integrated data network ’in
tegrált adathálózat’
I. D. N. lat in Dei nomine ’Isten nevé
ben’
IDOC ang Investigation and Discip-
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linary Office of the Commission ’a Bi
zottság Vizsgálati és Fegyelmi Hiva
tala’
IDOSZ tört Idegenforgalmi Dolgozók 
Országos Szakszervezete 
idősz. időszak, időszaki 
IDP ang inf integrated data proces
sing ’integrált adatfeldolgozás’ ♦ ang 
nyomd image data processing ’kép
adat-feldolgozás’
IDQ ang inf Internet data query ’in
ternet alapú lekérdezési eljárás’
i. d. R. ném in der Regei ’rendszerint’ 
IDR val indonéz rúpia
i. d. S. ném in diesem Sinne ’ebben az 
értelemben’
IDS ang inf integrated data storage 
’integrált adattárolás’
IDSF ang International Dance Sport 
Federation ’Nemzetközi Táncsport
szövetség’
IDSL ang inf Internet digital subscri
ber line ’digitális internet-előfizetői 
vonal’
idsz. idegenszerű
Idtv.jog a külföldiek beutazásáról, 
magyarországi tartózkodásáról és be
vándorlásáról szóló törvény 
Id. tv. jog az időlegesen állami tulaj
donban levő vagyon értékesítéséről, 
hasznosításáról és védelméről szóló 
törvény
IDU ang International Democratic 
Union ’Nemzetközi Demokrata Unió’ 
ie. indoeurópai
i. e. időszámításunk előtt, időszámítá
sunk előtti ♦ lat id est ’azaz’
IE jog irányelv ♦ ang inf information 
engineering ’információs tervezés’ ♦ 
ang if Internet Explorer (a Microsoft 
internetes keresőprogramja) ♦ ném 
Internationale Einheit ’nemzetközi 
egység’ - » IU -> NE

IEA ang International Energy Agency 
’Nemzetközi Energiaügynökség’
IEB cég Inter-Európa Bank Rt. ♦ ang 
International Environmental Bureau 
’Nemzetközi Környezetvédelmi Iroda 
IEC ang International Electrotechni
cal Comission ’Nemzetközi Elektro
technikai Bizottság’
IEDN ang Group of Independents in 
the European Parliament ’független 
képviselők csoportja az Európai Par
lamentben’
IEEE inf Institute of Electrical and 
Electronic Engineers ’Villamos- és 
Elektronikus Mérnökök Intézete’
IEF Iparienergia-fogyasztók Fóruma 
IÉF Informatikai Érdekegyeztető Fó
rum
IEP val tört ír font 
IEPG ang inf Internet engineering 
and planning group ’internetfejlesztő- 
és tervező csoport’
IErt. cím Irodalmi Értesítő
i. e. S. ném im engeren Sinne ’szoros
értelemben’
IES kém indolecetsav 
IESG ang inf Internet engineering 
steering group ’internetfejlesztők irá
nyítócsoportja’
I. et C.fr  industrie et commerce ’ipar 
és kereskedelem’
IET ang közg interestequalization tax 
’kamatkiegyenlítő adó’
IETS ang International Embryo 
Transfer Society ’Nemzetközi Emb
rióátültetési Társaság’
IEV ném Internationaler Eisenbahn
verband ’Nemzetközi Vasúti Szövet
ség’
IEWS ang Institute of East-West Stu
dies ’Kelet-Nyugati Tanulmányok 
Intézete’
i. f. lat ipse fecit ’maga készítette’
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i/f ang közg insufficient funds ’elég
telen fedezet’
i. F. ném im Falle ’ügyben, esetben’
IF ang inf intermediate frequency ’kö
zép-frekvencia’
IF. cím Irodalmi Figyelő 
IFA Idegenforgalmi Fejlesztési Alap 
♦ ang International Franchise Asso
ciation ’Nemzetközi Franchise Szö
vetség’ ♦ ném cég Industrieverband für 
Fahrzeugbau
IFABO ném Internationale Fachaus
stellung für Büroorganisation ’Nem
zetközi Számítástechnikai és Kom
munikációtechnikai Szakkiállítás’ 
IFAC ang International Federation of 
Automatic Control ’Vezérléstechnikai 
Nemzetközi Szervezet’
IFAD ang International Fund for Ag
ricultural Development ’Nemzetközi 
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap’
IFB cég Ipari Fejlesztési Bank 
IFBB ang International Federation 
of Body Builders ’Nemzetközi Test
építő-szövetség’
IFC ang International Fashion Coun
cil ’Nemzetközi Divattanács’ ♦ ang 
International Finance Corporation 
’Nemzetközi Pénzügyi Társaság’
- » SFI ♦ ang inf Internet found classes 
’internetes alapító osztályok’ ♦ ang 
nyomd inside front cover ’borító 2’ (a 
fedél belső oldala)
IFCS ang intergovernmental forum 
on chemical safety ’kormányközi ké
miai biztonsági fórum’
IFCU ang International Federation of 
Catholic Universities ’Katolikus 
Egyetemek Nemzetközi Szövetsége’ 
IFCTU ang International Federation 
of Christian Trade Unions ’Keresz
tény Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége’ -> CISC

IFE ang International Food Exhibi
tion ’Nemzetközi Etel-, Ital- és Ven
déglátó-ipari Kiállítás’
IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók 
Országos Szövetsége 
iff ang if and only if ’akkor és csak ak
kor’
IFF ang kát identification friend or 
foe system ’barát-ellenség felismerő 
rendszer’ ♦ ang International Fencing 
Federation ’Nemzetközi Vívószövet
ség’ -» FIE
IFIP ang in/International Federation 
of Information Processing ’Információ- 
feldolgozók Nemzetközi Szövetsége’ 
if), ifjú, ifjabb ♦ ifjúság, ifjúsági 
IFJ ang International Federation of 
Journalists ’Nemzetközi Újságíró-szö
vetség’ > FIJ 
Ifj. Erd. cím Ifjú Erdély 
If). L. cím Ifjúság Lapja 
Ifjmunk. Int. cím Ifjúmunkás Inter- 
nacionálé
Ifj. Zeneb. cím Ifjú Zenebarát 
IFK Illyés Gyula Főiskolai Kar 
IFLA ang International Federation of 
Library Associations ’Könyvtáros
egyesületek Nemzetközi Szövetsége’
-» FIAB
ifm. lev iratfolyóméter 
IFMSA ang International Federation 
of Medical Students’ Associations 
’Nemzetközi Orvostan-hallgatói Szö
vetség’
IFN orv interferon 
IFO ném Institut für Wirtschaftsfor
schung ’Gazdaságkutató Intézet’ 
IFOFSAG ang International Fellow
ship of Former Scouts and Guides 
’Öregcserkészek Nemzetközi Baráti 
Társasága’
i. folg. ném im folgenden ’a követke
zőben’
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IFOR ang kat Implementation Force 
’végrehajtó erő’
IFORS ang International Federation 
of Operations Research Societies 
’Operációkutatási Társaságok Nem
zetközi Szövetsége’
IFPI intézményfejlesztési program- 
iroda ♦ ang International Federation 
of the Phonographic Industry ’Nem
zetközi Hanglemezipari Szövetség’ 
IFPMA ang International Federation 
of Pharmaceutical Manufacturers 
Associations ’Gyógyszergyártók Vi
lágszövetsége’
IFPMM ang International Federation 
of Purchasing and Materials Manage
ment ’Beszerzési és Anyaggazdálko
dási Világszövetség’
IFR ném Internationaler Föderation 
für Rottweilerfreunde ’Nemzetközi 
Rottweilerbarátok Egyesülete’
IFRA ang International Fragrance 
Association ’Nemzetközi Illatanyag- 
ipari Szövetség’
IFRCRCS ang International Federa
tion of Red Cross and Red Crescent 
Societies ’Vöröskereszt és Vörös Fél
hold Társaságok Nemzetközi Szövet
sége’
IFRRO ang International Federation 
of Reproduction Rights Organisa
tions ’Reprodukciós Jogok Szerveze
teinek Nemzetközi Szövetsége’
IFS ang International Federation of 
Ski ’Nemzetközi Síszövetség’ -* FIS ♦ 
ang inf installable file system ’telepít
hető fájlrendszer’
I. F. S. ang Irish Free State ’ír Sza
badállam’
IFTU ang International Federation of 
Trade Unions ’Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetsége’ —> FSI 
IFWS ang Institute for Freshwater

Studies ’Édesvízkutató Intézet’ ♦ ang 
International Federation of Social 
Workers ’Szociális Munkások Nem
zetközi Szövetsége’ 
ig. igazgató, igazgatóság ♦ igazolvány 
lg orv immunglobulin 
IG ném Industriegewerkschaft ’ipar
ági szakszervezet’ ♦ ném Interessenge
meinschaft ’érdekközösség’ (német 
gazdasági társasági forma) 
i. gal. ang imperial gallon ’angol gal
lon’ (térfogat-mértékegység, 4,55 1) 
IGB tört Ipargazdasági Bizottság 
IGBE ném Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie ’Bánya- és 
Energiaipari Szakszervezet’
IGC ang inter-governmental confe
rence ’kormányközi konferencia’
IGE közg integrált gazdasági elemzés 
IGES ang inf initial graphics ex
change specification ’grafikai alapfor
mák specifikációja’
IGF ang International Gymnastic Fe
deration ’Nemzetközi Tornaszövet
ség’ -> FIG ♦ ang orv insulin-like 
growth factor ’inzulinszerű növekedé
si faktor’ ♦ ném Internationale Gra
fische Föderation ’Nemzetközi Grafi
kai Szövetség’
IGFA ang International Game F i
shing Association ’Nemzetközi Sport
horgászszövetség’
IG Farben ném cég Interessengemein
schaft Farbenindustrie 
igh. igazgatóhelyettes, igazgatóhelyet
tesi
ig. h. igazgató helyett
IGH ném Internationaler Gerichtshof
’(hágai) Nemzetközi Bíróság’ -» CIS
^ICJ
lg. Közi. cím Igazságügyi Közlöny 
IGM ném Industriegewerkschaft Me
tall ’Fémipari Szakszervezet’
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I. G. M. ang sport International Grand 
Master ’nemzetközi sakknagymester’ 
ign. ignorál ♦ nyelv igenév, igenévi ♦ 
lat ignotus ’ismeretlen’ 
ig. p. ang ignition point ’gyulladás
pont’
IGP ang inf interior gateway protocol 
’belsőátjáró-protokoir 
IgSzó cím Igaz Szó 
IGT ném Institut für Graphische 
Technik ’Grafika-technikai Intézet’ 
Igtv.jog az igazságszolgáltatással kap
csolatos egyes törvények módosításá
ról szóló törvény
IGU ang International Geographical 
Union ’Nemzetközi Földrajzi Unió’ 
IGÜSZI tört Ipargazdasági és Üzem- 
szervezési Intézet
IGV cég tört Irodagép-ipari és Finom- 
mechanikai Vállalat 
IGYE Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesülete
IGYM Illyés Gyula Munkái 
IGYÖV Illyés Gyula Összegyűjtött 
Versei
i. h. idézett hely, idézett helyen 
IH (Magyar Köztársaság) Információs 
Hivatala -* MKIH 
IHBB chat iszunk, hányunk, belefek
szünk buli
IHC orv immunhisztokémia 
IHD orv intermittáló hemodialízis ♦ 
ang chat I hate disco ’utálom a disz
kót’
IHF ang International Handball Fe
deration ’Nemzetközi Kézilabda-szö
vetség’ -* FIHB
IHM Informatikai és Hírközlési Mi
nisztérium
IHRA ang International Hotel and 
Restaurant Association ’Szállodák és 
Éttermek Nemzetközi Szövetsége’ 
IHRC ang International Hurricane

Research Center ’Nemzetközi Hurri
kánkutató Központ’
IHS [I. H. S.] lat Iesus Hominum Sal
vator ’Jézus, az emberek megváltója’ 

JHS
IHT ang cím International Herald 
Tribune
iHv ném közg in der Höhe von ér
tékben’
HASA ném Internationales Institut 
für Angewandte Systemanalyse ’Nem
zetközi Alkalmazott Rendszerelemzé
si Intézet’
IIB tört Ideiglenes Intézőbizottság ♦ 
ang International Investment Bank 
’Nemzetközi Beruházási Bank’
IIF ang International Institute of Fi
nance ’Nemzetközi Pénzügyi Intézet’ 
IIFP Információsinfrastruktúra-fej- 
lesztési Program
IIHF ang International Ice Hockey 
Federation ’Nemzetközi Jégkorong
szövetség’ —> LIHG 
IIK Ipari Informatikai Központ 
UN ang Inter Islands Airlines (zöld- 
foki-szigeteki légitársaság)
IINA ang International Islamic News 
Agency (Szaúd-arábiai hírügynökség) 
IIP ang Investors in People Standards 
(brit munkaerő-fejlesztési program) 
IIR integrált irányítási rendszer 
IIRC ang chat if I recall/remember 
correctly ’ha jól emlékszem’
IIS ang chat it is secure ’titkos’ ♦ ang 
inf Internet information server ’inter
netes információkiszolgáló szerver’ ♦ 
ang z«/Internet information services 
’internetes információszolgáltatás’ ♦ 
ang inf Internet information system 
’internetes információs rendszer’
IISI ang International Iron and Steel 
Institute ’Nemzetközi Vas- és Acélin
tézet’
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IISL ang International Institute of 
Space Law ’Nemzetközi Világűrjogi 
Intézet’
IISS ang International Institute for 
Strategic Studies ’Stratégiai Tanul
mányok Nemzetközi Intézete’ 
i. J. ném im Jahre ’évben’
IJ chat így járt, így jártál
IJAL ang cím International Journal of
American Linguistics
ijF ném in jedem Fall ’mindegyik
esetben’
IJF ang International Judo Federa
tion ’Nemzetközi Cselgáncsszövetség’ 
-* FIJ
IJM ang cím International Journal of 
Musicology
IJPS ang cím International Journal of
Philosophical Studies
IJTG  chat így jártál, teljes gáz
ik. nyelv igekötő
i.K . ném in Konkurs ’csődben’
IK informatikai kar ♦ cím Igazságügyi 
Közlöny ♦ cím Irodalomtörténeti 
Könyvtár ♦ ang chat I know ’tudom’ 
IKA (horvát hírügynökség) ♦ ang Air 
Company Itek-Air (kirgiz légitársaság) 
IKART tört Iparművek Képviselete 
Állami Érdekeltségű Rt.
IKAT tört Integrációs és Külgazdasá
gi Államtitkárság 
IKB Magyar Periodika-adatbázis 
(OSZK) ♦ tört ideiglenes központi bi
zottság
IKE Ifjúsági Keresztény Egylet ♦ ang 
chat I know everything ’mindent tu
dok’
IKEA sv cég Ingvar Kamprad, Elmta- 
ryd Agunnaryd (a svéd vállalat alapí
tójának neve és szülőhelye)
IKER internetes kereskedelem ♦ Ma
gyar Időszaki Kiadványok Repertó
riuma

IKÉT Ipari és Kereskedelmi Minisz
térium középszintű érdekegyeztető 
tanácsa
IKI Informatikai Koordinációs Iroda 
IKIB tört Ideiglenes Központi Intéző 
Bizottság
IKIM tört Ipari, Kereskedelmi és Ide
genforgalmi Minisztérium 
IKKA tört IBUSZ külföldi kereske
delmi akció
IKM Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium
IKM EÜH Ipari és Kereskedelmi Mi
nisztérium Európai Ügyek Hivatala 
IKNY inf információkereső nyelv 
IKözl. cím Irodalmi Közlemények 
IKR agr iparszerű kukoricatermelési 
rendszer
IKRK ném Internationales Komitee 
vom Roten Kreuz ’Vöröskereszt Nem
zetközi Bizottsága’ —> CIRC —> ICRC 
IKSZ Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség ♦ Informatikai Könyvtári 
Szövetség ♦ cég tört Iparcikk-kölcsön
ző és Szolgáltatóvállalat 
IKT Idegenforgalmi Koordinációs 
Testület ♦ információs és kommuni
kációs technológia -> ITC ♦ cég Ipar- 
gazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. ♦ 
ang Sakha Airlines (orosz légitársaság) 
IKTA információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása 
IKTOSZ Ipari és Közlekedési Tiszt
viselők Országos Szövetsége 
IKU Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Unió
IKV Ingatlankezelő Vállalat 
i. L. ném közg in Liquidation ’felszá
molás alatt’
II rep Iljusin
IL gk Izrael ♦ orv interleukin ♦ fr In
ternationale Libérale ’Liberális Inter- 
nacionálé’
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IL [IML] ang in/intermediate lan
guage ’közvetítő nyelv’
IL. cím Irodalmi Lapok 
ILA ang International Literature Asso
ciates ’Nemzetközi Irodalmi Társulat’ 
ILC ang közg irrevocable letter of cre
dit ’visszavonhatatlan akkreditív’
I. L. C. ang közg irrevocable letter of 
credit ’visszavonhatatlan hitellevél’
Ile kém izoleucin
ILEA ang International Law Enforce
ment Academy ’Nemzetközi Rendé
szeti Akadémia’
ILEC ang inf Internet Local Ex
change Carrier ’internetes helyi adat
csere-hordozó’ (helyi szolgáltatásokat 
nyújtó telefontársaság)
ILGA ang International Lesbian and 
Gay Association ’Nemzetközi Leszbi
kus- és Homoszexuális-szövetség’ 
ILHR ang International League for 
Human Rights ’Emberi Jogok Nem
zetközi Ligája’ LIDH 
ILK tört Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat ♦ sport tört Igazságügyi Lö
vész Klub ♦ ang illustrated ’illusztrált’ 
♦ ang illustration ’illusztráció’ ♦ fr  il
lustration ’illusztráció’ ♦ fr  illustré ’il
lusztrált’ ♦ ném illustriert ’illusztrált’ 
ill. illetve, illetőleg ♦ illusztráció ♦ il
lusztrált, illusztrálta 
111.földr Illinois (USA) ♦ ném Illustra
tion ’illusztráció’ 
illeg, illegális
ILM ang cím International Legal Ma
terials
ILN ang Inter Air (dél-afrikai légitár
saság)
ILO ang International Labour Office 
’Nemzetközi Munkaügyi Iroda’ -> BIT 
-> NMI ♦ ang International Labour 
Organization ’Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet’ -» NMSZ -» ÓIT

I. L. P. lat Index Librorum Prohibito- 
rum ’tiltott könyvek jegyzéke’
ILRS ang International League of Re
ligious Socialists ’Vallásos Szocialis
ták Nemzetközi Ligája’
ILS val izraeli sékel ♦ ang instrument 
landing system (repülőgépek leszállá
sát lehetővé tevő rádiónavigációs 
rendszer) ♦ ang interactive learning 
system ’párbeszédes tanulórendszer’ 
ILTF ang International Lawn Tennis 
Federation ’Nemzetközi Lawntenisz- 
szövetség’
Illustr. lat tört Illustrissimus ’főméltó
ságú’
ILV cég tört Ifjúsági Lapkiadó Válla
lat
ILY ang chat I love you ’szeretlek’ 
im. orv intramuszkuláris 
i. m. idézett mű
IM Igazságügyi Minisztérium ♦ cím 
Ifjúsági Magazin ♦ orv idiopáthiás 
mielofibrózis ♦ ang m/information ma
nagement ’információkezelés’ ♦ ang 
kát interceptor missile ’elfogórakéta’ 
IMAP ang inf Internet message access 
protocol ’internetes levél-hozzáférési 
protokoll’
IMB ang International Maritime Bu
reau ’Nemzetközi Tengerészeti Iroda’ 
IMC ang Independent Media Centre 
(nigériai hírügynökség) ♦ ang inf In
ternet mail connector ’internetes le
vélcsatlakozás’ ♦ ang inf Internet Mail 
Consortium ’internetes levelezési 
konzorcium’ ♦ lat Institutum Missio- 
num a Consolata (Consolata misszio
náriusok, torinói misszionáriusok) 
IMCO ang Inter-Governmental Mari
time Consultative Organization ’Kor
mányközi Tengerészeti Tanácsadó 
Testület’
IMDG fr  Code maritime internatio-
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nal des marchandises dangereuses 
’Veszélyes áruk nemzetközi tengeré
szeti kódexe’
ÍME Ideiglenes műszaki előírások 
IMEI Igazságügyi Megfigyelő- és El
megyógyintézet ♦ Ipari Minőség-el
lenőrző Intézet ♦ ang inf international 
mobile equipment identification 
’nemzetközi mobileszköz-azonosító’ 
IMEL or tört Insztyitut Marxizma i 
Lenyinizma ’Marxizmus-Leninizmus 
Intézete’
IMEP Intenzív Mezőgazdaság-fejlesz
tő Program
IMEX -> IMPEX [IMEX]
IMEWS ang kát integrated missile 
early warning system ’integrált raké
ták elleni korai riasztórendszer’
IMF ang International Monetary Fund 
’Nemzetközi Valutaalap’ -* FMI 
-> IWF
IMHO ang chat in my humble opi
nion ’szerény véleményem szerint’ 
IMI Ideiglenes műszaki irányelvek ♦ 
cég tört Ipari Műszergyár, Iklad 
IMIA ang International Medical In
formatics Association ’Orvostudomá
nyi Informatikai Nemzetközi Szövetség’ 
IMIP intézményi minőségirányítási 
program
IMIT Izraelita Magyar Irodalmi Tár
sulat
IMIT Evk. cím Izraelita Magyar Iro
dalmi Társulat Évkönyve 
IML Isteni Megváltó Leányai 
IML -> IL [IML]
Imm. ném Immobilien ’ingatlanok’ 
IMM Iparművészeti Múzeum 
IMN Isteni Megváltóról Nevezett Nő
vérek (niederbronni nővérek) 
IMNSHO ang chat in my not so 
humble opinion ’szerénytelen vélemé
nyem szerint’

IMO ang International Maritime Or
ganization ’Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet’ ♦ ang International Mea
surement Organization -> OIPC ♦ ang 
chat in my opinion ’véleményem sze
rint’
imp. imperialista ♦ imperializmus ♦ 
import ♦ ang közg imports ’behozatal’
♦ fr közg impayé ’kifizetetlen’ 
imp. [imperat.] lat nyelv imperativus 
’felszólító mód’
Imp. lat imperator ’uralkodó’ ♦ lat im- 
peratrix ’uralkodónő’
IMPEL ang European Union network 
for the implementation and enforce
ment of environmental law ’a környe
zetjog alkalmazására és végrehajtásá
ra létrehozott EU-hálózat’ 
imperat. —» imp. [imperat.] 
imperf. lat nyelv imperfectum ’folya
matos’
impers. lat nyelv (verbum) imperso- 
nale ’személytelen (ige)’
IMPEX [IMEX] ang közg importa
tion-exportation ’behozatal-kivitel’ 
impr. impresszum ♦ imprimál, impri- 
mált ♦ improduktív ♦ improvizáció ♦ 
ang nyomd impression ’ utánnyomás’ ♦ 
fr nyomd impression ’ utánnyomás’ ♦ 
fr imprimerie ’nyomda’ ♦ fr imprimé 
’nyomtatott’ ♦ lat imprimatur ’nyom
tattassák’
impr. n. impresszum nélkül 
impt. ang important ’fontos’
IMPULS ang kát integrated missile 
early warning system ’integrált korai 
rakétariasztó rendszer’
IMRO ang Investment Management 
Regulatory Organization ’Befektetés
kezelési Szabályozási Szervezet’
IMS ang independent mobility sys
tems ’független mobilitási rendszer’ ♦ 
ang Institute of Mathematical Statis-
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tics ’Matematikai Statisztikai Intézet’ 
♦ ang intelligent manufacturing sys
tem ’intelligens gyártórendszer’ ♦ 
ang international monitoring system 
’nemzetközi megfigyelőrendszer’ ♦ 
ang International Musicological So
ciety ’Nemzetközi Zenetudományi 
Társaság’ ♦ ang inf information ma
nagement system ’adatfeldolgozó 
rendszer’
IMSI ang inf international mobile sta
tion identity ’mobilállomás nemzet
közi azonosítója’
IMSZV Igazolt Magyar Szabadság-
harcos Világszövetség
IMU ang International Mathematical
Union ’Nemzetközi Matematikai
Unió’
IMX ang Zimex Aviation (svájci légi- 
társaság)
in. nyelv igenév ♦ ang inch ’hüvelyk’ 
(hosszmérték, 2,54 cm)
In vegyj indium
IN ang inf intelligent network ’intelli
gens hálózat’ ♦ ném Industrienorm 
’ipari szabvány’
INA orsz Indonézia ♦ ang Indian Na
tional Airways (indiai légitársaság) ♦ 
ang Indian News Agency (indiai hír- 
ügynökség) ♦ ang Iraqui News Agency 
(iraki hírügynökség) ♦ ang Israeli 
News Agency (izraeli hírügynökség) ♦ 
ang Irish News Agency (ír hírügynök
ség)
inach.fr inachevé ’befejezetlen’ 
inc. ang inrease ’növekedés’ ♦ fr in- 
connu ’ismeretlen’ ♦ lat incidit ’met
szette’
Inc. ang incorporated ’bejegyzett 
(cég)’ ♦ ang Indian National Congress 
’Indiai Nemzeti Kongresszus’ (indiai 
politikai párt)
INC ang International Numismatic

Commission ’Nemzetközi Numizma
tikai Bizottság’ —> CIN 
INC ang intergovernmental negotia
ting committee ’kormányközi tárgya
lóbizottság’
I. N. C. lat in nomine Christi ’Krisz
tus nevében’
INCB ang International Narcotics 
Control Board ’Nemzetközi Kábító
szerügyi Ellenőrző Testület’ 
ince ang insurance ’biztosítás’ 
inch ang including ’beleértve’ ♦ lat in
clusive ’beleértett’
INCO ang cég International Nickel 
Company of Canada (kanadai nemes- 
fém-kitermelő cég)
Incoterms ang International Com
mercial Terms ’nemzetközi kereske
delmi szabályok’
ind. index ♦ indulás, indulási ♦ ang 
independent ’független’ ♦ ang index 
’mutató’ ♦ ang indirect ’közvetett’ ♦ 
ang industrial ’ipari’ *fr index ’mu
tató’ ♦ lat nyelv indicativus ’kijelentő 
mód’ ♦ ném industriell ’ipari’ 
i. n. D. lat in nomine Dei ’Isten nevé
ben’ ♦ lat in nomine Domini ’az Úr 
nevében’
Ind lat csili Indus ’Indiai’
Ind. cím Indulás *földr Indiana (USA) 
IND gk India ♦ orsz India 
indecl. lat nyelv indeclinabile ’nem 
ragozható’
indem, ang közg indemnity ’kárté
rítés’
in dep. lat in deposito ’letétben’
Ind. Eth. cím Index Ethnographicus 
INDOK Emberi Jogi Információs és 
Dokumentációs Központ Alapítvány 
inéd./r inédit ’kiadatlan’
INÉT anginf Internet ’internet’ 
inf. információ ♦ informatika, infor
matikai ♦ informátor ♦ ang informa-
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tion ’információ’ ♦ fr information ’in
formáció’ ♦ lat nyelv infinitivus ’főnévi 
igenév’ ♦ lat infra ’alább’ ♦ lat orv 
infusum ’forrázat’ ♦ lat orv infunde 
’forrázd le’
Inf. ném nyelv Infinitiv ’főnévi igenév’ 
INF ang kát intermediate range nuc
lear forces ’közepes hatótávolságú 
nukleáris erők’
INFA Internetfejlesztési Alapítvány 
INFCO ang inf information commit
tee ’informatikai bizottság’ 
inf. dec. lat orv infuso-decoctum ’for- 
rázatos főzet’
infl. ang inflammable ’gyúlékony’ ♦ 
ang influence ’befolyás’ 
in flagr. lat in flagranti ’lángolóban’ 
(tetten érve)
in flór. lat in floribus ’virágzása ide
jén’
info — *  inf. [info]
Infopress ang Infopress Centroameri- 
cana (guatemalai hírügynökség) 
Infotag ang Infotag News Agency 
(moldovai hírügynökség)
lnf. Társ. cím Információs Társadalom 
in fut. lat in futurum ’a jövőben’
lng. ném Ingenieur ’mérnök’
ING hol cég Internationale Neder- 
landen Groep N. V.
in gén. lat in genere ’általában’
lnh. ném Inhaber’tulajdonos’
INH orv izo-nikotinsav-hidrazid 
in hon. lat in honorem ’tiszteletére’ 
Inh.-Verz. ném Inhaltsverzeichnis 
’tartalom’
INI sp cég Institute Nációnál de In- 
dustria
I. N. I. lat in nomine Iesu ’Jézus nevé
ben’
inic. iniciálé
in inf. lat in infinitum ’a végtelen
ségig’

init. lat initiale ’iniciálé’ 
inj. lat orv injectio ’ injekció, befecs
kendezés’
INK tört Ideiglenes Nemzeti Kor
mány
inkl. ném inklusive ’beleértve’ 
INKML ang inf ink markup language 
(elektronikus aláíráshoz kapcsolódó 
szabvány)
Inköz cég tört Ingatlanközvetítő Válla
lat
inl. ném inländisch ’belföldi’
INLA ang Irish National Liberation 
Army ’ír Nemzeti Felszabadítási 
Hadsereg’
in liq. ang közg in liquidation ’felszá
molás alatt’
INN ang inf international non-pro
prietary name ’nemzetközi szabad
név’
in nat. lat in natura ’valóságban’ 
i. n. m. sport időt nem mértek 
in nőm. lat in nomine ’nevében’ 
in obs. lat in obscuro ’sötétben’ p la t
tomban)
in őrig. lat in originali ’eredetiben’ 
INP ang nyomd improved newsprint 
’javított minőségű újságnyomó papír’ 
in perp. lat in perpetuum ’örökre’ 
in pers. lat in persona ’személyesen’ 
in praes. lat in praesentia ’jelenlé
tében’
in reg. lat in regula ’szabály szerint’ 
Inprekorr ném Internationale Presse- 
Korrespondenz (a kommunista Inter- 
nacionálé sajtótájékoztató szerve)
INR val indiai rúpia 
INRI [I. N. R. I.] lat Iesus Nasarenus, 
Rex Iudaeorum ’Názáreti Jézus, a zsi
dók királya’
ins. ang insurance ’biztosítás’
Ins. ném Insel ’sziget’ ♦ ném Institut 
’intézet’
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INS ang Immigration and Naturali
zation Service ’Bevándorlási és Hono
sítási Hivatal’ ♦ ang International 
News Service (amerikai hírügynök - 
ség) ♦ ang Islamic News Society 
(bangladesi hírügynökség) ♦ ang inf 
international network service ’nem
zetközi hálózati szolgáltatás’ ♦ ang inf 
international numbering system 
’nemzetközi számozási rendszer’ 
insb. [insbes.] ném insbesondere ’leg
inkább’
insg. [insges.] ném insgesamt ’össze
sen’
in sol. lat in solidum ’egészben’
Insp. ném Inspektor ’felügyelő’ 
inst. ang institute ’intézet’ ♦ ang insti
tution ’intézmény’ ♦ ang instalment 
’részletfizetés’ ♦ lat nyelv instrumen
tális ’eszközhatározó eset’
Inst. ném Institut ’intézet’ 
instr. ang instruction ’utasítás’ 
in susp. lat in suspenso ’függőben’ 
int. internacionálé ♦ interjú ♦ intézet, 
intézeti ♦ intézkedés ♦ intéző ♦ ang in
terest ’kamat’ ♦ ang internal ’belső’ ♦ 
fr internationale ’nemzetközi’ ♦ fr in
térét ’kamat’ ♦ lat interim ’közbenső’ ♦ 
ném international ’nemzetközi’ 
int. [int’L, internat.] ang internatio
nal ’nemzetközi’
Int. cím Internacionálé 
int. al. lat inter alia ’többek között’ 
IntelSat ang International Telecom
munication Satellite Organization 
’Nemzetközi Műholdas Távközlési 
Szervezet’
in temp, lat in temporalibus ’múlan
dó’ (világi dolgokban)
Intercol ang cég International Petro
leum of Colombia (kolumbiai kőolaj
cég)
Interfax ang (orosz hírügynökség)

Interflug ném cég tört (légiforgalmi 
társaság az NDK-ban) 
internat. —> int. [internat.] 
interp. lat interpretatio ’értelmezés’ 
Interpol International Criminal Po
lice Organization ’Nemzetközi Bűn
ügyi Rendőrségi Szervezet’ -* ICPO 
-»OIPC
interrog. lat interrogative ’kérdőleg’ 
intézm. intézmény, intézményi 
Int. f. ném Interesse für ’érdeklődés 
vmi iránt’ 
int’l. -> int. [int’l.]
INTL ang chat it’s never too late ’so
ha nem késő’
intr. lat nyelv verbum intransitivum 
’tárgyatlan ige’
in trans. ang in transit ’szállítás 
alatt’
introd. ang introduction ’bevezetés’ ♦ 
fr introduction ’bevezetés’
INTUC ang Indian National Trade 
Union Congress ’Indiai Nemzeti 
Szakszervezeti Kongresszus’ 
inv. ang invention ’találmány’ ♦ ang 
invoice ’számla’ ♦ ang inventory ’lel
tár’ ♦ ang közg investment ’befektetés’ 
♦ fr inventaire ’leltár’ ♦ lat invenit 
’kigondolta’ ♦ lat inventarium ’inven- 
tárium’
Inv. ném Inventar ’leltár’ 
in vitr. lat in vitro ’kémcsőben’ (mes
terséges környezetben)
INWG ang inf Internet working 
group ’internetes munkacsoport’
INX tör Inter Express Hava Tasima- 
cilik (török légitársaság)
Inytvr. jog az ingatlan-nyilvántartás
ról szóló törvényerejű rendelet 
inzw. ném inzwischen ’időközben’ 
i. o. ang in order ’rendben’
I/O ang inf input/output ’bemenet/ki- 
menet, bevitel/kivitel’
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i. O. b. ném in Ordnung befunden 
’rendben találva’
IOC ang International Olympic Com
mittee ’Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság’ -> CIO -> IOK -> NOB 
IOCS ang inf input-output control 
system ’bemenet-kimenet ellenőrző 
rendszer’
IOE ang International Organization 
of Employers ’Munkaadók Nemzet
közi Szervezete’
IOF ang International Orienteering 
Federation ’Nemzetközi Tájékozó- 
dásifutó-szövetség’
IOI ang International Ombudsman 
Institute ’Nemzetközi Ombudsman
intézet’
IOJ ang International Organization 
of Journalists ’Nemzetközi Újságíró- 
szervezet’ -* NUSZ —> OIJ 
IOK ném Internationales Olympi
sches Komitee ’Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság’ -» CIO -* IOC -» NOB 
IOKSZ tört Iparosok Országos Köz
ponti Szövetsége
IOM ang International Organization 
for Migration ’Nemzetközi Migrációs 
Szervezet’
I. O. M. lat lövi Optimo Maximo 
’a legnagyobb Jupiternek’
IOS ang Isles of Scilly Skybus (brit lé
gitársaság) ♦ ang International Orga
nization for Standardization ’Nem
zetközi Szabványügyi Szervezet’ 
IOSCO ang International Organisa
tion of Securities Commissions 
’Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi 
Szervezete’
IOSZ tört Ifjúmunkások Országos 
Szövetsége
IOT tört Igazságügyi Orvosi Tanács 
IOU ang közg I owe you ’elismer
vény’

IOW ang chat in other words ’más 
szóval’
IOr dm Irodalmi Őr 
IÖSZ Ifjúságért Önkormányzati Szö
vetség
ip. ipar, ipari ♦ iparos 
IP InterPici (vonatjárat) ♦ ang inf Inter
net protocol ’internetprotokoir ♦ ang 
közg instalment paid ’részlet fizetve’ 
IPA kém izopropil-alkohol ♦ ang India 
Press Agency (indiai hírügynökség) ♦ 
ang international phonetic alphabet 
’nemzetközi fonetikai ábécé’ ♦ ang In
ternational Phonetic Association 

AphI ♦ ang International Prepress 
Association ’Nemzetközi Prepress 
Szövetség’ ♦ ang International Pub
lishers’ Association ’Kiadók Nemzet
közi Társasága’ 
iparkam. iparkamara 
Iparterv cég tört Ipari Épülettervező 
Vállalat
IPAS fr Paysans Indépendants ’Füg
getlen Parasztok’ (francia politikai párt) 
IPC ang industrial process control 
’iparifolyamat-szabályozás’ ♦ ang In
ternational Paraolympic Committee 
’Nemzetközi Paraolimpiai Bizottság’
♦ ang cég Irak Petroleum Co. ♦ ang inf 
interprocess communication ’folya
matközi kommunikáció’
IPCC ang Intergovernmental Panel 
on Climate Change ’Klímaváltozás
kutató Kormányközi Csoport’ ♦ ang 
IP Contact Center
IPD orv intermittáló peritoneális dia
lízis
IPE Ipari Parkok Egyesülete 
Ip. Ért cím Iparügyi Értesítő 
IPF tört Illyés Gyula Pedagógiai Főis
kola
IPFI lat Institutum Parvulorum Frat- 
rum Iesu (Jézus kistestvérei)
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IPH ang nyomd, impression per hour 
’ív/óra ’
IPI ang International Press Institute 
’Nemzetközi Sajtóintézet’
Ip. L. cím Iparosok Lapja 
IPL ang inf initial program load ’kez
deti programbetöltés’
IpM tört Ipari Minisztérium ♦ tört 
Iparügyi Minisztérium 
IPM cím Interpress Magazin 
IPMA ang International Project Ma
nagement Association ’Nemzetközi 
Projektmenedzsment-szövetség’
IPMS ang integrated project manage
ment system ’integrált projektme
nedzsment-rendszer’
IPO ang közg initial public offering 
’kezdeti nyilvános ajánlattétel’
IPOK tört Ipartestületek Országos 
Központja
IPOSZ Ipartestületek Országos Szö
vetsége
IPP ang inf Internet printing protocol 
’internetes nyomtatóprotokoll’ ♦ ang 
közg integrated product policy ’integ
rált termékpolitika’
IPPC ang integrated pollution pre
vention ’integrált szennyezésmeg
előzés’ ♦ ang Intergovernmental Panel 
of Climate Change ’ENSZ Klímaku
tató Kormányközi Csoport ♦ ang In
ternational Plant Protection Conven
tion ’Nemzetközi növényvédelmi 
egyezmény’
IPR ang Icar Airlines/Independent 
Carrier (ukrán légitársaság)
IPS ang Inter Press Service Internatio
nal Association (olasz hírügynökség) ♦ 
ang inf information processing system 
’információfeldolgozó rendszer’
IPSC ang International Practical 
Shooting Confederation ’Nemzetközi 
Szituációslövész-szövetség’

Ipszám cég tört Ipari Számítástechni
kai Vállalat
ipt. ipartelep, ipartelepi 
IPT ang pszich interpersonal psycho
therapy ’interperszonális pszichote
rápia’
Ipter cég tört Ipartermék-értékesítő Rt. 
IPTF ang International Police Task 
Force ’Nemzetközi Rendőri Munka- 
csoport’
IPU Interparlamentáris Unió ♦ ang 
Inter-Parliamentary Union ’Inter
parlamentáris Unió’ —> UIP 
IPX ang inf internetwork packet ex
change ’hálózatközi csomag’
IPV cég tört Idegenforgalmi Propa
ganda és Kiadó Vállalat 
i. q. lat idem quod ’ugyanaz’ ♦ lat id 
quod ’annyi, mint’
IQ ang intelligence quotient ’intelli
genciahányados’ ♦ ang inf information 
quality ’információminőség’
IQA ang Institute of Quality Assu
rance ’Minőségbiztosítási Intézet’
IQD val iraki dinár
ir. iroda, irodai
i. R. ném im Ruhestand ’nyugállo
mányban’ 
ír vegyj irídium 
Ir. ang Irish ’ír’
IR gk Irán ♦ ang infrared ’infravörös’ ♦ 
ang inf information retrieval ’informá
ció-visszakeresés’
I. ~R.fr közg intérét de retard ’késedel
mi kamat’ ♦ lat Imperator Rex ’csá
szár és király’ ♦ lat Imperatrix Regina 
’császárnő és királynő’
IRA ang Iran Air (iráni légitársaság) ♦ 
ang Irish Republican Army ’ír Köz- 
társasági Hadsereg’ ♦ ang közg indivi
dual retirement account ’egyéninyug- 
díj-alap’
IRAS ang infrared astronomical sa-
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tellite (infravörös tartományban kuta
tásokat végző műhold)
IRB ang Iran Air Tours (iráni légitár
saság)
IRBM ang kát intermediate range 
ballistic missile ’közepes hatótávolsá
gú ballisztikus rakéta’
IRC ang International Red Cross 
’Nemzetközi Vöröskereszt’ ♦ ang Iran 
Asseman Airlines (iráni légitársaság)
♦ ang inf internet relay chat ’interne
ten közvetített csevegés’
IRCA ang cég International Railway 
of Central Amerika 
ÍRD ném Institut für Rationalisie
rung in der Druckindustrie ’Nyom
daipari Racionalizálási Intézet’ 
IRDAC ang industrial research and 
development advisory committee 
’ipari kutatási és fejlesztési tanácsadó 
bizottság’
Ire. ang Ireland ’Írország’
IRF ang International Roma Federa
tion ’Nemzetközi Cigányszövetség’ 
irg. irgalmas
IRG ang inf interrecord gap ’rekord
közi hézag’
IRI Ifjúsági Rendező Iroda ♦ orsz Irán
♦ angpszich inter response interval 
’két reakció közötti intervallum’ ♦ 
ol cég Instituto per la Ricostruzione 
Industriale SpA.
IRIS ang infrared interferometer 
spectrometer ’infravörös spektromé
ter’ ♦ ang tört Interim Research and 
Intelligence Service ’Ideiglenes Kuta
tó- és Hírszerző Szervezet’
IRK ang Kish Air (iráni légitársaság) 
IRL gk Írország ♦ orsz Írország ♦ ang 
chat in real life ’a való életben’
IRLR ang cím Industrial Relations 
Law Review
IRM ang Mahan Air (iráni légitársaság)

IRMM ang Institute for Reference 
Material and Methods ’Etalonanyag- 
és Mérésügyi Intézet’
ÍRNA ang Islamic Republic News 
Agency ’iráni hírügynökség’
IRO ang Interinstitutional Recruit
ment Office ’Intézményközi Személy
zeti Felvételi Hivatal’ ♦ ang Internal 
Revenue Office ’belföldi adóhivatal’ 
(brit adóhivatal) ♦ ang International 
Refugee Organization ’Nemzetközi 
Menekültügyi Szervezet’ 
irod. irodalom, irodalmi 
írod. Aim. cím Irodalmi Almanach 
Irodism. cím Irodalomismeret 
irodtört. irodalomtörténet, irodalom- 
történeti
irodtud. irodalomtudomány, iroda
lomtudományi
IRP Payam/IPTAS (iráni légitársa
ság)
IRPT ang chat I repeat ’ismétlem’ 
IRPTC ang International Register of 
Potentially Toxic Chemicals ’Poten
ciálisan mérgező vegyszerek nemzet
közi regisztere’
IRQ gk Irak ♦ orsz Irak ♦ ang inf inter
rupt request ’megszakításkérés’ 
IRQNA ang Iraq News Agency (iraki 
hírügynökség)
IRR val iráni riál ♦ ang közg internal 
rate of return ’belső megtérülési 
ráta’
irreg. ang irregular ’szabálytalan’
Irrt, ném Irrtum ’tévedés’
IRS ang Internal Revenue Service 
’szövetségi adóhivatal’
IRSG ang inf Internet research stee
ring group ’internetkutatók irányító
csoportja’
Írsz. irányítószám 
irt. tört irtvány
IRT Irtysh-Avia (kazah légitársaság)
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IRTF ang inf Internet research task 
force ’internetes kutatói munkacsoport’ 
IRU ang International Railway Union 
’Nemzetközi Vasútegyesület’ ♦ ang 
International Road Transport Union 
’Nemzetközi Közúti Szállítók Egyesü
lete’
IRV orv inspirációs rezerwolumen
is. ang island ’sziget’
IS gk Izland ♦ orv immunszisztéma ♦ 
ang international standard ’nemzet
közi szabvány’ ♦ ang inf information 
service ’információs szolgáltatás’ ♦ ang 
inf information superhighway ’in
formációs szupersztráda’ ♦ ang inf 
information system ’információs 
rendszer’ ♦ angf inf interactive service 
’interaktív szolgáltatás’
I. S. [IS] ang Intelligence Service (az 
angol titkosszolgálat)
I. S.frközg intérét simple ’egyszerű 
kamat’
ISA ang International Sugar Agree
ment ’Nemzetközi cukoregyezmény’ ♦ 
ang Island Airlines (amerikai légitár
saság) ♦ ang inf industry standard app
lication ’ipariszabvány-alkalmazás’ ♦ 
ang inf industry standard architecture 
’ipariszabvány-felépítés’ ♦ ang inf in
tegrated systems architecture ’integ
rált rendszerek architektúrája’ ♦ ang 
inf International Standardizing Asso
ciations ’Nemzetközi Szabványosítási 
Egyesület’ (az ISO elődszervezete) 
ISAF ang International Sailing Fede
ration ’Nemzetközi Vitorlásszövetség’ 
IS API ang inf Internet services appli
cation programming interface ’inter
netszolgáltatások alkalmazásprogra
mozói felülete’
ISAS ang Institute of Space and Ast- 
ronautical Science ’Űrtudományi és 
Asztronautikai Intézet’

ISASI ang International Society of 
Air Safety Investigators ’Repülésbiz
tonsági Kivizsgálok Nemzetközi Tár
sasága’
ISB Ifjúsági és Sportbizottság 
ISBD ang international standard bib
liographic description ’nemzetközi 
szabványos bibliográfiai leírás’
ISBN ang International Standard 
Book Number ’nemzetközi szabvá
nyos könyvszám’
ISC sport tört Igazságügyi Sport Club 
♦ ang inf international switching cent
re ’nemzetközi kapcsolóközpont’ ♦ 
ang inf international service centre 
’nemzetközi szolgáltató központ’ ♦ 
ang inf Internet Software Consortium 
’Internet Szoftverkonzorcium 
ISCED ang international standard 
classification of education ’az oktatás 
nemzetközi osztályozási rendszere’ 
ISCO ang international standard 
classification of occupations ’foglal
kozások nemzetközi osztályozási 
rendszere’
ISCOR ang cég South African Iron 
and Steel Corp. (dél-afrikai acélkon
szern)
ISD ang közg investment services di
rective ’befektetési szolgáltatások 
irányelve’
ISDB ang cég Islamic Development 
Bank ’Iszlám Fejlesztési Bank’
ISDN ang inf integrated services digi
tal network ’integrált szolgáltatású di
gitális hálózat’
ISES ang Institute of Social and Euro
pean Studies ’Társadalomtudományok 
és Európa-tanulmányok Intézete’
ISF ang International School Sport 
Federation ’Nemzetközi Iskolaisport
szövetség’
ISG cég tört Ipari Szerelvény- és Gép
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gyár ♦ ang Clubair Sixgo (olasz légi- 
társaság)
ISI angpszich inter stimulus interval 
’két inger megjelenése közötti inter
vallum’
ISIC ang International Standard In
dustrial Classification ’gazdasági te
vékenységek szabványos nemzetközi 
osztályozása’
ISIN ang international securities 
identification number ’nemzetközi 
értékpapír-azonosító szám’
ISIS ang in/intelligent scheduling 
and information system ’intelligens 
ütemező- és információs rendszer’ 
isk. iskola, iskolai
ISK val izlandi korona ♦ ang Intersky 
(osztrák légitársaság)
Iskkult. cím Iskolakultúra
isk. m. tört iskolamester
Isk. Sz. cím Iskolai Szemle
ISL orsz Izland ♦ ang/ném Eagle Air/
Arnaflug (izlandi légitársaság)
ism. ismertetés, ismertette ♦ ismétlés,
ismétlődő
ISM Integrációs Stratégiai Munka- 
csoport ♦ tört Ifjúsági és Sportminisz
térium ♦ ang industrial, scientific and 
medical ’ipari, tudományos és orvosi’ 
I. S. M. lat Iesus Salvator Mundi ’Jé
zus, a világ megváltója’ 
ism. ősz. ismétlődő oldalszámozás 
i. s. n. lat in statu nascendi ’a születés 
állapotában’
ISNAR ang international service for 
national agricultural research ’nem
zetközi szolgálat a nemzeti mezőgaz
dasági kutatásért’
ISO ang chat in search of ’keresve, ku
tatva’
ISO/OSI ang inf ISO open systems in
terconnection ’ISO nyílt rendszerek 
összekapcsolása’

ISOC ang Internet Society ’Internet- 
társaság’
ISOD ang International Sport Orga
nization for the Disabled ’Mozgás- 
sérültek Nemzetközi Sportszerve
zete’
isp. ispán
ISP ang inf Internet service provider 
’internetszolgáltató’
ISPA ang Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession ’előcsatla
kozási szakaszban lévő országok struk
turális felzárkózását segítő eszköz’ 
isp. m. tört ispotálymester 
ISR orsz Izrael ♦ ang Israir (izraeli lé
gitársaság)
ISRO ang International Securities 
Regulatory Organization ’Nemzetközi 
Értékpapír-szabályozási Szervezet’ 
iss. ang issue ’szám’
ISS ang international space station 
’nemzetközi űrállomás’ ♦ ol Meridiana 
(olasz légitársaság)
ISSN ang International Standard Se
rial Number ’nemzetközi szabványos 
sorozatazonosító szám’
ISSS ang information society standar
dization system ’az információs társa
dalom szabványosítási rendszere’
1st. Istambul
1ST ang inf information science and 
technology ’információtudomány és 
-technológia’
I. S. T. ang Indian standard time ’in
diai középidő’ ♦ ang intercolonial 
standard time ’dél-amerikai közép
idő’
ISTA ang International Seed Testing 
Association ’Vetőmagvizsgálók Nem
zetközi Szövetsége’
ISTC ang International Student Tra
vel Confederation ’Nemzetközi Diák 
Utazási Szövetség’
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ISU ang International Skating Union 
’Nemzetközi Korcsolyaszövetség’
ISV ang Islena Airlines (hondurasi lé
gitársaság) ♦ ang inf independent soft
ware vendor ’független szoftverszol
gáltató’
ISW ang Islas Airways (spanyol légi- 
társaság)
ISWGNA ang inter-secretariat wor
king group on national accounts 
’nemzeti számlákkal foglalkozó tit
kárságközi munkacsoport’ 
isz. nyelv indulatszó 
i. sz. időszámításunk szerint 
Isz .jog az igazságügyi szakértőkről 
szóló kormányrendelet 
ISz. cím Irodalmi Szemle 
ISZ ipari szövetkezet ♦ cím Irodalom 
-  Szocializmus
ISZB orv ischaemiás szívbetegség 
ISZE Informatika-Számítástechnika 
Tanárok Egyesülete 
ISZDSZ tört Ipari Szövetkezetek 
Dolgozóinak Szakszervezete 
ISZEP Idősek Szervezeteinek Euró
pai Platformja
ISZI ipari szakmunkásképző intézet 
ISZK ipariszakmunkás-képző 
ISZM tört Ifjú Szocialista Mozga
lom
ISZP ipariszerkezet-átalakítási prog
ram
Iszr .jog az igazságügyi szakértőkről 
szóló IM rendelet
ISZT Internetszolgáltatók Tanácsa
it. ismeretterjesztő ♦ ang italic ’dőlt 
betű, kurzív’ ♦ ang item ’árucikk’ ♦ lat 
item ’ugyancsak’ 
it. -» IT [it.]
It. cím Irodalomtörténet ♦ ang Italian 
’olasz’
IT információs társadalom ♦ informá
ciótechnológia, információtechnoló

giai ♦ ang közg income tax ’jövedelem- 
adó’
IT [it.] igazgatótanács, igazgatótanácsi 
IT & T ang inf information techno
logy and communication ’információ- 
technológia és távközlés’
ITA orsz Olaszország ♦ ang cég Inde
pendent Television Authority (televí
ziós társaság)
Itáj. cím Irodalmi Tájékoztató 
ital. ang nyomd italic ’kurzív’ ♦ ang 
nyomd italicized ’kurzivált’
Itan. cím Irodalomtanítás 
ITAR-TASZSZ Informacionnoje Te- 
legrafnoje Agentsztvo Rosszii (orosz 
hírügynökség)
ITB Informatikai Távközlési Bizott
ság ♦ tört Informatikai Tárcaközi Bi
zottság
ITC ang International Trade Com
mission ’Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság’ ♦ ang inf information and 
communication technologies ’infor
mációs és kommunikációs technoló
giák’ -> IKT ♦ ang inf international 
television centre ’nemzetközi televí
zió-központ’
It. Debr. lat cím Italianistica Debre- 
ceniensis
ITDH ang Hungarian Investment 
and Trade Development Agency ’Ma
gyar Befektetési és Kereskedelemfej
lesztési Kht.’
It. Dóig. cím Irodalomtörténeti Dol
gozatok
ITE ang chat it’s the end ’ez a vége’
It. Emi. cím Irodalomtörténeti Em
lékek
ITER ang international thermonuc
lear experimental reactor ’nemzetközi 
termonukleáris kísérleti reaktor’
It. Ért. cím Irodalomtudományi Érte
sítő
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ITF ang International Tennis Fede
ration ’Nemzetközi Teniszszövetség’ 
ITFA Információs Társadalom Fej
lesztéspolitikai Albizottság 
It. Fűz. cím Irodalomtörténeti Füzetek 
ITI ang International Theatre Insti
tute ’Nemzetközi Színházi Intézet’ ♦ 
ang pszich inter trial interval ’két kí
sérleti szakasz közötti intervallum’ 
ITI -» MTA ITI [ITI]
ITIC ang international teacher iden
tity card ’nemzetközi pedagógusiga
zolvány’
ITIM ivr Itonut Israel Meougnedet 
(izraeli hírügynökség) 
itin. ang itinerary ’útiterv’
ITJ Ipari termékek jegyzéke 
ItK. cím Irodalomtörténeti Közlemé
nyek
ITK Idegen Nyelvi Továbbképző 
Központ ♦ információs és technoló
giai kar ♦ ang Interlink Airlines (dél
afrikai légitársaság)
ITKB Informatikai és Távközlési 
Kormánybizottság
ITKTB Információs Társadalom Ko
ordinációs Tárcaközi Bizottság 
ITL val tört olasz líra 
ITM ang kát interceptor tactical mis
sile ’harcászati elfogórakéta’ ♦ sp Ita- 
permirim Transportes Aereos (brazil 
légitársaság)
ITMF ang International Textile Ma
nufacturers Federation ’Nemzetközi 
Textilgyártók Szövetsége’
ITN ang cég Independent Television 
News
ITO ang International Trade Organi
zation ’Nemzetközi Kereskedelmi 
Szervezet’ -» OIC
ITOS ang improved Tiros operational 
satellite (Tiros meteorológiai műhold 
továbbfejlesztett változata)

ITOSZ Intelligens Települések Or
szágos Szövetsége
ITP orv idiopathiás thrombopeniás 
purpura
ITPA ang International Tea Promo
tion Association ’Nemzetközi Teapro- 
mociós Szövetség’
ITR integrált termelésszervezési 
rendszerek
ITSK sport tört Ipari Tanuló Sport
kör
ITSP ang inf Internet telephone servi
ce provider ’internetes telefonszolgál
tató’
ITSZ tört Idegenforgalmi Tájékoztató 
Szolgálat
ITT ang cég International Telephone 
and Telegraph Corp.
ITTF ang International Table Tennis 
Federation ’Nemzetközi Asztalite
nisz-szövetség’ —> FITT 
ITTK Információstársadalom- és 
-trendkutató Központ 
ITU ang International Telecommuni
cation Union ’Nemzetközi Távközlési 
Unió’ —> UIT (szabványosítással fog
lalkozó nemzetközi szervezet) ♦ ang 
International Typographic Union 
’Nemzetközi Tipográfusunió’
ITud. cím Irodalom -  Tudomány 
ltud. Evk. cím Irodalomtudományi 
Évkönyv 
itv ipari televízió
Itv.;og az illetékekről szóló törvény 
ITV cég tört Információtechnikai Vál
lalat ♦ cég tört Irodagép-technikai 
Vállalat ♦ tört Iskolatelevízió ♦ ang cég 
Independent Television (televíziós 
társaság) ♦ ang inf industrial television 
’ipari televízió’
ITX IMAIR (azerbajdzsáni légitár
saság)
i. U. ném im Umlauf ’forgalomban’
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IU ang International Unit ’nemzetkö
zi egység’ -> IE -> NE 
IU. cím Irodalmi Újság 
IUBS ang International Union of Bio
logical Sciences ’Biológiai Tudomá
nyok Nemzetközi Egyesülete’
IUCN ang International Union for 
the Conservation of Nature and Natu
ral Resources ’Természetvédelmi Vi
lágszövetség’
IUCW ang International Union for 
Child Welfare ’Nemzetközi Gyermek- 
jóléti Szövetség’
IUD ang orv intrauterine contracep
tive device ’méhen belüli fogamzás- 
gátló eszköz’
IUDr. lat Iuris Utriusque Doctor ’az 
állam- és jogtudományok doktora’ 
IUGG ang International Union of 
Geodesy and Geophysics ’Nemzetközi 
Geodéziai és Geofizikai Egyesület’ 
IUGS ang International Union of 
Geological Sciences ’Geológiai Tudo
mányok Nemzetközi Egyesülete’ 
IULA ang International Union of Lo
cal Authorities ’Helyi Önkormányza
tok Nemzetközi Uniója’
IUMNCS Interparlamentáris Unió 
magyar nemzeti csoportja 
IUPAC ang International Union of 
Pure and Applied Chemistry ’Elméle
ti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi 
Egyesülete’
IUPN ang International Union for 
the Protection of Nature ’Nemzetközi 
Természetvédelmi Egyesület’
IUS ang International Union of Stu
dents ’Nemzetközi Diákszövetség’ 
IUSY ang International Union of So
cialist Youth ’Szocialista Ifjúság 
Nemzetközi Szövetsége’
IUT ang inf implementation under 
test ’alkalmazás tesztelés alatt’

iü ném im übrigen ’egyébként’ 
iü. igazságügy, igazságügyi 
iv. orv intravénás
i. v. ang közg increased value ’értéknö
vekedés’ ♦ ang közg invoice value 
’számlaérték’
i. V. ném in Verbindung ’kapcsolatban’ 
♦ ném in Vertretung ’képviseletében’ ♦ 
ném in Vollmacht ’megbízásából’
I. v. ném Irrtum Vorbehalten ’a téve
dés joga fenntartva’
IV ang inf interactive video ’interaktív 
videó’
IVB sport ifjúsági világbajnokság ♦ 
sport tört ifjúsági barátságverseny ♦ 
ném cím Internationale Volkskund
liche Bibliographie 
IVBF ang International Volley-Ball 
Federation ’Nemzetközi Röplabda
szövetség’ - » FIVB
IVECO ang cég Industrial Vehicles Corp. 
ivr. ivrit
IVR ang inf interactive voice response 
’interaktív hangválasz’
ÍVSZ Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége ♦ tört Szakszervezeti Isko
lát Végzettek Szövetsége 
IVW ang Ivoire Airways (elefánt
csontparti légitársaság) 
i. W. ném in Worten ’szavakkal’
IWD ang Iberworld (spanyol légitár
saság)
IWF ang International Weightlifting 
Federation ’Nemzetközi Súlyemelő
szövetség’ -* FIH ♦ ném Internationa
ler Währungsfonds ’Nemzetközi Va
lutaalap’ - » FMI - » IMF 
IWGA ang International World 
Games Association ’Világjátékok 
Nemzetközi Szövetsége’
IWIC ang international waste iden
tification code ’nemzetközi hulladék
azonosítási kód’
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IWMI ang International Water Ma
nagement Institute ’Nemzetközi Víz
készlet-gazdálkodási Intézet’ 
i. w. S. ném im weiteren Sinne ’tágabb 
értelemben’
IWW ang tört Industrial Workers of 
the World ’Ipari Munkások Világszö
vetsége’
IWY ang Interisland Airways 
(Turks- és Caicos-szigeteki (GB) légi- 
társaság)
IYCW ang International Young 
Christian Workers ’Keresztény Ifjú
munkások Internacionáléja’
IYE Yemenia (jemeni légitársaság)

IYRU ang International Yacht Racing 
Union ’Nemzetközi Vitorlásverseny
egyesület’
i. Z. m. ném in Zusammenhang mit
’összefüggésben’
izr. izraelita
Izr. Fut. cím Izraeli Futár
Izr. Közi. cím Izraelita Közlöny
Izr. Kur. cím Izraeli Kurír
Izr. M. Népt. cím Izraelita Magyar
Néptanító
Izr. Népi. cím Izraelita Néplap 
Izr. Sz. cím Izraeli Szemle 
IZS or cég Izsevszk (orosz motorke
rékpárgyár)



j. járás, járási ♦ jegyzék ♦ jelző, jelzői ♦ 
ang joint ’közös’ ♦ ang journal ’újság’ ♦ 
fr jour ’nap’ ♦ fr journal ’újság’ ♦ lat 
juris ’jogi’
J fiz joule *gk Japán
J. ang judge ’bíró’ ♦ ném Jahr ’év’
ja. sport játszmaarány
JA gk Jamaica *ang Jewish Agency
’Zsidó Ügynökség’
J/A ang közg joint account ’közös 
számla’
JAA ang Japan Asia Airways (japán 
légitársaság) ♦ ang Joint Aviation 
Authorities of Europe ’Egyesített 
Európai Légügyi Hatóság’
Jabo ném kát Jagdbomber ’vadász
bombázó’
JAC ang Japan Air Commuter (japán 
légitársaság)
JAFI ang Jewish Agency for Izrael 
’Zsidó Ügynökség Izraelért’
JAFI cég tört Járműfejlesztési Intézet 
JAG József Attila Gimnázium 
JAG Jedlik Ányos Gimnázium 
Jahrb. ném Jahrbuch ’évkönyv’
Jahrg. ném Jahrgang ’évfolyam’
JAI ang Jet Airways (indiai légitársa
ság)
JÁISZ Jedlik Ányos Ipari Szakközép- 
iskola
Jak rep Jakovlev
JAK József Attila Kör
JAL ang Japan Airlines International
Company (japán légitársaság)
JAM orsz Jamaica ♦ ang chat just a mi
nute ’egy pillanat’ ♦ ang chat just ask 
me ’kérdezz meg csak engem’

JAMK József Attila Művelődési Köz
pont
jan. január, januári ♦ fr janvier ’ja
nuár’
Jan. ang January ’január’ ♦ ném Ja
nuar ’január’
JANA ang Jamahiriya News Agency 
(líbiai hírügynökség)
JANET ang inf joint academic net
work ’közös akadémiai hálózat’ 
JANUS ang inf joint academic net
work using satellite for distance edu
cation ’közös műholdas akadémiai 
hálózat távoktatás céljára’
JAOS ang cím Journal of the Ame
rican Oriental Society 
JAÖM József Attila Összes Művei 
JAÖV József Attila Összes Versei 
jap. japán
Japagi Janus Pannonius Gimnázium 
járv. járvány ♦ járványtan, járványtani 
JAS ang cím Journal of Asian Society 
Jászk. cím Jászkunság 
Jat .jog a jogalkotásról szóló törvény 
JAT ang JAT Yugoslav Airlines (jugo
szláv légitársaság) ♦ szerb Jugoslovens- 
ki Aero-Transport (jugoszláv légitár
saság)
JATE tört József Attila Tudomány- 
egyetem
Játex cég tört Játékkészítő Ktsz 
JAUA ang chat just another useless 
answer ’még egy felesleges válasz’ 
jav. javaslat, javaslati ♦ javítás ♦ javí
tott, javította
Javszer cég tört Fővárosi Javító-Szere
lő Vállalat
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JAZ ang JALWays (japán légitársa
ság)
jb. járásbíróság ♦ tört jobbágy 
Jb. ném Jahrbuch ’évkönyv’
JB. ném jog Judikatenbuch ’döntvény
tár’
JBA ang Helijet Airways (kanadai lé
gitársaság)
Jbb. ném Jahrbücher ’évkönyvek’
JBC ang cég Japan Broadcasting Corp. 
JBE ang Japanese B-encephalitis ’ja
pán B-agyvelőgyulladás’
Jberény földr Jászberény 
jbíró tört járásbíró
JBL ang cím Journal of Biblical Lite
rature ♦ ang cím Journal of Business 
Law
JBNP Johan Béla Népegészségügyi 
Program
JBS angpszich job diagnostic survey 
’munkaköri diagnóziskutatás’
JBU ang JetBlue Airways (amerikai 
légitársaság)
JCA ang Jewish Colonisation Associa
tion ’Zsidó Telepítési Társaság’
JCC ang joint control commission 
’közös ellenőrző bizottság’
JCL ang inf Java Control Language 
’Java Vezérlőnyelv’
JCP ang Japanese Communist Party 
’Japán Kommunista Párt’ —> JKP 
JCS ang cím Journal of Cuneiform 
Studies
JD val jordán dinár ♦ ang agr Johne’s 
disease (paratuberkulózis) ♦ ang csili 
Julian Day ’Julián-nap’ ♦ ném Jahres
durchschnitt ’éves átlag’
J.D. [JD] ang Doctor of Law (felső
fokú jogi tudományos diploma)
JDF ang inf job definition format 
’munkaleíró fájlformátum’
JE angközg job enrichment ’munka
körbővítés’

jegyaj. tört jegyajándék
jegyz. jegyzék ♦ jegyzet ♦ jegyzetelt,
jegyzetelte
jegyz. ell. jegyzetekkel ellátott ♦ jegy
zetekkel ellátta
JEH ang cím The Journal of Ecclesias
tical History 
jel. jelentés 
Jel- cím Jelenkor 
jens. ném jenseitig ’túlsó’
Jer rep Jermolajev 
Jer .földr Jereván
JET ang Wind Jet (olasz légitársaság) 
JETP ang jet propelled ’sugárhajtó
műves’
jeu ./r jeudi ’csütörtök’
JEV ang joint european venture ’kö
zös európai vállakózás’ ♦ ang Lagun 
Air (spanyol légitársaság)
JEX ang JAL Express (japán légitár
saság)
JFC anginf Java foundation class 
’J ava-alapítóosztály’
JFK Jászberényi Főiskolai Kar ♦ ang 
Keenair Charter (brit légitársaság)
J. F. K. John Fitzgerald Kennedy 
JFM Juhász Ferenc Művei 
jg. ném jung ’fiatal’
Jg. [Jhg.] ném Jahrgang ’évfolyam’ 
JGA orv juxtaglomeruláris apparátus 
JGC orv juxtaglomeruláris granulált 
sejt
Jgd. ném Jugend ’ifjúság’
Jgg. ném Jahrgänge ’évfolyamok’
JGK jog- és gazdaságtudományi kar 
JGO ang JetsGo (kanadai légitársaság) 
JGYÖK Juhász Gyula Összes Költe
ményei
JGYÖM Juhász Gyula Összes Művei 
JGYTF tört Juhász Gyula Tanárkép
ző Főiskola
Jh. [Jhdt.] ném Jahrhundert ’évszá
zad’
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JH tört Jóvátételi Hivatal 
JHA ang justice and home affairs 
’bel- és igazságügy’
Jhg. -» Jg. [Jhg.]
JHI ang cím Journal of the History of 
Ideas
JHL ang cím Journal of Hellenistic 
Literature
JHS [J. H. S.] lat Jesus Hominum 
Salvator ’Jézus, az emberek megváltó
ja’ - » I. H. S.
JHU ang Johns Hopkins University 
’Johns Hopkins Egyetem’
JIA ang US Airways Express/PSA 
Airlines (amerikai légitársaság)
JIC ang chat just in case ’arra az
esetre’
jidd. jiddis
JIS ang Japanese industrial standard 
’japán ipari szabvány’
JIT ang chat just in time ’épp idejé
ben’
jj. tört járási jogú
j. J. ném jedes Jahr ’minden évben’
JJ ang chat just a joke ’csak vicc’
JJ- ang jog judges ’bírák’
JRK chat Jóképű Rendszergazdák 
Klubja
jjv. tört járási jogú város 
j. k. jobb kéz
JK cím Jogtudományi Közlöny 
J/K ang chat just kidding ’csak vicce
lek’
JKK írod jelen kritikai kiadás ♦ ang 
Spanair (spanyol légitársaság)
JKP tört Japán Kommunista Párt 
^JCP
JKSZ tört Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége SKJ
jkv. jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi
JLJ ang Japan Airlines Domestic Co.
(japán légitársaság)
jlz. jelzet

JM ném Justizministerium ’Igazság
ügyi Minisztérium’ 
jmd. ném jemand ’valaki’
JMD val jamaikai dollár
jmdm. ném jemandem ’valakinek’
jmdn. ném jemanden ’valakit’ 
jmds. ném jemandes ’valakinek a’ 
JMIB cím A jugoszláviai magyar iro
dalom bibliográfiája
JMK jogtanácsosi munkaközösség 
JMM Jobbik Magyarországért Moz
galom
JMMHKK Jókai Mór Művelődési 
Ház és Községi Könyvtár 
JMMT Jugoszláviai Magyar Művelő
dési Társaság
JMÖM cím Jókai Mór Összes Művei 
JMX ang Air Jamaica Express (jamai
cai légitársaság)
jn. ang junction ’csatlakozás’ ♦ ang
közg junction ’egyesülés’
j. n. sport játék nélkül
JNA lat cím Jenaer Nomina Anato-
mica
JND [j. n. d.] ang just noticeable dif
ference ’éppen csak észrevehető kü
lönbség’
JNDK Jemeni Népi Demokratikus 
Köztársaság
JNES ang cím Journal of Near Eas
tern Studies 
jnl ang journal ’újság’
JNR ang Japan National Railways 
’Japán Nemzeti Vasutak’
JNSZI József Nádor Szakképző 
Iskola
JNSZ m. Jász-Nagykun-Szolnok 
megye
JNSZMEK Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Elektronikus Könyvtár 
JNSZMKIK Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
JNSZVFA Jász-Nagykun-Szolnok
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Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít
vány
jnt ang joint ’közös’
JO/r cím Journal Officiel (a EU hiva
talos lapjának elnevezése)
J. O ./r jour ouvrable ’munkanap’
Jó 8! chat ’jó éjt!’
Joburg/óWr Johannesburg (ZA)
JÓD val jordániai dinár 
jogh. joghatóság, joghatósági 
jogtud. jogtudomány, jogtudományi 
Joh. johannita lovagrend (máltaiak) 
JÓL ang AAW Atyrau Air Ways (ka
zalt légitársaság)
JONHAP [YONHAP] ang JONHAP 
News Agency (koreai hírügynökség) 
JOPP ang joint-venture promotion 
programme ’vegyes vállalatok létreho
zását elősegítő program’
JOR orsz Jordánia
JÓS DHL de Guatemala (guatemalai 
légitársaság)
Jósa Múz. Evk. cím A Nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Évkönyve 
JOSI sport tört Józsefvárosi Sportis
kola
JOSZ Jegyzők Országos Szövetsége 
Jöv. cím Jövendő
j. P. ném juristische Person ’jogi személy 
JP név Jannus Pannonius
J. P. [JP] ang Justice of the Peace 
’békebíró’
JPE jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltató
JPE chat józan paraszti ész 
JPEG ang inf joint photographic ex
pert group (tömörített képformátum) 
JPL ang Jet Propulsion Laboratory 
’Sugárhajtás-laboratórium’ (amerikai 
űrkutatási intézet)
JPN orsz Japán
JPTE tört Janus Pannonius Tudo
mányegyetem

JPY val japán jen
Jr. ang junior ’ifjabb’ ♦ lat junior
’ifjabb’
JR ném cím Juristische Rundschau 
JRAS ang cím Journal of the Royal 
Asiatic Society
JRC ang Joint Research Centre ’Kö
zös Kutatóközpont’
JS fr Jeunesse Socialiste ’Szocialista 
Ifjúság’
JSA ang joint supervisory authority 
’közös ellenőrző hatóság’ -» KEH 
JSE ang Johannesburg Stock Ex
change ’Johannesburgi Értéktőzsde’ 
JSFC ang Johnson Space Flight Cen
ter ’Johnson Űrrepülési Központ’
JSS ang cím Journal of Semitic Stu
dies
JSSZ Sport tört Jégsportszövetség 
JST ang Impulse Airlines/Jetstar 
Airways (nemzetközi légitársaság)
J. S. T. ang Japanese standard time 
’japán időzóna’
JSTCC ang Joint Science and Tech
nology Cooperation Committee ’Tu
dományos és technológiai együttmű
ködési vegyes bizottság’ -> TTEVB 
JSZDP Japán Szociáldemokrata Párt 
JSZK tört Jugoszláv Szövetségi Köz
társaság
JSZSZK tört Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság -* SFRI 
Jszt. jog a jövedéki szabályozásról és 
ellenőrzésről, valamint a bérfőzési 
szeszadóról szóló törvény 
jt. jogtanácsos
Jt. ném Jahrtausend ’évezred’
JT Jézus Társasága (jezsuiták) ♦sport 
Játékvezetői Testület 
JTA ang Japan Transocean Air (japán 
légitársaság) ♦ ang Jewish Telegraphic 
Agency (izraeli hírügynökség)
JTK jogtudományi kar
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JThS ang cím The Journal of Theolo
gical Studies
JTIF tört Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola
Jtvr.jog a jogtanácsosi tevékenységről 
szóló törvényerejű rendelet 
JTY Jatayu Gelang Sejahtera (indo
néz légitársaság)
Ju rep Junkers 
jubil. jubileum, jubileumi 
jud. judaisztika, judaisztikai ♦ judaiz
mus ♦ fr judiciaire ’jogi, bírósági’
Jud. ném jog Judikat ’ítélet’
JudB. ném jog Judikatbuch ’döntvény
tár1
jug. jugoszláv 
jui.fr juin ’június’ 
juil./r juillet ’július’ 
júl. július
Jul. ang July ’július’ ♦ ném Juli ’jú
lius’
JUL szerb tört Jugoslovenska Levica 
’Jugoszláv Baloldal’ 
jun. junior 
jún. június

Jun. ang June ’június’ ♦ ném Juni 
’június’
jupo ném Judenpolizist (munkatábo- 
rok zsidó rendésze) 
jur. lat juratus ’jogász’ ♦ ném juris
tisch ’jogi’
jus can. lat jus canonicum ’kánonjog’ 
jus civ. lat jus civile ’polgári jog’ 
jus crim. lat jus criminale ’büntetőjog’ 
jus div. lat jus divinum ’isteni jog’ 
jus gént. lat jus gentium ’nemzetközi 
jog’
jus műim. lat jus murmurandi ’a mor
gás joga’
Juze ném Jugendzentrum ’ifjúsági 
központ’
jv. sport játékvezető
jvb. jelző- és vezérlőberendezés
JVC ang cég Japan Victor Corp.
JVM ang inf Java virtual machine 
’Java virtuális gép’
JW ném dm Juristische Wochenschrift
J. X. ang Jesus Christ ’Jézus Krisztus’ 
JZA ang Air Canada Jazz (kanadai lé
gitársaság)



k karát ♦ mat kilo (103) 
k -> K [k]
k. kiadó, kiadói ♦ kis ♦ körül ♦ kötet ♦ 
következő ♦ kút ♦ ang keg ’hordó’ 
k. [K.] keleti
K (klasszika-filológiai szövegekben a 
Kinkel-féle töredékszámozás jele) ♦ fiz 
kelvin ♦ gk Kambodzsa ♦ ram ’adás 
kezdete’ ♦ sakk király ♦ vegyi kálium ♦ 
ang kayak ’kajak’ ♦ ang ram OK ’rend
ben’ ♦ ném Kajak ’kajak’
K [k] kelet
K .földr Kaposvár ♦ cím Kelet ♦ tört ke
gyelmed ♦ tört királyi ♦ lat Kaeso (név) 
♦ ném Karte ’térkép’
K. -* k. [K.]
KI sport kajakegyes
K2 sport kajakkettes
KA sport kajaknégyes
k. & b. ang kitchen and bathroom
’konyha és fürdőszoba’
K & H cég Kereskedelmi és Hitel
bank Rt.
K + F kutatás és fejlesztés 
K + P kárpótlás és privatizáció 
K + T kutatás és tervezés ♦ kutatás és 
technológia 
kA fiz kiloamper
Kä. [Ktn.]föld Kärnten ’Karintia’ (A) 
KA ném Kriegsarchiv ’hadi levéltár’ 
KABE chat körülbelül 
KABK sport Kolozsvári Amatőr Bar
langkutató Klub
KABSZ tört Keleti Arcvonal Bajtársi 
Szövetség
KAC környezetvédelmi alap célelő
irányzat ♦ sport Kispesti Atlétikai Club

♦ sport tört Kassai Athletikai Club ♦ 
sport tört Kolozsvári Athletikai Club ♦ 
ang Kuwait Airways (kuwaiti légitár
saság)
KADU ang Kenya African Democra
tic Union ’Kenyai Afrikai Demokrati
kus Unió’
KAE orv King-Armstrong-egység 
KAE Komlói Állatvédő Egyesület 
KAEV cég tört Könnyűipari Alkat
részellátó Vállalat
KAF ang Kyrgyz Air (kirgiz légitársa
ság) ♦ ném Kost, Assekuranz, Fracht 
’költség, biztosítás, fuvar’
Kafedik Kazinczy Ferenc Diákkör 
KAHYB cég tört (kaposvári hibridser
téseket tenyésztő tsz-ek közös vállal
kozása)
KAF tört kiváló áruk fóruma 
kais. [kays.] ném kaiserlich ’császári’ 
KAJ ang Karthago Airlines (tunéziai 
légitársaság)
KAG ném közg Kapitalanlagegesell
schaft ’tőkebefektetési társaság’ 
KAKGC kiegészítő agrár-környezet
gazdálkodási célprogramok 
kai. ném kalendarisch ’naptári’
Kai. földr Kalocsa ♦ cím Kalangya ♦ lat 
Kalendae ’a hónap első napja’
KAL ang Korean Air (koreai légitár
saság)
Kalász tört Katolikus Asszonyok-Lá- 
nyok Szövetsége
kálász tört kötelező általános állam- 
háztartási számlakeret 
kálisz tört kötelező általános ipari 
számlakeret
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Kall. cím Kalligram 
kalligr. kalligráfia, kalligráfiái ♦ kal
ligrafikus
Kálót tört Katolikus Agrárifjúsági Le
gényegyesületek Országos Testületé 
Kálv. Sz. cím Kálvinista Szemle 
KAMAZ or cég Kamskij Avtozavod 
(orosz tehergépkocsigyár)
KÁMCSSZ Kárpátaljai Magyar 
C serkészszövetség
KAMOT Kárpátaljai Magyar Oktatá
sért Szülői és Pedagógus Tanács 
kamz. zene kamarazene, kamarazenei 
kan. kanonok, kanonoki 
Kan.földr Kansas (USA)
Kan. M. Műnk. cím Kanadai Magyar 
Munkás
Kan. Mság. cím Kanadai Magyarság 
KANSZ tört Közszolgálati Alkalma
zottak Nemzeti Szövetsége 
KANU ang Kenya African National 
Union ’Kenyai Afrikai Nemzeti Unió’ 
(kenyai politikai párt)
KANYVH Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal 
KAOE tört Kereskedelmi Alkalma
zottak Országos Egyesülete 
KÁOSZ tört Kereskedelmi Alkalma
zottak Országos Szövetsége 
KÁOKSZI Kiss Árpád Országos Köz
oktatási Szolgáltató Intézmény 
kap. -> kapit. [kap.]
Kap. ném Kapazität ’kapacitás’ ♦ ném 
Kapital ’tőke’ ♦ ném Kapitän ’kapi
tány’ ♦ ném Kapitel ’fejezet’
KAP közös agrárpolitika -* CAP ♦ 
orv konglutinogén-aktiváló faktor ♦ 
Cape Air (amerikai légitársaság) 
kapcs. kapcsolat, kapcsolatban ♦ kap
csolatos, kapcsolatosan 
kapit. [kap.] kapitalista ♦ kapitaliz
mus ♦ ném nyomd Kapitälchen ’kiska- 
pitális’

kápt. káptalan, káptalani 
kapuc. kapucinus
karb. karbantartás, karbantartási ♦ 
karbantartó
karc. karcolat
kard. kardinális
Kardi Országos Kardiológiai Intézet 
karig, karigazgató, karigazgatói
karm. karmelita ♦ zene karmester, 
karmesteri
karn. zene karnagy, karnagyi 
Kárp. I. Szó cím Kárpáti Igaz Szó 
Kárp. M. Sz. cím Kárpáti Magyar 
Szemle
Kárp. Sz. cím Kárpátaljai Szemle 
kart. kartonált ♦ ném kartoniert ’kar
tonált’
karth. karthauzi
karvez. zene karvezető, karvezetői 
KAS Kortárs Alkotók Stúdiója 
KASÉ sport tört Budapesti Közalkal
mazottak Szakszervezetének Sport 
Egyesülete^
Kass. Ep. Ért. cím Kassa-Eperjesi Ér
tesítő
Kass. Újs. cím Kassai Újság 
KASZ Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete ♦ központi asztronau
tikai szakosztály ♦ Kriminalisztikai 
Azonosító Szolgálat 
KASZK sport Kengyeli Atlétikai és 
Szabadidő Sport Klub 
KASZSZK tört Kazah Szocialista 
Szovjetköztársaság 
kát. katalógus ♦ katolikus ♦ katoliciz
mus ♦ katona, katonai ♦ fiz  katalizátor 
Kát. ném Katalog ’katalógus’
KÁT ang Kató Air (norvég légitársa
ság)
katak. katakomba 
Kat. E. cím Katolikus Élet 
Kát. Ért. cím Katolikus Értesítő 
katf. kát jog katonai fellebbviteli
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kát. h. [kh] katasztrális hold (terület
mértékegység, 0,5754 ha) 
kath. rég katholikus ♦ rég katholiciz- 
mus ♦ ném katholisch ’katolikus’ 
Kath. Egyh. Zeneközl. cím Katholi
kus Egyházi Zeneközlöny 
Kath. Figy. dm Katholikus Figyelő 
Kath. Hetil. dm  Katholikus Hetilap 
Kath. Kánt. dm  Katholikus Kántor 
Kath. Sz. cím Katholikus Szemle 
KATI nyelv kötőszó, alany, többi 
mondatrész, ige (szórend a német
ben)
KatK. jog katonai kollégium 
Kát. Sz. cím Katolikus Szemle 
Kát. Szó cím Katolikus Szó 
KAU ang kind of activity unit ’szako
sodott egység’ - » SZE 
KAV cég tört Kohászati Alapanyag
ellátó Vállalat 
kays. -> kais. [kays.]
KAZ ang Tatarstan Joint Stock Air
company (orosz légitársaság) ♦ orsz 
Kazahsztán
Kazaag ang Kazakh Information 
Agency (kazak hírügynökség)
Kazép Kazángyártó és Építőipari 
Szövetkezet
kb ang inf kilobit ’kilobit’
kb. körülbelül
kB ang in/kilobyte ’kilobájt’
KB központi bizottság *jog katonai
büntetőügy
KB. katonai bíróság
KBA ang Kenn Borek Air (kanadai
légitársaság) ♦ ném Kraftfahrt-Bun-
desamt ’Gépjármű-nyilvántartási
Szövetségi Hivatal’ ♦ ném cég Koenig
& Bauer-Albert AG
Kbarát cím Könyvbarát
Kbarátok L. cím Könyvbarátok Lapja
Kbarcika földr Kazincbarcika
KBD ang inf keyboard ’billentyűzet’

KBER központi bankok európai 
rendszere -* ESCB 
KBFI Központi Bányászati Fejleszté
si Intézet
KBH Katonai Biztonsági Hivatal 
Kbh.földr Kóbenhavn ’Koppenhága’ 
(DK)
KBI Központi Bűnüldözési Igazgató
ság
KBIR kémiai biztonsági információs 
rendszer
KBKJog katonai büntető kényszerin
tézkedés
kbm ném Kubikmeter ’köbméter’ 
kböző különböző
kbps ang in f kilobits per second ’kilo- 
bit/szekundum’
KBSK sport Komlói Bányász Sport
kör
Kbt.Jog a közbeszerzésekről szóló tör
vény
Kbtv.Jog a külföldiek magyarországi 
befektetéseiről szóló törvény 
ke fiz  kilociklus 
KC cím Központi címjegyzék 
kcal fiz  kilokalória 
kem köbcentiméter 
KCMS ang Kodak colour manage
ment system ’Kodak színkezelő rend
szer’
KCNA ang Korean Central News 
Agency (észak-koreai hírügynökség) 
kcs. korcsoport, korcsoportos 
Kcs cseh val cseh korona 
KCSA cím Körösi Csorna Archívum 
KCSF tört Körösi Csorna Sándor Fő
iskola
kd. sport középdöntő
k. d. ang knocked down ’szétszedett
állapotban’
KD or tört Konsztitucionalnije De- 
mokrati ’Konstitucionális Demokra
ták’ (kadét párt) ♦ sv Kristdemokra-
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terna ’Kereszténydemokrata Párt’ 
(svéd politikai párt)
KDB központi döntőbizottság 
KDC ang KD Air (kanadai légitársa
ság) ♦ ang inf key distribution center 
’hálózati kulcskiosztó központ’ 
KDDSZ Közlekedési Dolgozók De
mokratikus Szakszervezete 
Kde. ném Kunde ’vevő’
KDFSZ Kereszténydemokrata Fiata
lok Szövetsége
Kdg. ném Kündigung ’felmondás’ 
KDK kelet-délkelet 
KDNP Kereszténydemokrata Nép
párt
Kdo. ném kát Kommando ’parancs
nokság’
KDÖN cím Kosztolányi Dezső Összes 
Novellái
KDP ang Kurdish Democratic Party 
’Kurd Demokrata Párt’
Kdr. ném Kinder ’gyermekek’ 
KDRFT Közép-Dunántúli Regioná
lis Fejlesztési Tanács 
KDRFÜ cég Közép-dunántúli Regio
nális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
KDSZ tört Katolikus Diákszövetség ♦ 
tört Kereskedelmi Dolgozók Szakszer
vezete ♦ tört Kommunális Dolgozók 
Szakszervezete ♦ tört Könyvszakma 
Dolgozóinak Szakszervezete 
KDSZSZ Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége ♦ tört 
Kereskedelmi Dolgozók Szakszerve
zeteinek Szövetsége ♦ tört Külkereske
delmi Dolgozók Szakmai Szakszerve
zete
KDU Konzervatív Demokrata Unió 
KDU-CSL cseh tört Kíestanská De- 
mokratická Unie -  Ceskoslovenská 
Strana Lidová ’Kereszténydemokrata 
Unió-Csehszlovák Néppárt’
KE Kaposvári Egyetem ♦ legkisebb

eltérés ♦ tört Kertészeti Egyetem 
> KÉÉ

KEA eszp Kultúra Esperanto-Asocio 
’Kulturális Eszperantó Szövetség’ 
KEAC sport tört Kolozsvári Egyetemi 
Athletikai Club
KEÁK Közép-európai Állatorvosi 
Központ
KE ÁTK Kaposvári Egyetem Állattu
dományi Kar
KEB MSZMP Központi Ellenőrző Bi
zottsága
KEBA Közép-európai Brókerképző 
Alapítvány
KE CSPFK Kaposvári Egyetem Cso
konai Vitéz Mihály Padagógiai Főis
kolai Kar
Kedex Keresztény Diákszövetségek 
Európai Kartellközössége 
KEDO ang Korean Peninsular 
Energy Development Organisation 
’Koreai-félszigeti Energiafejlesztési 
Szervezet’
kedvesk. nyelv kedveskedő 
KEE ang Keystone Air Service (kana
dai légitársaság)
KÉÉ tört Kertészeti és Élelmiszer- 
ipari Egyetem
KEF kábítószerügyi egyeztető fórum 
KÉF Köztisztviselői Érdekegyeztető 
Fórum tpszich kontrasztérzékenységi 
függvény -» CSF
Kefa Kereskedelemfejlesztési Alap 
KEFE Katolikus Egyetemisták és Fő
iskolások Egyesülete 
KEG Közép-európai Gázterminál Rt. 
KE GTK Kaposvári Egyetem Gazda
ságtudományi Kar 
kegyesr. kegyesrendi 
KE h. jog köztársaság elnöki határo
zat
KEH Köztársasági Elnöki Hivatal ♦ 
közös ellenőrző hatóság -> JSA
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Kehi Kormányzati Ellenőrzési Hi
vatal
KEI Kormányzati Ellenőrzési Iroda 
KeK Közép-európai Kezdeményezés 
-* CEI
KEK Kertészeti Egyetem Klubja ♦ 
sport Kupagyőztesek Európa-kupája 
KÉK kelet-északkelet 
KEKI Központi Élelmiszer-ipari Ku
tatóintézet
Kékm. cím Kékmadár 
Kékosz Kereskedők és Iparosok Or
szágos Szövetsége 
KEKSZ Kada Elek Közgazdasági 
Szakközépiskola 
kel. tört kelengye
Keler cég Központi Elszámolóház és 
Értéktár Rt.
Keletk. cím Keletkutatás
Kelló cég Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság
Keltex cég tört Kelenföldi Textilgyár 
Keltex SE sport tört Kelenföldi Tex
tilgyár Sport Egyesület 
KeM tört Kereskedelmi Minisztérium 
KEM [KE m.] Komárom-Esztergom 
megye
kém. kémia, kémiai 
KE MFK Kaposvári Egyetem Művé
szeti Főiskolai Kar 
KEMKA Komárom-Esztergom Me
gye Közoktatásáért Közalapítvány 
KEM KIK Komárom-Esztergom Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
KEN orsz Kenya
KENF Közép-európai Népcsoportok 
Fóruma
KEO Könyvtárellátó Szolgálat 
KEOKH Külföldieket Ellenőrző Or
szágos Központi Hivatal 
Kép. Csal. L. cím Képes Családi Lapok 
Kép. Kr. cím Képes Krónika 
képi. képlet ♦ képletes

képmell. képmelléklet 
Kép. Mo. cím Képes Magyarország 
Kép. Sport cím Képes Sport 
KEPT Keresztény Egység Pápai Ta
nácsa
Kép. Ujs. cím Képes Újság 
képv. képviselet, képviseleti ♦ képvi
selő, képviselői 
Kép. V. cím Képes Világ 
Kép. VI. cím Képes Világlap 
kér. kerület, kerületi ♦ keresztény ♦ 
ném keramisch ’kerámia’ 
kér. [keresk.] kereskedelem, kereske
delmi
Kér. Szt. János vall Keresztelő Szent 
János
Keravill cég tört Kerékpár-, Rádió- 
és Villamossági Kiskereskedelmi Vál
lalat
kér. biz. kereskedelmi bizottság 
kerdem. kereszténydemokrata 
keresk. -> kér. [keresk.]
Keresk. Ért. cím Kereskedelmi Érte
sítő
Keresk. Sz. cím Kereskedelmi Szemle 
Keripar cég tört Kereskedelmi Beren
dezéseket és Gépeket Gyártó Vállalat 
Kér. Magv. cím Keresztény Magvető 
Kermi tört Kereskedelmi Minőség-el
lenőrző Intézet 
kér. n. keresztelés napja 
Kerszi cég Kereskedelmi és Pénzügyi 
Szervezési-Tanácsadó Rt. ♦ Kereske
delmi Szervezési Intézet 
Kér. Szó cím Keresztény Szó 
kerszoc. keresztényszociális ♦ keresz
tényszocialista 
kert. kertészet, kertészeti 
Kerti tört Kereskedelmi Tervező 
Iroda
KERTK kertészettudományi kar 
Kert. Sz. cím Kertészeti Szemle 
kérv. kérvény, kérvényez
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KÉS val kenyai shilling 
kész. készítés, készítette 
KÉSZ kincstári egységes számla ♦ 
Kulturális Eszperantó Szövetség 
KÉSZ Katonák Érdekvédelmi Szövet
sége ♦ Keresztény Értelmiségiek Szö
vetsége
KESZI tört Központi Egyetemi Szo
ciális Iroda
Keszosz tört Keresztényszociális 
Szakszervezetek Országos Szövetsége 
KÉT Koalíciós Egyeztető Tanács 
KÉT Kisebbségi Érdek-képviseleti 
Tanács
KÉTI Közép- és Észak-magyarorszá
gi Tudományos Intézet 
KETIF tört Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola
KETK Közép-európai Tanulmányok 
Központja
keVfiz  kiloelektronvolt 
KÉV cég tört Közlekedési és Metró
építő Vállalat
Kéve Képzőművészek és Iparművé
szek Egyesülete
Keviép cég Kelet-magyarországi Víz
ügyi Építő Vállalat 
kéz. kézirat, kéziratos 
kézikv. kézikönyv, kézikönyvi 
kf. nyelv középfok ♦ sport kötöttfogás 
KF Kecskeméti Főiskola ♦ Kiadói Fő- 
igazgatóság ♦ középfrekvencia ♦ legki
sebb fedés
KFA ang Winnport Air Cargo/Kelow- 
na Flightcraft (kanadai légitársaság) 
kfb kötelező felelősségbiztosítás 
KFC sport tört Kistext Futball Club ♦ 
ang cég Kentucky Fried Chicken 
Kfcs. kát katonai főcsoport 
KFE ném Kultur Forum Europa 
’Európai Kulturforum’
KFEB Klinikai Farmakológiai Etikai 
Bizottság

Kfélegyháza -* Kfháza [Kfélegy- 
háza]
KFF Környezetvédelmi Főfelügyelő
ség ♦ Közlekedési Főfelügyelet ♦ 
pszich kritikus fúziós frekvencia 
KFFDT Kempelen Farkas Felsőok
tatási Digitális Tankönyvtár 
KFFK tört Kohó- és Fémipari Főis
kolai Kar
kfg. zene kontrafagott 
KF GAMFK Kecskeméti Főiskola 
Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskolai Kar
Kfh. ném Kaufhaus ’áruház’
KFH Központi Földtani Hivatal ♦ 
Magyar Köztársaság Katonai Felderí
tő Hivatala
Kfháza [Kfélegyháza]földr Kiskun
félegyháza
KFI Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 
KFK kertészeti főiskolai kar 
KF KFK Kecskeméti Főiskola Kerté
szeti Főiskolai Kar 
KFKGP tört Kiegyezés Független 
Kisgazda Párt
KFKI Központi Fizikai Kutatóintézet 
KF KMFK Kecskeméti Főiskola Mű
szaki Főiskolai Kar 
Kfm. ném Kaufmann ’kereskedő’ 
KFMM cím Kölcsey Ferenc Minden 
Munkái
Kfor ang Kosovo Force (NATO koszo
vói fegyveres erői)
KFÖM Karinthy Frigyes Összes Mű
vei ♦ cím Kazinczy Ferenc Összes Mű
vei
KFRTF [KFRTKF] Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola 
kft. korlátolt felelősségű társaság 
—> Corp. -» GmbH. -* Inc. -> Ltd.

plc -> SARL -> SpA 
KF TFK Kecskeméti Főiskola Taní
tóképző Főiskolai Kar
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KFTI kutatástechológiai fejlesztés és 
innováció -» RTDI 
KFV cég tört Kőolaj- és Földgázbá
nyászati Vállalat 
KFX (koppenhágai tőzsdeindex)
Kfz. ném Konferenz ’értekezlet’ ♦ ném 
Kraftfahrzeug ’gépjármű’ 
kg kilogramm 
Kg. ném König ’király’
KG ném közg Kommanditgesellschaft 
’betéti társaság’ -* Bt. ♦ ném közg Kon
sumgenossenschaft ’fogyasztási szö
vetkezet’
KGA ang Kyrghyzstan Airlines (kir
giz légitársaság)
KGB or tört Komityet Goszudarszt- 
vennoj Bezopasznosztyi ’Allambiz- 
tonsági Bizottság’
KGD cím Közigazgatási-gazdasági 
döntvénytár
KGDB tört Központi Gazdasági Dön
tőbizottság
KGF tört Kereskedelmi és Gazdasági 
Főiskola
kgfb kötelező gépjármű-felelősségbiz
tosítás
KGI Környezetgazdálkodási Intézet 
KGK Keleti Károly Gazdasági Főis
kolai Kar
KGK. cím Kohó- és Gépipari Közlöny 
kgl. [königl.] ném königlich ’királyi’ 
KGL or Kolavia (orosz légitársaság) 
kgls. tört kegyelmes 
KGM tört Kohó- és Gépipari Minisz
térium
KGMSZ tört Kohó- és Gépipari Mi
nisztérium-szabvány 
KGMTI tört Kohó- és Gépipari Mi
nisztérium Tervező Irodái 
Kgn. ném Königin ’királynő’
KGN Közép-európai Gazdasági Napok 
KGO Kozmikus Geodéziai Obszerva
tórium

kgr. kát kézigránát
KGRE Károli Gáspár Református
Egyetem
KGS val kirgiz szom
KGST Kölcsönös Gazdasági Segítség
Tanácsa -* CAEM —> CMEA
-> COMECON -> RGW
kgy. jog közgyűlés
KGY cég Kőbányai Gyógyszerárugyár 
KGYE közgyógyellátás 
KGYK Kenézy Gyula Kórház 
KGYM cím Krúdy Gyula Művei 
Kgyr. jog a közgyűlés rendelete 
KGYRMF tört Kilián György Repü
lőműszaki Főiskola 
KGYV cég tört Kohászati Gyárépítő 
Vállalat
KGZ orsz Kirgizisztán 
kh -* kát. h. [kh]
kh. kórház
kh. [k. H.] ném kurzerhand ’rövid 
úton’
k. h. keleti hosszúság ♦ sport kör hátrány
k. H. -» kh. [k. H.]
KH ném Kulturhaus ’kultúrház’
KHA ang Kitty Hawk Air Cargo 
(amerikai légitársaság)
Khalas földr Kiskunhalas
KHB cég Közép-európai Hitelbank ♦
ang Dalavia Far East Airways (orosz
légitársaság)
KHE tört Közgazdász Hallgatók Szö
vetsége
KHEM tört Közlekedési, Hírközlési 
és Építésügyi Minisztérium 
Khf. ném K irchhof’temető’
KHFC sport Kispest-Honvéd Football 
Club
khg./ö/dr középhegység
KHI cég tört Központi Hírlapiroda
KHJ környezeti hatásjelentés
KHK Kossuth Lajos Hadtudományi
Kar
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KHM tört Kereskedelmi és Hírközlé
si Minisztérium ♦ Cambodia Airlines 
(kambodzsai légitársaság)
KHNGY Krisztusban Hívő Nazaré- 
nus Gyülekezet 
k. ho. kát könnyű hadosztály 
KHO ang Khors Aircompany (ukrán 
légitársaság)
KHÖT Kárpátaljai Határ Menti Ön- 
kormányzatok Társulása 
KHR val kambodzsai riel 
KHSZ tört Központi Hőtechnikai 
Szolgálat
kht. közhasznú társaság 
KHT kritikus hígítási térfogat 
-» CDV
kh. tag tört képviselőházi tag 
KHTK sport Kiskunfélegyházi Hon
véd Torna Klub
K. Húsos sport tört Kinizsi Húsos 
Sportkör
KHV cég tört Kozmetikai és Háztar
tás-vegyipari Vállalat 
KHVM tört Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium 
Khvr.jog a kisajátításról szóló Ktvr. 
végrehajtásáról rendelkező MT ren
delet
kHz fiz  kilohertz 
k. i. ang közg key industry ’kulcs
iparág’
Ki. ném Kind ’gyermek’ ♦ ném Kirche 
’templom’
KI Kommunista Internacionálé 
-> Komintern ♦ orv kulcsinger ♦ ang 
inf key of identification ’azonosító 
kulcs’ ♦ ném Kriminalinspektor 
’bűnügyi felügyelő’
KIA Központi Ifjúsági Alap 
kiad. kiadás, kiadta 
kiadv. kiadvány, kiadványi 
kiáll, kiállítás, kiállítási 
kibőv. kibővítés, kibővítette

KICS központi irányító csoport 
KID A Keresztény Ifjúsági és Diakó- 
niai Alapítvány 
kidolg. kidolgozás, kidolgozta 
KIDS sport Katolikus Iskolák Diák
sportszövetsége
KIÉ tört Keresztyén Ifjak Egyesülete 
KIÉB Költségvetési Intézmények Ér
dekegyeztető Bizottsága 
kiég. kiegészítés, kiegészítette 
kiég. pság. kát kiegészítőparancs
nokság
KIÉT Költségvetési Intézmények Ér
dekegyeztető Tanácsa 
KIETB Kormányzati Informatikai 
Egyeztető Tárcaközi Bizottság 
kif. kifejezés ♦ kifejezett 
KIFIR középiskolai felvételi informá
ciós rendszer
KII tört Kommunista Ifjúsági Inter- 
nacionálé
kij. nyelv kijelentő (mód)
KIK kereskedelmi és iparkamara 
KIKE Kiskunsági Kulturális Egyesü
let
Kil. cím Kilátó
KIL ang Kuban Airlines (orosz légi- 
társaság)
KIM Katolikus Ifjúsági Mozgalom 
KIMDSZ Képzőművészek, Iparmű
vészek és Művészeti Dolgozók Szak- 
szervezete
KIMSZ tört Kommunista Ifjúmun
kások Magyarországi Szövetsége 
KIOE tört Katolikus Iparos- és Mun- 
kásifjak Országos Egyesülete ♦ tört 
Keresztény Ifjak Országos Egyesülete 
KIOP környezetvédelmi és infrast
rukturális operatív program 
KIOSZ tört Kisiparosok Országos 
Szövetsége
KIP Központi Ifjúsági Alap 
K p. Ért. cím Könnyűipari Értesítő
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KipM tört Könnyűipari Minisztérium 
Kipszám cég tört Könnyűipari Számí
tástechnikai Vállalat 
Kipszer cég tört Könnyűipari Szerelő- 
és Épületkarbantartó Vállalat
kir. király, királyi ♦ királyság ♦ kiren
deltség
KIR környezetirányító rendszer ♦ 
Közoktatási Információs Iroda ♦ orsz 
Kiribati ♦ orv központi idegrendszer 
kirchl. ném kirchlich ’egyházi’ 
kirend. kirendeltség
kis. kíséret 
Kisalf. cím Kisalföld
kisbirt. kisbirtokos, kisbirtokosi 
kíséri, kísérlet, kísérleti 
Kisf. Társ. Évi. cím Kisfaludy Társa
ság Évlap jai^
Kisf. Társ. Évk. cím Kisfaludy Társa
ság Évkönyve 
Kisgr. cím Kisgrafika 
kisip. kisipar, kisipari ♦ kisiparos 
kisk. kisközség, kisközségi 
Kiska tört Kisegítő Karhatalmi Ala
kulat
kisker. kiskereskedelem, kiskereske
delemi
kislex. kislexikon
KISOK Középiskolai Sportkörök Or
szágos Központja
Kisosz Kiskereskedők Országos Szer
vezete {ma Kereskedők és Vendéglá
tók Országos Érdekvédelmi Szövet
sége)
KISOSZ Középfokú Iskolák Sportkö
reinek Országos Szövetsége 
kisr. kisregény
KISS ang chat keep it simple, Sir 
’egyszerűbben, uram’ ♦ ang chat keep 
it simple, stupid ’egyszerűbben, te 
hülye’
Kistext cég tört Kispesti Textilgyár 
Pamutipari Rt.

Kistext SE sport tört Kispesti Textil 
Sport Egyesület
KISZ Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség
KISZI Kereskedelmi és Ipari Szak
munkásképző Intézet 
kisszem. kisszeminárium, kisszemi- 
náriumi
Kiszorg cég tört Kisipari Szövetkeze
tek Ipargazdasági és Szervező Irodája 
KISZSZK tört Kirgiz Szocialista 
Szovj etköztársaság 
Kis U. [Kis Ujs.] cím Kis Újság 
kit. kitüntetés, kitüntetéses 
KITE kukorica- és iparinövény-ter- 
mesztési együttműködés 
KITKH Kormányzati Informatikai 
és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala 
KITTI Kolping Ifjúsági, Társada
lomvédelmi és Továbbképzési Intézet 
kiüt. sport kiütéssel 
kiv. kivétel ♦ kivételesen ♦ kivitel ♦ 
kivitelező ♦ kivonat, kivonatos 
kiv. [kivsz.] nyelv kiveszőben 
k. J. ném kommenden Jahres ’jövő évi’ 
♦ ném künftigen Jahres ’jövő évi’
Kj. ném Kalenderjahr ’naptári év’
KJ műsz legkisebb játék (illesztésnél) 
KJC ang Kras Air/Krasnojarsky Air
lines (orosz légitársaság)
KJF Kodolányi János Főiskola 
KJG Katona József Gimnázium és 
Számítástechnikai Szakközépiskola 
KJH cég Kárpótlásijegy-hasznosító 
Rt.
KJK cég Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó
KJMT Kemény János Művelődési 
Társaság
KJNT Kriza János Néprajzi Társaság 
kjog kánonjog
KJOM cím Katona József Összes Mű
vei
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KJSZ Közegészségügyi-Járványügyi 
Szolgálat
Kjt .jog a közalkalmazottak jogállásá
ról szóló törvény
KJT közösségi jelentőségű terület
-»sei
KJÜ központi javítóüzem 
kk. következők
KK kertészeti kar ♦ cím Középkori 
krónikások ♦ cím Közjegyzők Közlö
nye *jog közigazgatási kollégium ♦ 
sport Közép-Európa-kupa ♦ ang chat 
kiss, kiss ’csók, csók’
KK. katonai kollégium
K. K. ném Kaiserlich-Königlich ’csá
szári és királyi’
KKA Központi Környezetvédelmi 
Alap
KKB Központi Kollégiumi Bizottság 
KKDSZ Közgyűjteményi és Közmű
velődési Dolgozók Szakszervezete ♦ 
tört Közúti Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezete
KKE cím Kulturális kisenciklopédia 
KKEM Kábítószer és Kábítószer-füg
gőség Európai Megfigyelőközpontja 
KKEO közép- és kelet-európai orszá
gok -> CEECs
KKF tört Külkereskedelmi Főiskola 
KKFK külkereskedelmi főiskolai kar 
KKFSE sport Kossuth Katonai Főis
kola Sport Egyesület 
KKG Könyves Kálmán Gimnázium 
KKGI Közép- és Kelet-európai Gaz
daság- és Környezetfejlesztési Intézet 
KKI Központi Kárrendezési Iroda ♦ 
Kulturális Kapcsolatok Intézete 
KKK ang Ku-Klux-Klan 
KKK 3K [KKK]
KKKHT Közútkezelő Kht 
KKKI Központi Kémiai Kutatóintézet 
KKKSZ Kőolaj- és Kőolajtermék
készletező Szövetség

KkM tört Külkereskedelmi Miniszté
rium
KKM tört Kereskedelmi és Közleke
dési Minisztérium ♦ tört Közmunka- 
és Közlekedésügyi Minisztérium 
KKMF tört Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskola
KKMK Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtár
KKMM cím Kisfaludy Károly Min
den Munkái
KKMV cég tört Közép-magyarországi 
Közmű- és Mélyépítő Vállalat 
Kkőrös földr Kiskőrös 
KKP Kínai Kommunista Párt 
KKPP Konzervatív Kisgazda- és Pol
gári Párt
KKR kamarai kedvezményrendszer 
KKSZ Közúti Közlekedési Szakszer
vezet ♦ tört Központi Karbantartó 
Szolgálat
kkt. közkereseti társaság ♦ tört községi 
közös tanács
KKT jog Katonai Kollégium tanácsel
nöki állásfoglalás *jog a külkereske
delemről szóló törvény 
Kkunság cím Kiskunság 
KKV kis- és középvállalatok —> SMCs 
♦ kis és középvállalkozások -» SMBs 
—> SMEs
KKVDSZ Kis- és Középvállalkozá
sokban Dolgozók Szakszervezete 
KKVKA Kis- és középvállalkozások 
közhasznú adatbázisai 
KI. ném Klasse ’osztály’ » ném jog Klä
ger ’felperes’
KLA ang Air Lithuania (litván légi- 
társaság)
K-lakás tört konspirált lakás (az állam
biztonsági szervek által használt lakás) 
klar, zene klarinét
klassz, klasszicista ♦ klasszicizmus ♦ 
klasszikus
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klassz.-fil. klasszika-filológia, klasszi
ka-filológiai
KLB katolikus labdarúgó bajnokság ♦ 
ang Air Mali International (mali légi- 
társaság)
KLC ang KLM CityHopper (holland 
légitársaság)
kiér. klerikus, klerikusi ♦ klerikaliz- 
mus
KLESZ Kommunális és lakóépületek 
érintésvédelmi szabályzata 
klf. különféle
KLG Kossuth Lajos Gimnázium 
klgs. különleges, különlegesen 
KLGY klubgyőztes 
Kl.-Hdl. ném Kleinhandel ’kiskeres
kedelem’
KLI Közép-Kelet-Európai Bibliaisko
la és Lelkészképző Intézet 
KLIK Középiskolások Legmenőbb 
íróinak Köre 
kiin. klinika, klinikai 
KLK cég Közlöny- és Lapkiadó ♦ sport 
Központi Lövészklub ♦ sport tört Ko
lozsvári Labdázó Kör 
KLKF tört Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola
KLKS Kiss Lenke Kosársuli 
KLM hol Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij ’Királyi Légiforgalmi 
Társaság’ (holland légitársaság) 
KLMT Kelemen Lajos Műemlékvé
dő Társaság 
klny. különlenyomat
K. Lombik sport tört Kőbányai Lom
bik Torna Klub
KLÓM cím Kossuth Lajos Összes 
Munkái
KLOV cím Kassák Lajos Összes Ver
sei
klsz. különszám 
KLSZ kézilabda-szövetség 
kit készlet

KLTE tört Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem
KLTE M. It. Int. Dóig. cím A Kos
suth Lajos Tudományegyetem Ma
gyar Irodalomtörténeti Intézetének 
Dolgozatai
KLTE M. It. Int. Évk. cím A Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetének Év
könyve 
km kilométer 
km. tört kényszermunkás 
k. M. ném künftigen Monats ’jövő hó
nap’
Km. ang Kingdom ’királyság’
K. M. ang Knight of Malta ’máltai 
lovag’
KM tört Közlekedési Minisztérium ♦ 
tört Kulturális Minisztérium 
KMAC sport tört Királyi Magyar 
Automobil Club ♦ sport tört Köztársa
sági Magyar Autó Club 
kmb. körzeti megbízott 
KMBH Köztársasági Megbízott Hi
vatala
KMCSSZ Kárpátaljai Magyar Cser
készszövetség
KMDI Katonai Műszaki Doktori Is
kola
KMDSZ Kolozsvári Magyar Diák- 
szövetség
KMEF tört Kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola
KMET Kárpátaljai Magyar Egyezte
tőtanács
Kmét földr Kecskemét 
K. m. f. kelt, mint fent 
KMF tört Könnyűipari Műszaki Főis
kola ♦ val Comore-szigeteki frank 
KMFA Központi Műszaki Fejlesztési 
Alap
KMG cég tört Kismotor- és Gépgyár 
KMGY Közlekedési Műszergyár
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KMHD Közéleti Mozgalom a Helyi 
Demokráciáért
kmi. tört közvetlen megyei irányítású 
KMI Kortárs Művészeti Intézet 
KMI cím Kortárs Magyar írók 
kmi. nk. tört közvetlen megyei irányí
tású nagyközség
kmk. tört közveszélyes munkakerülés 
♦ közveszélyes munkakerülő 
KMK Keresztény Művelődési Kör ♦ 
Könyvtártudományi Módszertani Köz
pont ♦ sport Központi Motoros Klub 
KMKE Kárpátaljai Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete
KMKI Kelenföldi Műszaki Középis
kola
KMKII Külföldi Magyar Kulturális 
Intézetek Igazgatósága 
KMKSZ Kárpátaljai Magyar Kultu
rális Szövetség
KMN chat külön megnevezés nélkül 
KMO ang Ocean Airlines (Comore- 
szigeteki légitársaság)
KMOF tört közérdekű munkaszolgá
lat országos felügyelője 
kmol fiz kilogramm-molekulasúly 
KMP tört Kommunisták Magyaror
szági Pártja
KMPSZ Kárpátaljai Magyar Pedagó
gusszövetség
Kmr.jog a költségmentesség alkalma
zásáról szóló IM rendelet 
KMR ang Kam Air (afganisztáni légi- 
társaság)
KMRE chat korlátozott mozgástérrel 
rendelkező egyén
KMRFT Közép-magyarországi Regi
onális Fejlesztési Tanács 
KMSZ Kanadai Magyarok Szövetsé
ge ♦ tört keresztény munkaszolgálatos 
század
KMSZF Kárpátaljai Magyar Szerve
zetek Fóruma

KMT tört Közmunkatanács ♦ tört 
Nagy-budapesti Központi Munkásta
nács
KMTF Kárpátaljai Magyar Tanár
képző Főiskola
KMTK Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet
KMTL cím Korai magyar történeti 
lexikon
KMTT Kárpátaljai Magyar Tudomá
nyos Társaság
KMU ném Klein- und Mittelunter
nehmen ’kis- és középvállakozások’ 
KMUSZ Kárpátaljai Magyar Újság
írók Szövetsége
KMU Központi Menetjegyiroda és 
Ügyfélszolgálat
Kműfa Központi Műszaki Fejlesztési 
Alap
KMV or Komiinteravia (orosz légitár
saság)
KMZSE Kárpátaljai Magyar Zsidók
Egyesülete
kn. keresztnév
kn. [kt.] ang knot ’tengeri csomó’ 
k. n. kiadó nélkül ♦ kalauz nélkül ♦ 
kotta nélkül
KN cím Képviselőházi Napló 
K.N. cím Kelet Népe 
KNA Központi Nukleáris Alap ♦ ang 
Kenya News Agency (kenyai hírügy
nökség)
KNAW hol Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen ’Hol
land Királyi Tudományos Akadémia’ 
KNBSZ Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat
KNDK Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság -» KPDR 
KNEB tört Központi Népi Ellenőrzé
si Bizottság
KNEP tört Keresztény Nemzeti Egye
sülés Pártja
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KNI ang Kaliningradavia Open Joint 
Stock Co. (orosz légitársaság)
KNK Kínai Népköztársaság 
KNP Kelet Népe Párt ♦ Kiskunsági 
Nemzeti Park
K-Nr ném közg Kontonummer ’szám
laszám’
KNSZ Kelet Népe Szövetség 
knt. ang knight ’lovag’
KNT tört Keresztény Női Tábor 
KNVB holl Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond ’Holland Királyi Lab
darúgó-szövetség’
KNX ang Knighthawk Air Express 
(kanadai légitársaság) 
kny. köznyelv, köznyelvi 
k. ny. n. kiadó és nyomda nélkül 
KNYVH tört Központi Nyilvántartó 
és Választási Hivatal 
k. o. [K. O.] ang sport knock out ’ki
ütés’
Kogart Kovács Gábor Művészeti Ga
lériája
koh. kohászat, kohászati
Kohért cég tört Kohászati Értékesítő
Vállalat
KOI Kecskeméti Óvónőképző Intézet 
KOK kohómérnöki kar 
KOKI -> MTA KOKI [KOKI]
Koköv cég tört Kohászatialapanyag- 
előkészítő Közös Vállalat
kol. kolofon ♦ nyomd kolonel 
kolbiz kollégiumi bizottság 
kolhoz or kollektyivnoje hozjajsztvo 
’közös gazdaság’
koll. kollégium ♦ kolligátum ♦ kollok
vium
Koll. ném Kollege ’munkatárs’
kom. komédia
Kom.földr Komárom ♦ ném Komitat 
’megye’ ♦ ném Komitee ’bizottság’ 
KOMA Közoktatási Modernizációs 
Alapítvány

Komber cég tört Komárom Megyei 
Beruházó Vállalat 
Komép cég tört Komárom Megyei 
Építőipari Vállalat 
Kominform tört Kommunista és 
Munkáspártok Tájékoztató Irodája 
Komintern tört Kommunista Interna- 
cionálé
Kom. L. cím Komáromi Lapok 
komm, kommunista ♦ kommunizmus 
Komm, ném Kommentar ’magya
rázat’
Kom. m. tört Komárom megye 
komp. komparatisztika ♦ komparatív
♦ zene komponálás ♦ zene komponálta 
*zene komponista
Komszomol or tört Vszeszojuznij 
Lenyinszkij Kommunyisztyicseszkij 
Szojuz Mologyozsi ’Össz-szövetségi 
Lenini Kommunista Ifjúsági Szövet
sége’ (egykori szovjet ifjúsági szerve
zet) -> VLKSZM
KOMT Közalkalmazottak Országos
Munkaügyi Tanácsa
Komtávhő cég tört Komárom Megyei
Távhőszolgáltató Vállalat
konf. konferencia
Konf. ném Konferenz ’konferencia’
kongr. kongregáció ♦ kongresszus,
kongresszusi
Kongr. Tud. cím Kongresszusi Tudó
sító
konj. konjunktúra
Konj. ném nyelv Konjuktion ’kötőszó’ 
Kőnk. ném közg Konkurs ’csőd’ 
kontemp. kontempláció ♦ kontemp
lativ
konv. konvent, konventi ♦ konvertibi
lis ♦ konvertita
Konv. ném Konvention ’szokás’ 
konz. konzervatív ♦ konzervativizmus
♦ konzervatórium, konzervatóriumi ♦ 
konzulens ♦ konzultáció
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Kopint cég tört Konjunktúra- és Piac
kutató Intézet
Kopint-Datorg Konjunktúra-, Piac
kutató és Számítástechnikai Rt. 
kor. korona 
Kor. cím Korunk
KOR orsz Dél-Korea ♦ ang Air Koryo 
(észak-koreai légitársaság) 
kórh. kórház, kórházi 
korm. kormány ♦ kormányzat, kor
mányzati ♦ sport kormányos 
kormbizt. kormánybiztos, kormány- 
biztosi
Korm. eá.jog kormány elvi állásfogla
lása
korm. főtan, kormányfőtanácsos, kor
mányfőtanácsosi
Korm. hat .jog kormányhatározat 
Korm. r. jog kormányrendelet 
korp. korporativ ♦ korporativizmus 
korr. korrektúra ♦ korrigált, korrigál
ta ♦ ném korrigiert ’javított’
Korr. ném Korrespondent ’tudósító’
korrep. korrepetálás ♦ korrepetitor
Kor. Szava cím Korunk Szava
kórt. kórtan, kórtani
Kort. cím Kortárs
Köss. N. cím Kossuth Népe
Kosz. cím Koszorú
KOT tört központi operatív törzs
Kóta Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége
KOTK cég Külkereskedelmi Oktatási 
és Továbbképző Kft.
KOZ ang Angel Airlines (román légi- 
társaság)
KÖ chat korai öröm 
Köb. földr Kőbánya 
KÖBE Közlekedési Biztosító Egyesü
let
KÖD Keresztény Ökumenikus Diák- 
szövetség
KÖE Köztársasági Őrezred

Kőét Közoktatási Érdekegyeztető Ta
nács
kofa községfejlesztési adó
Köfe környezetvédelmi felügyelőség
Köfém cég Könnyűfémmű Rt.
Köfi Környezetvédelmi Fejlesztési 
Intézet
Köga cég tört Könnyűipari Gépi Adat- 
feldolgozó Vállalat 
Kögáz cég tört Közép-dunántúli Gáz- 
szolgáltató és Szerelő Vállalat 
KÖGM tört Középgépipari Miniszté
rium
KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal
KöHÉM tört Közlekedési, Hírközlési 
és Építésügyi Minisztérium 
Köjál Közegészségügyi-Járványügyi 
Állomás
Kőka cég Kő- és Kavicsbányászati 
Kft.
köles, kölcsönzés ♦ kölcsönzött
költ. költemény ♦ költő, költői ♦ költői
nyelven
Komi Közérdekű Munkák Igazgató
sága
königl. -» kgl. [königl.] 
könyv, könyvészet, könyvészeti 
Könyvért cég tört Könyvértékesítő 
Vállalat
könyvt. könyvtár ♦ könyvtáros 
KÖOSZ Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Szövetsége 
Kőporc cég tört Kőbányai Elektroni
kai Alkatrész- és Műszaki Kerámia
gyártó Vállalat
Köpti Központi Pedagógiai Tudomá
nyos Intézet
Kör. jog a cégekre vonatkozó közle
mények közzétételéről és költségtérí
téséről szóló rendelet 
Körk. cím Körkép 
körlev. körlevél
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kömy. környék, környéke ♦ környe
zetvédelem, környezetvédelmi 
körz. körzet, körzeti 
KOSZ Középiskolai Önkormányza
tok Szövetsége ♦ Községi Önkormány
zatok Szövetsége
Koszi cég tört Könnyűipari Szervezési 
Intézet
Koszig cég tört Könnyűbeton- és Szi- 
geteltanyag-ipari Vállalat 
KÖSSZ Kórházi Önkéntes Segítő 
Szolgálat 
köt. kötet
Kötháló környezeti tanácsadó irodák 
hálózata
Köti cég tört Könnyűipari Tervező 
Iroda
Kötivízig Közép-tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság
Kötuki Közúti Közlekedési Tudomá
nyos Kutatóintézet 
Kötv.jog a közúti közlekedésről szóló 
törvény ♦ jog az egyes helyi közszol
gáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló törvény 
köv. következő
Kővac cég tört Kőbányai Vas- és Acél
öntöde
Kövízig Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
köz. közép ♦ közepes 
köz. kőzettan, kőzettani 
közbesz. közbeszerzés, közbeszerzési 
Közdok cég tört Közlekedési Doku
mentációs Vállalat 
közeg, közegészségügy, közegészség- 
ügyi
KözEI közép-európai idő 
Közelbiz tört közületeket elhelyező 
bizottság
Közelkat közös elektronikus katalógus 
Közért cég tört Községi Élelmiszer
értékesítő Vállalat

Közfém cég tört Közszükségleti Fém
tömegcikk-készítő és -javító Ktsz 
közg. közgazdaságtan, közgazdaság
tani
Közg. cím Közgazdaság
Közgép cég tört Közületi Gépjármű
Vállalat
Közg. írod. Sz. cím Közgazdasági Iro
dalmi Szemle
Közg. Sz. cím Közgazdasági Szemle 
közj. közjegyző, közjegyzői 
közig, közigazgatás, közigazgatási 
közi. közlekedés, közlekedési 
közi. -> köziem, [közi.]
Közi. cím Közlemények ♦ közlöny 
köziem, [közi.] közlemény 
Közi. Ért. cím Közlekedési Értesítő 
Közi. ETud. cím Közlemények az 
Élet és Tudomány Köréből 
Közi. Közi. cím Közlekedési Közlöny 
Közi. Dt. Tört. cím Közlemények Du
nántúl Történetéhez 
Közi. Múz. Évk. cím Közlekedési Mú
zeum Évkönyve
Közi. Szepes Múlt. cím Közlemények 
Szepes Vármegye Múltjából 
közm. közmondás 
Közn. cím Köznevelés 
közokt. népbizt. tört közoktatási nép
biztos
Közokt. Népbizt. tört Közoktatási 
Népbiztosság 
közp. központ, központi 
közrem. közreműködő ♦ közreműkö
désével
közs. község, községi
Közszöv Köztisztviselők Szakmai
Szervezeteinek Szövetsége
közt. köztársaság, köztársasági
Közt. cím Köztársaság
Közti cég Középület-tervező Intézet
{ma Rt.)
Közv. cím Közvélemény
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kp fiz  kilopond
kp. káplán ♦ készpénz, készpénzes ♦ 
zene kottapélda
KP Köztársaság Párt ♦ pszich kiváltott 
potenciál ♦ tört Kommunista Párt 
KPB költségvetési és pénzügyi bizott
ság
kpc csili kiloparszek 
KPD ném tört Kommunistische Partei 
Deutschlands ’Németország Kommu
nista Pártja’
KPDR ang Korean People’s Democ
ratic Republic ’Koreai Népi Demok
ratikus Köztársaság’ —> KNDK 
KPdSU ném Kommunistische Partei 
der Sowjetunion ’a Szovjetunió Kom
munista Pártja’ -* CPSU —> KPSZSZ

> SZKP
KPI Konjunktúra- és Piackutató Inté
zet ♦ Központi Papnevelő Intézet 
KPIR Központi Piacfelügyeleti Infor
mációs Rendszer
KPL laoszi Khao San Pathet Lao (lao
szi hírügynökség) 
kplt. ném komplett ’teljes’
KPM tört Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium
K. Porcelán sport tört Kőbányai Por
celángyár Sportkör 
KPÖ ném Kommunistische Partei Ös
terreichs ’Ausztria Kommunista Pártja’ 
KPRF or tört Kommunyisztyicsesz- 
kaja Partyija Rosszijszkoj Fegyeracii 
’Oroszországi Föderáció Kommunista 
Pártja’ -> OFKP
Kpsch. ném Körperschaft ’testület’ 
KPSZ Keresztény Pedagógusok Szak- 
szervezete ♦ közös piacszervezés

> CMO
KPSZE központi pénzügyi és szerző
déskötő egység
KPSZSZ or Kommunyisztyicseszkaja 
Partyija Szovjetszkogo Szojuza ’Szov

jetunió Kommunista Pártja’ —> CPSU 
-» KpdSU -> SZKP
Kpt .jog a tulajdonviszonyok rendezé
se érdekében, az állam által az állam
polgárok tulajdonában igazságtalanul 
okozott károk részleges kárpótlásáról 
szóló törvény
KPTI tört Központi Pedagógiai To
vábbképző Intézet 
KPVDSZ tört Kereskedelmi, Pénz
ügyi és Vendéglátó-ipari Dolgozók 
Szakszervezete 
KPW val észak-koreai von 
KQA ang Kenya Airways (kenyai légi- 
társaság)
kr. költségvetési részleg ♦ krajcár ♦ 
kromatika ♦ kromatikus 
Kr vegyj kripton 
Kr. cím Kritika
KR készenléti rendőrség *jog katonai 
rehabilitációs ügy ♦ ném Kontrollrat 
’ellenőrző tanács’
KRA központi referencia adatbázis
Krad ném Kraftrad ’motorkerékpár’
Kr. e. Krisztus előtti
KRB tört Központi Revíziós Bizottság
KRE Károli Gáspár Református
Egyetem
KRE Aj k  Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Képzés
KRE BTK Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
KRE HTK Károli Gáspár Reformá
tus Egyetem Hittudományi Kar 
KRESZ jog a közúti közlekedés sza
bályairól szóló KPM-BM együttes 
rendelet
KRE TFK Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 
KRF tört Károly Róbert Főiskola 
KRF GFK Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Főiskolai Kar
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KRF GMFK Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főis
kolai Kar
KRF MFK Károly Róbert Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
Kr. Fűz. cím Kritikai Füzetek 
KRI or Rrylo Aviakompania (orosz 
légitársaság)
krim. kriminalisztika, kriminaliszti
kai ♦ kriminológia, kriminológiai 
Krim. Tan. cím Kriminológiai Tanul
mányok
Kripo ném Kriminalpolizei ’bűnügyi
rendőrség’
krit. kritika, kritikai
krk. ném krank ’beteg’
KRK Kecskeméti Repülőkórház 
KRKH Közszolgálati Reform Kor
mánymegbízotti Hivatala 
Kr. L. cím Kritikai Lapok 
kron. kronológia, kronológiai 
Krón. cím Krónika 
KRP közg Kisbefektetői Kedvezmé
nyes Részvényvásárlási Program ♦ ang 
Carpatair (román légitársaság) 
krpsz. kai karpaszományos 
krt. körút, körúti
Krt. ném Kontokorrent ’folyószámla’
Kr. u. Krisztus utáni
KRÜ kát katonai rendészeti ügyelet
Kr.-Vers. ném Krankenversicherung
’betegbiztosítás’
KRW vál dél-koreai von
k. S. ném közg auf kurze Sicht ’rövid
lejáratra’
Ks. ném Kaiser ’császár’
KS (MTI) Külföldi Sajtószolgálata *gk 
Kirgizisztán ♦ ném Kunsttoff’műanyag’ 
KSA orsz Szaúd-Arábia 
KSB kulturális és sajtóbizottság 
KSC sport Kecskeméti Sport Club ♦ 
ang Kennedy Space Center ’Kennedy 
Űrközpont’

KSD ang Kas Air (kazah légitársa
ság)
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
KSI sport Csanády Árpád Központi 
Sportiskola
KSK közlekedésmérnöki kar 
Ksn. ném Kaiserin ’császárnő’
KST tört Kölcsönös Segítő Takarék- 
pénztár ♦ ném PTL Luftfahrunter- 
nehmen (német légitársaság) 
ksz kisipari szövetkezet 
ksz. nyelv kötőszó 
Ksz. cím Közhelyszótár
K. Sz. cím Keleti Szemle 
KSZ kazánbiztonsági szabályzat ♦ 
Közalkalmazottak Szakszervezete ♦ 
jog kollektív szerződés 
KSZB Központi Szabványosítási Bi
zottság
KSZDP tört Kéthly Anna Szociálde
mokrata Párt
KSZDSZ tört Közlekedési és Szállítá
si Dolgozók Szakszervezete 
KSZE agr tört kukoricatermesztési 
szocialista együttműködés ♦ ném Kon
ferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa ’Európai Biz
tonsági és Együttműködési Értekez
let’ -» CSCE -» EBEÉ 
Kszegföldr Kalotaszeg 
KSZF Miniszterelnökségi Központi 
Szolgáltatási Főigazgatóság 
KSZGYSZ Környezetvédelmi Szol
gáltatók és Gyártók Szövetsége 
KSZH Központi Számvevőségi Hiva
tal
KSZI központi szolgáltató iroda 
KSZKB kát Katonai Szabványügyi 
Koordinációs Bizottság 
KSZKBI tört Kisipari Szövetkezetek 
Kölcsönös Biztosítóintézete 
kszkm. tört király személye körüli 
miniszter
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KSZM tört Kereskedelem- és Szövet
kezetügyi Minisztérium 
KSZMB kát Katonai Szabványosítási 
Műszaki Bizottság 
KSZNSZ Keresztény Szakszerveze
tek Nemzetközi Szövetsége 
KSZOSZ Közlekedési Szakszerveze
tek Országos Szövetsége 
KSZSZ Közszolgálati Szakszerveze
tek Szövetsége
KSZT tört központi szállítási tanács 
KSZV cég tört Kenderfonó és Szövő
ipari Vállalat ♦ tört kisipari szövetke
zeti vállalat
KSZVSE sport tört Kenderszövő Vál
lalat Sport Egyesület 
kt. kartárs, kartársi 
kt. -> kn. [kt.] 
k. t. sport kapott találat 
Kt .jog a környezet védelmének általá
nos szabályairól szóló törvény * jog a 
közraktározásról szóló törvény ♦ tört 
különtanács
KT közalkalmazotti tanács ♦ közbe
szerzések tanácsa ♦ korrekciós ténye
ző -* CF *jap Kiodo Tszusin (japán 
hírügynökség)
KTA Kölcsönös Támogatási Alap 
Ktáj. cím Könyvtájékoztató 
Ktáros cím Könyvtáros 
KTB kari tanulmányi bizottság ♦ ki
nevezésekkel foglalkozó tanácsadó bi
zottság —> ACA
KTC sport tört Kőbányai Torna Club 
KTD tv. jog a környezetvédelmi ter
mékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 
törvény
KTE Közlekedéstudományi Egyesü
let »sport Kecskeméti Torna Egylet 
KTF kutatás és technológiafejlesztés 
KTFF Környezet- és Természetvédel
mi Főfelügyelőség

ktg. -> ktsg. [ktg.]
KTI MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet ♦ Közlekedéstudományi Inté
zet ♦ tört Közgazdasági Továbbképző 
Intézet
KTIF Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola 
KTIT Kutatási és Technológiai Inno
vációs Tanács
KTJ Külkereskedelmi termékjegyzék 
KTK közgazdaság-tudományi kar ♦ 
cím Külföldi társadalomtudományi 
kézikönyvek
ktk. tört közös tanácsú község 
KTM tört Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium ♦ sport tört 
Kilián testnevelési mozgalom 
KTMF tört Közlekedési és Távközlé
si Műszaki Főiskola 
Ktn. -> Kä. [Ktn.]
Kto ném Konto ’számla’
KTP tört közös tehervagonpark 
Ktr. ném Kontakt ’szerződés’ ♦ ném 
Kontrolle ’ellenőrzés’
KTSE sport Kőbányai Törekvés
Sportegyesület
ktsg. [ktg.] költség
ktsz kisipari termelőszövetkezet
KTT különleges természetmegőrzési
terület -> SAC
KTTK Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet 
K t jog a közjegyzőkről szóló törvény 
♦jog a közoktatásról szóló törvény ♦ 
jog a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény
Ktvr.jog a kisajátításról szóló tör
vényerejű rendelet ♦ jog a kötvényről 
szóló törvényerejű rendelet 
K. Ujs. cím Keleti Újság 
k. u. k. ném kaiserlich und königlich 
’császári és királyi’ 
kult. kultúra, kulturális ♦ ném kultu
rell ’kulturális’
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Kult. Köz. cím Kultúra és Közösség 
Kult. Közi. cím Kulturális Közlöny 
KUNA ang Kuwait News Agency (ku
vaiti hírügynökség)
Kur. cím Kurír ♦ cím Kurír 
kurr. nyomd kurrens 
kurz, nyomd kurzív 
kút. kutatás, kutatási ♦ kutató, kutatói 
KÚT Képzőművészek Új Társasága 
Kutesz cég tört MTA Kutatási Eszkö
zöket Kivitelező Vállalata 
KUW orsz Kuvait 
kü. közüzem, közüzemi 
KüB külföldi bizottság ♦ külügyi bi
zottság
Kük.földr Küküllő 
kül. különös, különösen 
Küld. cím Küldetés 
külf. külföld, külföldi 
Külf. Mság. cím Külföldi Magyarság 
külker, külkereskedelem, külkereske
delmi
Külker. Lex. cím Külkereskedelmi le
xikon
külpol. külpolitika, külpolitikai 
Kül. Sz. cím Külügyi Szemle 
küm. külügyminiszter, külügyminisz
teri
KüM Külügyminisztérium 
KÜM kát katonai üzemi megbízott 
KÜN tört Külügyi Népbiztosság 
Künd. ném Kündigung ’felmondás’ 
KÜNYH Központi Ügyészségi Nyo
mozóhivatal
KÜSZ készenléti ügyeleti szolgálat 
kütefa közg különbözeti termelői for
galmi adó 
kv. könyv 
kV fiz  kilovolt
KV közös vállalat ♦ Központi Vezető
ség ♦ ném közg Konkursverordnung 
’csődrendelet’ ♦ ném zene Köchelver
zeichnis ’Köchel-jegyzékszám’

kVA fiz kilovoltamper
KV A Kereskedelmi és Vállalkozási
Akadémia
Kvár földr Kaposvár ♦ földr Kolozsvár 
Kvári Hetil. cím Kolozsvári Hetilap 
Kvári Közi. cím Kolozsvári Közlöny 
Kvári L. cím Kolozsvári Lapok 
Kvári Sz. cím Kolozsvári Szemle 
KvB környezetvédelmi bizottság 
KVCSSZjog a közműves vízellátás és 
a közműves csatornázás szabályainak 
kiadásáról szóló MT rendelet 
KVDSE sport Keszthely Városi Diák
sport Egyesület 
kve. nyomd kötve 
KVH Kisebbségvédelmi Hivatal 
KVHB cég Központi Váltó- és Hitel
bank
KVI Kincstári Vagyonigazgatóság 
KVF tört Kereskedelmi és Vendég
látó-ipari Főiskola 
Kvh.földr Kézdivásárhely 
KVIF kereskedelmi és vendéglátó
ipari főiskola
KVIFK kereskedelmi, vendéglátó
ipari és idegenforgalmi főiskolai kar 
kvker. könyvkereskedelem, könyvke
reskedelmi
KVK Kandó Kálmán Villamosmérnö
ki Főiskolai Kar
KVKI Rendészeti Kutyavezető-képző 
Iskola
kvkiad. könyvkiadás, könyvkiadási ♦ 
könyvkiadó
KvKt. cím Könyv és Könyvtár 
KVM Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium ♦ tört Környezetvédel
mi és Vízgazdálkodási Minisztérium 
KVM TH Környezetvédelmi és Víz
ügyi Minisztérium Természetvédelmi 
Hivatal
KVSE sport tört Kazincbarcikai Ve
gyész Sport Egyesület
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KVSZ Kincstári Vagyonkezelő Szer
vezet ♦ Központi Vegyészeti Szolgálat 
kvt Közös vámtarifa -> CCT 
kvt. [kvtár] könyvtár, könyvtári 
KVTE Körösök Völgye Turistaegye
sület
Kvt. Figy. cím Könyvtári Figyelő 
Kvt. Levlap cím Könyvtári Levelező/ 
lap
Kvt. Sz. cím Könyvtári Szemle 
KVVM Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium 
kW fiz kilowatt
Kw. ném Kraftwagen ’gépkocsi’
KW ném Kraftwerk ’erőmű’ ♦ ném kőzg 
Konsumware ’fogyasztási árucikk’ 
KWAC ang inf keyword and context 
’kulcsszó és szövegkörnyezet’
KWD val kuvaiti dinár 
Kwf. ném Kraftwagenfahrer ’gépko
csivezető’
kWh [kWój/iz kilowattóra 
KWIC ang m/keyword-in-context 
’környezetfüggő kulcsszavas keresés’

kWó -> kWh [kWó]
KW-Stoffe ném Kohlenwasserstoffe 
’szénhidrogén’
KWT gk Kuvait 
Ky.földr Kentucky (USA)
KYL ang Kyrgyz International Air
lines (kirgiz légitársaság)
KYV ang TKHY Kibris Turkish Air
lines (ciprusi légitársaság)
KZ gk Kazahsztán ♦ ném Kennzeichen 
’ismertetőjel, rendszám’ ♦ ném Kon
zentrationslager ’koncentrációs 
tábor’
KZK hol cég Kominklijke Zout-Ket- 
jen (holland vegyi konszern) ♦ Air 
Kazakstan (kazah légitársaság)
Kzl. ném Kanzler ’kancellár’
KZR ang Air Astana (kazah légitársa
ság)
KZSM cím Kemény Zsigmond Mű
vei
KZST Kemény Zsigmond Társaság ♦ 
Keresztény-Zsidó Társaság 
KZT val kazah tenge



1 liter ♦ mat hosszúság ♦ ang league 
’liga’
1. lap ♦ ang lake ’tó’ ♦ ang law ’jog’ ♦ 
ang left ’bal’ ♦ ang legal ’törvényes’ ♦ 
ang line ’vonal’ ♦ ang length ’hosszú
ság’ ♦ ang liner ’vonalhajó’ ♦ ang low 
’alacsony’ ♦ fir ligne ’sor’ ♦ lat lex ’tör
vény’ ♦ lat liber ’könyv’ ♦ lat linea ’sor’
♦ ném laufend ’folyó’ ♦ ném links ’bal’
1. [ld.] lásd
L chat lásd ♦ fiz  fénysűrűség ♦ gk Lu
xemburg ♦ ang large ’nagy’ ♦ ang lear
ner driver ’tanuló vezető’ (GB) ♦ ném 
Landes ’tartományi’ ♦ ol val Lira ’líra’
L. ang lady ’hölgy’ ♦ ang lieutenant 
’hadnagy’ ♦ lat limes ’határ’ ♦ lat Lu
cius (név) ♦ ném Leistung ’teljesítmény’ 
L2TP ang inf layer 2 tunneling pro
tocol ’második rétegbeli alagútproto- 
koll’
L8R ang chat later ’később’
L & D ang közg loans and discounts 
’kölcsönök és leszámítolt váltók’
1. a. ang letter of advice ’értesítő levél’
♦ ang leading article ’vezércikk’ ♦ ang 
local agent ’helyi ügynök’ ♦ lat lege 
artis ’a művészet szabályai szerint’
La rep Lavocskin ♦ vegyj lantán
La.földr Louisiana (USA)
L. A. [Los Angé] földr Los Angeles 
(USA)
L/A ang letter of authority ’meghatal
mazás’
LAA ang Jamahiriya Lybian Arab 
Airlines (líbiai légitársaság) 
láb. laboratórium, laboratóriumi ♦ ang 
laboratory ’laboratórium’

Lab. ang Labour Party ’Munkáspárt’ 
(brit politikai párt)
LAB ang LAB Flying Service (ameri
kai légitársaság) 
labd. sport labdarúgás 
lábj. lábjegyzet ♦ lábjegyzeteit, láb
jegyzetelte
labor. -> lab. [labor.]
lac kém laktóz
Lac lat csili Lacerta ’Gyík’
LAC -» LRAC [LAC]
LACE ang inf local automatic circuit 
exchange ’helyi automata távbeszélő- 
központ’
lad. lat lev ladula ’doboz’
LAD ang nyelv language acquisition 
device ’nyelvelsajátító képesség’ 
LAET Létminimum Alatt Élők Tár
sasába
LÁEV Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
LAFC sport tört Losonci Athletikai és 
Futball Club
LAFO közg lakossági folyószámla 
LAFTA ang Latin American Free 
Trade Association ’Latin-amerikai 
Szabad Kereskedelmi Társulás’
-» ALALC
Lag. ném Lager ’raktár’ ♦ ném Lage
rung ’raktározás’
lag. orig, lat orv lagenam originalem 
’eredeti üvegben’
LAIA ang Latin American Integra
tion Association ’Latin-amerikai In
tegrációs Társulás’
LAJ ang British Mediterranean Air
ways (brit légitársaság) 
lak. lakos ♦ lakosság, lakossági
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LAK val laoszi új kip 
Lakóterv cég tört Lakó- és Kommuná
lis Épületeket Tervező Vállalat 
Lampart cég tört Magyar Fém- és 
Lámpaárugyár Rt.
LAL ang Air Labrador (kanadai légi- 
társaság)
LAM LÁM (mozambiki légitársa
ság)
LAN LAN (chilei légitársaság) ♦ ang 
inf local area network ’helyi számító
gép-hálózat’
landw. ném landwirtschaftlich ’mező- 
gazdasági’
Landw. ném Landwirtschaft ’mező- 
gazdaság’
lang, ang language ’nyelv’ 
längs, ang languages ’nyelvek’
LAO gk Laosz ♦ orsz Laosz ♦ ang Lao 
Aviation (laoszi légitársaság)
LAP TAM Paraguay (paraguayi légi- 
társaság) ♦ ang inf local access point 
’helyi hozzáférési pont’
LAPT ang London Association for 
the Protection of Trade ’Londoni Ke
reskedelemvédelmi Szövetség’ 
laptul. laptulajdonos, laptulajdonosi 
LAQ ang Lebanese Air Transport 
(libanoni légitársaság)
LAR gk Líbia
LAS ang League of Arab States ’Arab 
Államok Ligája’ -* AAL ♦ ang inf lo
cal area system ’helyi rendszer’
LASE sport tört Ludovika Akadémia 
Sport Egylet
LASER ang fiz light amplification by 
stimulated emission of radiation 
’fényerősítéses serkentett sugárzás
kibocsátás’ (lézer)
LASL ang Los Alamos Scientific La
boratory ’Los Alamos-i Tudományos 
Laboratórium’
lat. latin ♦ ang latitude ’földrajzi szé

lesség’ ♦ ném lateinisch ’latin’ ♦ lat 
nyelv lativus ’helyhatározós eset’
LAT orsz Lettország ♦ ang local area 
transport ’helyi szállítás’ ♦ ang inf lo
cal address table ’helyicím-táblázat’ ♦ 
ang inf local area transport ’helyi 
adatátvitel’
L. A. T. ang Los Angeles time ’Los 
Angeles-i időzóna’
Láth. cím Láthatár 
Látóh. cím Látóhatár 
látv. látvány, látványos 
LAUTRO ang Life Assurance and 
Unit Trust Regulatory Organization 
’Életbiztosítási és Befektetési Társa
ság Szabályozási Szervezete’ 
lav. ang lavatory ’mosdó’
LAV sp Aeropostal (venezuelai légi- 
társaság)
LAWN ang inf local area wireless net
work ’helyi vezeték nélküli hálózat’ 
lb ang pound ’font’ (angolszász tö
megmérték, 453,592 g) 
lb. lat libra ’római font’
1. B. ném laut Bericht ’jelentés szerint’ 
LB gk Libéria
LB [Legf. Bír.] Legfelsőbb Bíróság 
LBA orsz Líbia 
Lbc.földr Lübeck (D)
LBC ang Albanian Airlines (albán 
légitársaság)
LBH ang Laker Airways Bahamas/L.B. 
Limited (amerikai légitársaság)
LBJ ang név Lyndon B. Johnson 
LBO ang közg leveraged buy out ’hi
telből történő kivásárlás’
LBP val libanoni font ♦ ang nyomd la
ser beam printer ’lézersugaras nyom
tató’
LBR orsz Libéria
LBT fr Nouvelair Tunisie (tunéziai 
légitársaság)
LBV ném Landesbund Für Vogel
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schütz ’Országos Szövetség a Madár- 
védelemért’
1. c. ang nyomd lower case ’kisbetű, 
kurrens’ ♦ lat loco citato ’az idézett 
helyen’ —> loc. cit.
LC ang local call ’helyi hívás’ ♦ ang jog 
Lord Chancellor ’lordkancellár’
L. C. ang Library of Congress ’Kong
resszusi Könyvtár’ ♦ fr lettre de 
change ’váltó’
L/C ang közg letter of credit ’hitellevél’ 
♦ fr közg lettre de crédit ’hitellevél’ 
LC50 ang lethal concentration ’köze
pes halálos koncentráció’
LCA orsz Saint Lucia ♦ ang life cycle 
analysis ’életciklus-elemzés’
LCC ang life cycle cost ’a gép élettar
tama alatt felmerült költség’ ♦ ang 
London Chamber of Commerce ’Lon
doni Kereskedelmi Kamara’ ♦ ang inf 
leadless chip carrier ’csatlakozótűk 
nélküli IC-hordozó’
LCCC ang zk / Library of Congress 
Computer Catalogue ’a Kongresszusi 
Könyvtár Számítógépes Katalógusa’ 
LCCI ang London Chamber of Com
merce and Industry ’Londoni Keres
kedelmi és Iparkamara’
LCD sp Lineas Aereas Azteca (mexi
kói légitársaság) ♦ ang zn/liquid crys
tal display ’folyadékkristályos kijelző’ 
LCFC ang sport Leicester City Foot
ball Club
LCH ang nyomd lightness, chroma, 
hue ’világosság, telítettség, árnyalat’ 
LCI ang közg labour cost index ’mun
kaerőköltség-index’
LCL ang lower control limit ’alsó be
avatkozási határ’
1. c. m. ang mat lowest common mul
tiple ’legkisebb közös többszörös’ 
LCN ang inf local communications 
network ’helyi hírközlési hálózat’

LCO Lan Express/Ladeco (chilei 
légitársaság)
LCP ang life cycle profit ’a gép élet
tartama alatt termelt nyereség’
Id. ang load ’rakomány’ 
ld. -> 1. [ld.]
1. d. lat lateris dextri ’jobb oldal’
Ld. ang Lord ’lord’ ♦ ném Land ’or
szág, tartomány’
LD ang laser diode ’lézerdióda’ ♦ lat 
orv letalis dosis ’halálos adag’
L/D ang közg letter of deposit ’letéti
jegy’
LDA ang Lauda Air (osztrák légitár
saság)
LDAP ang inf lightweight directory 
access protocol ’kis terhelésű címtár
hozzáférési protokoll’
LDC ang inf long distance call ’táv
hívás’ ♦ sp Ladeco Cargo (chilei légi- 
társaság)
LDCs ang less developed country 
’fejlődő ország’
LDCs ang less developed countries 
’fejlődő országok’
LDDP litv Lietuvos Demokratine 
Darbo Partija ’Litván Demokrata 
Munkapárt’
LDE sp LADE Lineas Aereas del Es- 
tado (argentin légitársaság)
LDFSZ Légiközlekedési Dolgozók 
Független Szakszervezete 
ldg. ang loading ’rakodás’
LDH kém laktát-dehidrogenáz 
LDI ang Lauda Air Italy (olasz légi- 
társaság)
LDL ang orv low density lipoprotein 
’alacsony sűrűségű lipoprotein’ 
LDM ang inf long distance modem 
’távolsági modem’
Ld. May. ang Lord Mayor ’főpolgár
mester’
Ldn földr London (GB)
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LDP ang Liberal Democratic Party 
’Liberális Demokrata Párt’ (japán po
litikai párt)
LDPD ném Liberal-Demokratische 
Partei Deutschlands ’Német Szabad- 
demokrata Párt’
LDS ang Latter-Day Saints ’Utolsó 
Napok Szentjei’ (mormonok)
LDTN ang inf long distance tele
phone network ’helyközi távbeszélő
hálózat’
LDTV ang in/limited definition TV 
’korlátozott felbontású televízió’
Ldw. ném Landwirtschaft ’mezőgaz
daság’
he. jog a bíróságon kezelt letétről szó
ló IM rendelet
LE lakosegyenérték’ -> PE ♦ f iz  ló
erő
lé. [légv.] kát légvédelem, légvédelmi 
leas, ang közg leasing ’lízing, haszon- 
bérlet’
Leb. ném Lebensmittel ’élelmiszer’ 
Lebosz tört Földbirtokrendezés Lebo
nyolítására Alakult Szövetkezet 
LED ang inf light emitting diode 
’fénykibocsátó dióda’
LEF fir liberté, égalité, fraternité ’sza
badság, egyenlőség, testvériség’ 
leg. ang legal ’törvényes’ ♦ ol zene lega
to ’kötötten’
Legf. Bír. -» LB [Legf. Bír.]
Legf. Ü. Legfőbb Ügyészség 
légo. kát légoltalom, légoltalmi 
légv. -> lé. [légv.]
LEh fiz  lóerőóra
LEHE Levélbélyeggyűjtők Első Ha
zai Egyesülete
Lehel SC sport Jászberényi Lehel 
Sport Club
Lehrb. ném Lehrbuch ’tankönyv’ 
LEJO Lengyel József Gimnázium 
LÉK lakásépítési kedvezmény

LEL ang lower explosivity limit ’alsó 
robbanási határérték’ 
lél. lélektan, lélektani 
lelt. leltár, leltári ♦ leltározás, leltáro
zási
LEMDE Leuveni Egyetemi Magyar 
Diákegyesület
LEMP Lengyel Egyesült Munkáspárt 
-* PZPR
len. [lengy.] lengyel 
Len kém lencin
LEN fr  Ligue Européenne de Nata
tion ’Európai Úszóliga’
LENA ang Lesotho News Agency (le- 
sothói hírügynökség) 
lengy. -* len. [lengy.]
Leo lat csili Leo ’Oroszlán’
LEO ang low Earth-orbit satellite 
’alacsony Föld körüli pályájú mű
hold’
Lep lat csili Lepus ’Nyúl’
LER LASER (venezuelai légitársaság) 
LES orsz Lesotho
LETA ang Latvian News Agency (lett
hírügynökség)
létsz. létszám
Leu kém leucin
lev. levél ♦ levelező, levelezői
lev. tag levelező tag
lex. lexikon
1. f. [LF] ang low frequency ’alacsony 
frekvencia’
LF orv labilfaktor ♦ ang nyomd line 
feed ’soremelés’ ♦ ném Liberales Fo
rum ’Liberális Fórum’ (osztrák politi
kai párt)
Lf. ném Lieferant ’szállító’
LFC ang sport Lombard Football 
Club
lfd. ném laufend ’folyamatos’ 
lfd. J. ném laufenden Jahres ’folyó év’ 
LFF ang low frequency filter ’hang- 
frekvenciás/audiofrekvenciás szűrő’



Lfg. 270

Lfg. ném Lieferung ’füzet’ ♦ ném Lie
ferung ’szállítás’
lfm ném laufendes Meter ’folyóméter’ 
LFP ang nyomd large format printing 
’nagy formátumú digitális nyomtatás’ 
LFr val tört luxemburgi frank 
LFS ang közg labour force survey 
’munkaerő-felmérés’ -» MEF 
1. f t .  ang linear foot ’folyóláb’
LFT fiz hosszúság-erő-idő (mérték- 
rendszer)
LFSZ cég Lakásfenntartó Szövetkezet 
LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem
LFZF tört Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola
lg mat tízes alapú logaritmus
lg. -» lig. [lg.]
1. g. ang low grade ’gyenge minőség’ 
LG pszich laterális geniculatum ♦ ném 
jog Landgericht ’tartományi törvény
szék’
LGBT ang lesbian, gay, bisexual, 
transgendered ’leszbikus, meleg, bi
szexuális, transzszexuális’
L.-Gen. ang kát lieutenant-general 
’altábornagy’
lgfr. ném langfristig ’hosszú lejáratú’ 
LGL Luxair (luxemburgi légitársa
ság)
LGS orv Lennox-Gastaut-szindróma 
LGT zene Locomotiv GT 
LGV lat orv lymphogranuloma vene
reum ’Hodgkin-kór’
LGW ném LGW Luftfahrtgesell
schaft Walter (német légitársaság) 
LGYE László Gyula Történelmi és 
Kulturális Egyesület 
LGYVM cím Lukács György Váloga
tott Művei
lh. [lph.] lépcsőház
1. h. ang left hand ’bal kéz’
LH kém luteinizáló hormon ♦ orv late

rális hipotalamusz ♦ ném Lufthansa 
AG (német légitársaság)
L/H ang közg letter of hypothecation 
’jelzáloglevél’
LH A pszich lassú hullámú alvás 
LHB cég Leumi Flitelbank Rt.
L. H. D. ang Doctor of Humanities 
(felsőfokú humántudományi diplo
ma)
LHN ang Express One International 
(amerikai légitársaság)
LHT tört Legfelső Honvédelmi Ta
nács
Lhr. ném Lehrer ’tanár’ 
li mat integrállogaritmus 
Li rep Liszunov ♦ vegyj lítium 
LI ang Liberal International ’Liberá
lis Internacionálé’ -* IL 
LIA LIAT (Antigua és Barbuda-i lé
gitársaság)
lib. liberális ♦ liberalizmus ♦ ang lib
rary ’könyvtár’ ♦ lat liber ’könyv’ ♦ lat 
tört libertinus ’szabad’
Lib lat csili Libra ’Mérleg’
Lib. cím Libanon 
LIB orsz Libanon 
LIBID ang közg London interbank 
bid rate ’londoni bankközi betétka
mat’
LIBOR ang közg London interbank 
offered rate ’londoni bankközi kamat
láb’
libr. zene librettó ♦ fr librairie ’köny
vesbolt, könyvkiadó’ 
lie. licenciátus ♦ líceum ♦ ang licence 
’engedély’
LID ol Alidauni (olasz légitársaság) 
LIDH fr Ligue Internationale des 
Droits de l’homme ’Emberi Jogok 
Nemzetközi Ligája’ -* ILHR 
LIE orsz Liechtenstein 
LIEI ang cím Legal Issues of Euro
pean Integration
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LIFFE ang London International Fi
nancial Futures Exchange ’Londoni 
Nemzetközi Pénzügyi Határidős 
Tőzsde’
LIFO ang last in first out ’utolsónak 
be, elsőnek ki’
LIFT Liberális Fiatalok Társasága 
Hg. [lg-] lat ligamentum ’szalag’ ♦ lat 
orv ligamentum ’ínszalag’
Lig. cím Liget
LIGA Független Szakszervezetek De
mokratikus Ligája 
ligg. lat orv ligamenta ’ínszalagok’ 
lign. lat lignum ’fa’
LIHG fr Ligue Internationale de 
Hockey sur Glace ’Nemzetközi Jégko
rongszövetség’ -» IIHF 
LIL ang Lithuanian Airlines (litván 
légitársaság) ♦ ang chat little ’kis, ke
vés’
LILO ang közg last in last out ’utolsó
nak be, utolsónak ki’ 
lim mat limes
lim .fr liminaire ’bevezető’ ♦ lat limes 
’határ’
LMA ang chat leave me alone ’hagyj 
békén’
LMAO ang chat laughing my ass off 
’szétröhögöm az agyam’
LINA ang Liberian News Agency 
(libériái hírügynökség) 
ling, lat lingua ’nyelv’
Lingua ang (az EU idegen nyelvi kép
zést ösztönző programja)
LINKER inf lineáris keresés 
LIPS ang inf language independent 
program subtitling ’nyelvfüggetlen 
műsor-feliratozás’ ♦ ang inf letter-size 
images per second (printerek nyomta
tási sebességének mértékegysége) ♦ 
ang inf list processing ’listafeldolgozás’ 
liq. ang liquid ’folyékony’ ♦ ang közg 
liquidation ’felszámolás’

liqu. lat liquor ’folyadék’ 
liquefact. lat orv liquefactus ’elfolyó
sított’
Lis kém lizin
LIS ang Liberian Information Service 
(libériái hírügynökség) ♦ ang inf lib
rary information system ’könyvtári 
információs rendszer’
LISP ang inf list processing language 
’listafeldolgozó nyelv’
LISZSZK tört Litván Szocialista
Szovjetköztársaság
lit. literatúra ♦ liturgia, liturgikus ♦
ang literal ’szó szerint’ ♦ ang literature
’irodalom’
Lit val tört olasz líra
Lit. cím Literatúra ♦ ném Literatur
’irodalom’
Lit. B. Ung. ném cím Literarische Be
richte aus Ungarn 
Lit Csar. cím Literatúrai Csarnok 
Lit L. cím Literatúrai Lapok 
Litt. D. ang Doctor of Letters (felső
fokú humántudományi diploma) 
litv. litván 
liv./r livre ’könyv’
Liv. Livius (név) ♦ földr Liverpool 
(GB)
livr./r livraison ’folytatás’
LIZ ang MyTravel Lite (brit légitársa
ság)
1. J. ném laufenden Jahres ’folyó év’
LJ ang jog Lord Justice (a brit fellebb- 
viteli bíróság tagjának a címe)
LJÖM cím Lengyel József Összes Mű
vei
ljsz. lajstromszám
LK. sport lovasklub ♦ sport lövészklub 
LKE legnagyobb kedvezmény elve 
IkEl mat legkisebb elem 
lkg ang looking for ’keres’
LKH cég Láng Kiadó és Holding Rt. 
LKK közg lízingkockázat-kezelés
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LKKT mat legkisebb közös többszö
rös
LKM cég tört Lenin Kohászati Művek 
LKN ang Lankair Private (Srí Lan- 
ka-i légitársaság)
LKP tört Lengyelország Kommunista 
Pártja ♦ ném Landeskriminalpolizei 
’tartományi bűnügyi rendőrség’
LKR val Srí Lanka-i rúpia
LKW ném Lastkraftwagen ’teherautó’
11. ang lines ’sorok’
LLB ang LÁB Airlines (bolíviai légi- 
társaság)
LL. B. ang Bachelor of Laws (főisko
lai jogi diploma)
LLC ang inf logical link control ’logi- 
kaikapcsolat-vezérlés’
LL. D. ang Doctor of Laws (felsőfokú 
jogtudományi diploma) ♦ lat Doctor 
Legum ’jogi doktor’
LLL ang life long learning ’egész éle
ten át tartó tanulás’
LLM ang Yamal Airlines (orosz légi- 
társaság)
LLR ang Alliance Air (indiai légitár
saság)
LLWC ang nyomd light lightweight 
coated ’könnyű vékony mázolt papír’ 
lm fiz lumen
1. m. ném laufendes Meter ’folyó
méter’
1. M. ném laufenden Monates ’folyó 
havi’
LM cím Lyra Mundi ♦ ang közg labor 
management ’munkairányítás’
L. M.frközg loyer mensuel ’havi áta
lány’ ♦ ném laut Muster ’minta szerint’ 
LMA ang Loans Market Association 
’Hitelpiaci Társulás’
LMBO ang chat laughing my butt off 
’halálra röhögöm magam’
LMBT leszbikus, meleg, biszexuális, 
transzszexuális

LMC ang közg long run marginal cost 
’hosszú távú határköltség’
LMi lat csili Leo Minor ’Kis Oroszlán’ 
LME ang London Metal Exchange 
’Londoni Fémtőzsde’
LMG ném kát leichtes Maschinenge
wehr ’golyószóró’
LMHK tört Légy Munkára, Harcra 
Kész! (politikai mozgalom)
LMHO ang chat laughing my head 
off ’megszakadok a röhögéstől’
LMIM cég tört Labor Műszeripari 
Művek
LMKSZ kát légi mozgatású katonai 
szervezetek ♦ Lvovi (Lembergi) Ma
gyarok Kulturális Szövetsége 
LMOKSZ Levegő Munkacsoport 
Országos Környezetvédő Szervezet 
LMS ang learning management sys
tem ’oktatási rendszer’
LMT fiz hosszúság-tömeg-idő (mér
tékrendszer) ♦ ang Almaty Aviation 
(kazah légitársaság)
L. M. T. ang local mean time ’helyi 
középidő’
LMU ném Ludwig-Maximilian-Uni- 
versität ’Ludwig Maximilian Egye
tem’
In mat természetes logaritmus 
LN ang inf local network ’helyi háló
zat’ ♦ ang inf local number ’helyi hívó
szám’ ♦ ol Lega Nord ’Északi Liga’ 
(olasz politikai párt)
LNA ang Libyan News Agency (líbiai 
hírügynökség)
LNC Lan Dominicana (dominikai lé
gitársaság)
InEl mat legnagyobb elem 
LNG ang liquefied natural gas ’csepp
folyósított földgáz’
LNI ang Lion Airlines/Lion Mentari 
Air (indonéz légitársaság)
LNK tört Lengyel Népköztársaság ♦
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ang South African Airlink (dél-afrikai 
légitársaság)
LNKO mat legnagyobb közös osztó 
LNT sp Aerolineas Internacionales 
SA de CV (mexikói légitársaság)
Íny. lenyomat
ho. földr Lousiana (USA)
LO ang chat hello ’szia’
LOAEL ang lowest observed adverse 
effect level ’észlelt kedvezőtlen hatás 
legalacsonyabb szintje’ 
loc. ang local ’helyi’ ♦ lat localis ’helyi’ 
♦ lat locus ’hely’ ♦ lat nyelv locativus 
’helyhatározós eset’ 
loc. cit. — *  1. c. [loc. cit.] 
loc. comm. lat locus communis ’köz
hely’
loc. cur. ang közg local currency ’helyi 
pénznem’
LOE ang inf limit of error ’hibahatár’ 
LOF ang American Connection/ 
Trans States Airlines (amerikai légi- 
társaság)
log. logika, logikai ♦ mat logaritmus 
LÓI ang letter of intent ’szándéklevél’ 
lók. lokális
LÓK tört Levéltárak Országos Köz
pontja
LOL ang chat laughing out loud ’han
gos nevetés’ ♦ ang chat lots of laughs 
’sok nevetés’ ♦ ang chat laugh on-line 
’online nevetés’
long, ang longitude ’földrajzi hosszú
ság’
LORAN ang kat long range naviga
tion ’nagy hatótávolságú navigáció’ 
LO-RES ang inf low resolution ’ala
csony felbontású’
Los.földr Losonc
LOS ang land observation satellite
’szárazföldfigyelő műhold’
Los Ang. —> L. A. [Los. Ang.]
LÖSZ tört Lakásszövetkezetek Orszá

gos Szövetsége (ma Lakásszövetek és 
Társasházak Országos Szövetsége) 
LOT len Polskié Linie Lotnicze (len
gyel légitársaság)
Lothr.földr Lothringen ’Lotaringia’
(D)
LOTR ang Lord of the Rings ’A Gyű
rűk Ura’
lov. lovas ♦ kat lovasság, lovassági 
LoW ang European list of waste 
’európai hulladékjegyzék’
LOX ang liquid oxygen ’cseppfolyós 
oxigén’
lobi. ném löblich ’dicséretre méltó’ 
LÖM cím Lenin Összes Művei 
LÖS sport tört Legfelsőbb Ötös Sport
tanács
LÖTOSZ Létesítményi és Önkéntes 
Tűzoltóságok Országos Szövetsége 
löv. kat lövész ♦ lövészet, lövészeti 
1. p. ang low pressure ’alacsony nyo
más’
LP lineáris programozás ♦ orv lipo
protein ♦ ang Labour Party ’Mun
káspárt’ (brit politikai párt) ♦ ang long 
playing record ’hosszan játszó hangle
mez’
L. P.fr laisser-passer ’menetlevél’ 
lpcm ang nyomd lines per centimetre 
’vonal/centiméter’ (rasztersűrűség) 
LPE LAN Peru (perui légitársaság) ♦ 
ang cég London Press Exchange 
LPF hol Lijst Pim Fortuyn ’Pim For
tuyn Listája’ (holland politikai párt) 
LPG ang liquefied petroleum gas 
’cseppfolyós gáz üzemanyag’ ♦ ném 
tört Landwirtschaftliche Produk
tionsgenossenschaft ’mezőgazdasági 
termelőszövetkezet’ 
lph. —> lh. [lph.]
lpi ang nyomd lines per inch ’vonal/ 
hüvelyk’ (rasztersűrűség)
LPM ang m/line/minute ’sor/perc’
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LPN ang Laoag International Air
lines (Fülöp-szigeteki légitársaság) 
LPR LAPA (argentin légitársaság) 
LPS orv lipopoliszacharid 
LPSZVP Liberális Polgári Szövetség 
-  Vállalkozók Pártja 
LPT ang inf line printer ’sornyom
tató’
LPV ang Air Alps (osztrák légitársa
ság)
Lpz. [Lpzg.]földr Leipzig ’Lipcse’ (D) 
LQ ang nyomd letter quality ’levélmi
nőségű nyomtatás’
LQR ang cím Law Quarterly Review 
1. R. ném közg laufende Rechnung 
’folyószámla’
Lr vegyj laurencium 
Lr.jog a lakások elosztásáról és a la
kásbérletről szóló kormányrendelet 
LR ang inf low resolution ’kis felbon
tás’ ♦ fr lettre récommandée ’ajánlott 
levél’ ♦ ném landesregierung ’tartomá
nyi kormány’
LRAC [LAC] ang közg long-run ave
rage cost curve ’hosszú távú átlagkölt
ség-görbe’
LRC Lacsa (Costa Rica-i légitársaság) 
♦ ang inf longitudinal redundancy 
check ’hosszantiredundancia-ellen- 
őrzés’
LRD val libériái dollár 
LRH név L. Ron Hubbard 
LRI Légiforgalmi és Repülőtéri Igaz
gatóság
LRIC ang közg long run incremental 
cost ’hosszú távú előremutató külön
bözeti költség’
LRS Sansa (Costa Rica-i légitársa
ság)
LRT ang Airlines of South Australia 
(ausztrál légitársaság)
1. s. ang közg long sight ’hosszú látra’ ♦ 
lat lateris sinistri ’bal oldal’

1. S. ném közg auf lange Sicht ’hosszú 
lejáratú’
LS gk Lesotho ♦ orv liposzarkóma ♦ 
ang left side ’bal oldal’ ♦ ném Leitsatz 
’tétel’
L. S. ang közg lump-sum ’átalányösz- 
szeg’ ♦ lat locus sigilli ’pecsét helye’

> P. H.
L/S ang inf load-store ’töltő-tároló’
L. S. & D. ang közg landing, storage 
and delivery ’rakodás, raktározás és 
szállítás’
Lsch. ném Landschaft ’táj, tartomány’ 
LSD kém lizergsav-dietil-amid (ká
bítószer) ♦ ang közg landing, storage, 
delivery ’kirakodás, beraktározás, 
kiszállítás’
LSE ang London School of Econo
mics ’Londoni Közgazdasági Egye
tem’ ♦ ang London Stock Exchange 
’Londoni Értéktőzsde’
Lsg. ném Lösung ’megoldás’
LSH orv lutein stimuláló hormon 
LSI ang inf large scale integration 
’nagymértékben integrált áramkör’ 
LSK sport tört Lukácsfürdő Sportkör 
LSL val lesothói maloti ♦ ang lower 
specification limit ’alsó tűréshatár’ 
Lst. ném Leistung ’teljesítmény’
LSt. ném Lohnsteuer ’kereseti adó’ 
LST sport tört Legfelsőbb Sporttanács 
L. S. T. ang local standard time ’helyi 
idő’
Lstr. ném Landstraße ’országút’
LSU ang agr livestock unit ’számos
állategység’ —> SZAE 
lsz. lapszámozás
LSZSZK tört Lett Szocialista Szov-
jetköztársaság
It. - » ltp. [lt.]
Lt. jog a légiközlekedésről szóló tör
vény ♦ ang lieutenant ’hadnagy’
Lt. [Ltn.] ném Leutnant ’hadnagy’
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LT gk Litvánia ♦ tört Legfelsőbb Ta
nács ♦ ang less than ’kisebb, mint’ ♦ 
ang long-term ’hosszú lejáratú’ ♦ ném 
Landtag ’tartományi gyűlés’
L/T ang letter of transmittal ’kísérő
levél’ ♦ ang long ton ’angol tonna’ 
(tömegmértékegység, 1016 kg) 
ltag levelező tag
LTC Latcharter (lett légitársaság)
Lt. Col. ang lieutenant colonel ’alez
redes’
Lt. Com. ang lieutenant commander
’sorhajóhadnagy’
ltd. ang limited ’korlátozott’
Ltd. ang Limited liability company 
’korlátolt felelősségű társaság’ -» Corp. 
-> GmbH. — > Inc. —> Kft. -> plc 

SARL —> SpA
LTD ang pszich long term depression 
’hosszú távú depresszió’
LTE sport tört Lévai Torna Egylet ♦ 
ang LTE International Airways (spa
nyol légitársaság) ♦ sp Lineas Trans- 
portadores Espanolas (spanyol légi- 
társaság)
LTF Lufttaxi (német légitársaság)
Lt. Gen. ang lieutenant general ’altá
bornagy’
LTH kém luteotrop hormon 
LTK Lakásépítési Tájékoztatási Köz
pont ♦ Lázbérci Tájvédelmi Körzet 
LTM Legújabb Kori Történeti Múze
um ♦ ang pszich long-term memory 
’hosszú távú emlékezet’
Ltn. -» Lt. [Ltn.]
LTO LTO Billa (osztrák légitársaság) 
LTOSZ Lakásszövetkezetek és Tár
sasházak Országos Szövetsége 
ltp. [lt.] lakótelep, lakótelepi 
LTP lakás-takarékpénztár ♦ ang Lat- 
pass Airlines (lett légitársaság) ♦ ang 
pszich long-term potentiation ’hosszú 
távú áthangolás’

LTPR ang köz long-term prime rate 
’hosszú lejáratú alapkamat’
LTSZ chat legjobb tudomásom sze
rint
LTT val litván litas 
LTU orsz Litvánia ♦ ang LTU Inter
national Airways (német légitársaság) 
L.t\. jog a lakások és helyiségek bérle
tére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 
törvény *jog a köziratokról, a közle
véltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló törvény *jog a lakás
takarékpénztárakról szóló törvény 
Ltvr.jog a letéti jegyről szóló törvény- 
erejű rendelet
1. u. lat lateris utriusque ’mindkét ol
dal’
Lu vegyj lutécium
LU ang inf logical unit ’logikai egység’
Lud. M. cím Ludas Matyi
Lúd. Nov. szik cím Ludove Noviny
LUF val tört luxemburgi frank
lúg. ol luglio ’július’
lun.fr lundi ’hétfő’ ♦ ol lunedi ’hétfő’
LUN ang logical unit number ’logikai
egységszám’
Lup lat csili Lupus ’Farkas’
LUR ang Atlantis European Airlines 
(örmény légitársaság)
LUT ang nyomd lookup table ’számí
tógépes színatlasz’ 
luth. lutheránus ♦ ném lutherisch ’lu
theránus’
LUX orsz Luxemburg 
LÜ -» Legf. Ü. [LÜ]
LUSZ Levéltárak ügyviteli szabály
zata
LV gk Lettország ♦ orv leukovorin ♦ 
ang inf laser vision ’lézer látvány’ (a 
Philips cég digitális lézerlemeze) ♦ ném 
Landesverband ’országos szövetség’ 
LVG Livingston (olasz légitársaság)
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LVI val lett lat
LVM cím Lenin Válogatott Művei 
lvt. levéltár, levéltári 
Lvt. Közi. cím Levéltári Közlemé
nyek
Lvt. Sz. cím Levéltári Szemle 
Lw. ném Landwehr ’honvédelem’
LW ang long wave ’hosszúhullám’ ♦ 
ang low water ’alacsony vízállás’ ♦ ang 
nyomd lightweight (kis négyzetmé
ter-tömegű nyomópapír) ♦ ang nyomd 
line work ’vonalas felvétel’
LWB ném Lutherischer Weltbund 
’Lutheránus Világszövetség’ -» FLM 

> LWF
LWC ang nyomd lightweight coated 
’kis négyzetméter-tömegű mázolt pa
pír’
LWF ang Lutheran World Federation 
’Lutheránus Világszövetség’ -» FLM 
-» LWB
LWL ang inf lower warning limit ’al
só figyelmeztető határ’ 
lx fiz  lux

LXG ang Air Luxor (Bissau-guineai 
légitársaság)
LXR ang Air Luxor (portugál légitár
saság)
Ly lat orv lymphocyta ’limfocita’ 
lyc. lat lyceum ’líceum’
LYC ang Lynden Air Cargo (amerikai 
légitársaság)
LYD val líbiai dinár
LYL ang nyomd (egy lakkozóműves
nyomógép)
Lyn lat csili Lynx ’Hiúz’
LYN ang Altyn Air Airlines (kirgiz 
légitársaság)
Lyr lat csili Lyra ’Lant’
Lys kém lizin
LYYL ang nyomd (két lakkozóműves 
nyomógép)
1. Z. ném laufende Zahl ’folyó szám’ 
LZ ang landing zone ’kirakodási terü
let’
LZB ang Balkan Air Tours (bolgár lé
gitársaság)
L-Zug ném luxus Zug ’luxusvonat’
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m méter ♦ fiz  molekulatömeg ♦ fiz tö
meg ♦ mat milli ( 1 0 -3) ♦ lat minutum 
’perc’
m. magyar ♦ megye ♦ mondat ♦ sport 
mérkőzés ♦ ang male ’férfi’ ♦ ang map 
’térkép’ ♦ ang married ’házas’ ♦ ang 
money ’pénz’ ♦ lat masculinum ’hím
nemű’ ♦ lat orv musculus ’izom’ ♦ ném 
merke! ’jegyezd meg’ ♦ ném mit ’-val, 
-vei’
m. [má.] mellékállomás
m. [mi.] ang mile ’mérföld’
M metro ♦ millió ♦ minisztérium ♦ 
művei ♦ csili abszolút fényesség ♦ fiz 
erőnyomaték ♦ gk Málta ♦ mat mega 
(106) ♦ nyelv mondat ♦ ang medium 
’közepes’ ♦ lat medium ’közepes’ ♦ lat 
miile ’ezer’ ♦ val tört ’márka’ ♦ ném 
Menge ’mennyiség’ ♦ ném Mitte 
’közép’
M .földr Miskolc ♦ földr Magas- ♦ földr 
Moszkva (RUS) ♦ ang Master (közép
fokú egyetemi végzettséget jelölő cím)
♦ ang member ’tag’ ♦ ang mill ’malom’
♦ ang ministry ’minisztérium’ ♦ fr 
Monsieur ’úr’ ♦ lat Marcus (név) ♦ lat 
Maiestas ’Felség’ ♦ lat orv misce ’ke
verd’ ♦ ném Maß ’mérték’ ♦ ném Mi
nisterium ’minisztérium’ ♦ ném Mit
telsorte ’közepes minőségű’ ♦ ném 
Mitglied ’tag’ ♦ ném Monat ’hónap’ ♦ 
ném tört Majestät ’felség’
M. -* Mag. [M.] 
m2 négyzetméter
M2 (a Magyar Televízió 2-es csator
nája)
M2M ang machine to machine ’gép

gép közötti kapcsolat’ ♦ ang Machine 
to Man ’gép-ember közötti kapcsolat’ 
m3 köbméter 
M8 ang chat mate ’haver’ 
má. másodállás ♦ mellékállomás 
mA milliamper ♦ lat maritim Arcticus 
(sarkvidéki tengeri légtömeg)
m. A. ném meiner Ansicht ’nézetem 
szerint ♦ ném közg mangels Annahme 
’elfogadás hiányában’
Ma Martin-acél
MA gk Marokkó ♦ ang pszich mental 
age ’mentális kor’ -» MK ♦ ném közg 
Markenartikel ’márkás áru’
MA. lat cím Dictionarium (Szenczi 
Molnár Albert) ♦ ném Mittelalter 
’középkor’
M. A .fr  Moyen Age ’középkor’ ♦ lat 
Magister Artium ’bölcsészdoktor’
M. A. [MA] ang Master of Arts (kö
zépfokú humán és társadalomtudo
mányi diploma) 
má. -> m. [má.]
MAA Magyar Alkotóművészeti Ala
pítvány ♦ MasCarga (mexikói légitár
saság) ♦ cím Magyar alapítványi adat
tár
MAB Magyar Akkreditációs Bizottság 
Mabéosz Magyar Bélyeggyűjtők Or
szágos Szövetsége
Mabi tört Magánalkalmazottak Bizto
sítóintézete
Mabisz Magyar Biztosítók Szövetsége 
Mabox Magyarországi Boxerklub 
Mabsz Magyar Bányászati Szövetség 
Mac ang cég Apple Macintosh 
MAC orv membrane-attack complex
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’membránkárosító komplex’ ♦ sport 
tört Magyar Athletikai Club ♦ sport 
tört Magyar Automobil Club ♦ ang 
Malta Air Charter (máltai légitársa
ság) ♦ ang maximum allowable con
centration ’maximális munkahelyi 
koncentráció’ —> MÁK ♦ ang inf media 
access control ’közeghozzáférés- ve
zérlés’
M. Acad. Ért. cím Magyar Académiai 
Értesítő
Macika Magyarországi Cigányokért 
Közalapítvány
Macisz Magyarországi Cigányok 
Igazság Szövetsége 
Maciva cég Magyar Cirkusz és 
Varieté
Mac OS ang inf Macintosh operating 
system ’Macintosh operációs rend
szer’
Macosz Magyar Cukorbetegek Orszá
gos Szövetsége
MACROL ang inf macro language 
’makronyelv’
Macsosz Magyar Csocsószövetség 
Mad. ang madam ’asszony’ ♦ fr  ma
dame ’asszony’
MAD val marokkói dirham ♦ orsz 
Madagaszkár ♦ ang kát mutual assu
red destruction ’kölcsönös teljes meg
semmisítés’ ♦ ném Militärischer Ab
schirmdienst ’Katonai Elhárítási 
Szolgálat’
MADE Magyar Dokumentumfilm
rendezők Egyesülete 
Madil Magyar Diákok Ia§i-i Ligája 
Madisz Magyar Demokratikus Ifjúsá
gi Szövetség (Bukarest) ♦ tört Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
Madof cég Magyar Dohányforgalma
zó Rt.
Madome tört Magyar Dolgozók Or
szágos Művészfényképező Egyesülete

Madosz tört Magyar Dolgozók Orszá
gos Szövetsége
Madpresse fr  Agence Madagascar 
Presse (madagaszkári hírügynökség) 
MAE Magyar Agrártudományi Egye
sület
MAE cím Magyar agrártörténeti élet
rajzok
MAE Magyar Ápolási Egyesület ♦ 
Magyar Áruküldők Egyesülete 
maEl mai maximális elem 
MAEMIE Magyar Alapítványi, Egye
sületi és Magánoktatási Intézmények 
Egyesülete
MÁEOSZ Munkanélküliek és Állás
keresők Egyesületeinek Országos Szö
vetsége
maeq orv milliekvivalens 
Máért Magyar Állandó Értekezlet 
MAESZ sport Magyar Aerobikszö- 
vetség
MAFC sport Műegyetemi Atlétikai és 
Futball Club
MAFE Magyar Acél- és Fémkereske
dők Egyesülete
MÁFI Magyar Állami Földtani In
tézet
Mafilm cég Magyar Filmgyártó Vál
lalat
Mafirt tört Magyar Filmgyártó Rt. 
Maiit sport Magyar Fitneszszövetség 
MÁFKI cég tört Magyar Ásványolaj- 
és Földgázkísérleti Intézet 
MAFSZ Magyar Független Film- és 
Videoszövetség
mag. magazin ♦ ang magazine ’maga
zin’ ♦ fr  magazine ’magazin’ 
mag. ol maggio ’május’
Mag. lat Magister ’mester’ ♦ ném Ma
gister ’mester’
MAG Magyar Alkotók és Gondolko
dók Független Szakértői Társasága ♦ 
cég Malomipari Gépgyártó Kft.
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MÁG műemlékek állami gondnoksága 
magasfszt. -» mfszt. [magasfszt.] 
Magész Magyarországi Acélszerke
zet-gyártók és -Építők Szövetsége 
Magév cég tört Műszaki Anyag- és 
Gépkereskedelmi Vállalat 
Magisz Magyar Agrárinformatikai 
Szövetség
magn.fiz  magnitúdó *lat magnus ’nagy’ 
Magosz tört Magángazdák Országos 
Szövetsége (ma Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) ♦ 
Magyar Gépgyártók Országos Szövet
sége
MAGP ang közg multiannual gui
dance programme ’többéves orientá
ciós pogram’ -> TOP 
magy. magyarázat, magyarázta ♦ ma
gyarul
magy. ell. magyarázatokkal ellátta 
Magyit Magyar Gyermek- és Ifjúsági 
Tanács
Magy. Népr. Gyűjt. -> MNGy 
[Magy. Népr. Gyűjt.]
Magyosz Magyarországi Gyógyszer
gyártók Országos Szövetsége 
MAH Malév (magyar légitársaság) 
MAH cég tört Magyar Általános Hi
telbank
Mahajosz cég tört Magyar Hajófuva
rozási Szövetkezet
Mahart cég Magyar Duna-Tengerha- 
józási Rt. (ma Magyar Hajózási Rt.) 
Mahasz Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége
Mahir cég Magyar Hirdető 
Mahoe Magyar Hegymászóoktatók 
Egyesülete
Mahonsz tört Magyar Hadigondozot
tak Országos Nemzeti Szövetsége 
MAHUN mong Mongol Ardin Huvsz- 
galt Nam ’Mongol Népi Forradalmi 
Párt’

MAI Minőség-ellenőrzési és Anyag- 
vizsgáló Intézet
MAI Mozgássérültek Állami Intézete 
Maisz Magyar Ingatlanszövetség 
MAIT Magyar Alkotók Internetes 
Társulása
máj. ang kát major ’őrnagy’
Máj. ném kát Major ’őrnagy’ 
máj. május
Majosz Magyar Járműalkatrész-gyár
tók Országos Szövetsége 
MÁK Magyar Agrárkamara ♦ Magyar 
Alkotóművészeti Közalapítvány ♦ Ma
gyar-Amerikai Koalíció ♦ Magyar 
Autóklub ♦ mérgerző anyagok maxi
mális koncentrációja ♦ műszaki 
anyagtudományi kar ♦ tört Magyar 
Akadémikusok Köre ♦ ang MAT Ma
cedonian Airlines (makedóniai légi- 
társaság) ♦ ném Maximale Arbeits
platz Konzentration ’maximális m un
kahelyi koncentráció’ —> MAC 
MÁK Magyar Államkincstár ♦ cég tört 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
M. Akad. Ért. cím Magyar Akadémiai 
Értesítő
Makasz Magyar Kamarákért Szövet
ség
Make tört Magyar Kollégiumi Egye
sület
MAKE Magyar Agrárközgazdasági 
Egyesület
Makisz Magyar Követeléskezelők és 
Üzleti Információs Szolgálatok Szö
vetsége
Makog magyar kognitív tudományi 
találkozó
Makói Függ. Újs. cím Makói Függet
len Újság
Makört tört Magyar Könnyűfém-fel
dolgozó Rt.
Makösz Romániai Magyar Középis
kolások Szövetsége
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Maksz Magyar Autókölcsönzők Szö
vetsége ♦ Magyarországi Kommuniká
ciós Ügynökségek Szövetsége 
Makúsz Magyar Katolikus Újságírók 
Szövetsége 
MAL gk Malajzia
MAL cég Magyar Alumíniumtermelő 
és -Kereskedelmi Rt.
Maiért cég Magyar Légiforgalmi Rt. 
Malév cég Magyar Légiközlekedési Rt. 
Malezi Magyar Liturgikus Egyházze
nei Intézet
M. AU. cím Magyar Állam 
M. Állatorv. L. cím Magyar Állator
vosok Lapja
Mállerd cég Magyar Állami Erdőgaz
dasági Üzemek
mai. nec. lat malum necessarium 
’szükséges rossz’
Malosz Magyar Lakásépítők Orszá
gos Szövetsége 
Mám. lat Mamercus (név) 
m. a. m. D. lat magnificat anima mea 
Doninum ’magasztalja az én lelkem 
az Urat’
MAMSZ sport Magyar Autó- és Mo
torsport-szövetség
man. ang manual ’kézikönyv’ ♦ fr  ma- 
nuel ’kézikönyv’
Man. földr Manitoba (CDN)
MAN ang inf metropolitan area net
work ’városi hálózat’ ♦ ném cég Ma
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
AG’ (német gépgyártó cég)
MANA ang Malawi News Agency 
(malawi hírügynökség)
Manci cím Magyar és nemzetközi cik
kek
Mancs cím Magyar Narancs 
Maneosz Magyar Nemesfémesek Or
szágos Szövetsége
Manesz Magyar Nemzeti Ellenállási
Szövetség

MANESZ tört Magyar Alkotmányozó 
Nemzetgyűlést Előkészítő Szövetség 
manf. [manuf.] ang manufacture 
’gyártás’ ♦ ang manufacturer ’gyártó’ 
Manifeszt Magyar Animációfilmes 
Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület
m. Anm. ném mit Anmerkung ’meg
jegyzéssel’
MANP Magyar Anyák Nemzeti 
Pártja
MANT Magyar Aszronautikai Tár
saság
manuf. -* manf. [manuf.]
Man. Utd. -> MU [Man. Utd.]
MAO ang kém monoamine oxidase 
’monoamin-oxidáz’
MAO Magyar Állami Operaház 
MAOB cím Magyar állatorvosi biblio
gráfia
MAOE Magyar Adótanácsadók Or
szágos Egyesülete ♦ Magyar Alkotó- 
művészek Országos Egyesülete ♦ tört 
Magyar Amatőrök Országos Egyesü
lete
MAOI ang kém monoamine oxidase 
inhibitors ’monoamin-oxidáz-gátlók’ 
MAOIH tört Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitfelekezet 
MÁOK Magyar Állatorvosi Kamara 
MAORT cég tört Magyar-Amerikai 
Olajipari Rt. (később Magyar Olajipari 
Rt.)
MAOSZ Magyar Adófizetők Orszá
gos Szövetsége ♦ Magyar Amerikaiak 
Országos Szövetsége ♦ Magyarok Ang
liai Országos Szövetsége ♦ Munka
adók Országos Szövetsége 
MÁOTE Magyar Általános Orvosok 
Tudományos Egyesülete 
map. magassági pont ♦ lat mappa 
’térkép’
MAP orv mitogénaktivált fehérje ♦ 
ang Maghreb News Agency (marokkói
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hírügynökség) ♦ ang inf manufactu
ring automation protocol ’gyártás
automatizálási protokoll’
Mapai héb Mifleget Poalei Erec Izrael 
’Izraeli Munkáspárt’
Mapam héb Mifleget Poalim Menu- 
hedet ’Egyesült Munkáspárt’
Mapesz sport Magyar Pétanque-szö- 
vetség
Maposz Magyarországi Praktizáló 
Orvosok Szövetsége 
mar. ang maritime ’tengerészeti’ ♦ fr  
mardi ’kedd’ ♦ fr  mars ’március’ ♦ ol 
martedi ’kedd’ ♦ ol marzo ’március’ 
Mar. ang March ’március’
MAR orsz Marokkó 
marc. ol zene marcato ’hangsúlyo
zottan’
márc. március
Maresz Magyarországi Rendezvény- 
szervezők Szövetsége 
MARIA magyar református ifjúsági 
adatbázis
MARK Magyarországi Általános 
Rottweilerklub
Marovisz Magyar Roncsolásmentes 
Vizsgálati Szövetség 
MARRSZ sport Magyar Akrobatikus 
Rock and Roll Szövetség 
mart. martirológium 
Martonv./o/ár Martonvásár 
Marusze Magyarországi Ruszinok 
Szervezete
marx. marxista ♦ marxizmus 
más. másolat
MAS orsz Malajzia ♦ ang Malaysia 
Airlines (maláj légitársaság) 
masc. lat masculinum ’hímnem’ 
Masesz Magyarországi Strucc- és 
Emutenyésztők Szövetsége 
MASIS ang inf management and 
scientific information system ’vezetési 
és tudományos információs rendszer’

Mass.földr Massachusetts (USA) 
MASZ Magyar Alapítványok Szövet
sége ♦ sport Magyar Atlétikai Szövet
ség ♦ tört Magyar Artistaművészek 
Szakszervezete
MASZ Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége ♦ Magyar Ásványolaj
szövetség ♦ tört Magyar Állami 
Szénbányák 
maszek magánszektor 
Maszer cég Magyar Épületszerelő Rt. 
Maszk Magyar Színészkamara 
Maszobai cég tört Magyar-Szovjet 
Bauxit Alumíniumipari Rt.
Maszolaj cég tört Magyar-Szovjet 
Olajipari Rt.
Maszovlet cég tört Magyar-Szovjet 
Légiforgalmi Társaság 
Maszovol cég tört Magyar-Szovjet 
Nyersolaj Rt.
Maßn. ném Maßnahme ’intézkedés’ 
mat. matematika, matematikai ♦ ma
terialista, materializmus ♦ ang közg 
maturity ’lejárat’ ♦ ném materiell 
’anyagi’
MAT Magyar Atlanti Tanács ♦ cég 
tört Magyar Alumíniumipari Tröszt 
MATARKA inf Magyar tartalomjegy
zék katalógus (magyar folyóiratok tar
talomjegyzékeinek adatbázisa) 
Matasz Magyar Tartalékosok Szövet
sége
Matász Magyar Távközlési Ágazati 
Szakszervezet
Matászsz Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége
Matáv cég Magyar Távközlési Rt.
Matesz Magyar Terjesztés-ellenőrző
Szövetség ♦ Magyar Területi Színház
♦ sport Magyar Testépítő és Erőemelő
Szövetség
Mateosz tört Magyar Teherfuvarozók 
Országos Szervezete
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Mat. Fiz. L. cím Matematikai és Fizi
kai Lapok
MATHML ang inf mathematical 
markup language ’matematikai leíró 
nyelv’
Mati Magasépítési Tervező Intézet 
Matisz Magyar Tartalomipari Szövet
ség
Mat. L. dm  Matematikai Lapok 
MATRA ang management training 
’vezetői tréning’
Mátrafém cég Mátra Vidéki Fémmű
vek Tömegcikk-gyáregysége 
Matsz sport Magyar Tornaszövetség 
MATSZ Magyar Állat- és Természet- 
védők Szövetsége
Mat. Termtud. Ért. dm Matematikai 
és Természettudományi Értesítő 
Matur Magyar Turisztikai Egyesület 
MAU ang Air Mauritius (mauritiusi 
légitársaság) ♦ ang inf multiple access 
unit ’többszörös elérési egység’ ♦ ang 
inf multistation acces unit ’több állo
másból álló hozzáférési egység’
m. Ausn. ném mit Ausnahme ’kivéte
lével’
MAUT Magyar Útügyi Társaság 
MÁV cég Magyar Államvasutak Rt. 
MAVA Magyar-Amerikai Vállalkozá
si Alap
Mavad cég Magyar Vadgazdálkodási 
és Kereskedelmi Rt. ♦ cég tört Magyar 
Vadkereskedelmi Szövetkezeti Vállalat 
MÁVAG cég Magyar Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak Rt.
Mavamsz Magyar Veteránautós- és 
Motorosszövetség
Mavaosz Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége
Mavart cég tört Magyar Vasutak Autó- 
közlekedési Rt.
Mávaut cég tört Magyar Államvasutak 
Autóbusz Társasága

MÁV DAC sport Magyar Államvas
utak Dunántúli Atlétikai Club 
Mavep Magyar Vállalkozó Egység
párt
Mavesz Magyar Vegyipari Szövetség 
Mavir cég Magyar Villamosenergia
ipari Rendszerirányító Rt.
MÁV NTE sport Magyar Államvas
utak Nagykanizsai Torna Egylet 
Mavosz Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége
MÁVTI Magyar Államvasutak Ter
vezőintézete
m. a. W. ném mit anderen Worten 
’más szavakkal’
MAW orsz Malawi ♦ ang Mustique 
Airways (St. Vincent és Grenadines-i 
légitársaság)
max. maximum ♦ lat maximalis ’leg
feljebb’ ♦ lat maximum ’legtöbb’
MAY Magyar Adria Yacht Club 
m. a. Z. ném mit allem Zubehör ’min
den tartozékkal együtt’
Mazot tört Magyar Zsidók Országos 
Tanácsa
Mazsihisz Magyarországi Zsidó Hit
községek Szövetsége 
Mazsike Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület
Mazsök Magyarországi Zsidó Örök
ség Közalapítvány
mb fiz  millibar ♦ tört műhelybizottság 
mb. megbízott
m. b. magyarul beszélő ♦ lat misce be
ne ’keverd jól össze’
Mb inf megabit
MB Mezőgazdasági Bizottság ♦ ang 
Bachelor of Medicine (főiskolai orvos- 
tudományi diploma) ♦ ang mail box 
’postaláda’ ♦ ném Motorboot ’motor
csónak’ ♦ ném cég Mercedes Benz 
MB [Mbyte] ang in f megabyte ’mega
bájt’
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MB. [m. bír.] megyei bíróság 
MBA ang Master of Business Admi
nistration (főiskolai közgazdasági 
diploma)
MBB cég Magyar Beruházási Bank ♦ 
ném cég Messerschmitt-Bölkow- 
Blohm GmbH.
MBE Magyar Bírói Egyesület ♦ Ma
gyar Borkereskedők Egyesülete ♦ Ma
gyar Bölcsődék Egyesülete ♦ Magyar- 
országi Bolgárok Egyesülete 
MBFB cég Magyar Befektetési és Fej
lesztési Bank Rt.
MBFR ang kát mutual and balanced 
force reduction ’kölcsönös és kiegyen
súlyozott haderőcsökkentés’
MBFSZ Magyar Bútor- és Faipari 
Szövetség
MBGY magyar bor és gyümölcs 
mbH ném közg mit beschränkter Haf
tung ’korlátolt felelőséggel’
MBH Magyar Bányászati Hivatal 
M. Bibi. Sz. cím Magyar Bibliofil 
Szemle
m. bír. —» MB. [m. bír.]
Mbit inf megabit
MBK Magyar Baráti Közösség ♦ Ma
gyarországi Bogarasok Klubja 
MBN ang Zambian Airways (zambiai 
légitársaság)
MBO ang közg management buy-out 
’vezetői kivásárlás’
M-Boot ném Minenräumboot ’akna
szedő hajó’ ♦ ném Minensuchboot ’ak
nakereső hajó’
M. Bot. L. cím Magyar Botanikai La
pok
mbps ang inf megabit per second ’me-
gabit/másodperc’
mbr. ang member ’tag’
MBR ang inf master boot record 
’törzsindító rekord’
MBS ang cég Mutual Broadcasting

System (televíziós társaság) ♦ ang közg 
mortgage-backed security ’jelzálog
hitel-alapú értékpapír’
MBSZ Magyar Bevásárlóközpontok 
Szövetsége ♦ sport Magyar Biliárdszö
vetség ♦ sport Magyar Birkózószövet
ség ♦ sport Magyar Bowlingszövetség ♦ 
sport Magyar Búvárszövetség 
MBU Magyar Bármixerunió 
Mbyte -» MB [Mbyte]
MBV cég Magyar Befektetési és Va
gyonkezelő Rt.
MBVTI cég Műszaki Biztonsági Vizs
gáló- és Tanúsítóintézet Kft. 
m. c./r metre courant ’folyóméter’ ♦ 
fr  metre cube ’köbméter’ ♦ fr  mois 
courant ’folyó hónap’ ♦ lat mensis 
currentis ’folyó hónap’ 
m/c ang motor-cycle ’motorkerékpár’ 
Mc fiz  megaciklus
MC gk Monaco ♦ ang inf microcompu
ter ’mikroszámítógép’ ♦ ang inf m ulti
média communication ’multimédiás 
kommunikáció’ ♦ lat Missionariae 
Caritatis ’A Szeretet Misszionáriusai’ 
(Teréz Anya nővérei) ♦ ném Magneto- 
phonscassette ’magnókazetta’
M. C. ang Master of Ceremonies 
’szertartásmester’ ♦ ang Member of 
Congress ’kongresszusi képviselő’ ♦ 
ang nyomd machine coated paper ’gépi 
mázolt papír’ ♦ fr  közg maison de com
merce ’kereskedőház’
M/C ang közg marginal credit ’hitel
keret’
MCA ang cég Music Corporation of 
America
MCAs ang közg monetary compensa
tory amounts ’monetáris kompenzá
ciós összegek’ —> MKÖ 
MCB ang marine corps base ’haditen
gerészeti bázis’
MCC [MCCA] sp Mercado Comun
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Centroamericano ’Közép-amerikai 
Közös Piac’ -» CACM -> CAFTA 
MCCC Magyar Camping és Caravan
ning Club
MCCI lat Missionarii Comboniani 
Cordis Iesu ’Jézus Szent Szívének 
Komboniánus Misszionáriusai’
MCD angpszich membership catego
rization device ’tagkategorizációs esz
köz’
MCDC ang McDaniel College 
’McDaniel Főiskola’
MCDSZ Magyarországi Cigányok 
Demokratikus Szövetsége 
MCE Magyarországi Cigányok Ér
dekszövetsége
MCF ang inf meta-content format 
’tartalomleíró metaformátum’
MCFC ang sport Manchester City 
Football Club
MCGA ang inf multi-colour graphics 
array ’többszínű grafikus kártya’ 
mcht. ang merchant ’kereskedő’ 
mCi orv millicurie
MCI ang cég Microwave Communica
tions Inc. ♦ ang inf media control in
terface ’médiavezérlő csatoló’
M. Cigz. cím Magyar Cigányzene 
MCK ang Macair (ausztrál légitársa
ság)
MCKSZ Magyarországi Cigányok
Kulturális Szövetsége
MCM ang Heli Air Monaco (monacói
légitársaság)
MCN ang inf mobile communications 
network ’mobil hírközlési hálózat’ 
MCO ang Mars climate orbiter ’Mars 
éghajlatát kutató műhold’
MCP [m. c. p.] ang male chauvinist 
pig ’hímsoviniszta disznó’
MCR ang magnetical character recog
nition ’mágneses jelfelismerés’
MCS ang Macedonian Airlines (görög

légitársaság) ♦ ang nyomd multiple 
colour separation ’többszínbontás’ 
MCSFSZ Magyar Cserkészfiúk Szö
vetsége
MCSZ Magyar Cementipari Szövet
ség ♦ sport Magyar Curlingszövetség ♦ 
tört Magyar Cionista Szövetség 
m. cs. sport magyar csúcs 
m. csbe. sport magyar csúcsbeállítás 
MCSCSSZ Magyar Cserkészcsapatok 
Szövetsége
MCSE Magyar Csillagászati Egye
sület
MCSLSZ Magyar Cserkészleány- 
szövetség
MCSSZ Magyar Cserkészszövetség 
M. Családtört. Sz. cím Magyar Csa
ládtörténeti Szemle 
M. Csili. cím Magyar Csillag 
MCU ang inf master control unit ’fő 
vezérlőegység’
md [MD] ang managing director ’
ügyvezető igazgató’
md. milliard ’milliárd’ ♦ ang middle
’közép’
m. d.fr  mois dernier ’utolsó hónap’ ♦ 
ol zene manó destra ’jobb kézzel’
Md vegyj mendelévium 
Md.földr Maryland (USA)
MD -> md [MD]
M. D. [MD] ang Doctor of Medicine 
(felsőfokú orvostudományi diploma)
M. D .fr  marque déposée ’bejegyzett 
védjegy’ ♦ lat Maiestas Domini ’az Úr 
fensége’ ♦ lat mater Dolorosa ’fájdal
mas Szűzanya’
MD gk Moldova ♦ ang inf minidisc 
’minidiszk’* ang nyomd machine di
rection ’ szálirány’ ♦ lat cím Musica 
Disciplina
Mdfr  marchand ’kereskedő’
M/D ang közg memorandum of depo
sit ’letéti szerződés’
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MDA orsz Moldova ♦ ang Mandarin 
Airlines (tajvani légitársaság) ♦ ang inf 
monochrome display adapter ’mono
króm megjelenítőadapter’ 
m. d. B. ném mit der Bitte um ’azzal 
a kéréssel, hogy’
MdB ném Mitglied des Bundestages 
’a Bundestag tagja’
MDB Munkaügyi Döntőbizottság 
MDD ang cég McDonnell Douglas 
MDE Magyar Diákok Egyesülete
M. Dem. cím Magyar Demokrata 
MDF Magyar Demokrata Fórum 
Md Ft milliárd forint 
MdG lat Institutum a Sancta Maria 
de Guadalupe pro Exteris Missioni- 
bus (mexikói missziós szeminárium) 
MDG ang Air Madagascar (mada- 
gaszkári légitársaság) ♦ ang Multidis
ciplinary Group on Organised Crime 
’Szervezett Bűnözés Elleni Multidisz
ciplináris Munkacsoport’
MDI cég Magyar Divat Intézet ♦ ang 
inf multiple-document interface 
’többdokumentumos interfész’
M. Diáksz. cím Magyar Diákszemle 
MDIS ang inf metadata interchange 
specification ’többdokumentumos in
terfész’
mdl. ném mündlich ’szóbeli’
MdL ném Mitglied des Landtages 
’Tartományi Gyűlés tagja’
MDL val moldovai lej ♦ ang Mandala 
Airlines (indonéz légitársaság) 
MDMSZ tört Magyar Divattervező 
Művészek Szakszervezete 
MDN val tört NDK-márka 
MDNP Magyar Demokrata Néppárt 
MdNR ném Mitglied des National
rates ’a Nemzeti Tanács tagja’ 
M-DNS kém mitokondriális DNS 
MDNSZ tört Magyar Diákok Nemze
ti Szövetsége

MDÖSZ Mentődolgozók Önálló 
Szakszervezete
MDP tört Magyar Dolgozók Pártja ♦ 
ang inf message driven processor ’üze
netvezérlésű processzor’
MDR ném cég Mitteldeutscher Rund
funk
MdS ném Mitglied des Senats ’a Sze
nátus tagja’
MDS ang Master of Dental Surgery 
(középfokú fogorvossebészi diploma) 
*angpszich multidimensional scaling 
’multidimenzionális skálázás’ ♦ lat orv 
misce, detur, signetur ’keverd, add és 
lásd el jelzéssel’
MDSc ang Master of Dental Science 
(középfokú fogorvostudományi diplo
ma)
mdse, ang merchandise ’áru’
MDSZ Magyar Diákszövetség ♦ Ma
gyar Dohányipari Szövetség ♦ sport 
Magyar Diáksportszövetség 
MDT Munkástanácsok Demokrati
kus Tömörülése ♦ ang mean down 
time ’átlagos állásidő’
MDV orsz Maldív-szigetek ♦ ang Mol
davian Airlines (moldáviai légitársa
ság)
me [m. e.] mennyiségi egység
me. mértékegység ♦ miniszterelnök, 
miniszterelnöki
m. e. —> me [m. e.j 
m. E. ném meines Erachtens ’szerin
tem’
Me kém metil ♦ rep Messerschmitt 
Me [Me]./r Maitre ’úr’
Me.földr Maine (USA) 
m. é. múlt évi
ME Miskolci Egyetem ♦ közg munka
erőegység —> MWU ♦ ang/jap cég Mi
tsubishi Electric
M. E. cím Magyar Elet 
MEA ang MEA Middle East Airlines
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Airliban (libanoni légitársaság) ♦ ang 
közg modern equivalent asset ’korsze
rű egyenértékű eszköz’
MEAFC sport Miskolci Egyetemi At
létikai és Futball Club 
ME AJK Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar
ME AKK Miskolci Egyetem Anyag és 
Kohómérnöki Kar 
MEASZ Magyar Építőanyag-ipari 
Szövetség
meas. ang measure ’méret’ ♦ ang mea
surement ’mérték’
MEASZ Magyar Ellenállók és Antifa
siszták Szövetsége
MEB Magyar Ekvivalenciabizottság 
ME BBZI Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézete 
MEBH Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal
MEBIR munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonságirányítási rendszer 
ME BTK Miskolci Egyetem Bölcsé
szettudományi Kar 
MEC ang Air Mercury (amerikai légi- 
társaság)
mech. mechanika, mechanikai ♦ me
chanikus ♦ ang mechanical ’gépi’ 
m. e. cs. sport magyar egyesületi csúcs 
MÉCS minőség-ellenőrző csoport 
ME CTFK Miskolci Egyetem Co- 
menius Tanítóképző Főiskolai Kar 
med. medicina ♦ ang medium ’köze
pes’ ♦ lat medialis ’középső’ ♦ lat me- 
dicinalis ’orvosi’ ♦ ném medizinisch 
’orvosi’
méd.fr  médical ’orvosi’ ♦ fr  médicine 
’orvostudomány’
MED orv maximális effektiv dózis ♦ 
minimális effektiv dózis 
MEDEVAC ang kát medical evacua
tion ’egészségügyi evakuálás’
MEDIA ang measures to encourage

the development of the audiovisual 
industry ’audiovizuális ágazat fejlesz
tését ösztönző intézkedések’
Média tv. jog a rádiózásról és televí
ziózásról szóló törvény 
médiév./r médiával ’középkori’ 
Medosz Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szö
vetsége
med. univ. lat medicus universalis 
’általános orvos’
Medvet. cím Medvetánc 
MEE Magyar Elektrotechnikai Egye
sület
MEE Magyar Életmentő Egyesület 
MEEI Magyar Elektrotechnikai El
lenőrző Intézet
ME ETI Miskolci Egyetem Egészség- 
tudományi Intézet 
MEEZS Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zsinata
MEF munkaerő-felmérés -> LFS 
Mefag cég Mecseki Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság
Mefém cég tört Mechanikai és Fémtö
megcikk Ktsz
MEFESZ tört Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Egyesületek Szövetsége ♦ 
tört Magyar Egyetemisták és Főisko
lások Egységes Szervezete 
MEFHOSZ Magyar Egyetemi és Fő
iskolai Hallgatók Országos Szövetsége 
MEFHOT Magyar Egyetemi és Főis
kolai Hallgatók Országos Tanácsa 
Mefi tört Megyei Földmérési Iroda/ 
Igazgatóság
MEFI tört Mezőgépfejlesztő Intézet 
MEFS Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség 
meg. kát magasabbegység 
m. e. G. ném közg mit eigenem Ge
schäftsbereich ’saját ügykörrel’
MEG orv magnetoenkefalográfia
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MEGA ném cím Marx-Engels Gesamt
ausgabe
ME GÉK Miskolci Egyetem Gépész- 
mérnöki Kar
Megév cég tört Mezőgazdasági Gépal
katrész-ellátó Vállalat 
megf. megfelelő
megh. meghalt ♦ meghatalmazott 
megj. megjelent ♦ megjelentette 
MÉGSZ Magyar Épületgépészek 
Szövetsége
ME GTK Miskolci Egyetem Gazda
ságtudományi Kar
Megyév Megyei Élelmiszer-ellenőrző 
és Vegyvizsgáló Állomás 
M. Egyh. dm  Magyar Egyház 
M. Egyh tört. Vázl. cím Magyar Egy
háztörténeti Vázlatok 
M. Egys. cím Magyar Egység 
M. Egy. Sz. cím Magyar Egyetemi 
Szemle
MÉH Magyar Energiahivatal ♦ Mi
niszterelnöki Hivatal *jog Munkaügyi 
elvi határozatok
ME h.jog miniszterelnöki határozat 
MÉH cég tört Melléktermék- és Hul
ladékhasznosítási Tröszt (ma MÉH 
Nyersanyag-hasznosító Rt.)
MEHIB cég Magyar Exporthitel Biz
tosító Rt.
MEHIK Miniszterelnöki Hivatal In
formatikai Kormánybiztosság 
MÉIF Magyar Élet Ifjúsági Front 
MEIK Magyar Ekvivalencia- és In
formációs Központ 
MEISZ Magyar Elektronikai és In
formatikai Szövetség 
Mej. hol mejuffrouw ’kisasszony’ 
Mejok Magyar Emberi Jogvédő Köz
pont
MEK Magyar Elektronikus Könyvtár 
♦ maximális emissziókoncentráció ♦ 
kém metil-etil-keton

MÉK mezőgazdaság- és élelmiszer
tudományi kar ♦ cím Magyar építőipa
ri katalógus
MEKDSZ tört Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség 
MÉKK Magyar Értelmiségiek Kár
pátaljai Közössége 
Mekofém cég tört Mechanikai Kés, 
Olló és Fémtömegcikk Ktsz 
Mé. Közi. cím Mérésügyi Közlemé
nyek
mél. fr  mélange ’emlékkönyv’
Melb.földr Melbourne (AUS)
M. Elk. cím Magyar Életképek 
mell. melléklet 
mélt. méltóságos
MELTE Magyarországi Egyházi Le
véltárosok Egyesülete 
Mélte Magyar Élelmezésipari Tudo
mányos Egyesület
Mélyépterv cég tört Mélyépítési Ter
vező Vállalat
mem. inf memória ♦ ang memoir ’em
lékirat’
MÉM cím Kari Marx és Friedrich 
Engels Művei
MÉM Magyar Építészeti Múzeum ♦ 
tört Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium
ME MÁK Miskolci Egyetem Műsza
ki Anyagtudományi Kar 
MEMEX ang inf memory extension 
’memóriabővítés’
ME MFK Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar 
M. Emil. cím Magyar Emléklapok 
MÉMNVSZ tört Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium Növény
védő Szolgálata
MEMOR magyar egységes monito
ringrendszer
MÉMOSZ Magyar Építőmunkások 
Országos Szövetsége
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MEMSZ tört Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium szabványa 
MLÉMTE sport tört Miskolci Építők 
Munkás Testedző Egylet 
Men lat csili Mensa ’Tábla-hegy’
Men. cím Menora
MENA ang Middle East News
Agency (egyiptomi hírügynökség)
M. Eng. ang Master of Engineering 
(középfokú műszaki egyetemi diploma) 
mens, tört mensevik ♦ tört mensevizmus 
MENSZT Magyar ENSZ Társaság 
MEO minőség-ellenőrző osztály 
MEOE Magyar Ebtenyésztők Orszá
gos Egyesülete
MEOSZ Mozgáskorlátozottak Egye
sületeinek Országos Szövetsége 
MEOT Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa 
MEP megyei egészségbiztosítási 
pénztár ♦ ang Member of European 
Parliament ’Európai Parlament tagja’ 
♦ ang Midwest Airlines (amerikai lé
gitársaság) ♦ lat Societas Parisiensis 
Missionum ad Exteras Gentes (párizsi 
missziós szeminárium)
MEP Magyar Érdek Pártja ♦ tört Ma
gyar Élet Pártja
MEPAR mezőgazdasági parcellaazo
nosító rendszer
MEPC ang Marine Environment Pro
tection Committee ’Tengeri Környe
zetvédelmi Bizottság’ 
m er.fr mercredi ’szerda’ ♦ ol marcole- 
di ’szerda’
MERA Magyar Evangéliumi Rádió 
Alapítvány
mere, ang merchantable ’eladható’ ♦ 
fr  mercantile ’kereskedelmi’ 
Mercosur sp Mercado Común del Sur 
’Dél-amerikai Kereskedelmi Közösség’ 
MERF Magyar Egyesített Repülésirá
nyító Főnökség

Merk. Ung. ném cím Merkur von Un
garn
Mérlab tört Méréstechnikai Központi
Kutatólaboratórium
mérs. ell. tört mérsékelt ellenzék,
mérsékelt ellenzéki
MERT Minőség-ellenőrző Rt.
mém. mérnök, mérnöki
mért. mértan, mértani
M. Ért. cím Magyar Értesítő
Mes [Me]/r Maitres ’urak’
MES ang Mesaba Airlines (amerikai 
légitársaság)
MES Magyar Értelmi Fogyatékosok 
Sportszövetsége
MESE Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Sajtó Egyesület
MESZSZ Magyar Ebtenyésztő Szer
vezetek Szövetsége 
mest. mesterséges
MESZ Magyar Egyesületek Szövetsé
ge ♦ Magyar Ellenállók Szövetsége ♦ 
sport Magyar Evezősszövetség 
MÉSZ Magyar Édességgyártók Szö
vetsége ♦ Magyar Építőművészek Szö
vetsége ♦ Munkanélküliek Érdekvé
delmi Szervezete
Meszhart cég tört Magyar-Szovjet 
Hajózási Rt.
MESZK Magyar Egészségügyi Szak
dolgozói Kamara
Mészöv tört Megyei Fogyasztási Szö
vetkezetek Szövetsége 
MESZTIK Megyei Egészségügyi Szer
vezési, Tervezési és Információs Központ 
met. meteorológia, meteorológiai 
Met orv metionin
MET Magyar Egészségügyi Társaság 
♦ Magyar Elektronikus Tőzsde ♦ Ma
gyarországi Evangéliumi Testvérkö
zösség
MÉTE Magyar Élelmiszer-ipari Tu
dományos Egyesület
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METESZ -» MTESZ [METESZ] 
Metész Mezőgazdasági Termelők Ér
dekvédelmi Szövetsége 
METJ Mezőgazdasági és erdészeti 
termékek jegyzéke 
metod. metodika, metodikai 
metodol. metodológia, metodológiai 
Met. R. ang Metropolitan Railway ’fő
városi vasút’) 
metrop. metropolita 
metsz, metszet
METSAT ang meteorological satel
lite ’meteorológiai műhold 
MEU ang inf memory unit ’memória-
egység’
MEUSZ Magyar Elektronikus Újság
írók Szövetsége 
Mex.földr Mexico City 
MEX gk Mexikó ♦ orsz Mexikó 
M. Exl. cím Magyar Exlibris 
Mev. hol mevrouw ’asszony’
MeV fiz  megaelektronvolt 
MEV cég tört Mikroelektronikai Vál
lalat
m. év múlt év
MEV cég tört Mecseki Ércbányászati 
Vállalat
MÉVI Magyar Élelmiszer-ellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet 
MEVISZ Magyarországi Evangélikus 
Ifjúsági Szövetség
MÉVSZ Magyar Élet- és Vízimentő 
Szövetség
mez. ol zene mezzo ’közép, fél’
MEZ ném mitteleuropäische Zeit ’kö
zép-európai idő’ -» CET -> HEC 
Mezipszolg cég tört Mezőgazdasági 
Ipari Szolgáltató Ktsz.
Mezőg. Múz. Évk. cím Magyar Mező- 
gazdasági Múzeum Évkönyve 
Mezőgép cég tört Mezőgazdasági Gép
gyártó és Szolgáltatóvállalat
mf. mikrofilm ♦ ang microfilm ’mik

rofilm’ ♦ ol zene mezzoforte ’közép
erősen’
m. f. mint fent ♦ lat orv misce fiat ’ke
verd, hogy legyen...’
Mf. ném cím Die Musikforschung 
Mf. [Mfold]/ó7<ir Mátyásföld 
MF tört Magyar Front ♦ tört Márciusi 
Front
MF [M. Figy.] cím Magyar Figyelő 
M. F. ang nyomd machine finished 
’gépsima papír’ ♦ fr  marque de fab- 
rique ’gyári védjegy’
M. F. [M. Fór.] cím Magyar Fórum 
MFA Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 
MFA -> MTA MFA [MFA]
M. F. A. [MFA] ang Master of Fine 
Arts (középfokú művészeti diploma) 
MFAG ang medical first aid guide 
’orvosi elsősegélynyújtási útmutató’ 
MFáMK Móra Ferenc Általános Mű
velődési Központ
MFAV millenniumi földalatti vasút 
MFB cég Magyar Fejlesztési Bank Rt. 
MFC sport tört Magyar Futball Club ♦ 
sport tört Műegyetemi Futball Club ♦ 
ang inf Microsoft foundation classes 
’Microsoft alapítói osztályok’ ♦ ang 
nyomd machine finished coated ’gép
sima mázolt papír’ 
mfd mérföld
mfd. ang manufactured ’gyártott’ 
MFE Magyar Feltalálók Egyesülete 
M. Felsőokt. cím Magyar Felsőok
tatás
MFF ang közg money market fund
’pénzpiaci alap’
mfg. ang manufacturing ’gyári’
MfG ném mit freundlichen Grüßen 
’baráti üdvözlettel’
MFI cég Magyar Filmiroda Rt.
M. Figy. -> MF [M. Figy.]
MFK műszaki főiskolai kar ♦ művé
szeti főiskolai kar
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MFKI Műszaki Fizikai Kutatóintézet 
MFLD ang inf message field ’üzenet
mező’
Mflops ang inf million floating point 
operations per second ’millió lebegő
pontos utasítás/másodperc’
MFM tört Magyar Függetlenségi 
Mozgalom ♦ ang inf modified frequen
cy modulation ’módosított frekven
ciamoduláció’
MFMPK tört Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 
MFN tört Magyar Függetlenségi Nép
front ♦ ang közg most favoured nation 
’a legnagyobb kedvezményben része
sülő nemzet’
MFO ang kát multinational forces 
and observers ’többnemzetiségű erők 
és megfigyelők’
M. Fór. -» M. F. [M. Fór.]
Mfóld -> Mf. [Mfóld]
MFOM cím Móra Ferenc Összegyűj
tött Művei
m. f. p. lat orv misce fiat pulvis ’ke
verd, hogy por legyen’
MFP Magyar Függetlenségi Párt ♦ 
ang nyomd machine finished pigmen
ted ’gépsima pigmentált papír’ 
mfr. ang manufacturer ’gyártó’
MFR cím Magyar Folyóiratok Reper
tóriuma ♦ ang közg maximum finan
cial requirement ’maximális pénzügyi 
igény’
MFRT cég tört Magyar Királyi Fo
lyam- és Tengerhajózási Rt.
MFS ném Ministerium für Staatssi
cherheit ’Állambiztonsági Miniszté
rium’
m. f. sol. lat orv misce fiat solutio ’ke
verd, hogy oldat legyen’
MFSC lat Congregatio Missionario- 
rum Filiorum Sanctissimi Cordis Iesu 
’Jézus Szent Szívének Missziós Fiai’

MFSZ Magyar Faluszövetség ♦ Ma
gyar Franchise-szövetség ♦ sport Ma
gyar Fallabdaszövetség ♦ cím Magyar 
Filozófiai Szemle ♦ sport Magyar 
Floorballszövetség 
mfszt. [magasfszt.] magasföldszint 
M Ft millió forint 
MFT Magyar Filozófiai Társaság ♦ 
Magyar Földrajzi Társaság ♦ Magyar 
Földtani Társulat ♦ ang inf master file 
table ’fő állománytáblázat’
MFTE Magyar Fordítók és Tolmá
csok Egyesülete
MFTR cég tört Magyar Folyam- és 
Tengerhajózási Rt.
MFTTT Magyar Földmérési, Térké
pészeti és Távérzékelési Társaság 
M. Fut. cím Magyar Futár 
M. Fűz. cím Magyar Füzetek 
mg milligramm
mg. mezőgazdaság, mezőgazdasági 
Mg fiz  megagramm ♦ vegyj magnézium 
Mg. lat magister ’magiszter’
MG cím Magyar Grafika ♦ ném cég 
Metallgesellschaft AG ♦ ang nyomd 
machine glazed ’egyoldalt fényezett 
papír’
M. G. ang Major-General ’vezérőr
nagy’ ♦ ang nyomd machine glazed 
’kromó’ (egy oldalt mázolt papír) ♦ 
fr  közg marque de garantie ’garancia
jegy’
M. Gazd. cím Magyar Gazda
M. Gazdassz. H. cím Magyar Gazd-
asszonyok Hetilapja
MGB or tört Minyisztyersztvo Goszu-
darsztvennoj Bezopasznosztyi ’Állam-
biztonsági Minisztérium’
mge. ang message ’üzenet’
MGE Magyar Gépjárműimportőrök 
Egyesülete
M. Gén. cím Magyar Géniusz 
Mg. Ért. cím Mezőgazdasági Értesítő
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MGF Magyar Golfszövetség ♦ val ma-
dagaszkári frank
mgh. magánhangzó
MGH lat cím Monumenta Germaniae
Historica
MGI Magyar Gallup Intézet 
MGK Magyar Gazdasági Kamara ♦ 
mezőgazdasági gépészmérnöki kar 
MGKI -> MTA MG KI [MGKI]
MGL gk Mongólia ♦ orsz Mongólia ♦ 
ang MIAT Mongolian Airlines (mon
gol légitársaság)
MGM cég Magyar Gördülőcsapágy 
Művek ♦ ang cég Metro-Goldwyn- Ma
yer Inc. (amerikai filmstúdió)
MGOE Magyar Gépjármű-kereske
dők Országos Egyesülete 
M. G. P. Molnár Gál Péter 
mgr. ang manager ’menedzser’
Mgr [Mggr]/r Monseigneur (főméltó
ságok megszólítása)
Mgr ang monseigneur ’főtisztelendő’ 
MGr. cím Magyar grammatika 
MGSS lat cím Monumenta Germa
niae Historica. Scriptores 
MGSz. cím Magyar Gazdaságtörténe
ti Szemle
MGSZ Magyar Geológiai Szolgálat ♦ 
tört Magyar Gazdaszövetség 
mgt. ang management ’igazgatóság, 
vezetőség’
mgtsz mezőgazdasági termelőszövet
kezet
MGU or Moszkovszkij Goszudarszt- 
vennij Unyiverszityet imenyi Lomo- 
noszova ’Moszkvai Állami Lomono
szov Egyetem’
MGX ang Montenegro Airlines (jugo
szláv légitársaság)
MGY magyar gyümölcs 
MGYK Magyar Gyógyszerészkamara 
MGKE Magyarországi Görögök Kul
turális Egyesülete

MGYM Magyarországi Gyermekba
rátok Mozgalma
M. Gyógyped. cím Magyar Gyógype
dagógia
MGYOSZ Munkaadók és Gyáripa
rosok Országos Szövetsége 
MGYSZ Munkaadók és Gyáriparo
sok Szövetsége
MGYT Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság
mh. megállóhely ♦ munkahely 
m. h. magyar hold 
MH Magyar Honvédség 
MH. cím Magyar Hírlap 
MHA Magyar Hospice Alapítvány 
MHB Magyar Helsinki Bizottság ♦ 
cég Magyar Hitelbank Rt.
MHBK Magyar Harcosok Bajtársi 
Közössége
MHC orv major hisztokompatibilitási 
antigén ♦ sport Magyar Hockey Club 
mhd. ném nyelv mittelhochdeutsch 
’középfelnémet’
MHD cég Magyar Hajó- és Darugyár 
♦ fiz  magnetohidrodinamika 
MHE Magyar Híradástechnikai 
Egyesület
M. Hel. cím Magyar Helikon 
MHEOE Magyarországi Hovawart 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete 
MHH lat cím Monumenta Hungáriáé 
Historica
MHHA lat cím Monumenta Hungá
riáé Historica. Acta extera 
MHHD lat cím Monumenta Hungá
riáé Historica. Diplomataria 
MHHS lat cím Monumenta Hungá
riáé Historica. Scriptores 
M. Hírm. cím Magyar Hírmondó 
M. Hím. cím Magyar Hírnök 
MHK cég Magyar Hivatalos Közlöny- 
kiadó Kft. ♦ cím A magyar honfoglalás 
kútfői ♦ tört Munkára, Harcra Kész
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(ifjúsági mozgalom) ♦ sport tört Mun
kára, Harcra Kész (egyesület)
MHLL Magyar Hivatásos Labdarúgó
liga
MHM lat Societas Missionariorum 
Sancti Joseph de Mill Hill ’Mill Hill-i 
Szent József Missziós Társulat’
MHP magyar háztartáspanel ♦ kát 
Magyar Honvédség Parancsnoksága ♦ 
tör Milliyetci Haraket Partisi ’Nemze
ti Mozgalom Pártja’ (török politikai 
párt)
MHR magyar hangszóró rendszerek 
M. H. R. Member of the House of 
Representatives ’a Képviselőház 
tagja’
MHS sport tört Magyar Honvédelmi 
Sportszövetség
MHS KLK sport tört Magyar Honvé
delmi Sportszövetség Központi Lö
vész Klub
MHSZ Magyar Hoki (Gyeplabda) 
Szövetség ♦ Magyar Honvédelmi Szö
vetség ♦ Magyarországi Horvátok Szö
vetsége
MHTML ang inf MIME encapsula
tion of aggregate HTML documents 
’teljes HTML-dokumentumok 
MIME-beágyazása’
MHSSZ Magyar Hegy- és Sportmá
szó Szövetség
MHT Magyar Hidrológiai Társaság 
MHTE Magyar Hegesztéstechnikai 
és Anyagvizsgálati Egyesülés 
MHTSZ Magyar Hosszútávúszó Szö
vetség
MHTT Magyar Hadtudományi Tár
saság
MHV cég tört Magyar Hanglemez- 
gyártó Vállalat
MHVSZ tört Magyar hűtőipar-válla- 
lati szabvány 
Mhz fiz  megahertz

mi. —> m. [mi.]
Mi. ném Mittwoch ’szerda’
M. I. cím Magyar Ifjúság ♦ ang marine 
insurance ’tengeri biztosítás’
MI mesterséges intelligencia ♦ mű
szaki irányelv ♦ orv miokardiális in
farktus ♦ ang malfunction indicator 
’zavarjelző’ ♦ ang multiple inheritance 
’többszörös öröklődés’ ♦ lat Ordo Cle- 
ricorum Regularium Ministrantium 
(kamillánusok)
MI5 ang Military Intelligence 5 (brit 
katonai elhárító szervezet)
MI6 ang Military Intelligence 6 (brit 
katonai hírszerző szervezet)
MIA ang Macedonian News Agency 
(macedón hírügynökség)
MIB ang inf management information 
base ’felügyeleti információbázis’ 
MIBE Magyar Információbrókerek 
Egyesülete
MIBT Magyar-Izraeli Baráti Társaság 
MIBTEL (olasz tőzsdeindex)
Mic lat csili Microscopium ’Mikrosz
kóp’
MIC ang inf medium interface con
nector ’közeginterfész-csatoló’ ♦ ang 
inf message integrity check ’üzenet 
épségének ellenőrzése’ ♦ lat Congre- 
gatio Clericorum Regularium Maria- 
norum (mariánusok)
MICA angpszich mentally ill chemi
cal abuser ’elmebeteg szerfogyasztók’ 
Mich./ö/dr Michigan (USA) 
micon ang nyomd motion icon ’mozgó 
ikon’
MICR ang inf magnetic ink character 
recognition ’mágnestintás karakter- 
felismerés’
MICS megyei irányító csoport 
MIDAS ang kát missile defense/de- 
tection alarm system ’rakétaelhárító 
védelmi/riasztó műholdrendszer’
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MIDEM fr  Marché International du 
Disque et de l’Édition Musicale 
’Könnyűzenei Hanglemezek és Zene
műkiadók Nemzetközi Vására’
MIDI ang inf musical instrument di
gital interface ’hangszerek digitális 
csatolója’
mid rés ang nyomd middle resolution 
’közepes felbontás’
MIÉ Magyar Iparjogvédelmi Egyesü
let ♦ Magyar Iparművészeti Egyetem 
MIEFHOE tört Magyar Izraelita 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Or
szágos Egyesülete 
miEl mat minimális elem 
MIENK tört Magyar Impresszionis
ták és Naturalisták Köre 
MIÉP Magyar Igazság és Elet Pártja 
Miért Magyar Ifjúsági Értekezlet 
MIESZ Magyar Ifjúsági Eszperantó 
Szövetség
MIF tört Magyar Iparművészeti Főis
kola ♦ ang orv macrophage inhibitory 
factor ’makrofágvándorlást gátló faktor’ 
MÍG rep Mikojan és Gurevics 
MIGA ang Multilateral Investment 
Guarantee Agency ’Nemzetközi Be
fektetésbiztosító Ügynökség’
Migért cég Műszer- és Irodagép-érté
kesítő Vállalat (íma Rt.)
MIGs ang közg main industrial grou
pings ’főbb ipari csoportok’
MIGSZ Magyar Ingatlangazdálkodók 
Szövetsége
MIHő cég Miskolci Hőszolgáltató 
MIIB cím A magyar irodalom és iro
dalomtudomány bibliográfiája 
MIK Budapesti Munkaerő-piaci In
tervenciós Központ ♦ Magyar Ifjúsági 
Kamara ♦ maximális imissziókon- 
centráció ♦ műszaki informatikai kar 
MIKEFE tört Magyar Izraelita Kéz
mű- és Földművelési Egyesület

MIKI Méréstechnikai Informatikai 
Kutató és Innovációs Rt. ♦ Műszeripa
ri Kutatóintézet 
MIKI -» MKJ [MIKI]
MIKICS Magyar írószövetség Kár
pátaljai írócsoportja 
MIKIK Magyar-Izraeli Kereskedel
mi és Iparkamara
MI KM cím Magyar Ipari és Környe
zetvédelmi Magazin 
MIKOSZ Magyar Ipari Konszernek 
Országos Szövetsége 
MIKÖV cég tört Mezőgazdasági Ipari 
Közös Önálló Vállalat 
M. írod. Közi. cím Magyar Irodalmi 
Közlemények
MIKSZ Magyar Ifjú Keresztényde
mokraták Szövetsége ♦ cég tört Művé
szek, írók, Kutatók Szövetkezete 
mil. ang military ’katonai’ ♦ ném mili
tärisch ’katonai’
Mii.földr Milano ’Milánó’ (I)
MIL munkavállalói igazolási lap 
Mi L. cím A Mi Lapunk 
MILNET ang inf military network 
’katonai hálózat’
MIM cég tört Magnezitipari Művek 
MIMD ang inf multiple instruction 
multiple data stream processing 
’többszálú utasítás- és adatáramlás’ 
MIME Magyar Ifjúsági Menedzser
egylet ♦ ang in f multipurpose Internet 
mail extensions ’többcélú internetes 
levelezőki tér j esztés’
MIMOSZ tört Munkások Irodalmi és 
Művészeti Országos Szövetsége 
min lat minimum ’legkevesebb ♦ lat 
minutum ’perc’
min. miniszter, miniszteri ♦ miniszté
rium, minisztériumi ♦ minimum ♦ ang 
mineral ’ásványi’ ♦ ang mining ’bányá
szat’ ♦ ang minute ’perc’ ♦ fr  ministére 
’minisztérium’ ♦ lat minimális ’legalább’
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Min. cím Minerva 
mind. ném mindestens ’legalább’ 
MIND1 chat mindegy 
Mind. Gyűjt, cím Mindenes Gyűjte
mény
MINI ang inf minicomputer ’miniszá
mítógép’
M inlnf lat Ordo Clericorum Regula- 
rium Ministrantium Infirmis (kamil- 
lánusok)
MINK Magyarországi Ifjú Németek 
Közössége
M inn. földr Minnesota (USA) 
MINOSZ tört Magyar Izraelita Nők 
Országos Szövetsége 
min. oszt. főn. tört minisztériumi osz
tályfőnök
MINők Magyar Internetező Nők 
Egyesülete
MINSZ tört Magyar Ifjúság Nemzeti 
Szövetsége ♦ tört Magyar Ifjúság Népi 
Szövetsége
min. tan. tört minisztériumi tanácsos 
M. Int. Értek, cím A Magyar Intézet 
Értekezései
Mio. ném Million ’millió’
MIOCB ang master input output 
control block ’elsődleges bemeneti
kimeneti vezérlőblokk’
MIOI tört Magyar Izraeliták Országos 
Irodája
MIOK Magyar Iparszövetség Okta
tási Központ ♦ tört Magyar Izraeliták 
Országos Képviselete 
MIOT tört Magyar Ifjúság Országos 
Tanácsa
MIÖG ném cím Mitteilungen des Ins
tituts für Österreichische Geschicht- 
forschung
MIÖM cím Madách Imre Összes 
Művei
m. i. p. lat múltúm in parvo ’nagy a 
kicsiben’

M. Ip. cím Magyar Ipar 
M. Iparm. cím Magyar Iparművészet 
M. Ipart, cím Magyar Ipartörténet 
MIPI tört Magyar Izraeliták Pártfogó 
Irodája
MIPIKT Modernizációs és Integrá
ciós Projektiroda Kht 
MIPS ang inf million instructions per 
second ’millió utasítás/másodperc’ 
MIR minőségirányító rendszer ♦ cím 
Magyar Irodalmi Ritkaságok 
MIRAS ang közg mortgage interest 
relief at source ’jelzálog utáni kamat
adó enyhítése’
M. írás cím Magyar írás 
Mirköz cég tört Műszer, Irodai és 
Közszükségleti Cikkeket Gyártó és 
Javító Kisipari Termelő Szövetkezet 
M. írod. Szvgy. cím Magyar irodalmi 
szöveggyű j temény
M. írók Fűz. cím Magyar írók Füzetei 
MIRT méréstechnika és információs 
rendszerek tanszék 
MIRV ang kát multiple independently 
targeted reentry vehicle ’több önálló 
célra irányítható visszatérő jármű’ 
MIS ang management information 
system ’vezetői információs rendszer’ 
Mis/r marquis ’márki’ 
mise. ang miscellaneous ’különféle’ ♦ 
ang miscellany ’keverék’ ♦ lat miscel- 
lanae ’kisebb közlemények’
Mise/r  marquise ’márkinő’ ♦ fr  közg 
merchandise ’áru’
MISI sport Miskolci Sportiskola
Miss ang kisasszony
Miss, földr Mississippi (USA)
MISZ Magyar Innovációs Szövetség ♦ 
tört Magyar Ifjúsági Szövetség ♦ tört 
Marxista Ifjúsági Szövetség 
missz. misszió, missziós 
misszión, misszionárius 
MÍSZ sport Magyar íjászszövetség
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MISZK Magyar Igazságügyi Szak
értői Kamara
MISZOT tört Magyarországi Ifjúsági 
Szervezetek Országos Tanácsa 
MISZSZ Magyarországi Ifjúsági 
Szállások Szövetsége 
miszt. misztika ♦ misztikum ♦ misz
tikus
mit. mitológia, mitológiai ♦ lat mitis 
’szelíd, enyhe’
MIT cím A magyar irodalom történe
te (szleng Spenót) ♦ ang Massachusetts 
Institute of Technology (bostoni mű
szaki egyetem)
MITA Magyar Idegenforgalmi és Te
rületfejlesztési Egyesület 
Mitarb. ném Mitarbeiter ’munkatárs’ 
MITE Magyar Internettársaság Egye
sület
M. It. Értek, cím Magyar Irodalom
történeti Értekezések 
MItF cím Magyar Irodalomtörténet 
Forrásai
Mitgl. ném Mitglied ’tag’
MITS magyar információs társada
lom stratégia
Mitt. ném Mitteilung ’közlemény’ 
Mitverf. ném Mitverfasser ’társszerző’ 
Mitw. ném Mitwirkung ’közremű
ködés’
MIUFOE Magyar Internetes UFO 
Egyesület
MIUSZ Magyar Irodalomutálók Szö
vetsége
M iUt. cím A Mi Utunk 
Mivíz cég Miskolci Vízművek Rt. 
MIVK Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
mixt, ang mixture ’keverék’ ♦ lat orv 
mixtúra ’keverék’
M. Izr. cím Magyar Izraelita 
MJ cím Magyar Jog ♦ fiz  megajoule 
MJBT Magyar-Japán Baráti Társa
ság

MJC ang Majestic Air (zimbabwei lé
gitársaság) ♦ fr  Mouvement de la Jeu- 
nesse Communiste ’Kommunista If
júsági Mozgalom’
MJCS Magyar Jövő Csoport 
MJD cím Munkaügyi döntvénytár ♦ 
ang csili Modified Julian Day ’Módo
sított Julián-nap’
MJE Magyar Jogászegylet ♦ Magyar- 
országi Jogsértettek Egyesülete 
MJJSE sport Miskolci Jegesmedvék 
Jégkorong-sportegyesület 
MJM cím Magyar jogszabályok muta
tója
M. Jogegyl. Sz. cím Magyar Jogász
egyleti Szemle 
M. Jöv. cím Magyar Jövendő 
M. Jövő cím Magyar Jövő 
MJPEG ang inf motion JPEG ’mozgó 
JPEG’ 
mjr. major
MJSSZ sport Magyar Jet-Ski Szövetség
MJSZ Magyar Jogászszövetség ♦ sport
Magyar Jégkorongszövetség ♦ sport
Magyar Judoszövetség
mjv. megyei jogú város
MJVSZ tört Megyei Jogú Városok
Szövetsége
mk. mérnök, mérnöki ♦ munkaközös
ség, munkaközösségi 
m .K . ném mit Kosten ’költséggel’
Mk. cím Magyarok 
MK Magyar Köztársaság ♦ mérnöki 
kar ♦ modellező klub ♦ művészeti kar 
♦ cím Magyar Könyvtár ♦ cím Magyar 
Közigazgatás ♦ gk Macedónia *jog 
munkaügyi kollégium *pszich mentá
lis kor —> MA ♦ sport Magyar Kupa ♦ 
sport motorosklub
MK [M. Közi.] cím Magyar Közlöny 
MKA Magyar Könyv Alapítvány ♦ 
Magyar Környezetvédelmi Alap ♦ ang 
MK Airlines (brit légitársaság)
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MKAB Magyar Köztársaság Alkot
mánybírósága
M. Kát. Sz. cím Magyar Katonai 
Szemle
MKB cég Magyar Külkereskedelmi 
Bank Rt.
M. Kbarátok Diár. dm Magyar 
Könyvbarátok Diáriuma 
MKBSZ Magyar Könnyűbúvár-szö
vetség
MKBT Magyar Karszt és Barlangku
tató Társulat ♦ Magyar-Kínai Baráti 
Társaság
MKD orsz Macedónia 
MKDH szik Madarské Krestansko- 
Demokratické Hnutie ’Magyar Ke
reszténydemokrata Mozgalom’
-> MKDM
MKDM Magyar Kereszténydemokra
ta Mozgalom -» MKDH 
MKDSZ Magyar Kereszténydemok
rata Szövetség ♦ munkaügyi közvetí
tői és döntőbírói szolgálat 
MKE Magyar Kémikusok Egyesülete 
♦ Magyar Könyvtárosok Egyesülete ♦ 
Magyar Képzőművészeti Egyetem ♦ 
tört Pest-Budai Munkásképző Egylet 
MKEH Magyar Kereskedelmi és En
gedélyezési Hivatal 
M. Kém. F. cím Magyar Kémiai Fo
lyóirat
M. Kém. L. cím Magyar Kémikusok 
Lapja
M. Kép. Ujs. cím Magyar Képes Újság 
M. Képz. cím Magyar Képzőművész 
M. Kert. cím Magyar Kertész 
MKF tört Magyar Képzőművészeti 
Főiskola
MKFE Magyar Közúti Fuvarozók 
Egyesülete 
mkg méterkilogramm 
MKGI Miniszterelnökség Közbeszer
zési és Gazdasági Igazgatósága

MKH megyei közigazgatási hivatal ♦ 
cím A Magyar Köztársaság helység- 
névtára
M. Kház dm Magyar Könyvesház 
MKI Magyar Közigazgatási Intézet 
MKIC Magyar Kulturális Informá
ciós Centrum
MKIE Magyar Keresztény Internet- 
egyesület
MKIH Magyar Köztársaság Informá
ciós Hivatala -> IH 
MKIK Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara
MKIK GVI MKIK Gazdaság- és Vál
lalkozáselemzési Intézet 
MKISZ Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége 
MKI OMI Magyar Közigazgatási In
tézet Oktatási és Módszertani Igazga
tósága
m. kir. magyar királyi 
M. Kis. cím Magyar Kisebbség 
MKIT Miasszonyunkról nevezett Ka
locsai Iskolanővérek Társulata 
MKJ [MIKI] héb Miflaga Kommu- 
nisztit Jiszrael ’Izrael Kommunista 
Pártja’
MKK Magyar Kézműveskamara ♦ 
Magyar Könyvklub ♦ magyar közigaz
gatási kar ♦ Magyar Közlekedési Klub
♦ Magyar Kulturális Kamara ♦ mező- 
gazdasági és környezettudományi kar
♦ cég Magyar Követeléskezelő Rt. ♦ 
cím Magyar költészet kincsestára ♦ cím 
Magyar közélet kézikönyve *jap cég 
Mitsubishi Kakoki Kaishi
MKKE Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete ♦ tört 
Marx Károly Közgazdasági Egyetem 
MKKL Méréstechnikai Központi 
Kutatólaboratórium 
MKKSZ Magyar Kábeltelevíziós és 
Kommunikációs Szövetség ♦ Magyar
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Köztisztviselők és Közalkalmazottak 
Szakszervezete ♦ sport Magyar Kajak
kenu Szövetség
MK1 cím Magyar Klasszikusok 
MKL cím Magyar katolikus lexikon 
MKLSZ sport Magyar Kézilabda
szövetség
MKM cég Magyar Kábelművek Rt. ♦ 
tört Művelődési és Közoktatásügyi 
Minisztérium
MKME Magyar Kockázati- és Ma
gántőke Egyesület 
MKMK Magyar Koraszülöttmentő 
Közalapítvány ♦ Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ 
MKN ang Mekong Airlines (kambo
dzsai légitársaság)
MKNE Magyarországi Katolikus Né
metek Egyesülete
MKO ang/arab Mujahedin-e Khalq 
Organization ’Népi Mudzsahedin 
Szervezet’
MKOE Magyar Könyvelők Országos 
Egyesülete
MKOGY Magyar Köztársaság Or
szággyűlése
M. Kórus cím Magyar Kórus 
MKOSZ sport Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége ♦ tört Magyar 
Közalkalmazottak Országos Szövet
sége
MKOTE Magyar Közbeszerzési Ok
tatói és Tanácsadói Egyesület 
MKO monetáris kompenzációs össze
gek -» MCAs
MKÖM cím Mikes Kelemen Összes 
Művei ♦ cím Mikszáth Kálmán Összes 
Művei
M. Középisk. dm Magyar Középis
kola
M. Közg. dm Magyar Közgazda
M. Közi. -» MK [M. Közi.]
M. Közt. Magyar Köztársaság

mkp fiz méterkilopond 
MKP Magyar Koalíció Pártja (politi
kai párt Szlovákiában) -> SMK ♦ tört 
Magyar Kommunista Párt ♦ ném Ma- 
rineküstenpolizei ’Tengerészeti Parti 
Rendőrség’
MKPK Magyar Katolikus Püspöki 
Kar
MKPP Magyar Kisgazda- és Polgári 
Párt
MKR cég Magyar Katolikus Rádió Rt. 
M. Kr. cím Magyar Kritika 
MKRSZ Magyar Közterületireklám
szövetség
MKS méter-kilopond-szekundum 
(mértékrendszer)
MKSA méter-kilogramm-szekun- 
dum-amper (mértékrendszer)
MKSI tört Magyar Királyi Sportorvo
si Intézet
MKsz. dm Magyar Könyvszemle 
MKSZ Magyar Kábelkommunikációs 
Szövetség ♦ Magyar Képzőművészek 
Szövetsége ♦ Magyar Kórházszövetség 
♦ Magyar Könyvszakmai Szövetség ♦ 
Magyar Középiskolások Szervezete ♦ 
Magyar Kulturális Szövetség ♦ Ma
gyar Külgazdasági Szövetség ♦ sport 
Magyar Karate-szakszövetség ♦ sport 
Magyar Kendoszövetség ♦ sport Ma
gyar Korcsolyaszövetség ♦ sport tört 
Magyar Kerékpáros-szövetség ♦ tört 
Munkás-Kultúrszövetség 
MKSSZ sport Magyar Kerékpárspor
tok Szövetsége
MKSZI Miasszonyunkról nevezett 
Kalocsai Szegény Iskolanővérek 
mkt. ang market ’piac’
MKT Magyar Közéleti Társaság ♦ 
Magyar Közgazdasági Társaság ♦ Ma
gyar Külügyi Társaság *jog Munka
ügyi Kollégium Tanácselnöki Érte
kezlete
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MKTF tört Magyar Királyi Testneve
lési Főiskola
MKU ang Aloha Island Air (amerikai 
légitársaság)
M. Kult. cím Magyar Kultúra 
M. Kultsz. dm Magyar Kultúrszemle 
MKÜ Magyar Köztársaság Ügyész
sége
M. Külp. Evk. cím Magyar Külpoliti
kai Évkönyv
MKUSZ Magyarországi Kommuni
kációs Ügynökségek Szövetsége 
MKV cég Miskolci Közlekedési Válla
lat Rt.
MKVE Magyar Környezetvédelmi 
Egyesület
MKVK Magyar Könyvvizsgálói Ka
mara
M. Kvker. Evk. cím Magyar Könyvke
reskedők Évkönyve 
M. Kvszet. cím Magyar Könyvészet 
MKVT Magyarországi Klinikai Vizs
gálatszervezők Társasága 
MKZSSZ tört Magyarországi Keresz
tény Zsidók Szövetsége 
ml milliliter
m/1 ang more or less ’több vagy kevesebb’ 
ML mechanikai laboratórium ♦ orv 
mieloid leukémia
MLA ang 40-Mile Air (amerikai légi- 
társaság)
MLB ang Major League Baseball 
’Amerikai Baseballszövetség’
MLBE Marcel Loubens Barlangkuta
tó Egyesület
MLBKT Magyar Logisztikai, Beszer
zési és Készletezési Társaság 
MLBSZCS Marcel Loubens Barlang- 
kutató Szakcsoport 
MLBT meleg, leszbikus, biszexuális, 
transzszexuális
MLC ang orv mixed lymphocyte 
culture ’kevert limfocitatenyészet’

mid. ang moulded ’öntött’
MLD orv minimális letális dózis ♦
Air Moldova (moldovai légitársaság) 
Mldg. ném Meldung ’jelentés’
MLE Magyar Lapkiadók Egyesülete 
♦ Magyar Logisztikai Egyesület 
MLEE tört Marxizmus-Leninizmus 
Esti Egyetem 
M. Lél. cím Magyar Lélek 
MLF ang kát multilateral force ’sok
oldalú erő’
Mlgd tört Méltóságod 
MLI cím Magyar Lettre Internatio
nale ♦ orsz Mali
MLK cím A Magyar Líra Klasszikusai 
M. Likőr sport tört Magyar Likőr 
Sport Egyesület
MLL sport Magyar Labdarúgóliga 
Mile [Mlle]/r Mademoiselle ’kisasz- 
szony’
Mlles [M,les]/r  Mesdemoiselles ’kis
asszonyok’
MLKE Martin Luther King Egye
sület
MLLSZ sport Magyar Lótenyésztő- 
és Lovasszervezetek Szövetsége 
MLM ang közg multilevel marketing 
’többszintű termékértékesítés’
MLR orv mixed lymphocyte reaction 
’kevert limfocitareakció’ ♦ ang cím 
Modern Law Review 
MLS ang Major League Soccer ’Ame
rikai Labdarúgó-szövetség’
MLSSZ sport Magyar Lovassportszö
vetség
MLSZ sport Magyar Labdarúgó-szö
vetség
MLSZ JT sport Magyar Labdarúgó
szövetség Játékvezetői Testület 
MLT orsz Málta
MLTSZ Magyar Lovasturisztikai 
Szövetség ♦ Magyar Lovasterápia Szö
vetség
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MLU ang nyelv mean length of utte
rance ’a megnyilatkozás átlagos 
hossza’
MLW ang mean low water ’átlagos 
alacsony vízállás’ 
mm milliméter
mm. nyelv mellékmondat ♦ lat mus- 
culi ’izmok’
m. m. lat mutatis mutandis ’a szüksé
ges változásokkal’
m’M (Földközi-tengeri mérsékelt le
vegőtömeg)
MM cég Mechanikai Művek Rt. ♦ chat 
majd meglátjuk ♦ inf multimédia ♦ 
tört Művelődési Minisztérium ♦ ang 
chat mail me ’írj nekem e-mailt!’ ♦ ang 
nyomd multiple master font/typeface 
’többtengelyes betűkészlet’ ♦ lat So
cietas de Maryknoll pro Missionibus 
Exteris (maryknolli misszionáriusok) 
MM./r messieurs ’urak, uraim’
M. M. ang mercantile marine ’keres
kedelmi tengerészet’ ♦ ang közg money 
market ’pénzpiac’
MMA Magyar Mérnökakadémia ♦ 
Magyar Mozgókép-alapítvány ♦ Ma
gyar Művészeti Akadémia 
MMBH Magyar Műszaki Biztonsági 
Hivatal
MMC ang Monopolies and Mergers 
Commission ’Monopóliumok és Fúzi
ók Bizottsága’ ♦ ang inf multimedia 
communication ’multimédiás kom
munikáció’
MMDA ang közg money market de
posit account ’pénzpiaci betétszámla’ 
MMDSZ Magyar Műsorszóró Dolgo
zók Szakszervezete ♦ Marosvásárhelyi 
Magyar Diákszövetség 
Mme [Mme]/r Madame ’asszony’ 
MME Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület 
M. Méd. cím Magyar Média

Mmes [Mmes]/r Mesdames ’hölgyek, 
hölgyeim’
MMFK műszaki és mezőgazdasági 
főiskolai kar
MMG cég tört Mechanikai Mérőmű
szerek Gyára {ma MMG Am Nova Rt.) 
MMGM Magyar Mezőgazdasági Mú
zeum
MMGMA Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Adattára
MMGM Közi. Magyar Mezőgazdasá
gi Múzeum Közleményei 
MMH Menekültügyi és Migrációs 
Hivatal
mmHg -> Hgmm [mmHg]
MMI Magyar Művelődési Intézet ♦ 
Magyar Menedzsmentintézet ♦ Mező- 
gazdasági Minősítőintézet 
MMIK Megyei Művelődési és Ifjúsá
gi Központ
M. Min. cím Magyar Minerva 
mmk kém munkahelyen megengedett 
maximális koncentráció 
MMK Magyar Mérnöki Kamara 
MMKA Magyar Mozgókép Közala
pítvány
MML cím Magyar Molnárok Lapja 
MMLSZ Magyar Máltai Lovagok 
Szövetsége
MMM -> 3M [MMM]
m. M. n. ném meiner Meinung nach 
’véleményem szerint’
MMNSZ Magyar Munkaadói Szerve
zetek Nemzetközi Együttműködési 
Szövetsége
MMNy. cím A mai magyar nyelv 
MMNyR. cím A mai magyar nyelv 
rendszere
MMNy. cím A mai magyar nyelv 
MMOE Magyar Macskatartók Orszá
gos Egyesülete
MMÖNK Muravidéki Magyar Ön- 
kormányzati Nemzeti Közösség
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MMP orv matrix metalloproteáz ♦ ang 
mixed media publishing Vegyes- 
média-kiadás’
MMPI angpszich Minnesota multi- 
phasic personality inventory ’Min
nesota többdimenziós személyiség
kérdőív’
MMR fiz mágneses rezonancia ♦ ang 
orv mismatch-repair ’bázistévesztés 
javítása’
MMRK sport tört Műegyetemi és Me
zőgazdasági Repülőklub 
MMS sport Magyar Mozgáskorláto
zottak Sportszövetsége ♦ ang multi
média messaging system ’multimé
diás üzenetküldő rendszer’ ♦ ang cég 
Matra Marconi Space 
MMSE sport Magyar Mozgáskorláto
zottak Sportegyesülete 
Mmsz.földr Máramarossziget 
MMSZ Magyar Máltai Szeretetszol
gálat ♦ Magyar Marketingszövetség ♦ 
Magyar Munkaadói Szövetség ♦ Ma
gyarországi Magántisztviselők Szövet
sége ♦ Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálat ♦ sport Magyar Modellező
szövetség
MMT Magyar Minőségtársaság ♦ 
Magyar Nemzeti Tanács ♦ cím Magyar 
művelődéstörténet ♦ cím Millenniumi 
Magyar Történelem (sorozat) ♦ cím 
Millenniumi magyar történet 
MMTE Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület 
MMU ang manned maneuvering unit 
’személyzettel ellátott manőverező 
egység’ ♦ ang inf memory management 
unit ’memóriakezelő egység’
M. Műemlékv. cím Magyar Műem
lékvédelem
M. Mus. cím Magyar Museum 
M. Musa cím Magyar Musa 
M. Múz. cím Magyar Múzeum

M. Múzsa cím Magyar Múzsa 
M. Műh. cím Magyar Műhely 
M. Műv. cím Magyar Művészet 
M. Művtört. Évk. cím Magyar Művé
szettörténeti Évkönyv 
MMX ang inf multimedia extension 
’multimédia-kiterjesztés’
MMV cég Magyar Magánvasút Rt. ♦ 
cég Magyar Műsorszóró Vállalat 
MMVSZ sport Magyar Motorcsónak- 
és Vízisíszövetség
MMZ ang Euroatlantic Airways (por
tugál légitársaság) 
mn. nyelv melléknév 
m. N. ném mit Nachweisen ’névmuta
tóval’ ♦ ném közg mangels Nachfrage 
’kereslet hiányában’
Mn vegyj mangán
MN kém maradék nitrogén ♦ tört Ma
gyar Néphadsereg 
MN -> M. Nemz. [MN]
M. N. cím Magyar Napló 
MNA Magyar Nemzeti Arcvonal ♦ ang 
Merpati Nusantara Airlines (indonéz 
légitársaság) ♦ ang Myanmar News 
Agency (mianmari hírügynökség)
M. Nap cím Magyar Nap 
MNASZ sport Magyar Nemzeti Autó
sport-szövetség
MNB Magyar Nemzeti Bank ♦ cím 
Magyar nemzeti bibliográfia ♦ 
cím Magyar néprajzi bibliográfia ♦ 
tört Magyar Nemzeti Bizottmány ♦ 
ang MNG Cargo Airlines (török légi- 
társaság)
MNB IKB cím Magyar nemzeti bibli
ográfia. Időszaki kiadványok bibliog
ráfiája
MNB KB cím Magyar nemzeti bibli
ográfia. Könyvek bibliográfiája 
MNB KMH cím Magyar nemzeti bib
liográfia. Külföldön megjelenő hun- 
garicumok
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MNB tv. jog törvény a Magyar Nem
zeti Bankról
MNB VMSE sport tört Magyar Nem
zeti Bank Vörös Meteor Sport Egye
sület
MNB ZB cím Magyar nemzeti bibli
ográfia. Zeneművek bibliográfiája 
MNC ang multinational corporation 
’nemzetközi szervezet’
MNDDSZ tört Magyarországi Német 
Dolgozók Demokratikus Szövetsége 
MNDSZ tört Magyar Nemzeti Diák- 
szövetség ♦ tört Magyar Nők Demok
ratikus Szövetsége
M. Nemz. [MN] cím Magyar Nemzet 
M. Népi. cím Magyar Néplap 
M. Népny. cím Magyar Népnyelv 
M. Népz. L. cím Magyar Népzenészek 
Lapja
MNFA Magyar Nemzeti Filmarchí
vum
MNFF tört Magyar Nemzeti Függet
lenségi Front
MNFFB tört Magyar Nemzeti Felke
lés Felszabadító Bizottsága 
MNFI Magánvállalkozó Nemzetközi 
Fuvarozók Ipartestülete 
MNFP tört Mongol Népi Forradalmi 
Párt
MNFZ Magyar Nemzeti Filharmoni
kus Zenekar
MNG Magyar Nemzeti Galéria 
MNG Evk. cím A Magyar Nemzeti 
Galéria Évkönyve
MNGy cím Magyar Népköltési Gyűj
temény
MNGy [Magy. Népr. Gyűjt.] cím Ma
gyar Néprajzi Gyűjtemény 
MNIMSZ Magyarországi Német írók 
és Művészek Szövetsége 
MNJ [mnj.] munkanélküli-járadék 
MNJK Magyarországi Németjuhász- 
kutya-klub

MNK cím Magyar népmese-katalógus
♦ tört Magyar Népköztársaság ♦ sport 
tört Magyar Népköztársasági Kupa 
M. N. Kv. cím Magyar Nép Könyve 
MNKV cég tört Művelt Nép Könyv- 
terjesztő Vállalat
MNL. cím Magyar Nőorvosok Lapja 
MNM Magyar Nemzeti Múzeum 
MNME tört Miskolci Nehézipari Mű
szaki Egyetem
MNMTKCS Magyar Nemzeti Múze
um Történelmi Képcsarnok 
MNN chat meg nem nevezett 
MNNE tört Magyarországi Németek 
Népművelési Egyesülete 
MNMI Magyar Nemzetiségi Művelő
dési Intézet
MNO cím Magyar Nemzet Online 
MNOO Magyarországi Németek Or
szágos Önkormányzata 
MNOSZ tört Magyar népköztársasági 
országos szabvány
MNOT tört Magyar népköztársasági 
országos típusterv ♦ tört Magyar Nők 
Országos Tanácsa
MNOTI tört Magyar népköztársasági 
országos tervezési irányelv 
M. Női Sz. cím Magyar Női Szemle 
M. Nők L. cím Magyar Nők Lapja 
MNöv. cím Magyar növénynevek szó
tára
MNP Magyar Néppárt -> MOS ♦ Ma
gyar Nőpárt ♦ tört Magyar Néppárt 
Mnr. hol mijnheer ’úr’
MNSZ tört Magyar Nemzeti Szövet
ség ♦ tört Magyar Népi Szövetség ♦ 
tört Magyar Nők Szövetsége 
MNT Magyar Népfőiskolái Társaság
♦ Magyar Néprajzi Társaság ♦ val 
mongol tugrik
MNTI Magyar Nemzetiségi Tájékoz
tatási Intézet 
MNU Magyar Nőunió
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MNÜA Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány
MNV multinacionális vállalat 
MNVK tört Magyar Néphadsereg Ve
zérkara
MNy. cím Magyar Nyelv
MNyA. cím A magyar nyelvjárások
atlasza
MNyB cím A magyarországi nyelvtu
domány bibliográfiája 
M. Nyelv, cím Magyar Nyelvészet 
M. Ny. I. Tan. cím A Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanítása 
MNyj. cím Magyar Nyelvjárások 
MNyK. cím A Magyar Nyelvtudo
mány Kézikönyve
MNyKK. cím A Magyar Nyelv Kézi
könyvtára
MNYP Magyar Nyugdíjasok Pártja 
MNYPSZSZ Magyar Nyomda- és 
Papíripari Szakmai Szövetség 
M. Nyszet. cím Magyar Nyelvészet 
MNytört. cím A magyar nyelv törté
nete
MNyTK. [M. Nytud. Társ. Kiadv.]
cím A Magyar Nyelvtudományi Társa
ság Kiadványai 
Mo vegyi molibdén
Mo. cím Magyarország ♦ földr Magyar- 
ország *földr Missouri (USA) ♦ ném 
Monat ’hónap’ ♦ ném Montag ’hétfő’ 
Mo. [Mon.] ang Monday ’hétfő’
MO mentőosztag ♦ ang magneto-opti- 
cal ’magnetooptikai’ ♦ ang közg mail 
order ’postán küldött megrendelés’ ♦ 
lat Institutum Missionariorum Opifi- 
cum (munkásmisszió) ♦ ném közg 
Maklerordnung ’alkuszi szabályzat’ 
M. O. ang közg money order ’pénz- 
átutalás’
MOA sport Magyar Olimpiai Akadémia 
MOATSZ sport Magyar Országos 
Asztalitenisz-szövetség

MOÁVE Magyar Országos Állatvédő 
Egyesület
MOB Magyar Olimpiai Bizottság ♦ 
Műemlékek Országos Bizottsága 
MOBILE Magyar Országos Barátsá
gért és Ifjúságért Létező Egyesület 
MOBSSZ sport Magyar Országos Ba
seball- és Softballszövetség 
MOC gk Mozambik 
MOCSZ sport Magyar Országos Cél
lövőszövetség
mod. ang modified ’módosított’ ♦ fr 
moderne ’modern’ ♦ fr  modifié ’mó
dosított’ ♦ ném modifiziert ’módosí
tott’ ♦ ol zene moderato ’mérsékelten’ 
MOD Modiluft (indiai légitársaság) ♦ 
ang Ministry of Defence ’Védelmi Mi
nisztérium’ ♦ ang inf modulator ’mo
dulátor’ ♦ ang orv maturity onset dia
betes ’időskori cukorbetegség’ 
modem inf modulátor és demodulátor 
Mod. Nyelvokt. cím Modern Nyelv- 
oktatás
módsz. módszer ♦ módszertan, mód
szertani
MOE cím Magyar Országgyűlési Em
lékek
Mo. Egyh. cím Magyarországi Egyhá
zak
MOF ang Microsoft Operations 
Framework ♦ ang orv multiple organ 
failure ’sokszervi elégtelenség’
MOF? ang chat male or female? ’férfi 
vagy nő?’
Mofa cég Mohácsi Farostlemezgyár 
Mofém cég Mosonmagyaróvári Fém
szerelvénygyár
Mogürt cég Magyar Országos Gépko
csiüzemi Rt. ♦ tört Magyar Gépjármű
külkereskedelmi Vállalat 
Mogürt SK sport tört Mogürt Sportkör 
MOH ang orv medical officer of health 
’a köztisztasági hivatal vezetője’
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Mohosz sport Magyar Országos Hor
gászszövetség 
mo.-i magyarországi 
MOISZ cím A Magyarországi Iskolai 
Színjátékok Forrásai és Irodalma 
MOIT Magánfuvarozók Országos 
Ipartestülete
MOJOKÖVI chat mosoly, jó napot, 
köszönöm, viszontlátásra 
MOK Magyar Orvosi Kamara 
MÓKÁN Komité tört Magyarországi 
Kommunisták Antináci Komité ja 
Mokép cég tört Mozgóképüzemi Vál
lalat
MOKH Magyar Országgyűlés Kül
ügyi Hivatala
MOKK Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara ♦ tört Magyar Olajipari és 
Kereskedelmi Kamara 
MOKKA Magyar könyvtárak közös 
katalógus-adatbázisa 
MOKSZ sport Magyar Országos Kor
csolyázószövetség
Mól cég Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 
MÓL Magyar Országos Levéltár ♦ 
ang manned orbiting laboratory ’sze
mélyzettel ellátott orbitális laborató
rium’
Molaj cég tört Magyar-Szovjet Olaj
művek Rt.
MOLE sport tört Magyar Országos 
Lövész Egyesület
MOLTSZ sport tört Magyar Országos 
Lawn-tennis Szövetség 
MOM cég Magyar Optikai Művek ♦ 
ang middle of the month ’hóközepi’ ♦ 
ang inf messaging oriented middle
ware ’üzenetorientált közvetítő szoft
ver’
MOMA ang Museum of Modern Art 
’Modern Művészetek Múzeuma’ 
MOM SC sport tört Magyar Optikai 
Művek Sport Club

mon. monostor, monostori ♦ ang mo
netary ’pénzügyi’
Mon lat csili Monoceros ’Egyszarvú’ 
Mon. -> Mo. [Mon.]
MON orsz Monaco ♦ ang Monarch 
Airlines (brit légitársaság) ♦ ang mo
tor octane number ’motoroktánszám’ 
-»M OSZ
MONA Magyarországi Női Alapítvány
MONE tört Magyar Orvosok Nemzeti
Egyesülete
mong. mongol
monn./r monnaie ’pénz’
Mont. földr Montana (USA)
MONTSAME mong Mongol Tsakhil- 
gaan Medeenii Agentlag (mongol hír- 
ügynökség)
Mo. Nv. cím Magyarország és a Nagy
világ
MOP tört Magyar Október Párt ♦ tört 
Munkásőrség Országos Parancsnoksá
ga ♦ ang inf maintenance operation 
protocol ’karbantartó-műveleti proto
koll’
Móra Múz. Évk. cím A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve 
morb. hung, lat morbus hungaricus 
’magyar betegség’
MOREL (szlovén hírügynökség) 
morf. morfológia, morfológiai 
MORF ang chat male or female? ’fiú 
vagy lány vagy?’ 
morn, ang morning ’reggel’
MOS ang marine observations satel
lite ’tengerfigyelő műhold’ ♦ ang me
tal oxide semiconductor ’fém-oxid 
félvezető’ ♦ szik Madarska Ludová 
Strana ’Magyar Néppárt’ (szlovákiai 
politikai párt) -> MNP 
MOSFET ang metal oxide semicon
ductor field-effect transistor ’fém-oxid 
félvezető térvezérlésű tranzisztor’ 
MOSZ Magántisztviselők Országos
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Szövetsége ♦ Magyar országos szab
vány ♦ Mezőgazdasági Szövetkezők és 
Termelők Országos Szövetsége ♦ mo- 
toroktánszám -> MON ♦ Mozdonyve
zetők Szakszervezete ♦ Munkástaná
csok Országos Szövetsége 
Moszad héb Mossad Merkazi le-Mo- 
diin u-letafkidim Meyuhadim ’Izraeli 
Hírszerző és Biztonsági Központi In
tézet’
MOSZK tört Magyar Országos Szö
vetkezeti Központ 
mot. zene motetta 
Mot. cím Motolla
MOT sport tört Magyar Olimpiai Tár
saság
MOTAS ang chat member of the app
ropriate sex ’megfelelő nemű’
MOTD ang chat message of the day 
’a nap üzenete’
MOTESZ Magyar Orvostudományi 
Társaságok és Egyesületek Szövetsége 
♦ sport Magyar Országos Tornaegyle
tek Szövetsége
MOTI tört Magyar országos tervezési 
irányelvek
Motim cég Mosonmagyaróvári Tim
föld- és Műkorundgyár 
MOTKA Magyar Oktatási, Tudomá
nyos és Kulturális Alapítványok 
Egyesülete
MOTOS ang chat member of the op
posite sex ’ellenkező nemhez tartozó 
személy’
MOTSS ang chat member of the 
same sex ’azonos nemű személy’ 
MOV ang Vim Airlines (nemzetközi 
légitársaság)
Móvár földr Mosonmagyaróvár 
MOVE tört Magyar Országos Véderő 
Egyesület
MOVE BLE sport tört MOVE Buda
pesti Lövész Egyesület

Movi cég tört Magyar Mozi- és Video
filmgyártó Vállalat 
M. o. W. ném közg Muster ohne Wert 
’minta érték nélkül’
MOX ang mixed oxide fuel ’kevert- 
oxid-üzemanyag’
MOZ orsz Mozambik 
mozg. mozgalom, mozgalmi 
Mozg. Vil. cím Mozgó Világ 
Mő. tört Munkásőrség 
MÖB Magyar Ösztöndíjbizottság 
MÖESZ Magyar Önkormányzatok 
Európai Szövetsége 
mögl. ném möglichst ’lehetőleg’
MOH megyei önkormányzati hiva
tal
Möhosz tört Magyar Önkéntes Hon
védelmi Szövetség
MÖMB Mentelmi, Összeférhetetlen
ségi és Mandátumvizsgáló Bizottság 
MÖOSZ Magyar Önkormányzatok 
Országos Szövetsége 
MOSZ Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat ♦ Magyar Önkormányza
tok Szövetsége ♦ sport Magyar Ökölví
vó-szövetség ♦ sport Magyar Öttusa
szakszövetség
MÖSZT Megyei Önkormányzati Szö
vetségek Társulása 
mp másodperc
mp. ol zene mezzopiano ’középhalkan’ 
m. p. ang melting point ’olvadáspont’
♦ fir en mains propres ’saját kezébe’ ♦ 
lat manu propria ’saját kezűleg’ -» s. k. 
Mp fiz megapond
MP Magyar Posta ♦ tört Munkáspárt ♦ 
ang memorandum of partnership 
’társasági szerződés’ ♦ ang Military 
Police ’katonai rendőrség’ ♦ ang inf 
microprocessor ’mikroprocesszor’ ♦ 
ném Magnetplatte ’mágneslemez’
M. P. ang Member of Parliament 
’parlamenti képviselő’
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MP3 ang inf MPEG audio layer-3 
’MPEG audióréteg-3’
MPA Munkaerő-piaci Alap ♦ Maga
zine Publishers Association ’Ma
gazinkiadók Szövetsége’
M. Paed. cím Magyar Paedagógia 
MPANNI Mozgássérültek Pető And
rás Nevelőképző és Nevelőintézete 
M. Parasztegy. dm  Magyar Paraszt
egység
M. Parasztéi, cím Magyar Parasztélet 
M. Parn. cím Magyar Parnasszus 
MPB Munkaerő-piaci Bizottság ♦ cég 
Magyar Posta Biztosító Rt.
Mpc csili megaparszek 
MPC ang inf multimedia personal 
computer ’multimédiás személyi szá
mítógép’ ♦ ang közg marginal propen
sity to consume ’fogyasztásihatár-haj- 
landóság’
MPD ang Air Comet (spanyol légitár
saság) ♦ ang orv maximum permitted 
dose ’megengedett legnagyobb adag’ 
MPE ang Canadian North/Air 
NorTerra Inc (kanadai légitársaság) 
M. Ped. cím Magyar Pedagógia 
M. Ped. Sz. cím Magyar Pedagógiai 
Szemle
MPEE Magyar Polgári Együttműkö
dés Egyesület
MPEG ang inf moving image photo
graphic expert group (a JPEG formá
tum mozgóképes verziója)
MPETA Magyar Protestáns Egyház
történeti Adattár
MPFOSZ Magyar Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége 
MPGEKE Magyar Pénzügyi-Gazda
sági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete 
MPGSSZ sport Magyar Postagalamb- 
sport-szövetség
mph ang miles per hour ’mérföld/óra’ 
mp. h. sport másodperchátrány

MPH ang Martinair (holland légitár
saság)
MPHEST Magyar Plasztikai, Helyre
állító- és Esztétikai Sebészeti Társaság 
MPI megyei pedagógiai intézet ♦ ang 
inf multiple path interference ’több
szörös útvonal-interferencia’
MPK Magyar Püspöki Konferencia 
MPL A por Movimento Popular de 
Libertacao de Angola ’Angolai Nem
zeti Felszabadítási Mozgalom’
MPM ang inf multiprogramming mo
nitor ’többszörösen programozható el
lenőrzőrendszer’
MP/M ang inf Multi-tasking Program 
for Microcomputers ’többfeladatos 
program mikroszámítógépek számá
ra’ (többfeladatos operációs rendszer) 
MPME Magyar Polgári Médiaegye
sület
MPNE Magyar Polgári Nőfórum 
Egyesület
M. Polg. cím Magyar Polgár 
mpp. megyéspüspök, megyéspüspöki 
MPP Magyar Polgári Párt ♦ ang maxi
mum possible production ’legna
gyobb termelési kapacitás’ ♦ ang inf 
massively parallel processing ’teljesen 
párhuzamos feldolgozás’
MPPPOT Magyar Pre- és Perinatális 
Pszichológiai és Orvostudományi 
Társaság
MPr. ném Ministerpräsident ’minisz
terelnök’
M. Prot. Egyh. Isk. Figy. cím Magyar 
Protestáns Egyházi és Iskolai Figyel- 
mező/Figyelő
M. Prot. Egyhtört. Adatt. cím Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
MPR Magyar Pax Romana ♦ ang közg 
1000 pair ’1000  pár’
MPRSZ Magyar Public Relations 
Szövetség
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MPS kém mukopoliszacharid ♦ orv 
mitrálisbillentyű-prolapszus szindró
ma ♦ ang Metropolis Noord (holland 
légitársaság) ♦ ang közg marginal pro
pensity to save ’megtakarításihatár- 
hajlam’
MPSC sport tört Magyar Pamutipari 
Sport Club
MPSD orv mukopoliszacharid-dózis 
MPSz. dm Magyar Pszichológiai 
Szemle
MPSZ Magyar Producerek Szövet
sége ♦ tört Magyar Parasztszövetség ♦ 
tört Magyar Partizánszövetség 
MPT Magyar Pedagógiai Társaság 
MPTT Magyar Politikatudományi 
Társaság
MPU Magyar Páneurópai Unió ♦ ang 
in f microprocessing unit ’mikropro
cesszor-egység’
MPV Magyar Professzorok Világtaná
csa
MPVSZ Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség
MPVT Magyar Privatizációs és Va
gyonkezelési Társaság 
MPX sp Aeromexpress SA de CV 
(mexikói légitársaság)
MQF ang közg market query form 
’piacelemzési táblázat’
Mr [Mr.] ang mister ’úr’
MR cég Magyar Rádió Rt. ♦ cím Ma
gyar Remekírók ♦ orv mágneses rezo
nancia ♦ ang inf modem ready ’a mo
dem készenlétben’ ♦ ang jog Master of 
the Rolls (főbíró, aki az ügyvédek ka
marai felvételéért felelős) ♦ ang közg 
marginal revenue ’határbevétel’
MR. cím Magyar Rádió 
M. Radiol, cím Magyar Radiológia 
MRASZ sport Magyar Rádióamatőr
szövetség
MRBM ang kát medium range bal

listic missile ’közepes hatótávolságú 
ballisztikus rakéta’
MRCA ang kát multi-role combat 
aircraft ’többcélú harci repülőgép’ 
Mrd. [Mrd] ném Milliard ’milliárd’ 
MRDSZ Magyar Rádió Dolgozóinak 
Szakszervezete
MRE Magyar Református Egyház ♦ 
ang meal ready to eat ’készétel’ 
MREZSL Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Levéltára 
MRFK megyei rendőr-főkapitányság 
MRG fr Mouvement des Radicaux de 
Gauche ’Baloldali Radikálisok Moz
galma’ (francia politikai párt) 
MRGSZ Magyar Ritmikus Gimnasz
tika Szövetség
MRI orsz Mauritius ♦ ang orv magne
tic resonance imaging ’mágnesesrezo- 
nancia-vizsgálat’
MRK Magyar Rektori Konferencia 
MRKA Magyar Rádió Közalapítvány 
MRKSZ Magyarországi Románok 
Kulturális Szövetsége 
MRL ang agr maximum residue limit 
’maximális szermaradék-határérték’ 
MRLSZ sport Magyar Röplabdaszö
vetség
mRNA ang bioi messenger RNA ’hír
vivő RNA’
mRNS ang bioi messenger RNS ’hír
vivő RNS’
MRO val mauritániai ouguiya 
MROE Magyar Rendőrtisztviselők 
Országos Egyesülete 
MROÖ Magyarországi Románok Or
szágos Önkormányzata 
MRÖP Magyarországi Roma Össze
fogás Pártja
MRP Magyarországi Roma Parla
ment ♦ Magyarországi Roma Párt ♦ 
munkavállalói résztulajdonosi prog
ram ♦ tört Magyar Radikális Párt ♦



307 MSF

ang material requirement planning 
’anyagszükséglet-tervezés’ *fr Mouve
ment Républicain Populaire ’Népi 
Köztársasági Mozgalom’ (francia poli
tikai párt)
MRPL ang agr minimum required 
performance limit ’minimálisan meg
követelt teljesítményszint’
MRR ang Northwest Seaplanes (ame
rikai légitársaság)
Mrs [Mrs.] ang mistress ’asszony’ 
MRS ang Air Marshall Islands (Mar- 
sall-szigeteki légitársaság)
MRSZ Magyar Reklámszövetség ♦ 
Magyar Reprográfiai Szövetség ♦ sport 
Magyar Repülőszövetség 
MRSZKI Miskolci Rendészeti Szak- 
középiskola
MRT Magyar Rádió és Televízió Rt.
♦ ang Air Mauritanie (mauritániai lé
gitársaság)
MRTG orv mellkasröntgen 
MRTT Magyar Regionális Tudomá
nyi Társaság ♦ Magyar Rendészettu
dományi Társaság
MRV ang kát multiple reentry vehicle 
’többszörösen visszatérő jármű’
Mrz. ném März ’március’ 
ms. lat manuscriptum ’kézirat’ 
m. s. ol zene manó sinistra ’bal kézzel’ 
Ms ném Manuskript ’kézirat’
Ms [Ms.] ang Miss/Mistress (a nők 
családi állapotát nem jelző megszólítás) 
MS gk Mauritius ♦ ang mass spectro
metry ’tömegspektrometria’ ♦ ang cég 
Microsoft ♦ ang inf message store ’üze
nettárolás’ ♦ ang inf mobile system 
’mobilrendszer’ ♦ lat manuscriptum 
’kézirat’ ♦ lat Missionarii Dominae 
Nostrae a La Salette ’Miasszonyunk 
La Salette-i misszionáriusai’ ♦ szik 
Matica Slovenská (szlovák nemzeti
kulturális egyesület)

MS. cím Magyar Sajtó ♦ ang manu
script ’kézirat’
M. S. ang Master of Science (közép
fokú természettudományi diploma) ♦ 
ang metric system ’méterrendszer’ ♦ 
ang közg margin of safety ’biztonsági 
ráhagyás’
MSA ang Mutual Security Agency 
’Kölcsönös Biztonsági Ügynökség’ 
Mság. cím Magyarság 
Mságtud. cím Magyarságtudomány 
M. Sál. cím Magyar Salon 
Msan. cím Magyarosan 
MSB ang inf most significant bit ’a 
leglényegesebb bit’ ♦ ang közg mar
ginal social benefit ’társadalmi határ
haszon’
M. Se. [MSc] ang Master of Sciences 
(középfokú természettudományi dip
loma)
MSC ang maritime safety committee 
’tengerészeti biztonsági bizottság’ ♦ 
lat Missionariae Sanctissimi Cordis 
Iesu ’Jézus Szent Szívének Missziós 
Nővérei’ ♦ lat Missionarii Sanctissimi 
Cordis Iesu ’Jézus Szent Szívének 
Misszionáriusai’
Msch. ném Mannschaft ’csapat’ ♦ ném 
Maschine ’gép’
MSCI angközg Morgan Stanley capi
tal international indices ’Morgan 
Stanley nemzetközi árfolyamindex’ 
MS-DOS ang inf Microsoft disk ope
rating system ’Microsoft lemezes ope
rációs rendszer’
MSDS ang inf material safety data 
sheet ’anyagbiztonsági adatlap’
MSE sport tört Marosvásárhelyi Sport 
Egyesület ♦ sport tört Munkás Sport 
Egylet
MSE cím Magyar Sajtó Évkönyve 
mses fr  marchandises ’áruk’
MSF fr  Médicins Sans Frontiéres ’Or-
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vosok Határok Nélkül’ ♦ lat Congre- 
gatio Missionariorum a Sancta Famí
lia ’Szent Család Misszionáriusai’ 
MSFC ang Marshall Space Flight 
Center ’Marshall Űrrepülési Központ’ 
MSFS lat Missionarii Sancti Fran- 
cisci Salesii de Annecio ’Szalézi Szent 
Ferenc Anneciói Misszionáriusai’
msg. ang message ’üzenet’
Msgr. ol Monsignore (egyházi főmél
tóságok címe és megszólítása)
msh. nyelv mássalhangzó
MSH orsz Marshall-szigetek ♦ orv me- 
lanocitastimuláló hormon 
MShT cím Magyar Shakespeare Tár 
MSI ang marine safety information 
’tengeri biztonsági közlemények’ ♦ 
ang inf medium scale integration ’kö
zepes mértékű integráltság’ ♦ ol Movi
mento Sociale Italiano ’Olasz Társa
dalmi Mozgalom’ (olasz politikai 
párt) ♦ ukr Motor Sich Aviakompania 
(ukrán légitársaság)
M. Sión cím Magyar Sión 
MSK sport tört Munkás Sportközpont 
MSKT Magyar Sebkezelő Társaság 
MSLSZ sport Magyar Sportlövők 
Szövetsége
MSM cím Márai Sándor Művei 
MSMME Magyar Speciális Művésze
ti Műhely Egyesület 
MSN ang inf Microsoft network ’Mic- 
rosoft-hálózat’ ♦ ang inf multiple sub
scriber number ’többszörös előfizetői 
szám’
MSOSZ sport Magyar Speciális Olim
piai Szövetség
M. Sportévk. cím Magyar Sportév
könyv
MSpS lat Missionarii a Spiritu Sanc- 
to ’Szentlélek Misszionáriusai’
MSR ang EgyptAir (egyiptomi légi- 
társaság)

m ss. fr manuscrits ’kéziratok’
Mss. ném Manuskripte ’kéziratok’ 
MSS ang manuscripts ’kéziratok’ ♦ 
ang inf mobile satellite service ’mobil 
műholdas szolgáltatás’ ♦ ang inf mobi
le satellite system ’mobil műholdas 
rendszer’
MSSCC lat Congregatio Missionario
rum a Sanctissimis Cordibus Iesu et 
Mariae ’Jézus és Mária Szent Szívé
nek Misszionáriusai’
MSSP lat Missionalis Societas Sancti 
Pauli ’Szent Pál Missziós Társasága’ 
MSSSZ Magyar Siketek Sportszövet
sége
MSST lat Congregatio Missionario
rum Servorum Sanctissimae Trinita
tis ’Szentháromság Missziós Szolgái’ 
MSSz. cím Magyar Statisztikai 
Szemle
MSSZ sport Magyar Sakkszövetség ♦ 
sport Magyar Síszövetség ♦ sport Ma
gyar Súlyemelő-szövetség
mst. ang measurement ’méret’ ♦ ném 
meistens ’legtöbbször’
M. S. T. ang mean summer time ’nyá
ri középidő’ ♦ ang mountain standard 
time ’hegyvidéki időzóna’
M. Stat. Évk. cím Magyar Statisztikai 
Évkönyv
MSTSZ sport Magyar Sportturiszti
kai Szövetség
MSW ang municipal solid waste ’ház
tartási hulladék’
msz. nyelv mondatszó ♦ nyelv mutató
szó ♦ nyelv módosítószó 
MSz. cím Magyar Szemle 
MSZ Magyar Szabvány ♦ cég Mecseki 
Szénbányák ♦ cím Munkaügyi Szemle 
MSZA Művészeti és Szabadművelő
dési Alapítvány
M. Szab. cím Magyar Szabadság 
M. Szál. cím Magyar Szalon
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Mszalka földr Mátészalka 
M. Száz. cím Magyar Századok 
MSZBT tört Magyar-Szovjet Baráti 
Társaság
MSZCSZ Magyar Szakács- és Cuk
rászszövetség
MSZDP Magyarországi Szociálde
mokrata Párt
MSZDSZ tört Magyarországi Szlová
kok Demokratikus Szövetsége 
M. Szépirod. Sz. cím Magyar Szépiro
dalmi Szemle
MSZET Magyar Szélenergia-társaság 
MSZH Magyar Szabadalmi Hivatal ♦ 
tört Magyar Szabványügyi Hivatal 
MSzFgr. cím A magyar szókészlet 
finnugor elemei
MSZH tört Magyar Szabványügyi Hi
vatal
MSZHSZ Magyar Szabadságharco
sok Szövetsége
MSZI Miasszonyunkról nevezett Sze
gény Iskolanővérek 
MSZIB cím A magyar szociológiai 
irodalom bibliográfiája 
MSZIME Magyarországi Szlovák 
írók és Művészek Egyesülete 
M. Szín. cím Magyar Színész 
M. Szính. L. cím Magyar Színházi 
Lap
M. Színp. cím Magyar Színpad 
MSZJF Magyar Szerzői Jogi Fórum 
Egyesület
MSZKI Mérés- és Számítástechnikai 
Kutató Intézet
M. Sz. Közg. Sz. cím Magyar-Szovjet 
Közgazdasági Szemle 
MSZKSE sport Magyar Szánhúzó 
Kutya Sportegyesület 
MSZM tört Magyar Szabadság Moz
galom
MSZMP Magyar Szocialista Munkás
párt -> HSWP -> PSOH -> USAP

M. Szociogr. Int. Közi. cím Magyar 
Szociográfiai Intézet Közleményei 
MSZOE Magyarországi Szülők Or
szágos Egyesülete 
MSZOSZ Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége 
M. Szó cím Magyar Szó 
MSZP Magyar Szocialista Párt 
MSZSZ Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége ♦ Magyarországi Szlové
nek Szövetsége ♦ Magyar Szabványok 
Szakrendszere ♦ Magyar Szakképzési 
Szakszervezet ♦ Magyar Szállítmányo
zók Szövetsége ♦ Magyar Szállodaszö
vetség ♦ Művészeti Szakszervezetek 
Szövetsége ♦ sport Magyar Szabadidő
sport-szövetség
MSZSZK tört Moldovai Szocialista 
Szovjetköztársaság 
MSZT Magyar Szabványügyi Testü
let ♦ Magyar Szakképzési Társaság ♦ 
Munkástanácsok Szövetségi Tanácsa 
♦ tört Magyar Szemle Társaság ♦ tört 
Magyar-Szovjet Társaság 
MSZÜK Magyar Szabadalmi Ügyvi
vői Kamara
MSzVSE sport tört Marosvásárhelyi 
Székely Vasutas Sport Egylet 
MSZVSZ Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége 
mt. ang mountain ’hegység’ 
m-t ang közg medium-term ’középle
járatú’
Mt vegyj meitnerium 
Mt .jog a Munka törvénykönyvéről 
szóló törvény 
MT Minisztertanács 
M. T. ang mail transfer ’postai át
utalás’
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
MTA I. Oszt. Közi. cím Az MTA
I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osz
tályának Közleményei
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MTA II. Oszt. Közi. dm  Az MTA
II. Társadalmi-Történeti Tudomá
nyok Osztályának Közleményei 
MTA Agrártud. Oszt. Közi. dm Az
MTA Agrártudományi Osztályának 
Közleményei
MTA Aim. dm MTA Almanach 
MTA BLKI MTA Balatoni Limnoló- 
giai Kutatóintézet
MTA Emlb. dm A Magyar Tudomá
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek 
MTA Évk. dm  MTA Évkönyve 
MTA ITI MTA Irodalomtudományi 
Intézet
MTAK Magyar Tudományos Akadé
mia Könyvtára
MTA Kkat dm  A Magyar Tudomá
nyos Akadémia Könyvtára Kézirattá
rának Katalógusai
MTA KOKI MTA Kísérleti Orvostu
dományi Kutatóintézet 
MTA MFA MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
MTA MGKI MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
mtan. magántanár, magántanári 
Mtanítás dm  Magyartanítás 
MTA Nyelvtud. Int. MTA Nyelvtu
dományi Intézet
MTA PTI MTA Potitikai Tudomá
nyok Intézete
MTA RKK MTA Regionális Kutatá
sok Központja
MTASZ Magyar Táncsportszövetség 
MTA SZTAKI Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
MTA SZBK MTA Szegedi Biológiai 
Központ
MTA TAKI MTA Talajtani és Agro
kémiai Kutatóintézet 
M. Társ. Sz. dm  Magyar Társadalmi 
Szemle

MTA TTI MTA Történettudományi 
Intézet
MTA VKI MTA Világgazdasági Ku
tatóintézet
MTA ZTI MTA Zenetudományi In
tézet
MTB cég Magyar Takarékszövetkeze
ti Bank Rt. ♦ ang mountain bike ’he
gyi kerékpár’
MTBDL ang inf mean time between 
data loss ’adatvesztések közötti átla
gos időtartam’
MTBF ang inf mean time between 
failure ’meghibásodások közötti átla
gos idő’
MTBM ang inf mean time between 
maintenances ’karbantartások közötti 
átlagos idő’
MTC ang Minerva Airlines (olasz lé
gitársaság)
MTCR ang kát missile technologie 
control regime ’rakétatechnológiai el
lenőrzési rendszer’
MTD orv maximálisan tűrt dózis 
MTE dm  Magyar történelmi emlékek 
(Szalay László) ♦ sport Mohácsi Torna 
Egylet ♦ sport tört Munkás Testedző 
Egyesület ♦ sport tört Munkás Torna 
Egylet ♦ tört Magyar Társadalomtudo
mányi Egyesület ♦ tört Miniszterta
nács elnöke
MTE dm  Magyar Történelmi Élet
rajzok
MTEB tört Magyar Történelmi Em
lékbizottság
M. Tech. dm  Magyar Technika 
MTESZ Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek Szövetsége 
MTESZK Műszaki és Természettu
dományi Egyesületek Szövetségi Ka
marája
MTF Magyar Táncművészeti Főisko
la ♦ dm Magyarország történetének
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forrásai (Szabó Károly) ♦ tört Magyar 
Testnevelési Főiskola 
MTFSZ sport Magyar Tájékozódási- 
futó-szövetség ♦ sport Magyar Testépí
tő- és Fitneszszakszövetség 
MTFT Magyar Településfejlesztők 
és -felújítók Társasága 
mtg. ang meeting ’találkozás’ 
mtge. ang mortgage ’jelzálog’ 
mtgd. ang mortgaged ’jelzáloggal ter
helt’
Mt. h. tört minisztertanácsi határozat 
MTH Magyar Turisztikai Hivatal ♦ 
tört Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatala ♦ tört Munkaerő-tartalékok 
Hivatala
MTI Magyar Távirati Iroda Rt. ♦ 
Mérnöktovábbképző Intézet 
MTIB cím Magyar társadalomtudo
mányi irodalom bibliográfiája 
mties ang empties ’göngyöleg’
MTK Mezőgazdaság-tudományi Kar 
♦ sport Magyar Testgyakorlók Köre 
MTKJ Mezőgazdasági termékek ke
reskedelmi jegyzéke 
MTK VM SK sport tört Magyar Test
gyakorlók Köre Vörös Meteor Sport 
Club
mtl. ang material ’anyag’ ♦ ném mo
natlich ’havi’
MTL cím Magyarországi Tudósok 
Levelezése ♦ val máltai líra 
MTLSZ sport Magyar Tollaslabda
szövetség
Mtm.;'og a Munka törvénykönyvének 
módosításáról szóló törvény 
MTM Magyar Természettudományi 
Múzeum
MTMF Magyar Táncművészeti Főis
kola
MTN orsz Mauritánia 
MTNK cím Magyar Táj- és Népisme
ret Könyvtára

MTO ang közg make to order ’rende
lésre gyártás’
MTOE Magyar Titkárnők Országos 
Egyesülete ♦ tört Magyar Tisztviselők 
Országos Egyesülete 
M. Tört. Életr. cím Magyar Történeti 
Életrajzok
M. törv.jog a Legfelsőbb Bíróság által 
munkaügyi jogvitában hozott törvé
nyességi határozat betűjele 
MTr. [MT rend.]70g minisztertaná
csi rendelet
mts. munkatárs, munkatársi
MTS Magyar Testnevelési és Sport-
szövetség
mtsa. munkatársa
mtsai. munkatársai
MTSH sport tört Magyar Testnevelési
és Sporthivatal
MTSOT sport tört Magyar Testnevelé
si és Sportszövetség Országos Tanácsa 
MTST sport tört Magyar Testnevelési 
és Sporttanács
mtsz. mezőgazdasági termelőszövet
kezet
MTSZ Magyar Természetbarát-szö
vetség ♦ Magyar Turisztikai Szolgálat 
♦ sport Magyar Tekézők Szövetsége ♦ 
sport Magyar Teniszszövetség ♦ sport 
Magyar Triatlonszövetség 
MTSZSZ Mérnökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezete 
MTT Magyar Történelmi Társulat ♦ 
cég Magyar Telefonkönyvkiadó Társa
ság ♦ cím Magyar Történelmi Tár 
MTTE Magyar Táblajátékosok Tár
sasága Egyesület
MTT Évk. cím A Magyar Tudós Tár
saság Évkönyve
MTT Ért. cím Matematikai Termé
szettudományi Értesítő 
MTTH tört Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala



MTTI 312

MTTI tört Műszaki Tudományos Tá
jékoztató Intézet
MTTOE Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesülete 
MTTOSZ sport Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok Országos Szövet
sége
MTTR ang mean time to repair ’átla
gos javítási idő’
MTTS ang inf multi tone test signal 
’többhangú mérőjel’
MTTSZ Magyar Technikai és Tö
megsportklubok Szövetsége ♦ Magyar 
Település- és Területfejlesztők Szö
vetsége
MTTT Magyar Természettudományi 
Társulat
MTU ang inf maximum transmission 
unit ’maximális átviteli egység’ ♦ ném 
cég Motoren- und Turbinen-Union 
M. Tud. cím Magyar Tudomány 
M. Tudós Társ. Évk. cím Magyar Tu
dós Társaság Évkönyvei 
MTV cég Magyar Televízió Rt. ♦ cég 
Music Television
MTVKA Magyar Televízió Közala
pítvány
MTVSZ Magyar Természetvédők 
Szövetsége
MTX orv methotrexat 
MTZ ang Mali Airways (mali légitár
saság)
MU ang management unit ’vezetési 
egység’ ♦ ang közg marginal utility ’ha
tárhaszon’
MU [Man. Utd.] ang sport Manches
ter United
Mucsö tört munkaképesség-csökke
nést véleményező orvosi bizottság 
MUD ang inf multi-user dungeon 
’több résztvevős szerepjáték’
MUE sport tört Magyar Uszóegye- 
sület

MUÉE Magyarországi Ukrán Értel
miség Egyesülete
MUFC ang sport Manchester United 
Football Club
MUFOSZ Munkabiztonsági és Fog
lalkozás-egészségügyi Szövetség 
MŰI ang Trans Air (amerikai légitár
saság)
MUICP ang közg monetary union in
dex of consumer prices ’a monetáris 
unió fogyasztói árindexe’
MUISZ Magyar Utazási Irodák Szö
vetsége (ma Magyar Utazásszervezők 
és Utazásközvetítők Szövetsége)
Mú. Jel. cím Múlt és Jelen 
Mú. Jövő cím Múlt és Jövő 
M. Ujs. cím Magyar Újság 
MŰK Magyar-Ukrán Társaság» tört 
Márciusban újra kezdjük!
MŰK Magyar Újságírók Közössége 
MUKE Magyarországi Ukránok Kul
turális Egyesülete
mun. ang municipal ’törvényhatósági’ 
munkanélk. munkanélküli 
Műnk. Sz. cím A Munka Szemléje 
Műnk. Újs. cím Munkások Újsága 
MÚOSZ Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége
MÚOSZ Évk. cím A MÚOSZ Év
könyve
MUR val mauritiusi rúpia
MURE Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete
MURT cím Magyar udvari rendtartás 
Mus lat csili Musca ’Légy’
MUSE ang in f multi-user simulation 
environment ’több résztvevős szimu
lációs környezet’
musz. munkaszolgálat ♦ munkaszol
gálatos
Musz tört Munkaszolgálatosok Szö
vetsége
MUSZ sport Magyar Úszószövetség
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MÚSZ Magyar Úttörők Szövetsége 
Műszóé tört Munkaszolgálatosok Or
szágos Egyesülete 
műt. mutató
MUT Magyar Urbanisztikai Társa
ság
M .Ut cím Magyar Út 
MÚTKM Magyar Út Körök Mozga
lom
MUX ang inf multiplexer ’sokszorozó’ 
múz. múzeum, múzeumi 
Muz. cím Muzárion 
Múz. Diár. cím Múzeumi Diárium 
Múz. Kur. cím Múzeumi Kurír 
Múz. Kvt. Ért. cím Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő 
Múz. Lev. cím Múzeumi Levelek 
Muzs. cím Muzsika 
mü. munkaügy, munkaügyi 
Műárt Műszaki Árut Értékesítő Vál
lalat (ma Rt.)
MüB munkaügyi bíróság
MÜBSE Magyar Ügyvédek Biztosító
és Segélyező Egyesülete
Műdékor cég tört Művirág- és Deko-
rációstermék-gyártó Ipari Szövetkezet
MÜDOSZ Művészeti Dolgozók
Szakszervezete
műegy. műegyetem, műegyetemi 
műfa műszaki fejlesztési alap 
műford. műfordítás, műfordítási 
műh. műhely 
Műh. cím Műhely 
MŰI Magyar Űrkutatási Iroda 
MüK cím Munkaügyi Közlöny 
MÜK Magyar Ügyvédi Kamara 
Műki Műanyagkutató és -Fejlesztő 
Kft. ♦ Műanyagipari Kutatóintézet 
MÚL cím Művészeti lexikon 
MŰM tört Munkaügyi Minisztérium 
Münch.földr München (D)
MUNE tört Magyar Ügyvédek Nem
zeti Egyesülete

M. Unn. cím Magyar Ünnep 
MÜÖBE tört Magyar Ügyvédek Ön
segélyező és Biztosító Egyesülete 
MÜSZ pszich munka-, üzem- és szer
vezetpszichológia 
műsz. műszak, műszaki 
mű. szd. műszaki század 
MÜSZ Magyar Üvegipari Szövetség 
MÜSZI cég tört Mezőgazdasági 
Ügyvitelszervezési és Számítástechni
kai Közös Vállalat (ma Mezőgazdasá
gi Üzemszervezési Számítástechnikai 
és Informatikai Rt.)
MÜSZOÉSZ Magyar Üzletkötők és 
Szolgáltatók Országos Érdekvédelmi 
Szervezete
MŰT Magyar Űrkutatási Tanács 
Mű-tex cég tört Műanyag- és Textil- 
feldolgozó Ktsz
MÜTF Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája
MÜTT Magyar Üzem-egészségügyi 
Tudományos Társaság 
műv. művelődés, művelődési ♦ mű
vész ♦ művészet, művészeti 
Műv. cím Művészet 
Művel, cím Művelődés 
Művész sport tört Művészeti Dolgo
zók Szakszervezetének Sportköre 
M. Vet. cím Magyar Vetés 
művez. művezető, művezetői 
Műv. Lex. cím Művészeti lexikon 
Műv. Nép cím Művelt Nép 
művtört. művészettörténet, művészet- 
történeti
Művtört. Ért. cím Művészettörténeti 
Értesítő
Művtört. Értek, cím Művészettörténe
ti Értekezések 
mv tört megyei vállalat 
mv. megyei város ♦ menetvonal ♦ 
munkavédelem ♦ ang közg market va
lue ’piaci érték’
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m. v. meghívott vendég ♦ mint vendég 
mV fiz  millivolt
MVA Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány
MVAE Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés
mvb munkavédelmi bizottság 
MVD or Kavminvodyavia (orosz légi- 
társaság) ♦ or tört Minyisztyersztvo 
Vnutrennyih Gyei ’Belügyminiszté
rium’ (egyben a korabeli szovjet tit
kosszolgálat neve)
MVDSZSZ Magyar Vegyipari Dolgo
zók Szakszervezeti Szövetsége 
MVE cím Magyar virtuális enciklopé
dia
MVF cég Magyar Vállalkozásfejlesz
tési Kht.
MVG cég Magyar Vagon- és Gépgyár 
MVGYOSZ sport Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Sportszövetsége 
Mvh. [Mvhely]/öWr Marosvásárhely 
MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesz
tési Hivatal
Mvhely -» Mvh. [Mvhely]
MVHS cég Martos Video- és Hang
stúdió
MVI munkavédelmi várakozási idő 
M. Vil. cím Magyar Világ 
mvj munkavállói járulék 
MVK Magyar Vállalkozói Kamara ♦ 
mezőgazdasági víz- és környezetgaz
dálkodási kar
MVKRT cég Miskolc Városi Közleke
dési Rt.
MVL ang MAVIAL Magadan Air
lines (orosz légitársaság)
MVLSZ sport Magyar Vízilabda-szö
vetség
MVM cég Magyar Villamos Művek Rt. 
MVP ang sport most valuable player ’a 
legértékesebb játékos’
MVR val maldív-szigeteki rúpia

MVSC sport Miskolci Vasutas Sport 
Club
Mvség. cím Műveltség 
MVSI sport Mezőtúr Városi Sport Iskola 
MVSZ Magyarok Világszövetsége ♦ 
Magyar Vámügyi Szövetség ♦ Munka 
Világszövetsége —> CMT -» WFL ♦ 
munkavédelmi szabályzat ♦ sport Ma
gyar Vitorlásszövetség ♦ sport Magyar 
Vívószövetség
MVSZ KOT Magyarok Világszövet
sége Kanadai Országos Tanácsa 
mvt. ang movement ’mozgalom’
Mvt.jog a munkavédelemről szóló 
törvény
MVTE Magyar Vándorok Teljesít
ménytúrázó Egyesülete 
MW fiz  megawatt ♦ gk Malawi ♦ ang 
microwave ’mikrohullám’ ♦ ang mo
lecular-weight ’molekulatömeg’ ♦ ang 
fiz medium wave ’középhullám’
M/W ang measurement or weight ’tér
fogat vagy súly’
MWA ang Midwest Airlines (egyipto
mi légitársaság)
MWC ang nyomd medium weight 
coated ’közepes négyzetméter-tömegű 
mázolt papír’
MWh fiz  megawattóra 
MWK val malawi kwacha 
MWL ang Muslim World Leauge 
’Muszlim Világliga’ 
m. w. N. ném mit weiteren Nachwei
sen ’további bizonyítékokkal’
MWófiz  megawattóra
MWP ang mixed waste paper ’vegyes
papírhulladék’
MwSt. ném közg Mehrwertsteuer 
’többletértékadó’
MWSZT Magyar Williams-szindró- 
ma Társaság
MWU ang közg man-work unit ’mun
kaerőegység’ -* ME
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MWV ném MineralölwirtschaftsVer- 
band ’Német Ásványolaj-szövetség’ 
Mx fiz maxwell
MX ang inf mail exchanger ’levélki
szolgáló’ ♦ ang kat missile experimen
tal ’kísérleti rakéta’
MXA ang Mexicana Airlines (mexi
kói légitársaság)
MXC ang Mexicargo (mexikói légi- 
társaság)
mxd. ang mixed ’vegyes’
MXL ang Maxair (svéd légitársaság)
MXN val mexikói új peso
MYA orsz Mianmar
MYC sport tört Magyar Yacht Club
MYD ang Maya Island Air (belize-i
légitársaság)
MYOB ang chat mind your own busi
ness ’törődj a magad dolgával’
MYR val malajziai ringgit 
MYT ang MyTravel Airways (brit lé
gitársaság)
myth, ang mythology ’mitológia’ 
m. Z. ném ker mangels Zahlung ’fize
tés hiányában’
MZ ném cég Motorradwerk Zschopau 
(zschopaui motorkerékpárgyár)
MZE Magyar Zeneszerzők Egyesülete 
M. Zene cím Magyar Zene

M. Zenetud. cím Magyar Zenetudo
mány
mzg. mezőgazdaság, mezőgazdasági 
M. Z. H. cím Magyar Zenei Hírlap 
MZM val mozambiki metical 
MZP Magyarországi Zöld Párt 
MZS ang Mahfooz Aviation (gambiai 
légitársaság)
MZSZB cím A magyar zenei szakiro
dalom bibliográfiája 
M. Zs. Aim. cím Magyar Zsidó Alma
nach
MZSKE tört Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület
MZSNSZ Magyarországi Zsidók
Nemzeti Szövetsége
MZSÖM cím Móricz Zsigmond
Összegyűjtött Művei
MZsSz. cím Magyar Zsidó Szemle
MZSSZ tört Magyarországi Zsidók
Szövetsége
MZSZ tört Magyar Zeneművészek 
Szakszervezete
M. Z. Sz. cím Magyar Zenei Szemle 
MZT Magyar Zenei Tanács 
MZTSZ Magyar Zeneművészek és 
Táncművészek Szakszervezete 
MZZT Magyar Zenetudományi és 
Zenekritikai Társaság
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n bioi haploid kromoszómakészlet ♦ 
fiz  neutron ♦ fiz anyagmennyiség ♦ 
mat nano (10-9) ♦ ang net ’nettó’
n. nagy ♦ nélkül ♦ nehéz ♦ név ♦ ang 
name ’név’ ♦ ang normal ’szokásos’ ♦ 
ang note ’jegyzet’ ♦ ang number ’szám’
♦ fir note ’jegyzet’ ♦ lat natus ’született’
♦ lat neutrum ’semleges’ ♦ lat nyelv 
nőmén ’névszó’ ♦ lat orv nervus ’ideg’
♦ ném nahe ’közeli’ ♦ ném neu ’új’
N bioi az egyedek száma ♦ fiz  moleku
laszám ♦ fiz  newton ♦ fiz  nukleon *gk 
Norvégia ♦ vegyj nitrogén ♦ ang nyelv 
noun ’főnév’ ♦ ném Nord(en) ’észak’
N [N.] ang North ’észak’
N. rím Napló ♦ ang Northern ’északi’ ♦ 
ném Nachmittag ’délután’ ♦ ném 
Nachname ’utánvét’ ♦ ném Note 
’jegyzet’
NI ang chat nice one ’jó volt!’ 
n. a. nincs adat
n/a ang no advise ’nincs értesítés’ ♦ 
ang not available ’nem elérhető’
Na vegyj nátrium 
NA cég Nemzeti Autópálya Rt. ♦ 
nyomd (papíralak) ♦ sp Noticias Ar- 
gentinas (argentin hírügynökség)
N/A ang közg no account ’fedezet nél
kül’ ♦ ang közg non-acceptance ’elfo
gadás megtagadása’
NAA ang Newspaper Association of 
Amerika ’Amerikai Újságkiadók Szö
vetsége’ ♦ ang North Atlantic As
sembly ’Észak-atlanti Közgyűlés’ ♦ 
ang cég North American Aviation 
(amerikai repülőgép- és rakétagyár) 
NAB ang National Association of

Broadcasters ’Rádiótársaságok Nem
zeti Szövetsége’ ♦ ang News Agency of 
Burma (burmai hírügynökség) 
nac. nacionalizmus, nacionalista 
NAC sport tört Nagykárolyi Athletikai 
Club ♦ ang national aid coordinator 
’nemzeti segélykoordinátor’ ♦ ang 
North Atlantic Council ’Észak-atlanti 
Tanács’ ♦ ang Northern Air Cargo 
(amerikai légitársaság)
NACC ang North Atlantic Coopera
tive Council ’Észak-atlanti Együtt
működési Tanács’
NACE fr Nomenclature Générale des 
Activités Économiques dans les 
Communautés Européennes ’Gazda
sági tevékenységek listája az Európai 
Unióban’
nachf. ném nachfolgend ’következő’ 
Nachl. ném közg Nachlaß ’árenged
mény’
Nachr. ném Nachricht ’értesítés’ 
Nachtr. ném Nachtrag ’függelék’ 
Nachw. ném Nachwort ’utószó’
NaCl kém nátrium-klorid
NAD kém nikotinamid-adenin-dinuk-
leotid
NADGE ang NATO Air Defence 
Ground Environment Ground System 
(a NATO légvédelmi rendszere) 
NAFO ang North Atlantic Fisheries 
Organization ’Észak-atlanti Halászati 
Szervezet’
NAFTA ang North American Free 
Trade Agreement ’Észak-amerikai 
Szabad Kereskedelmi Megállapodás’ 
nagybirt. nagybirtokos, nagybirtokosi
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nagyhg. nagyherceg, nagyhercegi 
nagyker. nagykereskedelem, nagyke
reskedelemi ♦ nagykereskedés 
Nagym. tört nagyméltóságú 
nagyprép. nagyprépost, nagypréposti 
Nagys. [Ngs.] tört nagyságos 
nagyszem. nagyszeminárium 
Nagyv. cím Nagyvilág 
NAIAS ang North American Inter
national Auto Show ’Észak-amerikai 
Nemzetközi Autókiállítás’
Nak. [Nkanizsa]/ű/dr Nagykanizsa 
NAK Növényvédelmi és Agrokémiai 
Központ ♦ ang inf negative acknow
ledgement ’negatív nyugtázás’
NAKP nemzeti agrár-környezetvédel
mi program
NAM gk Namíbia ♦ orsz Namíbia ♦ 
ang National Association of Manu
facturers ’Gyáriparosok Nemzeti Szö
vetsége’ ♦ ang Non-Aligned Move
ment ’El Nem Kötelezett Mozgalom’ 
NAMPA ang Namibia Press Agency 
(namíbiai hírügynökség)
NAMPS ang inf narrow-band analog 
mobile phone service ’keskeny sávú 
analóg mobiltelefon’
NAN ang News Agency os Nigeria 
(nigériai hírügynökség)
NAND ang inf NOT-AND ’NEM-ÉS’ 
NANE Nők a Nőkért, Együtt az Erő
szak Ellen Egyesület 
NAO ang North American Airlines 
(amerikai légitársaság)
NAP Nemzeti Agrárprogram ♦ Nép
akarat Polgári Kör ♦ ang inf network 
access point ’hálózati hozzáférési 
pont’ ♦ ang közg national allocation 
plan ’nemzeti kiosztási terv’ -> NKT 
NAPIM ang National Association of 
Printing Ink Manufacturers ’Nyom
dafestékgyártók Nemzetközi Szövet
sége’

Napj. cím Napjaink 
Napk. cím Napkelet 
NAPL ang National Association of 
Printers and Lithographers ’Nyom
dászok és Litográfusok Nemzeti Szö
vetsége’
Napp. H. cím Nappali Ház 
NAQP ang National Association of 
Quick Printers ’Gyorsprintelők Nem
zeti Szövetsége’
NARIC ang National Academic Re
cognition Information Centre ’felső
fokú tanulmányok és oklevelek elis
merésével foglalkozó nemzeti infor
mációs központ’ 
narr, narrátor, narrátori 
NAS ang New Asia Strategy ’új Ázsia- 
stratégia’
NASA ang National Aeronautics and 
Space Administration ’Nemzeti Re
pülési és Űrhajózási Hivatal’ 
NASACOM ang NASA Communica
tion Network (a NASA hírközlő háló
zata)
NASDAawg National Space Develop
ment Agency ’Nemzeti Kozmikus 
Fejlesztési Hivatal’ (japán űrkutatási 
szervezet)
NASDAQ ang National Association 
of Securities Dealers Automated 
Quotation System ’Értékpapírügynö
kök Automatizált Árfolyamjegyzésé
nek Országos Szövetsége’ (amerikai 
elektronikus tőzsde) 
nat. ang national ’nemzeti’ ♦ ang na
tural ’természetes’ ♦ fr  national ’nem
zeti’
NAT Nagyváradi Ady Társaság ♦ 
Nemzeti Akkreditáló Testület ♦ Nem
zeti Alaptanterv ♦ ang inf network 
address translation ’hálózati címkon
verzió’
NATIS ang North Atlantic Treaty
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Information Service (Az Észak-atlanti 
Szerződés Információs Szolgálata) 
NATO North Atlantic Treaty Organi
zation ’Észak-atlanti Szerződés Szer
vezete’ -» OTAN
natw. nem naturwissenschaftlich ’ter
mészettudományi’
Nat West ang cég National Westmins
ter Bank (angol pénzintézet)
NAU gk Nauru
naut. ang nautical ’hajózási’
NAÜ Nemzetközi Atomenergia-ügy
nökség -* AIEA - » IAEA 
nav. ang naval ’haditengerészeti’ 
NAVA Nemzeti Audiovizuális Archí
vum
NAX ang Norwegian Air Shuttle
(norvég légitársaság)
naz. nazarénus
nb. nagybecsű
Nb vegyj nióbium
Nb. tört Népbíróság
NB nyomd (papíralak) ♦ sport nemzeti
bajnokság ♦ tört Nemzeti Bizottság ♦
ang inf narrow band ’keskenysávú’
N. B. [NB.] lat Nota bene! ’Jól je
gyezd meg!’
N. B.földr New Brunswick (CDN) ♦ 
ang naval base ’haditengerészeti tá
maszpont’ ♦ ang közg new bonds ’új 
kibocsátású kötvények’
NBA ang National Basketball Asso
ciation ’Nemzeti Kosárlabda Szövet
ség’ ♦ ang National Broadcasting 
Association ’Nemzeti Műsorszóró 
Egyesület’
NbB Nemzetbiztonsági Bizottság 
NBB cég Nemzetközi Beruházási Bank 
NBC ang cég National Broadcasting 
Channel ♦ ang cég National Broadcas
ting Co.
Nbf. tört népbírósági fellebviteli 
NBH Nemzetbiztonsági Hivatal

NBJ szerb Narodna Banka Jugoslavije 
’Jugoszláv Nemzeti Bank’
Nbk. földr Nagybecskerek 
NBK Nemzetközi Bankárképző Köz
pont Rt. ♦ ang Albarka Air (nigériai 
légitársaság)
NBL ang National Baseball League 
’Nemzeti Baseball-liga’
NBNS ang inf NetBios name server 
’NetBios-névkiszolgáló’
NBP ang inf name binding protocol 
’név-összekapcsolási protokoll’
NBr.földr Nagy-Britannia 
NBS ang National Bureau of Stan
dards ’Nemzeti Szabványügyi Hiva
tal’
NBSZ Nemzetbiztonsági Szakszol
gálat
NBT tört Népbírósági Tanács 
Nbtv./og a nemzetbiztonsági szolgá
latokról szóló törvény
n. c. ang new crop ’új termés’ 
n/c/r közg non compté ’nem számlá
zott’
NC nitrocellulóz ♦ ang in f network 
computer ’hálózati számítógép’ ♦ ang 
Nordic Council ’Északi Tanács’ ♦ ang 
numerical control ’számjegyvezérlés’ 
♦ ang chat no comment ’nincs hozzá
fűznivalóm’ ♦ ang közg negotiation 
credit ’visszavonható akkreditív’
N. C. földr North Carolina ’Észak- 
Karolina’ (USA)
NCA orsz Nicaragua ♦ ang Nippon 
Cargo Airlines (japán légitársaság) 
NCAR ang National Center for At
mospheric Research ’Nemzeti Lég
körkutató Központ’
NCC ang inf network centric compu
ting ’hálózatközpontú számítástech
nika’ ♦ ang közg national counterfeit 
centres ’nemzeti készpénzszakértői 
központok’
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NCGA ang National Computer Gra
phics Association ’Számítógépes Gra
fikusok Nemzeti Szövetsége’
NCH ang Chanchangi Airlines Nige
ria (nigériai légitársaság)
n. Chr. ném nach Christus ’Krisztus 
után’
n. Chr. G. ném nach Christi Geburt 
’Krisztus születése után’
NCI ang National Cancer Institute 
’Nemzeti Rákintézet’ ♦ ang new com
munity instrument ’új közösségi esz
köz’
NCIS ang National Criminal Intelli
gence Service ’Nemzeti Bűnügyi Fel
derítőszolgálat’
NCM ang Nas Air (mali légitársaság) 
NCNA ang New China News Agency 
’Új Kína Hírügynökség’ -» Hszinhua 
NCO ang kát non-commissioned offi
cer ’tiszthelyettes’
NCP ang national contact point ’nem
zeti kapcsolattartó pont’
NCR ang cég National Cash Register 
NCS ang nyomd natural colour system 
’természetes színrendszer’
NCSA ang iw/National Center for Su
percomputing Applications ’szuper
számítógépes alkalmazások nemzeti 
központja’
NCSSZI Nemzeti Család- és Szociál
politikai Intézet
NCSU Nemzetközi Csillagászati 
Unió
n. c. v. ang közg no commercial value 
’kereskedelmi érték nélkül’
Nd vegyj neodímium 
nd. -* népd. [nd.]
n. d. ang no date ’évszám nélkül’ ♦ ang 
közg non-delivery ’szállítás elmara
dása’
ND ang közg no discount ’engedmény 
nélkül’

N. D .földr North Dakota ’Észak- 
Dakota’ (USA)
NDA Nemzeti digitális adattár 
NDAC ang Nuclear Defence Affairs 
Committee ’Atomvédelmi Bizottság’ 
NDBMS ang inf network database 
management system ’hálózatiadatbá- 
zis-kezelő rendszer’
NDC Nemzeti Dokumentációs Cent
rum ♦ ang Nordic East Airlink (svéd 
légitársaság)
NDE ol nóta dell’editore ’a kiadó 
megjegyzése’
NDI Nemzeti Drogmegelőzési Inté
zet
NDIS ang inf network driver interface 
specification ’a hálózatmeghajtó csa
toló specifikációja’
NDK tört Német Demokratikus Köz
társaság -* DDR -* GDR -> RDA 
Ndld.y&'Zdr Niederlande ’Hollandia’ 
NDLE fr  note de l’éditeur ’a kiadó 
megjegyzése’
N D L R /r note de la rédaction ’a szer
kesztőség megjegyzése’
NDM ang normal disconnected mode 
’normál szétkapcsolt üzemmód’ 
NDMP ang inf network data manage
ment protocol ’hálózati adatkezelő 
protokoll’
NDNSZ Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség -» FDIF -* WIDF 
NDP ang közg net domestic poduct 
’nettó hazai termék’
NDPD ném tört National-Demokra
tische Partei Deutschlands ’Német
ország Nemzeti Demokrata Pártja’ 
NDR ném cég Norddeutscher Rund
funk
Nds.földr Niedersachsen ’Alsó-Szász- 
ország’ (D)
NDSZ Nemzeti Demokrata Szövetség 
♦ Nemzetközi Diákszövetség
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NDT fr  note du traducteur ’a fordító 
megjegyzése’
NDTA Nemzeti Digitális Tartalom
Albizottság
Ne vegyj neon
NE legnagyobb eltérés ♦ orv nemzetkö
zi egység -> IE, IU ♦ ang new edition 
’új kiadás’ ♦ ang north-east ’északkelet’ 
né. [n. é.] nagyérdemű 
NE cím Nemzet és Emlékezet 
NEA ang New England Airlines 
{amerikai légitársaság)
Neb.földr Nebraska (USA)
NEB ang National Enterprise Board 
’Országos Vállalkozói Testület’ 
Nebent. ném Nebentitel ’párhuzamos 
cím’
NEC ang Necon Air (nepáli légitársa
ság) ♦ ang cég Nippon Electric Com
pany Corp.
NED orsz Hollandia ♦ tört Nemzeti 
Ellenállás Diákmozgalma
n. éd./r nouvelle édition ’új kiadás’ 
NEDC ang National Economic Deve
lopment Council ’Országos Gazdaság- 
fejlesztési Tanács’
Nef. cím Nefelejts
Nefag cég Nagykunsági Erdő- és Fa- 
feldolgozó Gazdaság 
NEFB tört Nemzeti Ellenőrző és Fel
ügyelőbizottság
neg. negatív ♦ ang negative ’negatív’ 
NEGOSZ Nemzetközi Gépkocsiveze
tők Országos Szakszervezete 
Negyit Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági 
Tanács
NEI Nemzetközi Együttműködési 
Iroda
NEK Nemzeti Egészségügyi Kerékasz
tal * sport Nemzetek Európa Kupája 
NEKA tört Nemzeti Kerekasztal 
Nékém tört Népi Kollégiumokat Épí
tő Mozgalom

NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbsé
gi Hivatal
NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Jogvédő Iroda
Nékosz tört Népi Kollégiumok Orszá
gos Szövetsége 
nekr. nekrológ
NEKTAR nemzeti könyvtári átfogó 
információs rendszer (az OSZK digi
tális katalógusrendszere)
Nek. tv. jog a nemzetiségi és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvény 
NEM Nemzeti Egység Mozgalom 
ném. német
Ném. Phil. Dóig. cím Német Philoló-
giai Dolgozatok
nemz. nemzet, nemzeti
Nemzetk. Stat. Evk. cím Nemzetközi
Statisztikai Évkönyv
Nemzetk Szính. E. cím Nemzetközi
Színházi Élet
Nemz. Figy. cím Nemzeti Figyelő 
Nemzgazd. Sz. cím Nemzetgazdasági 
Szemle
Nemzgy. Ért. cím Nemzetgyűlési Ér
tesítő
Nemzgy. N. cím Nemzetgyűlési 
Napló
Nemz. H. cím Nemzeti Hírlap 
Nemz. Isk. cím Nemzeti Iskola 
Nemz. Kép. Napt. cím Nemzeti Ké
pes Naptár
Nemz. Kép. Újs. cím Nemzeti Képes 
Újság
Nemz. Kult, cím Nemzeti Kultúra 
Nemz. Kvt. cím Nemzeti Könyvtár 
Nemz. Múz. Nemzeti Múzeum 
Nemz. Nőnev. cím Nemzeti Nőne
velés
nemz. szoc. nemzetiszocialista ♦ nem
zetiszocializmus
Nemz. Társ. cím Nemzeti Társalkodó 
Nemz. Újs. cím Nemzeti Újság
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Nemzv. cím Nemzetvédelem 
nép. népies
NÉP gk Nepál ♦ orsz Nepál ♦ tört 
Nemzeti Egység Pártja ♦ or Novaja 
Ekonomicseszkaja Polityika ’új gaz
dasági politika’
Népak. cím Népakarat 
népb. népballada, népballadai 
Népb. cím Népbarát 
népd. [nd.] népdal 
Népi Ifj. cím Népi Ifjúság 
Népi Mo. cím Népi Magyarország 
Népi Mság. cím Népi Magyarság 
népk. népköltészet, népköltészeti 
népm. népmese, népmeséi ♦ népmű
vészet, népművészeti 
Népn. ám Népnaptár 
népny. népnyelv, népnyelvi 
népr. néprajz, néprajzi 
Népr. Ért. cím Néprajzi Értesítő 
Népr. Gyűjt, cím Néprajzi Gyűjtemény 
Népr. Közi. cím Néprajzi Közlemé
nyek
Népr. Nyelvtud. [NéprNytud.] ám
Néprajz és Nyelvtudomány 
népsz. népszerű ♦ népszerűsítő 
Népsz. cím Népszabadság ♦ tört Nép- 
szövetség -» S. d. N.
Nép. Szt. János Nepomuki Szent János 
Népt. L. ám Néptanítók Lapja 
NEREK Nemzeti Egészségmegőrző 
és Rákellenes Központért Alapítvány 
NERKÉSZ Nemzeti Etnikai Roma 
Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet 
NES ang közg not elsewhere specified 
’ha másutt nincs meghatározva’ ♦ sp 
Nordeste-Linhas Aereas Regionais 
(brazil légitársaság)
NESZ Népművészeti Egyesületek
Szövetsége
net inf internet
NET tört Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa

NetBEUI ang íw/NetBios enchanced 
user interface ’javított NetBios fel
használói interfész’
NetBios ang inf Network Basis Input/ 
Output System ’hálózati be/kiviteli 
alaprendszer’
NET nemzeti évfordulók titkársága 
NETÉRT Netfelhasználók Érdekvé
delmi Társasága
N. Et. Hongr. fr cím Nouvelles Études 
Hongroises
Neti Nemzetközi Technológiai Inté
zet
NETSZ Nemzeti Elkötelezettségű 
Társadalmi Szervezetek 
neubearb. ném neubearbeitet ’átdol
gozott’
Neuf. ném Neufassung ’átdolgozás’ 
név. nevelde ♦ nevelés, nevelési ♦ ne
velő
n. év negyedév 
]Nev.földr Nevada (USA)
Neveki Nehézvegyipari Kutatóin
tézet
NEVI Nemzeti Egészségvédelmi Inté
zet
NEVIKI Nehézvegyipari Kutató Inté
zet
névj. névjegyzék 
névm. nyelv névmás 
névmut. névmutató 
névt. névtár
névvált. névváltozat ♦ névváltoztatás 
n. f. [N/F] ang közg no funds ’nincs fe
dezet’
NF fr  Norme Frangaise ’francia szab
vány’
N. F. ném Neue Folge ’új folyam’
N/F -> n. f. [N/F]
NFA Nemzetközi Földalap ♦ ang 
North Flying (dán légitársaság)
NFB ang inf negative feedback ’nega
tív visszacsatolás’
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n. f. D. ném nur für den Dienstgeb
rauch ’csak szolgálati használatra’ 
NFF ang inf no fault found ’nem ta
láltunk hibát’
NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet 
NFL ang sport National Football 
League ’Nemzeti Futball-liga’ *val 
tört holland forint 
N. F. L.földtr New Foundland and 
Labrador ’Új-Fundland és Labrador’ 
(CDN)
Nfld./ó7dr New Foundland ’Új-Fund- 
land’ (CDN)
NFP ang New Frontier Party ’Új Ha
tár Párt’ (japán politikai párt)
NFS ang not for sale ’nem eladó’ ♦ ang 
inf network file system ’hálózati fájl- 
rendszer’
NFT Nemzeti Fejlesztési Terv 
NFZ Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
ng fiz nanogramm
NG dm Napi Gazdaság ♦ ang chat no 
good ’nem jó’ ♦ ang inf next genera
tion ’új generáció’
N. G. ang National Gallery ’Nemzeti 
Képtár’
NGA ang Nigeria Airways (nigériai 
légitársaság)
NGC ang National Geographic Chan
nel ♦ ang new general catalog ’új álta
lános katalógus’
NGE ang Angel Airlines (thaiföldi lé
gitársaság)
NGÉ nemzetközi geofizikai év 
NGEB cég Nemzetközi Gazdasági 
Együttműködési Bank 
NGI ang inf next generation Internet 
’következő generációs internet’
NGKB tört Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Bizottsága 
NGKM tört Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Minisztériuma

NGKT tört Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Tanácsa
NGL ang natural gas liquids ’földgáz-
kondenzátumok’
Ng. m.földr Nógrád megye
NGM ang cég National Geographic
Magyarország
NGN val nigériai naira
Ngs. —> Nagys. [Ngs.]
NGO ang non-governmental organi
zations ’nem kormányzati szerveze
tek’ -» ONG
NGQ ang agr national guaranteed 
quantities ’nemzeti garantált mennyi
ségek’
NGR orsz Nigéria
NGU orv nem gonorrheás uretriti-
szek
ngy. nemzetgyűlés, nemzetgyűlési 
NGYIA Nemzeti Gyermek- és Ifjúsá
gi Alapítvány
NGYIK Nemzeti Gyermek- és Ifjúsá
gi Közalapítvány
NGYSZ Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat 
NH napi hirdetés 
N. H.földr New Hampshire ’Új 
Hampshire’ (USA) ♦ fr normes homo- 
loguées ’elismert szabványok’ 
nhd. ném nyelv neuhochdeutsch ’újfel
német’
NHH Nemzeti Hírközlési Hatóság 
NHIT Nemzeti Hírközlési és Infor
matikai Tanács
NHKJap cég Nippon Hoso Kyokai 
NHL orv nem Hodgkin-limfóma ♦ 
ang National Hockey League ’Nem
zeti Jégkorongliga’
NHP kém nemhiszton-protein 
NHQ. ang cím The New Hungarian 
Quarterly
N. H. S. ang National Health Service 
(brit egészségbiztosítási szervezet)
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Ni vegyj nikkel
N. l.földr Northern Ireland ’Észak-ír- 
ország’ (GB)
NIA Nagy Imre Alapítvány 
NIBs ang news in brief ’rövid 
hírek’
NIC gk Nicaragua ♦ ang National In
telligence Council ’Nemzeti Hírszer
zési Tanács’ ♦ ang inf nework interface 
card ’hálózati csatolókártya’
NIF nívódíjas ipari forma 
NIG orsz Niger ♦ ang Aero Contrac
tors (nigériai légitársaság)
NIH National Institute of Health 
’Nemzeti Egészségügyi Intézet’
NII ang National Information Infra
structure ’nemzeti információs inf
rastruktúra’ (USA)
NIIFI Nemzeti Információs Infrast
ruktúra Fejlesztési Iroda 
NIIFP nemzeti információsinfra- 
struktúra-fejlesztési program 
NIK nehézipari központ ♦ Neumann 
János Informatikai Főiskolai Kar 
Nike cég Nitrokémiai Ipartelepek 
Nike FÁK sport Nitrokémiai Ipartele
pek Fűzfői Atlétikai Klubja 
Nikex cég tört Nehézipari Külkeres
kedelmi Vállalat 
NIKKEI (japán tőzsdeindex)
NIM tört Nehézipari Minisztérium 
NiMH kém nikkel-fém-hidrid 
NIO val nicaraguai córdoba 
NIOK Nonprofit Információs és Ok
tatóközpont
NIOKA Nonprofit Információs és 
Oktatóközpont Alapítvány 
NIÖM cím Nemeskürty István Összes 
Műve
NIP ang nyomd non impact printing 
’érintkezésmentes nyomtatás’
Nip. Ért. cím Nehézipar Értesítő 
Nip. Közi. cím Nehézipari Közlöny

NIR ang near infrared ’közeli infravö
rös sugárzás’
NIS Nemzeti Informatikai Stratégia ♦ 
ang inf network information service 
’hálózati információszolgáltatás’
NISO ang National Information Stan
dards Organization ’Nemzeti Infor
matikai Szabványügyi Szervezet’ 
NIST ang National Institute of Stan
dards and Technology ’Nemzeti Szab
vány- és Technológiaügyi Intézet’ 
NISZ tört Népi Ifjúsági Szövetség 
NISZKA Wesselényi Miklós Nemzeti 
Ifjúság Szabadidősport az Egészséges 
Életmódért Közalapítvány 
NIT Nagy Imre Társaság ♦ Nemzeti 
Ifjúsági Tanács ♦ Népi Iparművészeti 
Tanács
NITE Nemzetközi Ifjúsági Táboroz- 
tató Egyesület
NITF ang in f new industry text for
mat ’új ipari szövegformátum’
n. J. ném nächsten Jahres ’jövő évi’
NJ cím Napi Jogász
N. ].földr New Jersey (USA)
NJS ang National Jet Systems (auszt
rál légitársaság)
NJSZT Neumann János Számítógép
tudományi Társaság
nk. nagyközség, nagyközségi 
nk. [nközi] nemzetközi 
n/k ang not known ’ismeretlen’
NK cím Nemzeti Könyvtár 
NKA Nemzeti Kulturális Alap ♦ ang 
Northern Dene Airways (kanadai lé
gitársaság)
Nkanizsa -> Nak. [Nkanizsa]
NKB Nemzeti Kegyeleti Bizottság 
NKE Német Kultúregyesület 
NKEM tört Népi Kollégiumokat Épí
tő Mozgalom
NKF svéd Nordkalottflyg (svéd légi- 
társaság)
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NKFP Nemzeti Kutatásfejlesztési 
Program
NKFV cég tört Nagyalföldi Kőolaj- és
Földgáztermelő Vállalat
NKGB or tört Narodnij Komisszariat
Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi
’Állambiztonsági Népbiztosság’
NKgPP Nemzeti Kisgazda- és Polgári
Párt
NKI Növekedéskutató Intézet 
NKIK Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
NKK Népjóléti Képzési Központ
nk. o. [nk. oszt.] nemzetközi osztály
Nkox.földr Nagykovácsi
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Nkőrös földr Nagykőrös
nközi -> nk. [nközi]
NKP tört Németország Kommunista 
Pártja
NKr. val norvég korona 
NKS ang Spirit Airlines (amerikai lé
gitársaság)
NKT Nemzeti Konzultációs Testület 
♦ közg Nemzeti Kiosztási Terv -> NAP 
NKTH Nemzeti Kutatási és Techno
lógiai Hivatal
nktk. tört nagyközségi közös tanács 
társközsége
NKV cég tört Népszava Kiadóvállalat 
(ma Népszava Kiadó Rt.)
NKVD or tört Narodnij Komisszariat 
Vnutrennyih Gyei ’Belügyi Népbiz
tosság’
n. 1. sport nevű lovon ♦ lat non licet 
’nem megengedett’
NI. cím Néplap
NL gk Hollandia ♦ ang inf new line 
’új sor karakter’ ♦ ang inf number lock 
’számzárbillentyű’
N. lat. ang North latitude ’északi szé
lesség’

NLB pszich negatív lelki beállítottság 
NLBS ang inf network load balancing 
system ’hálózati terheléskiegyenlítő 
rendszer’
NLG val tört holland gulden 
NLI ang in f natural language inter
face ’természetes nyelvű interfész’ 
NLM cím Nagy László Művei ♦ cím 
Németh László Művei ♦ ang National 
Library of Medicine ’Orvostudomá
nyi Nemzeti Könyvtár’
NLP ang in f natural language proces
sing ’természetes nyelvű feldolgozás’
♦ ang inf nonlinear programming 
’nemlineáris programozás’
NLPT pszich neurolingvisztikai pszi
choterápia
NLQ ang nyomd near letter quality 
’közel levélminőségű nyomtatás’
NLS ang national language support 
’nemzeti nyelv támogatása’
NLS ang in f natural language support 
’természetes nyelvi támogatás’ 
n. 1.1. ang not later than ’legkésőbb’ 
NLY ang flyniki (osztrák légitársaság) 
nm mat nanométer 
nm. nyelv névmás
n. m. [n mile] ang nautical mile ’ten
geri mérföld’ (1853,18 m) 
n. M. ném nach Muster ’minta szerint’
♦ ném nächsten Monates ’jövő havi’ 
Nm fiz  newtonméter
NM chat nincs mit ♦ tört Népjóléti 
Minisztérium
N. M. földr New Mexico ’Új-Mexikó’ 
(USA)
N/M ang chat never mind ’sebaj!’ 
NMB ang Air Namibia (namib légi- 
társaság)
n. m. c. ang közg no more credit ’nincs 
további hitel’
NMDF tört Nemzeti Megmentés De
mokrata Front
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NMDSZ Nagyváradi Magyar Diák- 
szövetség
NME tört Nehézipari Műszaki Egye
tem ♦ ang cím New Musical Express 
NMH Nemzetközi Munkaügyi Hiva
tal
NMI Nemzetközi Munkaügyi Iroda 
-> BIT -> ILO
n mile -* n. m. [n mile]
NMIKK Német-Magyar Ipari és Ke
reskedelmi Kamara 
Nmjt.yog a nemzetközi magánjogról 
szóló törvényerejű rendelet 
NMK Nemzetközi Menedzserköz
pont
Nms —> Ns [Nms]
NMS ang inf network management 
system ’hálózatfelügyeleti rendszer’ 
NMSZ Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet -» ILO —> ÓIT 
NMT ang inf network management 
’hálózatüzemeltetés’
Nműv. cím Népművelés
NMV cég tört Növényolaj-ipari és
Mosószergyártó Vállalat
nn. nyelv nőnem ♦ lat orv nervi ’idegek’
NN normál nívó
N. N. lat nőmén nescio ’ismeretlen 
személy’
NNA ang National News Agency (li
bériái hírügynökség) ♦ ang National 
News Agency (pakisztáni hírügynök
ség) ♦ ang National Newspaper Asso
ciation ’Nemzeti Újságszövetség’ 
NNN ang chat no new news ’nincs új 
újság’
NNP ang közg net national product 
’nettó nemzeti termék’
NNS ang navy navigation satellite 
’haditengerészeti navigációs műhold’ 
NNTP ang inf network news transfer 
protocol ’hálózati hírtovábbítási pro
tokoll’

NNYI Nemzeti Nyomozó Iroda 
no. [nr.] ang number ’szám’
No vegyj nobélium 
No. [Nr., Nro., N°] lat numero ’sor
szám’
NO kém nitrogén-monoxid ♦ ném Nor- 
dost(en) ’északkelet’
N/O ang no orders ’utasítás nélkül’ 
NOA sport Nemzetközi Olimpiai 
Akadémia
NOAA ang National Oceanographic 
and Atmospheric Administration 
’Nemzeti Oceanográfiai és Légköri 
Hivatal’
NOAEL ang no observed adverse ef
fect level ’nem észlelhető kedvezőtlen 
hatás szintje’
NOB Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
-» CIO -> IOC -» IOK
NOC ang inf network operating cen
ter ’hálózat irányító központ’ 
n. o. e. ang not otherwise enumerated 
’nincs másképp felsorolva’
NOÉ Nagycsaládosok Országos Egye
sülete ♦ ang Transcaraibes Air Inter
national (guadeloupe-i légitársaság) 
Nógr. Sz. cím Nógrádi Szemle 
NOHAB svéd cég Nydqvist och Holm 
Aktiebolag
NOHM ang cím The New Oxford His
tory of Music
NOL cím Népszabadság Online 
nőm. ang nominal ’névleges’ ♦ lat 
nyelv nominativus ’alanyeset’ 
nőm. cap. ang közg nominal capital 
’alaptőke’
nőmén gént. lat nomen gentile ’nem
zetségnév’
nonp. nyomd nonpareille 
NOOP [NOP] ang inf no operation 
’üres utasítás’
n. o. p. ang not otherwise provided for 
’ha nincs más rendelkezés’
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NOP -> NOOP [NOP]
n. o. r. ang not otherwise rated ’nem 
más arányban’
Nor lat csili Norma ’Szögmérő’
NOR orsz Norvégia ♦ ang m/NOT-OR 
’NEM-VAGY’
NORAD ang North American Air 
Defense Command ’Észak-amerikai 
Légvédelmi Parancsnokság’ 
norv. norvég
nos. [nrs.] ang numbers ’számok’
n. o. s. ang not otherwise specified ’ha 
nincs másképp meghatározva’
NOS Neos (olasz légitársaság) ♦ ang 
inf network operating system ’hálózati 
operációs rendszer’ ♦ hol cég Neder- 
landse Omroepmaatschappij ’Hol
land Műsorszóró Társaság’
NOSZA nonprofit szektoranalízis 
NOSZF nagy októberi szocialista for
radalom
not. tört nótárius ♦ ang notice ’jegyzet’ 
♦ fr  notice ’jegyzet’ ♦ néni notariell 
’közjegyzői’
NOT tört Népbíróságok Országos Ta
nácsa
notw. ném notwendig ’szükséges’ 
nouv./r nouvelle ’új’ 
nov. novella ♦ november ♦ fr  no- 
vembre ’november’ ♦ ol novembre 
’november’
novíc. noviciátus ♦ novícia ♦ novícius
NOX kém nitrogén-oxid
Nov. ang November ’november’ ♦ ném
November ’november’
nőegyl. nőegylet, nőegyleti
n. öl négyszögöl
Nö.földr Niederösterreich ’Alsó- 
Ausztria’ (A)
NÖMI Növénytermesztési és Minő
sítőintézet 
Nőr cím Nemzetőr 
NOSPL ném tört Neues Ökonomi

sches System der Planung und Lei
tung der Volkswirtschaft ’a népgaz
dasági tervezés és vezetés új közgaz
dasági rendszere’
növ. növekedés, növekedési ♦ növény, 
növényi ♦ növénytan, növénytani ♦ 
zene növendék 
Nőv. cím Nővilág
növnem. növénynemesítés, növény- 
nemesítési
növterm. növénytermesztés, növény- 
termesztési
növvéd. növényvédelem, növényvé
delmi
n. p. ang no place ’hely nélkül’ ♦ ang 
notary public ’közjegyző’ ♦ ang közg 
net proceeds ’tiszta hozam’ ♦ ang közg 
non-payment ’nem fizetés’
Np fiz  neper ♦ vegyj neptúnium 
NP normál profil ♦ ang National 
Party ’Nemzeti Párt ♦ ang Nationa
listic Party ’Nacionalista Párt’ ♦ ang 
nyelv noun phrase ’főnévi csoport’ ♦ 
ang nyomd newsprint ’újságnyomó 
papír’
NP [N/P] ang chat no problem ’semmi 
probléma’
N. V.frközg nouveau prix ’új ár’
N/P -> NP [N/P]
NPA nemzeti periodika-adatbázis ♦ 
ang Newspaper Publishers Associa
tion ’Újságkiadók Szövetsége’
NPAA ang national programme for 
the adoption of the acquis ’közösségi 
vívmányok átvételének nemzeti prog
ramja’
NPD ném National-Demokratische 
Partei Deutschlands ’Németország 
Nemzeti Demokrata Pártja’
NPF ang inf no problem found ’nem 
találtunk problémát’
NPK Nemzeti Pályainformációs Köz
pont
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NPI ang non-profit institutions ’non
profit intézmények’ ♦ ang nyomd non 
process ink ’nem CMYK festék’
N. P.J. ném cím Neues Pester Journal 
NpM tört Népművelési Minisztérium 
NPO ang non profit organizations 
’nonprofit szervezetek’
NPP tört Nemzeti Parasztpárt
n. Pr. ném nach Probe ’próba után’ ♦
ném nach Prüfung ’ellenőrzés után’
NPR val nepáli rúpia
NPS ang közg net personal savings
’nettó személyi megtakarítás’
NPSZ Nemzetközi Postai Szövetség 
-» UPU
NPT ang kát Non-proliferation 
Treaty ’Atomsorompó-szerződés’ 
NPU ang net protein utilization ’net
tó fehérjehasznosulás’
NPV [n. p. v.] ang közg no par value 
’névérték nélkül’
NPVS [n. p. v. s.] ang közg no par va
lue share ’névérték nélküli részvény’ 
n. q. a. ang közg net quick assets ’tisz
ta likvid vagyon’
NQB ang közg net quantifiable bene
fit ’számszerűsíthető haszon’
NQN sp Transportes Aereos Neuquen 
(argentin légitársaság)
nr.fr numéro ’szám’ ♦ lat numerus 
’szám’
nr. -» no. [nr.]
Nr. ném Nummer ’szám’
Nr. -> No. [Nr.]
NR ném Nationalrat ’Nemzeti Ta
nács’ ♦ ném Nichtraucher ’nemdo
hányzó férfi’ ♦ ném Nichtraucherin 
’nemdohányzó nő’
N. R. ném Neue Reihe ’új sorozat’
N/R ang not reported ’nincs jelentve’ 
NRA ang national regulatory autho
rities for telecommunication ’nemzeti 
távközlési szabályozóhatóság’

NRB ang non-returnable bottle ’nem 
visszaváltható palack’
NRD ang Nordic Regional (svéd légi- 
társaság)
NRDC ang Natural Resources De
fence Council ’Természetes Erőfor
rások Védelmi Tanácsa’
NREC ang közg non-recurring engi
neering cost ’a tervezés egyszeri költ
sége’
NREM ang pszich no rapid eye move
ment ’nincs gyors szemmozgás’ 
NRH./r cím La Nouvelle Revue de 
Hongrie
NRK nor cég Norsk Rikskringkasting 
NRM ang in f normal response mode 
’normál válaszüzemmód’
Nrn. ném Nummern ’számok’
NRNF ang chat no risk, no fun ’koc
kázat nélkül nincs öröm’
Nro. -> No. [Nro.]
NRO ang National Reconnaissance 
Office ’Nemzeti Felderítőhivatal’ 
nrs. -> nos. [nrs.]
NRT nettó regisztertonna 
NRU orsz Nauru
NRW ném Nord-Rhein-Westfalen 
’Észak-Rajna-Vesztfália’
NRZ ang in f non return to zero ’nul
lára vissza nem térő’ 
ns fiz  nanoszekundum ♦ ang notes 
’jegyzetek’
ns. népsűrűség
n. s. ang not specified ’pontosabb ada
tok nélkül’
Ns [Nms] tört Nemes 
N. S. ang new series ’új sorozat’ ♦ ang 
new style ’új stílus’ *fr nouvelle série 
’új folyam’ ♦ földr Nova Scotia ’Új- 
Skócia’ (CDN)
NS Nemzeti Sportcsarnok ♦ tört Nem
zeti Segély ♦ hol Nederlandse Spoor- 
wegen ’Holland Vasutak’ ♦ ném Nach-
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schrift ’utóirat’ ♦ ném Nationalsozia
lismus ’nemzetiszocializmus’
NS. cím Nemzeti Sport 
N-s fiz  newtonsecundum 
N/S ang non-smoker ’nemdohányzó’ 
NSA National Security Agency ’Nem
zetbiztonsági Ügynökség’ ♦ ang chat 
name, sex, age ’név, nem, kor’
NSAP ang inf network service access 
point ’hálózati szolgáltatás elérési 
pontja’
NSB sport tört Nemzeti Sportbizott
ság ♦ nor Norges Statsbaner ’Norvég 
Államvasutak’
NSC Nemzeti Sport Club ♦ ang Na
tional Security Council ’Nemzetbiz
tonsági Tanács’
NSDAP ném tört Nationalsozialis
tische Deutsche Arbeiterpartei 
’Nemzetiszocialista Német Munkás
párt’
NSDU ang inf network service data 
unit ’hálózati szolgáltatási adategy
ség’
NSE SATENA (kolumbiai légitársa
ság) ♦ orv neuronspecifikus enoláz 
NSF ang National Science Founda
tion ’Nemzeti Tudományos Alap ♦ 
ang közg non-sufficient funds ’fede
zetlen csekk’
NSFW ang not safe for work ’munká
ra nem alkalmas’
NSG ang nuclear suppliers group 
’nukleáris szállítók csoportja’
NSH Nemzeti Sporthivatal ♦ nemzeti 
statisztikai hivatalok -> NSI 
NSI Népstadion és Intézményei ♦ ang 
national statistics institutes ’nemzeti 
statisztikai hivatalok’ -> NSH 
NSKA Gerevich Aladár Nemzeti 
Sport Közalapítvány 
NSO Nemzeti Sport Online 
NSP ang inf network service protocol

’hálózatszolgáltatási protokoll’ ♦ ang 
inf network service provider ’hálózat
szolgáltató’
NSSZ sport Nemzeti Sportszövetség 
NST Nemzeti Sporttanács 
N. S. T. ang New Foundland stan
dard time ’új-fundlandi középidő’ 
NSU ném cég Vereinigte Fahrzeug
werke AG (Neckarsulm)
NSWföldr New South Wales ’Új Dél- 
Wales’ (AUS)
N. S. Y. ang New Scotland Yard (a lon
doni rendőrség)
NSZ tört Népszövetség 
NSz Nizzai szerződés 
Nszab. cím Népszabadság 
Nszava cím Népszava 
NSZB tört Nemzetközi Szocialista Bi
zottság
NSZEP tört Német Szocialista Egy
ségpárt -> SED
NSZI Nemzeti Szakképzési Intézet ♦ 
tört Nemzetközi Szocialista Iroda 
NSZK tört Német Szövetségi Köztár
saság -* GFR
NSZM Nemzeti Szövetség Magyaror
szágért
Nszomb. [Nszombat]/ÖWr Nagy
szombat
NSZSZ Nemzeti Szabadidősport-szö
vetség ♦ Nemzetközi Szakszervezeti 
Szövetség
Nsztv.;'og a népszavazásról és a népi 
kezdeményezésről szóló törvény
nt. naptár, naptári 
n. t. ang not tight ’nem vízálló’ ♦ lat 
non testatum ’ellenőrizetlen’
NT tört Nemzetiségek Tanácsa (a 
Szovjetunióban) ♦ tört Népgazdasági 
Tanács ♦ ang new technology ’új tech
nológia’ ♦ ang New Testament ’Újszö
vetség’ ♦ ang inf network termination 
’hálózatvégződés’ ♦ fr  Nouveau Testa-
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ment ’Újszövetség’ *ném Neues Tes
tament ’Újszövetség’
N. T.földr Northern Territory ’Északi 
Terület’ (AUS) ♦ frközg nouveau tarif 
’új tarifa’
NTA ang National Travel Administ
ration ’Nemzeti Turisztikai Hivatal’ 
NTA Növény-egészségügyi és Talaj- 
védelmi Állomás
NTB nor Norsk Telegrambyra (nor
vég hírügynökség)
Ntbsz. tv. jog az egyes nemzetközi tar
tozások ellenértékeként beérkező 
szállítások pénzügyi elszámolásáról 
szóló törvény
NTC ang negative temperature ’nega
tív hőmérséklet’
NTD val új tajvani dollár 
NTE sport Nagykanizsai Torna Egy
let ♦ sport tört Nemzeti Testgyakorló 
Egylet
Ntét.földr Nagytétény 
NTFS ang inf (Windows) NT file sys
tem ’Windows-NT állományrendszer’ 
NTH Nemzeti Tájékoztató Hivatal 
NT HT tört Népgazdasági Tanács 
Határozatainak Tára 
NTI Nemzeti Tájékoztatási Iroda 
NTJ Nukleáris termék-ellenőrzési 
jegyzék
NTK cég Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 
NTMIK Nemzetközi Tudományos és 
Műszaki Információs Központ 
NTMIR nemzetközi tudományos és 
műszaki információs rendszer 
NTN ang National Airlines (dél-afri
kai légitársaság)
NTP ang inf network termination 
point ’hálózati végpont’ ♦ ang inf net
work time protocol ’hálózatidő-pro- 
tokoll’
NTS nemzeti térinformatikai straté
gia

NTSB ang National Transportation 
Safety Board ’Nemzeti Közlekedés- 
biztonsági Tanács’
NTSC ang ira/National Television 
System Committee ’Nemzeti Televí
ziózási Rendszerbizottság’ (amerikai 
és japán tv-szabvány)
NTSZ Népegészségügyi és Tisztior
vosi Szolgálat
NTT ang cég Nippon Telegraph and 
Telephone
NTV ang cég Nippon Television Net
work Corp.
NTW ang Nationwide Airlines (dél
afrikai légitársaság) 
nu. nyelv névutó
NU ang sport Newcastle United ♦ ang 
name unknown ’ismeretlen név’ ♦ fr 
Nations Unies ’Egyesült Nemzetek’
-* EN -* UN -» VN 
NUA ang Network Users Association 
’Hálózati Felhasználók Szövetsége’ ♦ 
ang inf network user address ’hálózati 
felhasználó címe’
NUFC ang sport Newcastle United 
Football Club
NUI ang inf network user identifica
tion ’hálózati felhasználó azonosítója’ 
NUL ang National Urban League 
’Országos Városi Liga’
NUM ang inf numerical (billentyű a 
számítógépen)
NUMA ang inf non-uniform memory 
architecture ’nem egységes memória
architektúra’ ♦ ang in f non-uniform 
memory access ’nem egységes memó
riaelérés’
numb, ang numbered ’számozott’ 
numiz. numizmatika, numizmatikai 
Numiz. Közi. cím Numizmatikai Köz
löny
N. Ung. Mag. ném cím Neues Ungari
sches Magazin
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NUP tört Nemzeti Újjáépítés Pártja 
NUSZ Nemzetközi Újságíró-szerve
zet -» IOJ -> OIJ
NUTS ang nomenclature of territo
rial units for statistics ’statisztikai cé
lú területi egységek nómenklatúrája’ 
n. u. Z. ném nach unserer Zeitrech
nung) ’időszámításunk szerint’
NÜB Nácizmus Üldözöttéinek Bi
zottsága
NÜESZ Nácizmus Magyarországi Ül
dözöttéinek Országos Érdekvédelmi 
Szervezete
NÜF Nemzetközi Üzleti Főiskola 
NÜF-IBS Nemzetközi Üzleti Főisko
la -  International Business School 
NÜOE Nácizmus Üldözöttéi Orszá
gos Egyesülete
NÜSZ cég Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft.
n. v. ang no value ’értéktelen’ 
n. V. ném nach Vereinbarung ’megál
lapodás szerint’
NV nemzedékváltás ♦ tört nemzeti 
vállalat ♦ ném Nationalversammlung 
’nemzetgyűlés’
N. V. ang nominal value ’névérték’ ♦ 
hol Naamloose Vennootschap ’rész
vénytársaság’ -> AB -> AG -> Rt.
—> SA
NVA ném tört Nationale Volksarmee 
’Nemzeti Néphadsereg’ (az NDK had
serege)
Nvárad földr Nagyvárad 
Nváradi N. cím Nagyváradi Napló 
NVB holl Nederlandsche Voetbal 
Bond ’Holland Labdarúgó-szövetség’ 
NVF [NVFT] Nemzeti Vidékfejlesz
tési Terv
NVM ang inf non-volatile memory 
’nem felejtő memória’
NVMT Nemzetközi Vállalatok Ma
gyarországi Társasága

NVOB Nemzeti Vízum- és Okmány
bizottság
NVP ang inf network voice protocol 
’hálózati hangprotokoir 
NVR ang Novair (svéd légitársaság) 
NVRAM ang inf non-volatile RAM 
’nem felejtő RAM’
NVS tört Nemzetközi Vörös Segély 
NVSC sport Neptun Vízilabda Sport 
Club
NVSZ Nemzetért Választási Szövet
ség ♦ Nők Világbéke-szövetsége 
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
NVV hol Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen ’Holland Szakszer
vezetek Szövetsége’
NW ang north-west ’északnyugat’ ♦ 
ném Nordwest ’északnyugat’
NWA ang Northwest Airlines (ameri
kai légitársaság)
NWG ang inf network working group 
’hálózati dolgozó csoport’
NWL ang North-Wright Airways 
(kanadai légitársaság)
NWR ang Northwest Regional Air
lines (ausztrál légitársaság)
NWS ang National Weather Service 
’Nemzeti Időjárási Szolgálat’ * ang 
Nuclear Weapons State ’atomhatalmi 
állam’ ♦ ang inf nonprogrammable 
workstation ’nem programozható 
munkaállomás’
n. wt. ang net weight ’nettó súly’
N. W. T. földr North West Territories 
’Északnyugati Területek’ (CDN) 
NWZ ang Nationwide Airlines (zam
biai légitársaság) 
ny -> Ny [ny] 
ny. nyomda ♦ nyilvános 
ny. [nyugd.] nyugdíj, nyugdíjas 
ny. [Ny.] nyugati 
Ny [ny] nyugat 
Ny. cím Nyugat
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Ny. -* ny. [Ny.]
N. Y.földr New York (USA) 
nyá. nyugállományú 
NYAK Nyelwizsgáztatási Akkreditá- 
ciós Központ
NYÁK inf nyomtatott áramkör -» PC 
NY AT Nyelwizsgát Akkreditáló Tes
tület
NYBÖ Nyugdíjbiztosítási Önkor
mányzat
N. Y. C.földr New York City ’New 
York város’ (USA)
NYCE ang New York Commodity Ex
change ’New York-i Árutőzsde’ 
NyDNy nyugat-délnyugat 
Ny. Dóig. cím Nyelvészeti Dolgozatok 
NYDRFT Nyugat-dunántúli Regio
nális Fejlesztési Tanács 
NYDRFÜ Nyugat-dunántúli Regio
nális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
NYDSZ Nyomdaipari Dolgozók 
Szakszervezete
NYEBSZ Nyomástartó edények biz
tonsági szabályzata 
NYEDO Nyugdíjas Egészségügyi 
Dolgozók Otthona
nyelv, nyelvészet, nyelvészeti ♦ nyelv
tan, nyelvtani 
nyelvjár -» nyj. [nyelvjár] 
nyelvtört, [nytört.] nyelvtörténet, 
nyelvtörténeti
nyelvtud. [nytud.] nyelvtudomány, 
nyelvtudományi
NYEMRLSZ Nyugat-európai Ma
gyar Nyelvű Református Lelkigondo
zó Szolgálat
NyENy nyugat-északnyugat 
NYENYI Nyugdíj- és Egészségbizto
sítási Nyilvántartás 
NYEOMSZSZ Nyugat-európai Or
szágos Magyar Szervezetek Szövetsége 
nyersford. nyersfordítás, nyersfordí
tási

NYESZE Nyelviskolák Szakmai 
Egyesülete
NYEU Nyugat-európai Unió —> UEO 
-» WEU
NYF Nyíregyházi Főiskola 
NyF. [Ny. Fűz.] cím Nyelvészeti Fü
zetek
NYF BMFK Nyíregyházi Főiskola 
Bölcsészettudományi és Művészeti 
Főiskolai Kar
NYF GTFK Nyíregyházi Főiskola 
Gazdasági és Társadalomtudományi 
Főiskolai Kar
NYF MMFK Nyíregyházi Főiskola 
Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai 
Kar
NYF TTFK Nyíregyházi Főiskola 
Természettudományi Főiskolai 
Kar
Ny. Fűz. -> NyF. [Ny. Fűz.] 
ny. h. [Nyh.] nyugati hosszúság 
NYH nyomozó hivatal 
Nyháza földr Nyíregyháza 
NYHE Nyugati Hadifoglyok Egyesü
lete
NYIK Nyilvánosság Klub 
nyilv. nyilvános, nyilvánosan 
nyilvtart. —> nyt. [nyilvtart.]
Nyír. cím Nyelv és Irodalom 
NyIRK. cím Nyelv- és Irodalomtudo
mányi Közlemények 
NYIT Nyelv -  Irodalom -  Tanítás 
Társulat
nyj. [nyelvjár.] nyelvjárás, nyelvjá
rási
NyK. [NytudKözl.] cím Nyelvtudo
mányi Közlemények 
NyKk. [NymKk.] cím Nyelvművelő 
kézikönyv
NyKsz. [NymKsz.] cím Nyelvművelő 
kéziszótár
NYKSZ Nyárád Menti Kórusszövet
ség
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NYL ang Mid Airlines (szudáni légi- 
társaság)
NYLON ang New York -  London ♦ 
ang chat now you lazy old nippons 
’na, ti lusta öreg japánok’
NYME Nyugat-magyarországi Egye
tem
NYME ATFK Nyugat-magyarorszá
gi Egyetem Apáczai Csere János Ta
nítóképző Főiskolai Kar 
NYME BPFK Nyugat-magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskolai Kar
NYME EMK Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnőki Kar 
NYMEF tört Nyíregyházi Mezőgaz
dasági Főiskola
NYME FMK Nyugat-magyarországi 
Egyetem Faipari Mérnöki Kar 
NYME GEO Nyugat-magyarországi 
Egyetem Geoinformatikai Főiskolai 
Kar
NYME GFK Nyugat-magyarországi 
Egyetem Geoinformatikai Főiskolai 
Kar
NYME KTK Nyugat-magyarországi 
Egyetem Közgazdaságtudományi 
Kar
NYME MEK Nyugat-magyarországi
Egyetem Mezőgazdaság- és Elelmi-
szertudományi Kar
NY. M. H. cím New York-i Magyar
Hírlap
NymKk. -» NyKk. [NymKk.] 
NymKsz. -* NyKsz. [NymKsz.] 
Nymo. Hír. cím Nyugat-magyarorszá
gi Híradó
Nyműv. cím Nyelvművelő 
NYOK Nyugdíjasok Országos Képvi
selete
nyomd, nyomdaipar, nyomdaipari 
Nyomell. V. cég tört Nyomtatványel
látó Vállalat

NYOSZ Nyugdíjasok Országos Szö
vetsége
NYP Nyugdíjasok Pártja
NYP [n. y. p.] ang not yet published
’még kiadatlan’
NYPD ang New York Police Depart
ment ’New York-i Rendőrség’ 
ny. r. nyilvános rendes 
Nyr. cím Magyar Nyelvőr 
ny. rk. nyilvános rendkívüli 
N. Y. S. földr New York State ’New 
York állam’ (USA)
NYSE ang New York Stock Exchange 
’New York-i Értéktőzsde’
NYSI sport Nyíregyházi Sportiskola 
NySz. cím Magyar nyelvtörténeti szó
tár (Szarvas Gábor -  Simonyi Zsig- 
mond)
nyt. nyilvántartás, nyilvántartási 
NYT ang cím The New York Times 
Ny. Tan. cím Nyelvészeti Tanulmá
nyok
nytört. -» nyelvtört, [nytört.] 
nytsz. nyilvántartási szám 
nytud. -> nyelvtud. [nytud.]
Nytud. cím Nyelvtudomány 
NytudÉrt. cím Nyelvtudományi Érte
kezések
NytudKözl. -» NyK. [NytudKözl.] 
Nytv. Jog a polgárok személyi adatai
nak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény
NYU ang New York University ’New 
York-i Egyetem’
Nyufig Nyugdíjfolyósító Igazgató
ság
nyug. nyugalmazott, nyugalmazotti 
nyugd. -* ny. [nyugd.]
Nyug. Figy. cím Nyugati Figyelő 
Nyug. Hím. cím Nyugati Hírnök 
Nyug. Mság cím Nyugati Magyarság 
Nyugd. L. cím Nyugdíjasok Lapja 
Nyug. Orsz. cím Nyugati Őrszem
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NYUKOSZ Nyugállományú Katona
tisztek Országos Szövetsége 
NyUSz. cím A magyar nyelvújítás 
szótára (Szily Kálmán)
NYUTI Nyugat-magyarországi Tu
dományos Intézet 
ny. v. sport nyílt verseny 
NYVSC sport Nyíregyházi Vasutas 
Sport Club
NYVSSC sport Nyíregyházi Vasutas
Spartacus Sport Club
NZ gk New Zealand ’Új-Zéland’
N. Z.földr New Zealand ’Új-Zéland’ 
NZD val új-zélandi dollár

Nzhlg. ném közg Nachzahlung ’után- 
fizetés’
NZL orsz Új-Zéland
NZM ang Mount Cook Airlines (új-
zélandi légitársaság)
NZMK Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ
Nzs [Nztes] tört nemzetes 
NZSKSZ Nemzetközi Zsidó Kártérí
tési Szervezet
NZT Nemzetközi Zenetudományi 
Társaság
Nztes -» Nzs [Nztes]
NZZ ném cím Neue Zürcher Zeitung



o, ó 0# O
o ang inf optional ’választható’ ♦ ang 
szleng opium ’ópium’
o. oldal ♦ osztály, osztályú ♦ kém orto- 
(előtagként) ♦ tört oláh ♦ ang observer 
’megfigyelő’ ♦ ang occasional ’alkalmi’
♦ ang occupation ’foglalkozás’ ♦ ang 
off’-tói, -tői’ ♦ officer ’hivatalnok’ ♦ 
ang old ’korú’ ♦ ang only ’csak’ ♦ ang 
operation ’művelet’ ♦ ang orange ’na
rancssárga’ ♦ ang order ’rend, kitünte
tés’ ♦ ang ordinary ’szokásos’ ♦ ang 
organ ’szerv’ ♦ ang orient ’kelet’ ♦ ang 
origin ’eredet’ ♦ ang over ’túl’ ♦ ang 
overcast ’borús’ ♦ ang oversea ’tenge
ren túli’ ♦ ang oversee ’felügyel’ ♦ ang 
overseer ’felügyelő’ ♦ ang owner ’tulaj
donos’ ♦ fr ouest ’nyugat’ ♦ lat oculus 
’szem’ ♦ lat omnipotens ’mindenható’
♦ lat optimus ’legjobb’ ♦ lat nyomd oc
tavo ’oktáv méretű’ ♦ ném oben ’fent’ ♦ 
ném ohne ’nélkül’ ♦ ol ovest ’nyugat’ ♦ 
sp oeste ’nyugat’
o. [oc.] ang ocean ’óceán’ 
o. [od.] ném oder ’vagy’
o. [off.] ang office ’hivatal’
O nyomd opacitás ♦ vegyj oxigén ♦ ang 
kém oxidizing ’oxidáló’ ♦ ang nyelv ob
ject ’tárgy’ ♦ ném Oberfläche ’felszín’
O.földr Ohio (USA) ♦ ang October 
’október’ ♦ ang office ’iroda’ ♦ ném Őrt 
’hely’ ♦ ném Ost(en) ’kelet’
O’ (ír családnevekben a magyar -fi
megfelelője)
ó. óra
O & C ang Oxford and Cambridge 
’Oxford és Cambridge’
O & M ang operation and mainte

nance ’üzemeltetés és karbantartás’ ♦ 
ang organization and method ’szerve
zés és módszer’
O & O ang owned and operated ’vki 
által birtokolt és irányított’
o. a. ang közg outstanding account ’ki
fizetetlen számla’ ♦ ang közg own ac
count ’saját számla’ ♦ ném oben ange
geben ’fent megadva’ ♦ ném oder an
deres ’vagy más’
o. a. ang objective analysis ’objektív 
elemzés’ ♦ ang office address ’hivatali 
cím’* ang office automation ’iroda
automatizálás’ ♦ ang overall ’teljes’ 
o/a ang közg on account ’számlára, 
számlán’
o. ä. ném oder ähnliches ’vagy ha
sonló’
o. A. ném ohne Angabe ’adat nélkül ♦ 
ném ohne Auftrag ’rendelés nélkül’ 
OA Országépítő Alapítvány ♦ ang 
Olympic Airways (görög légitársaság)
O. A .fr földr Océan Atlantique 
’Atlanti-óceán’
OA & M ang operation, administra
tion and maintenance ’üzemeltetés, 
igazgatás és fenntartás 
OAA fr Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agri- 
culture ’az ENSZ Élelmezési és Me
zőgazdasági Szervezete’ -> FAO 
OAAH tört Országos Anyag- és Árhi- 
vatal
OAB Országos Akkreditációs Bizott
ság ♦ Országos Atomenergia-bizottság 
OACI fr Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale ’Nemzetközi
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Polgári Légiközlekedési Szervezet’
-> ICAO
o. a. d. [OAD] ang overall depth ’tel
jes mélység’
OAE ang Omni Air Express (amerikai 
légitársaság)
OAEH Országos Atomenergia Hivatal 
OÁF tört Országos Állattenyésztési 
Felügyelőség
OAFSZ Országos Asztalos- és Faipari 
Szövetség
OAG ang cím Official Airline Guide 
o. a. h. [OAH] ang overall height ’tel
jes magasság’
OAH ang Organization of American 
Historians ’Amerikai Történészek 
Szervezete’
OÁH tört Országos Árhivatal 
OAI Országos Addiktológiai Intézet 
OÁI Országos Állat-egészségügyi In
tézet
OAK ang online access to knowledge 
’online hozzáférés a tudásbázishoz’ 
OAL ang Olympic Airlines (görög lé
gitársaság)
Oali Országos Alapellátási Intézet 
o. alt. hor. lat orv omnibus alternis 
horis ’minden második órában’
o. a. M. némjog ohne amtliche Mit
verschluss ’hivatalos végzés nélkül’ 
OAM ang operations, administration 
and maintenance ’üzemeltetés, nyil
vántartás és karbantartás’ ♦ ang inf ob
ject access method ’objektumelérési 
mód’
O. A. M. D. G. lat omnia ad maiorem 
Dei glóriám ’mindent Isten nagyobb 
dicsőségére’ (a jezsuiták jelmondata) 
OAN ang inf optical access network 
’optikai hozzáférési hálózat’
OANA ang Organization of Asian 
News Agencies ’Ázsiai Hírügynöksé
gek Szervezete’

OAnn lat Ordo de Annuntiatione 
Beatae Mariae Virginis (annunciáták 
rendje)
OAnt lat Ordo Antoninorum (antoni- 
ták rendje)
OAO ang one and only ’egyetlenegy’ ♦ 
ang Arkhangelsk Airlines (orosz légi- 
társaság) ♦ ang orbiting astronomical 
observatory ’csillagászati megfigyelő 
műhold’ ♦ ang chat over and out (vége 
a beszélgetésnek)
OAP ang old age pensioner ’idős 
nyugdíjas’
OAPEC ang Organization of Arab 
Petroleum Exporting Countries ’Kő
olaj-exportáló Arab Országok Szerve
zete’
OAr ang nyelv old Arabic ’óarab’ 
ÓART cég Ózdi Acélmű Rt.
OAS ang old age security ’időskori 
biztosítás’ ♦ ang Oman Aviation Ser
vices (ománi légitársaság) ♦ ang on 
active service ’aktív szolgálatban’ ♦ 
ang Organization of American States 
’Amerikai Államok Szervezete’ ♦ ang 
kát offensive air support ’offenzív légi 
támogatás’ ♦ fr tört Organisation de 
l’Armée Secrete ’Titkos Hadsereg 
Szervezete’
OAT ang outside air temperature 
’kinti léghőmérséklet’
OATC ang ocean air traffic control 
’óceáni légiközlekedési kontroll’ 
OATS ang open area test site ’külső 
vizsgálati helyszín’
OATUU ang Organization of African 
Trade Union Unity ’Afrikai Szakszer
vezeti Egység Szervezete’
OÁTV országos általános iskolai ta
nulmányi verseny 
OAU ang Organization of African 
Unity ’Afrikai Egységszervezet’
-» OUA
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OAV port Omni Aviacao and Tecno- 
logia/PGA Express (portugál légitár
saság)
OAW ang Helvetic Airways (svájci lé
gitársaság)
ob. osztálybizottság ♦ zene oboa ♦ ang 
obligation ’kötelezettség’ ♦ ang obser
vation ’megfigyelés’ ♦ lat obiit ’meg
halt’ ♦ lat obiter ’mellesleg’ 
o/b ang on or before ’pontosan vagy 
korábban’
ob [OB] sport országos bajnokság 
o. B. ném ohne Befund ’negatív lát
lelet’ ♦ ném ohne Bericht ’jelentés 
nélkül’
OB Oszmán Birodalom ♦ ang Order of 
the Bath (brit lovagrend) ♦ ném Ober
bürgermeister ’főpolgármester’
OB -> ob [OB]
OB [O. B.] ang Old Bailey (londoni 
központi büntető törvényszék) ♦ ang 
old boy ’öreg fiú’
OB [Obié] ang off-Broadway (nem a 
Broadway-n előadott darab)
O. B. ang közg ordinary business ’szo
kásos üzlet’
ÓBA Országos Betétbiztosítási Alap ♦ 
ang nyomd optical brightness agent 
’optikai fehérítő’
OBas lat Ordo Basilianus (baziliták 
rendje)
OBaslt lat Ordo Basilianus Italiae 
(Grotta Ferrata-i baziliták rendje) 
OBasSJos lat Ordo Basilianus Sancti 
Josaphat (rutén baziliták rendje) 
óbb. [obbl.] ol zene obbligato ’köte
lező’
ÓBB Országos Baleset-megelőzési Bi
zottság ♦ Országos Bűnmegelőzési Bi
zottság
obbl. -> óbb. [obbl.]
OBC ang Old Boys Club ’Öreg Fiúk 
Klubja’ ♦ ang inf optical bar code ’op

tikai vonalkód’ ♦ ang nyomd outside 
back cover ’borító 4’ (hátsó fedél) 
obd. lat orv obduce ’vond be’
OBD system ang on-board diagnostic 
system ’fedélzeti diagnosztikai rend
szer’
obdt. [obt.] ang obedient ’engedelmes’ 
OBE ang Officer of the Order of the 
British Empire (brit kitüntetés) 
OBEV ang dm Oxford Book of Eng
lish Verse
OBF Országos Bányaműszaki Főfel
ügyelőség
ObG ném Obergericht ’fellebbviteli 
bíróság’
ObGH ném Oberster Gerichtshof ’leg
felsőbb bíróság’ (A)
OB-GYN ang orv obstetrician gyne
cologist ’szülész-nőgyógyász’
OBH Országgyűlési Biztosok Hiva
tala
OBI Országos Baleseti Intézet ♦ Or
szágos Borminősítő Intézet ♦ ang inf 
online business information ’online 
üzleti információ’ ♦ ang tört Order of 
British India (brit kitüntetés)
Obié -* OB [Obié]
ObIOSB lat Oblati Ordinis Sancti 
Benedicti (bencés obláták) 
obit. ang obituary ’nekrológ’ ♦ lat obi
tus ’meghalt’
obj. objektív ♦ objektum ♦ ang object 
’tárgy’ ♦ ang objection ’kifogás’ ♦ ang 
objective ’objektív’ ♦ lat obiectum 
’tárgy’
OBK Országos Bűnmegelőzési Köz
pont
obi. ang obligation ’kötelezettség’ ♦ 
ang oblige ’kötelez’ ♦ ang oblique ’fer
de, döntött’ ♦ ném obligatorisch ’köte
lező’
Obit. ném kát Oberleutnant ’főhad
nagy’
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OBMT Országos Bűnmegelőzési Ta
nács
OBNI Országos Bőr- és Nemikórtani 
Intézet
OBO ang ore-bulk-oil ’érc- és olajra- 
komány’
OBR ang inf optical bar code ’optikai 
vonalkód’
obre fr  octobre ’október’ 
obs. ang obscure ’homályos’ ♦ ang ob
servation ’megfigyelés’ ♦ ang observed 
’megfigyelt’ ♦ ang observatory ’csillag- 
vizsgáló’ ♦ ang obsolete ’elavult’ ♦ lat 
obsoletus ’elavult’
Obs. ang cím The Observer
OBS ang kát orbital bombing system
’orbitális bombázó rendszer’
OBSI Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézet
OBSK sport Oroszlányi Bányász 
Sportkör
ob. s. p. lat obiit sine prole ’elhunyt 
utód nélkül’
Obst, ném kát Oberst ’ezredes’
Obstlt. ném kát Oberstleutnant ’alez
redes’
obstn ang obstruction ’akadályozás’ 
obt —> obdt [obt]
OBT Országos Bírói Tanács ♦ tört Or
szágos Béketanács 
obtd ang obtained ’elnyert’
OBTT tört Országos Burgonya
terméktanács
OBU-IBS Oxford Brookes University 
International Business School (oxfor
di üzleti főiskola)
O. Bul. ang nyelv old Bulgarian ’óbol
gár’
obv. ang obverse ’ellentétes’
oc. -» o. [oc.]
o. c. ang office copy ’hivatali példány’ 
♦ ang only child ’csak gyerekeknek’ 
o’c. ang o’clock ’órakor’

o/c [O/C] ang közg overcharge ’túlfi
zetés’
o/c [OC] ang kát officer commanding 
’csapat- vagy hadtestparancsnok’
OC Oxiológiai Centrum ♦ ang official 
classification ’hivatalos osztályozás’ ♦ 
ang operational committee ’ügyvezető 
bizottság’ ♦ ang Oslo Convention ’Os
lói Konvenció’ ♦ ang Ottawa Conven
tion ’Ottawai Konvenció’ ♦ ang közg 
order cancelled ’megrendelés törölve’ 
♦ ang közg order cycle ’rendelési cik
lus’ ♦ lat Ordo Carmelitarum (karme
liták rendje)
OC -» o/c [OC]
OC [OTC] ang közg over the counter 
’szabad forgalomban’ ♦ ang orv over 
the counter ’recept nélkül’
OC —>Ocap [OC]
OC -> Ocist [OC]
OCA ang Aserca Airlines (venezuelai 
légitársaság) ♦ ang Olympic Council 
of Asia ’Ázsiai Olimpiai Bizottság’ 
OCam lat Ordo Clericorum Regula- 
rium Ministrandum Infirmis (kamil- 
lánusok rendje)
OCAMM fr Organisation Commune 
Africaine, Malgache et Mauritienne 
’Afrikai, Madagaszkári és Mauritiusi 
Közös Szervezet’
OCAO lat Ordo Carmelitarum Anti- 
quae Observantiae (karmelita apácák 
rendje)
Ocap [OC] lat Ordo Capuccinorum 
(kapucinusok rendje)
OCarm lat Ordo Fratrum Beatae Ma
riae Virginis de Monte Carmelo (sa
ras karmeliták rendje)
OCarth [OCart] lat Ordo Carthusien- 
sis (karthauziak rendje)
OCAS ang Organization of Central 
American States ’Közép-amerikai Ál
lamok Szervezete’ ODECA
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O. Catal. ang nyelv old Catalan ’óka
talán’
occ. ang occasion ’alkalom’ ♦ ang oc
casionally ’alkalmanként’ ♦ ang Occi
dent ’nyugat’ ♦ ang occidental ’nyuga
ti’ ♦ lat occasio ’alkalom’ ♦ lat occultus 
’titkos’
OCD ang Office of Civil Defence 
’Polgári Védelmi Hivatal’ ♦ lat Ordo 
Fratrum/Sororum Carmelitarum 
Discalceatorum (sarutlan karmeliták 
rendje)
OCDE fr Organisation de Coopéra- 
tion et Développement Économique 
’Gazdasági Együttműködési és Fej
lesztési Szervezet’ -* OECD 
OCEE fr Organisation de Coopéra- 
tion Économique Européenne ’Euró
pai Gazdasági Együttműködés Szer
vezete’ —> OECE - » OEEC 
OCelt. ang nyelv old Celtic ’ókelta’ 
OCF ang közg operating cash flow 
’működési cash flow’
OCFE Országos Cisztás Fibrózis 
Egyesület
OCFR ang Oxford Committee for Fa
mine Relief (éhínség ellen küzdő vi
lágszervezet)
OCh lat Ordo Charitatis (irgalmasok 
rendje)
OCIC ang International Catholic Or
ganization for Cinema and Audiovi
sual ’Nemzetközi Katolikus Film- és 
Audiovizuális Egyesület’
OCIMK Országos Cigány Informá
ciós és Művelődési Központ 
Ocist [OC] lat Ordo Cisterciensium 
(ciszterciek rendje)
OCKÖ Országos Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat
OCLC ang inf Online Computer Lib
rary Center ’Online Számítógépes 
Könyvtári Központ’

OCL ang inf operation control lan
guage ’műveletvezérlő nyelv’
OCM ang O’Connor -  Mt. Gambier’s 
Airline (ausztrál légitársaság)
OConc lat Ordo de Conceptione Im- 
maculatae Beatae Mariae Virginis 
(koncepcionista apácák rendje)
O. Com. ang nyelv old Cornish 
’ócornwalli’
OConcD lat Ordo Conceptionista- 
rum Discalceatorum (sarutlan kon
cepcionista apácák rendje)
OConv lat Ordo Conventualium (mi- 
noriták/fekete ferencesek/konventuá- 
lisok rendje)
OCÖ Országos Cigány Önkormány
zat
o. c. p. lat omnia cum pretio ’pénzzel 
minden megvásárolható’
OCR ang inf optical character recog
nition ’optikai karakterfelismerés’ ♦ 
lat Ordo Cisterciensium Reformáto
rain (reformált ciszterciek rendje) 
o. cs. sport országos csúcs 
OCSGYI Országos Csecsemő- és 
Gyermek-egészségügyi Intézet 
OCSO lat Ordo Cisterciensium Stric- 
tioris Observantiae (szigorúbb ob- 
szervanciájú ciszterciek/trappisták 
rendje)
oct. ang octave ’nyolcad’ ♦ fr octobre 
’október’ ♦ lat octavus ’nyolcadik’
Oct lat csili Octans ’Oktáns’
Oct. lat Octavius (név) ♦ ang October 
’október’
OCT tört Országos Cigány Tanács ♦ 
ang overseas countries and territories 
’tengerentúli országok és területek’ 
OCTI fr Office Central pour des 
Transports Internationaux par Che- 
min de Fér ’Nemzetközi Vasútfuvaro- 
zási Központi Hivatal’
OCUC ang Oxford and Cambridge
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University Club ’Oxfordi és Cam- 
bridged Egyetemi Klub’
OCX ang inf OLE custom control 
’egyedi OLE-kezelőszerv’
od. -» o. [od.]
o. d. lat obiter dictum ’mellesleg 
mondva’
o. d. [OD] lat oculus dexter ’jobb szem’ 
o/d [O/D] ang on deck ’a fedélzeten’ ♦ 
ang közg on demand ’látra szóló’ ♦ ang 
közg overdraft ’hiteltúllépés’
OD ang organization development 
’szervezetfejlesztés’ ♦ ang overdose 
’túladagolás’ ♦ ang inf object defini
tion ’objektumdefiníció’ ♦ ang kai 
operations division ’hadműveleti osz
tály’ ♦ ang nyelv old Dutch ’óholland’
♦ ang nyomd optical density ’optikai 
denzitás’ ♦ lat Opus Dei ’Isten Műve’ 
(katolikus szervezet)
OD -> o. d. [OD]
O. D. ang közg overdue ’lejárt’
O/D -» o/d [O/D]
ODA ang official development assis
tance ’hivatalos fejlesztéstámogatás’ ♦ 
ang inf open document architecture 
’szabványos dokumentumarchitektú
ra’ ♦ cseh Obcanská Demokratická 
Aliance ’Polgári Demokrata Szövet
ség’ (cseh politikai párt)
ODan ang nyelv old Danish ’ódán’ 
ODB Országos Diákjogi Bizottság 
ODBC ang inf open database connec
tivity ’kapcsolódás nyílt adatbázishoz’ 
ODCCP ang Office for Drug Control 
and Crime Prevention ’Kábítószer
ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatal’ 
ODE Országos Diákszínjátszó Egye
sület ♦ Országos Dohányfüstmentes 
Egyesület
ODECA sp Organizáción de Estades 
Centro-Americanos ’Közép-amerikai 
Államok Szervezete’ -> OCAS

ODed ang szleng overdosed ’túlada
golt’
OdeM lat Ordo Beatae Mariae de 
Mércédé redemptionis captivorum 
(mercedáriusok/nolaszkóiak rendje) 
ODEPA sp Organizáción Deportiva 
Panamericana ’Pánamerikai Játékok 
Nemzetközi Szövetsége’
ODESSA ném Organisation der ehe
maligen SS-Angehörigen ’Egykori SS- 
tagok Szervezete’
ODG ang nyomd optical dot gain 
’optikai kitöltésiarány-növekedés’ ♦ ol 
ordine del giorno ’napirend’
ODI ang in f open data link interface 
’nyílt adatkapcsolati csatoló’
ODIHR ang Office for Democratic 
Institutions and Human Rights ’De
mokratikus Intézmények és Emberi 
Jogok Hivatala’
ODing ang szleng overdosing ’túlada
gol’
ODK Országjáró Diákok Köre 
ODKH tört Országos Diákjóléti és 
Kollégiumi Hivatal 
ODL ang in f overlay description lan
guage ’átfedésleíró nyelv’
ODM ang inf open document mana
gement ’nyílt dokumentumkezelés’ ♦ 
lat orv osteodenzimetria ’csontsűrű
ségmérés’
ODMA ang inf open document mana
gement ’nyílt dokumentumkezelés’ 
ODMT országjáró diákok megyei ta
lálkozója
ODN tört Országos Diáknapok 
ODNB ang cím Oxford Dictionary of 
National Biography 
ODOT Országjáró Diákok Országos 
Találkozója
ODP ang official development plan
ning ’hivatali fejlesztési tervezés’ ♦ 
ang overall development plan ’átfogó
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fejlesztési terv’ ♦ ang in f open distri
buted processing ’nyílt osztott adat- 
feldolgozás’
ODR ang inf one definition rule ’az 
egyszeri meghatározás szabálya’
ODS ang Odessa Airlines (ukrán légi- 
társaság) ♦ cseh Obcanská Demokra- 
tická Strana ’Polgári Demokrata Párt’ 
(cseh politikai párt)
ODSZE Országos Diákszínjátszó 
Egyesület
ODÚ Országos Diákunió 
o. e. ang közg omission excepted ’ki
hagyások fenntartásával’ 
o. e. [OE] ang open ended ’nyílt végű’ 
Oe fiz  oersted
OE Oxford-egység ♦ ang nyelv old 
English ’óangol’ ♦ ang original equip
ment ’eredeti termék’ ♦ ang nyomd ori
ginal error ’eredeti hiba’
o. e. -* OE [o. e.]
O. E. ném Order eigene ’saját rende
letre’
OEA ang Orient Thai Airlines (thai
földi légitársaság) ♦ fr  Organisation 
des Etats Américains ’Amerikai Álla
mok Szervezete’ ♦ sp Organizáción de 
Estados Americans ’Amerikai Álla
mok Szervezete’ —> OAS 
OEÁB cég Országos Érc- és Ásványbá
nyák
OEB Országos Etikai Bizottság 
OEC Orvos- és Egészségügyi Centrum 
OECD ang Organization for Econo
mic Cooperation and Development 
’Gazdasági Együttműködési és Fej
lesztési Szervezet’ - » OCDE 
OECD/DAC ang OECD Develop
ment Assistance Committee ’OECD 
Fejlesztési Segélynyújtási Bizottság’ 
OECD/NEA ang OECD Nuclear 
Energy Agency ’OECD Nukleáris- 
energia-ügynökség’

OECE fr Organisation Européenne 
de Coopération Economique ’Európai 
Gazdasági Együttműködési Szervezet’ 
-> OCEE OEEC 
OECS ang Organization of Eastern 
Caribbean States ’Kelet-karibi Álla
mok Szervezete’
OED ang cím Oxford English Dictio
nary
OEDSA lat Ordo Fratrum Eremita- 
rum Discalceatorum Sancti Augustini 
(sarutlan ágostonos remeték rendje) 
OEE Országos Erdészeti Egyesület 
OEEC ang tört Organization for Euro
pean Economic Cooperation ’Európai 
Gazdasági Együttműködési Szervezet’ 
-» OCEE -» OECE 
OEF Országos Erdészeti Főigazgató
ság
OEFI Országos Egészségfejlesztési 
Intézet
OEG ang Orient Eagle Airways (ka
zalt légitársaság)
OEGH tört Országos Energiagazdál
kodási Hatóság
OEH tört Országos Építésügyi Hivatal 
ÓÉI Országos Élelmiszer-vizsgáló 
Intézet
OEK Országos Epidemológiai Köz
pont ♦ Országos Egészségfejlesztési 
Központ
OEM agr oltalom alatt álló eredet
megjelölés -> PDO ♦ ang original 
equipment manufacturer ’eredeti be
rendezésgyártó’
OENI Országos Egészségnevelési 
Intézet
OENO orvosi eljárások nemzetközi 
osztályozási rendszere 
OENP Országos Egészségnevelési 
Program
OEP Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár
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OÉR országos egységes épület-nyil
vántartási rendszer 
OERN fr  Organisation Européenne 
pour la Recherce Nucléaire ’Európai 
Nukleáris Kutatási Szervezet’
-> EONR
OES ang orv optical emission spect
roscopy ’optikai emissziós spektro
szkópia’
OESA lat Ordo Eremitarum Sancti 
Augustini (ágostonos remeték rendje) 
OESH lat Ordo Eremitarum Sancti 
Elieronymi (hieronimiták/Jeromos re
meték rendje)
OESSH lat Ordo Equestris Sancti Se- 
pulcri Hierosolymitani ’Jeruzsálemi 
Szent Sír Lovagrend’
OESP lat Ordo Eremitarum Sancti 
Pauli (pálosok rendje)
OESZ Országos építésügyi szabályzat 
OESZSZ Orvosegyetemek Szakszer
vezeti Szövetsége
O. et D ./r közg offre et demande ’ke
reslet és kínálat’
o. et 1. lat óra et labora ’imádkozz és 
dolgozz!’
ÓÉT Országos Érdekegyeztető Ta
nács
OÉTI Országos Élelmezés- és Táplál
kozástudományi Intézet 
ÓÉV Országos Érettségi Vizsgabizott
ság
OEVI országgyűlési egyéni választó- 
kerületi iroda
OEVK országgyűlési egyéni választó- 
kerület
OEZ ném osteuropäische Zeit ’kelet
európai időzóna’
o. f. [OF] ang optional form ’választ
ható forma’
OF Orosz Föderáció ♦ Országos Föld
hivatal ♦ ang inf optical fiber ’optikai 
szál’ ♦ ang nyomd out of focus ’életlen’

OF -» o. f. [OF]
O. F ./r  közg opérations financiéres 
’pénzügyi műveletek’
OFA Országos Foglalkoztatási Alap 
OFB országos felügyelőbizottság ♦ 
tört Országos Földbirtokrendező Ta
nács
OFC ang közg open financial connec
tivity ’nyílt pénzügyi kapcsolat’ ♦ ang 
nyomd outside front cover ’borító T 
(a fedél első oldala)
OFCE fr  Office Frangais du Com
merce Extérieur ’Francia Külkereske
delmi Hivatal’
OFD ném Oberfinanzdirektion ’pénz
ügyi főigazgatóság’
OFE Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület
OFEB országos fegyelmi bizottság 
ófeln. nyelv ófelnémet 
OFÉSZ Országos Felsőoktatási Ér
dek-képviseleti Szövetség 
off. ang offer ’ajánlat’ ♦ official ’hiva
talos ♦ ném offiziell ’hivatalos’ 
off. -> o. [off.]
OFH Országos Főrabbi Hivatala 
OFFI Országos Fordító és Fordításhi
telesítő Iroda 
offic. officiális ♦ officina 
OFI Országos Felsőoktatási Felvételi 
Iroda ♦ tört Országos Földhitelintézet 
♦ ang chat only for information ’csak 
tájékoztatás’
OFIs ang other financial intermedia
ries ’egyéb pénzügyi közvetítők’
OFJ agy oltalom alatt álló földrajzi 
jelzés —> PGI
OFK Országos Foglalkoztatási Köz- 
alapítvány
OFKP or tört Kommunyisztyicsesz- 
kaja Partyija Rosszijszkoj Fegyeraciji 
’Oroszországi Föderáció Kommunista 
Pártja’ -» KPRF
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OFKT Országos Felnőttképzési Ta
nács
OFlem ang nyelv old Flemish ’ófla- 
mand’
OFM lat Ordo Fratrum Minorum 
’Kisebb Testvérek Rendje’ (minoriták 
rendje)
OFMCap [OFMC] lat Ordo Fratrum 
Minorum Capuccinorum (kapucinu
sok rendje)
OFMConv [OFMC] lat Ordo Frat
rum Minorum Conventualium (mino- 
riták/fekete ferencesek/konventuáli- 
sok/elizabetanusok rendje)
OFMDisc lat Ordo Fratrum Mino
rum Discalceatorum (sarutlan feren- 
cesek/alkantarinusok rendje) 
OFMObs lat Ordo Fratrum Minorum 
Observantiae (obszerváns ferencesek 
rendje)
OFMRec lat Ordo Fratrum Minorum 
Strictioris Observantiae (rekollekták 
rendje)
OFMRef lat Ordo Fratrum Minorum 
Reformatorum (ferences reformáták 
rendje)
OFOE Osztályfőnökök Országos 
Szakmai Egyesülete 
Ofotért cég Optikai, Finommechani
kai és Fotócikkeket Értékesítő Rt. 
ófr. nyelv ófrancia 
OFr ang nyelv old French ’ófrancia’ 
OFris ang nyelv old Frisian ’ófríz’ 
OFrk ang nyelv old Frankish ’ófrank’ 
OFS földr Orange Free State ’Oranje 
Szabad Állam’ (ZA)
OFSZSZK or tört Orosz Föderatív 
Szocialista Szovjetköztársaság 
-> RFSZSZR
OFT cím Országos felvételi tájékozta
tó ♦ Országos Fogyatékosügyi Tanács 
♦ tört Országos Földbirtokrendező Ta
nács ♦ tört Országos Földműves-szö

vetkezeti Tanács ♦ ang Office of Fair 
Trading ’Tisztességes Kereskedelem 
Hivatala’
OFTEL ang Office of Telecommuni
cation ’Távközlési Hivatal’
OFTH Országos Földügyi és Térké
pészeti Hivatal
o. g. ang sport own goal ’öngól’ ♦ ném 
oben genannt ’fent említett’ 
o. G. ném ohne Gewähr ’felelősség 
nélkül’
OG ang inf OR gate ’VAGY kapu’ 
OGael ang nyelv old Gaelic ’ógael’ 
OGE ang Atlasjet (török légitársaság) 
ogg. ol oggetto ’műtárgy’
OGL ang közg open general licence 
’általános beviteli engedély’
OGM ang ordinary general meeting 
’szokásos általános találkozó’
OGN ang Origin Pacific Airways (új- 
zélandi légitársaság)
OGO ang orbiting geographical obser
vatory (az USA geofizikai műholdja) 
OGPU or tört Objegyinnoje Goszu- 
darsztvennoje Polityicseszkoje Up- 
ravlenyije ’Egyesített Állami Politikai 
Hatóság’ (szovjet politikai titkosrend
őrség)
OGSC sport tört Országos Gumiipari 
Sport Club
OGSZ Országos Gazdaszövetség 
OGT Országos Gabonatermék-tanács 
OGV cég tört Országos Gumiipari 
Vállalat
ogy. országgyűlés, országgyűlési 
OGY Országgyűlés 
Ogy. Aim. cím Országgyűlési Alma
nach
OGY eá. országgyűlési elvi állásfog
lalás
Ogy. Ért. cím Országgyűlési Értesítő 
OGYFI Országos Gyógyhelyi és 
Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság
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OGY h. országgyűlési határozat 
OGYI Országos Gyógyszerészeti Inté
zet
OGY ie. országgyűlési irányelv 
OGYIK Országos Gyógyintézeti Köz
pont
OGYIP Országos Gyermek- és Ifjúsá
gi Parlament
OGYK Országgyűlési Könyvtár 
Ogy. Lvt. Országgyűlési Levéltár 
Ogy. N. cím Országgyűlési Napló 
o. h. ang office hours ’hivatali órák’ ♦ 
lat orv omni hóra ’óránként’ 
ó. h. sport óra hátrány 
Oh.földr Ohio (USA)
OH Országgyűlés Hivatala ♦ lat Ordo 
Hospitalarius (irgalmasok rendje)
OH -> Orv. Hetil. [OH]
OH. cím Osiris-helyesírás (Laczkó 
Krisztina -  Mártonfi Attila: Helyes
írás)
OHB tört Országos Honvédelmi 
Bizottmány
OHCHR ang Office of the United Na
tions High Commissioner for Human 
Rights ’ENSZ Emberi Jogi Főbiztosá
nak Hivatala’
OHESZ tört Országos Házépítő 
Szövetkezet
OHG ném Offene Handelsgesellschaft 
’közkereseti társaság’
OHI ang orv organization health in
dex ’vállalati szervezet egészségügyi 
mutatója’
OHII Országos Hematológiai és 
Immunológiai Intézet 
OHIM ang Office for Harmonization 
in the Internal Market ’Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal’
OHKI Országos Húsipari Kutatóin
tézet
OHM ang cím The Oxford History of 
Music

OHMS [O. H. M. S.] ang On His/Her 
Majesty’s Service ’Őfelsége szolgála
tában’
OHM cég Ózdi Hengermű Rt.
OHO Országos Horvát Önkormány
zat
OHP ang overhead projector ’írásve
títő’
OHR ang Office of the High Repre
sentative in Bosnia and Herzegovina 
’Boszniai és Hercegovinái Főképvise
lő Hivatala’
OHT Országos Hulladékgazdálkodá
si Terv
OHung ang nyelv old Hungarian 
’ómagyar’
oHV ném ordentliche Hauptver
sammlung ’rendes közgyűlés’
OHY ang Onur Air (török légitársa
ság)
o. i ./r  origine inconnue ’ismeretlen 
eredetű’
OI Oktatáskutató Intézet ♦ ang ope
rating instruction ’működési utasítás’ 
♦ ang in f optical interface ’optikai csa
toló’
O. I. fir organisation internationale 
’nemzetközi szervezet’
OIB Országos Idegenforgalmi Bizott
ság ♦ Országos Ifjúsági Bizottság 
OIC ang Organization of the Islamic 
Conference ’Iszlám Konferencia Szer
vezete’ ♦ ang chat oh, I see ’ó, értem’ ♦ 
fr  Organisation Internationale de 
Commerce ’Nemzetközi Kereskedel
mi Szervezet -» ITO 
Olcel ang nyelv old Icelandic ’óizlandi’ 
OIE fr  Office International des Epi- 
zooties ’Nemzetközi Allatjárványügyi 
Hivatal’
OIEC ang Catholic International 
Education Office ’Nemzetközi Katoli
kus Nevelésügyi Iroda’
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OIH Országos Idegenforgalmi Hiva
tal
OIJ fr  Organisation Internationale 
des Journalistes ’Nemzetközi Újság
író Szervezet -» IOJ —> NUSZ 
Óik. dm  Oikumene 
ÓIK Országos Idegen Nyelvű Könyv
tár
OIL ang közg open individual licence 
’egyedi behozatali engedély’
OIML fr  Organisation Internationale 
de Metrologie Legale ’Nemzetközi 
Mérésügyi Szervezet’
OIMSZ Országos Idegenforgalmi
Munkaadók Szövetsége
ÓIN fr  Organisation Internationale
de Normalisation ’Szabványosítás
Nemzetközi Szervezete’—> OIS
OIOT tört Országos Ifjúságpolitikai
és Oktatási Tanács
OIPC fr  Organisation Internationale
de Police Criminelle ’Nemzetközi
Bűnügyi Rendőrségi Szervezet’
-» ICPO —> Interpol 
Olr ang nyelv old Irish ’óír’
OIR ang dm  Oxford International 
Review
OIRT fr  Organisation Internationale 
de Radiodiffusion et Télévision ’Nem
zetközi Rádió- és Televíziószervezet’ 
OIS fr  Organisation Internationale de 
Standardisation ’Szabványosítás 
Nemzetközi Szervezete’ -* ÓIN ♦ ang 
inf office information system ’irodai 
információs rendszer’
OISB sport tört Országos Ifjúsági 
Sportbizottság
OISZ Országos Idegenforgalmi Szö
vetség
Olt ang nyelv old Italian ’óolasz’
ÓIT Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács ♦ dm  Országos iskolaválasztá
si tájékoztató ♦ tört Országos Idegen

forgalmi Tanács ♦ ang Office of 
International Trade ’Nemzetközi Ke
reskedelmi Hivatal’ ♦ fr Organisation 
Internationale de Travail ’Nemzet
közi Munkaügyi Szervezet’ -» ILO 
—»NMSZ
OITH Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács Hivatala
OITI Országos Idegsebészeti Tudo
mányos Intézet
OIV fr  Office International de la 
Vigne et du Vin ’Nemzetközi Szőlé
szeti és Borászati Hivatal’
OIVI Országos Igazságügyi Vegyésze
ti Intézet
o. J. ném ohne Jahr ’év nélkül’
OJ ang orange juice ’narancslé’
OJ [OJEC] ang dm  Official Journal of 
the European Communities (az Euró
pai Közösségek hivatalos lapja)
OJAJ ang October, January, April, 
July (negyedévi kifizetések ideje) 
OJEC -» OJ [OJEC]
OJR ang old Jamaica rum ’régi jamai
cai rum’
OJT ang on the job training ’munka
helyi továbbképzésen’ 
o. J. u. O. ném ohne Jahr und Ort ’év 
és hely nélkül’
o. K. ném közg ohne Kosten ’költség 
nélkül’
OK cím Olcsó Könyvtár ♦ dm Osiris 
Könyvtár ♦ ném kát Oberkommando 
’főparancsnokság’
OK [O. K.] ang all correct ’minden 
rendben’
o. k. a. [OKA] ang otherwise known 
as ’másként úgy ismert, mint’
OKA Országos Közúti Adatbank 
OK(b)P tört Oroszországi Kommunis
ta (bolsevik) Párt
OKBK tört Országos Könyvforgalmi 
és Bibliográfiai Központ
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OKBI Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet
OKBT Országos Közlekedésbiztonsá
gi Tanács
OK’d ang ’jóváhagyott’
OKÉ Oltalom Karitatív Egyesület 
OKÉI Országos Környezet-egészség
ügyi Intézet
OKÉ cím Ókortudományi Értesítő 
óker. ókeresztény 
OKÉT Országos Katolikus Egyete
mista Találkozó 
OKÉT Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács 
OKEV Országos Közoktatási Értéke
lési és Vizsgaközpont 
OKF tört Országos Kereskedelmi Fő
felügyelőség
OKFF Országos Kutatási és Fejlesz
tési Főosztály
OKFI Országos Kisvállalkozás
fejlesztési Iroda
OKGT cég Országos Kőolaj- és Gáz
ipari Tröszt
OKH tört Országos Közellátási Hiva
tal ♦ tört Országos Központi Hitelszö
vetkezet ♦ ném tört Oberkommando 
des Heeres ’Szárazföldi Erők Főpa
rancsnoksága’
OKHB cég Országos Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt.
OKI Országos Kardiológiai Intézet ♦ 
Országos Környezet-egészségügyi In
tézet ♦ Országos Közegészségügyi In
tézet ♦ Országos Közoktatási Intézet 
OK’ing ang ’jóváhagyás’
OKIR országos környezetvédelmi in
formációs rendszer 
OKISZ Országos Kisipari Szövetség 
(ma OKISZ Magyar Iparszövetség) ♦ 
tört Kisipari Szövetkezetek Országos 
Szövetsége ♦ Országos Környezetvédő 
Ifjak Szervezete

OKISZ Labor tört Kisipari Szövetke
zetek Textilruházati Laboratóriuma 
OKJ Országos képzési jegyzék 
OKK Országgyűlési Képviselők 
Klubja ♦ Országos Kiképzőközpont ♦ 
Országos Közegészségügyi Központ ♦ 
tört Országos Könyvtári Központ 
OKKH Országos Kárrendezési és 
Kárpótlási Hivatal 
OKK-OKBI Országos Közegészség- 
ügyi Központ Országos Kémiai Biz
tonsági Intézete
OKKP Országos Környezetvédelmi 
Kármentesítési Program 
oki. oklevél, okleveles 
OKI. cím Osiris Klasszikusok 
OKL ném tört Oberkommando der 
Luftwaffe ’Légierő Főparancsnokság’ 
Okla.földr Oklahoma (USA)
OklSz. cím Magyar oklevélszótár 
(Szamota István -  Zolnai Gyula) 
OKM ném tört Oberkommando der 
Kriegsmarine ’Haditengerészeti Fő
parancsnokság’
ÓKM cég Ózdi Kohászati Művek Rt. 
OKMK Országos Közművelődési 
Központ
OKMT Országos Közművelődési Ta
nács
OKNT Országos Köznevelési Tanács 
OKP tört Olasz Kommunista Párt 
^ P C I
OKR Országos Kereskedelmi Rádió 
Okri Országos Kriminológiai és Kri
minalisztikai Intézet 
ÓKSE sport Ózdi Kohász Sportegye
sület
OKSZ Oktatásügyi Közvetítő Szolgá
lat ♦ Országos Kereskedelmi Szövetség 
OKSZI Országos Közoktatási Szol
gáltató Intézmény
OKSZTV országos középiskolai szá
mítástechnikai tanulmányi verseny
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okt. oktatás, oktatási ♦ oktán ♦ októ
ber, októberi
Okt. ném Oktober ’október’
OKT Országos Képzési Tanács ♦ tört 
Országos Könyvtárügyi Tanács 
OKTA Országos Kölcsönös Támoga
tási Alap
OKTAT ókori és középkori történel
mi adattár
OKTCh dm  Ókori keleti történeti 
chrestomathia
OKTEK dm  Országos Magyar Kö
zépiskolai Tanáregyesületi Közlöny 
OKTH Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi Hivatal 
OKTK országos kiemelésű társadalom- 
tudományi kutatások *rím Országos 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 
OKTKK Országos Kiemelésű Társa
dalomtudományi Kutatások Közala
pítvány
Okt. Közi. dm  Oktatási Közlöny 
Okt. Név. dm  Oktatás és Nevelés 
OKTPI Országos Korányi TBC- és 
Pulmonológiai Intézet 
OKTT Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi Tanács 
OKTV országos középiskolai tanul
mányi verseny
OKTVF Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főigaz
gatóság
OKÜ cég Ózdi Kohászati Üzemek 
OKV Országos Közigazgatási Vizsga- 
bizottság
OKVF Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ♦ Országos Környezet
és Vízügyi Főfelügyelőség 
OKVT Országos Környezetvédelmi 
Tanács
OKTVF Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főigaz
gatóság

OKW ném tört Oberkommando der 
Wehrmacht ’Véderő-főparancsnok
ság’
ol. olasz ♦ olimpia, olimpiai ♦ ang oil 
’olaj’ ♦ lat oleum ’olaj’
0. 1. [OL] lat oculus laevus ’bal szem’ 
o/l [O/L] ang our letter ’levelünk’ 
OX.földr Olaszország
OL Országos Levéltár MÓL ♦ ang 
online ’hálózati’ ♦ ang közg occupatio
nal exposure limit value ’foglalkozási 
expozíciós határérték’
OL -> o. 1. [OL]
O/L ang kát operations logistics ’had
műveleti logisztika’
O/L -> o/l [O/L]
OLA ang Overland Airways (nigériai 
légitársaság)
OLAF ang European Anti-Fraud Of
fice ’Európai Csalás Elleni Hivatal’ 
Olajterv tört Kőolaj- és Gázipari Ter
vezővállalat
OLAP ang inf online analytical pro
cessing database ’hálózatra kapcsolt 
analitikus feldolgozó adatbázis’ 
OLCP ang inf online complex proces
sing ’online komplex adatfeldolgozás’ 
old-fash, ang old-fashioned ’ódivatú’ 
OLE ang inf object linking and 
embedding ’objektumcsatolás és 
-beillesztés’
OLEH Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivatal
01. cs. sport olimpiai csúcs 
old. oldal
O level ang ordinary level ’középfok’ 
OLG ném Oberlandesgericht ’tarto
mányi fellebbviteli bíróság’
ÖLI Országos Lelkipásztori Intézet 
ólig. oligarcha ♦ oligarchia, oligarchi
kus
OLKÖ Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat
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OLP Országos Légvédelmi Parancs
nokság
OLQ ang inf online query ’online le
kérdezés’
Ol. Sz. cím Olasz Szemle 
OLT ♦ Országos Lelkigondozási Ta
nács ♦ ném OLT Ostfriesische Luft
transport (német légitársaság)
OLTP ang inf online transaction pro
cessing ’online tranzakciófeldolgozás’ 
OLTS ang inf online test system ’on
line tesztelő rendszer’
OLU ang inf original logical unit ’ere
deti logikai egység’ 
olv. olvasás ♦ olvasd! 
o. m. osztrák-magyar ♦ ang old mea
surement ’régi mérték’ ♦ lat omni ma
ne ’minden reggel’
OM Oktatási Minisztérium *gk 
Omán ♦ ang old man ’öregember’ ♦ 
ang operation manual használati kézi
könyv’ ♦ ang Order of Merit (brit be
csületrend) ♦ fr  sport Olympique de 
Marseille ♦ lat Optimus Maximus ’a 
legnagyobb és a legjobb’ 
óm. nyelv ómagyar
OMA Országos Munkaerő-piaci Alap 
♦ orsz Omán ♦ ang Oman Air (ománi 
légitársaság) ♦ ang inf object manage
ment architecture ’objektumkezelési 
architektúra’
OMAA Osztrák-Magyar Akció Ala
pítvány
o. m. ae. lat omnia mors aequat ’a ha
lál mindent kiegyenlít’
OMAI Oktatási Minisztérium Alap
kezelő Igazgatósága 
OMB országos munkabéralap ♦ tört 
Országos Munkabérbizottság 
OMBI Országos Mezőgazdasági Biz
tosítóintézet
OMBKE Országos Magyar Bányásza
ti Kohászati Egyesület

OMC fr  Organisation Mondiale du 
Commerce ’Világkereskedelmi Szer
vezet’ —> WTO
OMCap [OMC] lat Ordo Minorum 
Capuccinorum (kapucinusok rendje) 
OMConv [OMC] lat Ordo Minorum 
Conventualium (minoriták/fekete fe- 
rencesek/konventuálisok rendje) 
OMConvRefZat Ordo Minorum 
Conventualium Reformatorum (refor
mált konventuálisok rendje)
OMD lat Ordo Clericorum Regula- 
rium a Matre Dei ’Isten Anyjának Re
guláris Klerikusai’
OMDSZ Országos Magyar Diákszö
vetség
OME lat Ordo Mercedariorum 
Excalceatorum redemptionis cap- 
tivorum (sarutlan mercedáriusok 
rendje)
OMech lat Ordo Mechitaristarum 
(mechitaristák/örmény bencések 
rendje)
OMechVen lat Ordo Mechitarista
rum Venetiarum (velencei mechita- 
risták rendje)
OMechVind lat Ordo Mechitarista
rum Vindobonensis (bécsi mechitaris- 
ták rendje)
OMEG ang inf operations and main
tenance experts group ’működési és 
fenntartási szakértői csoport’
OMÉK Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszer-ipari Kiállítás és Vásár 
OMel lat Ordo Melitensis, Ordo 
Equitum Hospilatorium Sancti 
Iohannis de Ierusalem (máltaiak/ 
johanniták rendje)
OMF Országos Munkavédelmi 
Felügyelőség ♦ Országos Műemlék
felügyelőség
OMFI Országos Mezőgazdasági Faj
takísérleti Intézet
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OMFB Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság
OMG ang chat oh, my God ’ó, Iste
nem’ ♦ ang inf Object Management 
Group ’objektumkezelő csoport’ ♦ ang 
nyomd old magazine grades ’használt 
színes újság’
OMGE tört Országos Magyar Gazda
sági Egyesület
OMGK Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár és Dokumentációs Központ 
OMH Országos Mérésügyi Hivatal 
OMI Országos Meteorológiai Intézet 
♦ lat Congregatio Oblatorum Missio- 
nariorum Beatae Mariae Virginis Im- 
maculatae ’Szeplőtelen Szűz Missziós 
Oblátusai’
OMIH tört Országos Magyar Idegen- 
forgalmi Hivatal
OMIKE tört Országos Magyar Izrae
lita Közművelődési Egyesület 
OMIKK Országos Műszaki Informá
ciós Központ és Könyvtár 
OMinCap lat Ordo Minorum Capuc- 
cinorum (kapucinusok rendje) 
OMinConv lat Ordo Minorum Con- 
ventualium (minoriták/fekete feren- 
cesek/konventuálisok rendje) 
OMinim lat Ordo Minimorum (mini- 
miták/paulánusok/paulinusok rendje) 
OMK Országos Munka-egészségügyi 
Központ ♦ Országos Munkaügyi Köz
pont ♦ Országos Mérnöki Kamara 
OMK Óbudai Művelődési Központ 
OMKDK Országos Műszaki Könyv
tár Dokumentációs Központ 
OMKE tört Országos Magyar Keres
kedelmi Egyesület
Omker tört Országos Orvosi Műszer
kereskedelmi Vállalat {ma Orvosi Mű
szerkereskedelmi Rt.)
OMKFDSZ tört Országos Magyar 
Katolikus Főiskolai Diákszövetség

Omkr.jog az oktatói munkaközössé
gekről szóló MT rendelet 
OMKTI Országos Munkavédelmi 
Képző- és Továbbképző Intézet 
OMM Országos Műszaki Múzeum ♦ 
Oszták-Magyar Monarchia *fr Orga
nisation Météorologique Mondiale 
’Meteorológiai Világszervezet’
-> WMO
OMME Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület
OMMF Országos Munkabiztonsági 
és Munkaügyi Főfelügyelőség 
OMMI Országos Mezőgazdasági 
Minősítőintézet
OMMK Országos Munkaügyi és 
Módszertani Központ 
OMOlv. cím Ómagyar olvasókönyv 
OMON or Otrjad Milicii Oszobogo 
Naznacsenyija ’Különleges Rendelte
tésű Rendőrségi Csapat’ (orosz ro
hamrendőrség)
OMP tört Országos Munkásbiztosító 
Pénztár ♦ ang nyomd office mixed 
paper ’irodai vegyes papírhulladék’ 
OMPI fr  Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle ’Szellemi Tu
lajdon Világszervezete’ -» SZTV 
-> WIPO
OMR val ománi riál ♦ ang optical 
mark reader ’optikai jelolvasó’
OMRE sport tört Országos Magyar 
Repülőegyesület
OMS ang Omskavia Airline (orosz 
légitársaság) ♦ ang order management 
system ’megrendeléskezelési rend
szer’ ♦ ang inf object management sys
tem ’objektumkezelő rendszer’ ♦ fr  
Organisation Mondiale de la Santé 
’Egészségügyi Világszervezet’ -> WHO 
OMS cím Ómagyar Mária-siralom 
OMSE Országos Munkakutya-sport- 
egyesület
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OMSZ Országos Mentőszolgálat ♦ 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
OMSZB Országos Mozgásvizsgáló 
Szakértői Bizottság 
OMT Országos Munkaerő-piaci Ta
nács ♦ ang inf operation and mainte- 
nanace terminal ’üzemeltetői és fenn
tartói terminál’ ♦ sp Organizáción 
Mundial del Turismo ’Idegenforgal
mi Világszervezet’ WTO 
OMTK tört Országos Magyar Tejszö
vetkezeti Központ 
OMTKI Országos Munkavédelmi 
Tudományos Kutatóintézet 
OMU ang operations and mainte
nance unit ’üzemeltetési és fenntartá
si egység’
OMUI Országos Munka- és Üzem
egészségügyi Intézet 
Omüv cég Országos Műszer- és Vas
ipari Ktsz
OMX svéd Obligationsmarknadsin- 
dex (svéd részvényindex)
OMV Oszágos Magyar Vadászkamara 
♦ ném cég Österreichische Mineralöl
verwaltung (osztrák olajipari cég)
—> ÖMV
OMVF Országos Munkavédelmi Fő
felügyelőség
OMVH Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal
OMVK Országos Magyar Vadász
kamara
O M W  Országos Magyar Vadászati 
Védegylet
OMW ang inf online media watch 
’online médiafigyelés és -elemzés’ 
OMZSA tört Az Országos Magyar 
Zsidó Segítőakció 
OMZSA Evk. cím Az Országos Ma
gyar Zsidó Segítőakció Évkönyve 
o. n. lat orv omni nocte ’minden éjjel’ 
o/n [O/N] ang overnight ’24 órás’

ON cím Országgyűlési Napló ♦ ang 
nyelv old Norman ’ónorman’ ♦ ném 
Österreichisches Normungsinstitut 
’Osztrák Szabványügyi Intézet’
ONA ang inf open network architec
ture ’nyílt hálózati architektúra’
ONB Országos Népegészségügyi 
Bizottság ♦ tört Országos Nemzeti 
Bizottság
ONC ang ordinary national certificate 
’általános nemzeti bizonyítvány’ (két
éves felsőfokú tanulmányok után 
megszerezhető bizonyítvány)
ONCSA tört Országos Nép- és Csa
ládvédelmi Alap 
ONE orv orvos nélküli esetkocsi 
ONER országos nukleáris ellenőrző 
rendszer
ONG fr  organisation non-gouverne- 
mentale ’nem kormányzati szervezet’ 
- » NGO
ONI tört Országos Neveléstudományi 
Intézet
ÓNK Országos Népegészségügyi 
Központ
Önki Országos Onkológiai Intézet 
ONMS ang inf optimized network 
management system ’optimalizált 
hálózatfelügyeleti rendszer’ 
o. n. o. [ONO] ang or nearest offer 
’vagy a legközelebbi ajánlat’
ONOC ang Oceania National Olym
pic Committees ’Óceánia Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságai’
ONorw ang nyelv old Norwegian 
’ónorvég’
ONF ang inf open network provision 
’nyílt hálózatellátás’
ONP óvodai nevelési program 
ONR ang Office of Naval Research 
’Tengerészeti Kutatások Hivatala’ 
ONS ang Overseas News Agency (brit 
hírügynökség)
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Ont. földr Ontario (CDN)
ONTAP ang inf online training and 
practice ’online tanulás és gyakorlás’ 
ONTE Ópusztaszeri Nemzeti Törté
neti Emlékpark
ONU fr  Organisation des Nations 
Unies ’Egyesült Nemzetek Szerveze
te’ *sp Organizáción de las Naciones 
Unidas ’Egyesült Nemzetek Szervezete’ 
-> ENSZ -> OON -> OVN -> UNO 
ONUDI fr  Organisation des Nations 
Unies pour la Développement Indust- 
riel ’ENSZ Iparfejlesztési Szervezet’ 
-> UNIDO
ONUESC fr  Organisation des Na
tions Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture ’ENSZ Nevelés
ügyi, Tudományos és Kulturális Szer
vezet’ -> UNESCO 
ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság
ONYPE Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület
o/o ang közg on order ’megrendelt’ ♦ 
ang közg our order ’megrendelésünk’ 
o. O. ném ohne Obligo ’kötelezettség 
nélkül’ ♦ ném ohne Ort ’hely nélkül’ 
O/o ang közg order of ’megbízás vkitől’
0 0  ang inf object oriented ’objektum- 
orientált’ ♦ ang közg open order ’nyi
tott megrendelés’
OOA ang inf object oriented analysis 
’objektumorientált elemzés’
OOBE ang out of body experience 
’testen kívüli élmény’
OOD ang inf object oriented design 
’objektumorientált tervezés’ ♦ ang kat 
officer of the day ’ügyeletes tiszt’
OOE Orosz Ortodox Egyház 
OOF ang out of frame ’kereten kívül’
0 0 1  Országos Onkológiai Intézet 
OOIK Országos Orvostudományi 
Információs Intézet és Könyvtár

OOK Országos Oktatástechnikai 
Központ
OÓKBT Országos Ómagyar Kultúra 
Baráti Társaság
OOL ang inf object oriented language 
’objektumorientált nyelv’
OOM ang Zoom Airlines (kanadai lé
gitársaság)
OON or Organyizacija Obegyinyon- 
nih Nacij ’Egyesült Nemzetek Szerve
zete’ -* ENSZ -> ONU -» OVN 
-*UNO
OOO ang out of order ’hibás’
OOP ang inf object-oriented program
ming ’objektumorientált programo
zás’
óor. óorosz
OORI Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet
OOS ang out of service ’üzemen kí
vül’ ♦ ang közg out of stock ’készlet
hiány’
OOSA ang Office of Outer Space 
Affairs ’Világűrügyek Hivatala’ 
OOSZI Országos Orvosszakértői In
tézet
OOT Országos Oktatási Tanács ♦ ang 
out of town ’városon kívül’ 
o. O. u. J. ném ohne Ort und Jahr 
’hely és év nélkül’
OOW ang out of work ’üzemen kívül’ 
OÓ. földr Oberösterreich ’Felső- 
Ausztria’
OÖH ném Oberster österreichischer 
Gerichtshof’Osztrák Legfelsőbb Bíró
ság’
OÖKET Országos Önkormányzati 
Érdekegyeztető Tanács 
OÖÖ Országos Örmény Önkormány
zat
op. olvadáspont ♦ operatív ♦ ang ope
ration ’működés’ ♦ ang operator ’ope
rátor’ ♦ ang opinion ’vélemény’ ♦ lat
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opinio ’vélemény’ ♦ lat optimus ’ki
váló’ ♦ lat optio ’választás’ ♦ lat opus 
’mű’
o. p. ang közg open policy ’törzsköt
vény’ ♦ ol orden de pago ’fizetési utal
vány’
o/p ang output ’kimenet, kibocsátás’ 
o. P. ném ohne Protest ’óvás nélkül’ 
OP operatív program ♦ ang observa
tion plan ’megfigyelési terv’ ♦ ang ob
servation post ’megfigyelési hely’ ♦ 
ang old pattern ’régi minta’ ♦ ang old 
price ’régi ár’ ♦ ang open policy ’nyílt 
ügyvitel’ ♦ ang optimality principle 
’optimalitás elv’ ♦ ang out of print ’el
fogyott’* ang nyomd osmotic pressure 
’ozmózisnyomás’
OP lat Ordo Fratrum Praedicatorum 
’Igehirdetők Rendje’ (domonkosok)
O. P ./r közg obligation au porteur 
’szállítói kötelezettség’ ♦ fr  közg ordre 
de paiement ’fizetési utalvány’ ♦ ném 
Originalpackung ’eredeti csomagolás’ 
o. p. a .fr  közg offre publique d’achat 
’nyilvános versenytárgyalás’
OPA ang Office of Price Administra
tion ’ArhivataP ♦ ang Online Publi
shers Association ’Online Kiadók 
Szövetsége’
OPAC ang inf online public access 
catalogue ’ online, nyilvános elérésű 
katalógus’
Opakfi Optikai, Akusztikai, Film- és 
Színháztechnikai Tudományos Egye
sület
OPCE ang inf operator control ele
ment ’operátorvezérlő elem’ 
op. cit. lat opus citatum ’idézett mű’ ♦ 
lat opere citato ’idézett műben’ 
OPCW ang Organisation for the Pro
hibition of Chemical Weapons ’Ve- 
gyifegyver-tilalmi Egyezmény Szerve
zete’

OPDAR ang inf optical detection and 
ranging ’optikai távolságmérés’
Opé. cím Operaélet 
OPEC ang Organization of Petroleum 
Exporting Countries ’Kőolaj-expor
táló Országok Szervezete OPEP 
OP-ED ang nyomd opposite editorial 
(a szerkesztőségi cikkel szemben lévő 
oldal)
OPEN ang in f optical pan-European 
network ’páneurópai optikai hálózat’ 
OPEP fr  Organisation des Pays Ex- 
portateurs de Pétrole ’Kőolaj-expor
táló Országok Szervezete’ —> OPEC 
OPers ang nyelv old Persian ’óperzsa’ 
OPET ang Organization for the Pro
motion of Energy Technologies 
’Energiahatékonysági T echnológiák 
Támogatásának Szervezete’
OPEX ang operational, executive, 
and administrative personnel ’opera
tív, végrehajtó és adminisztratív mun
katárs’ ♦ ang közg operation expense 
’működési költség’
OPF Országos Pénzügyi Felügyelet 
OPg ang nyelv old Portuguese ’ópor
tugál’
Oph lat csili Ophiuchus ’Kígyótartó’ 
OPI tört Országos Pedagógiai Intézet 
♦ tört Országos Piackutató Intézet 
OPIC ang Overseas Private Invest
ment Corp. ’Tengerentúli Magánbe
fektetések Társasága’ 
opk. kát országos parancsnok 
OPKM Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum
opkság kát országos parancsnokság 
OPLAN ang kát operation plan ’mű
veleti terv’
OPLE ang Omega position location 
equipment ’Omega helymeghatározó 
berendezés’
OPM ang operations per minute ’mű
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velet/perc’ ♦ ang other people’s money 
’mások pénze’
o. p. n. lat ora pro nobis ’imádkozz 
érettünk’
OPNI Országos Pszichiátriai és Neu
rológiai Intézet
OPoen lat Ordo Poenitentiae de Iesu 
Nasareno (nazarénusok/bűnbánók 
rendje)
OPol ang nyelv old Polish ’ólengyel’ 
opp. ang opportunity ’lehetőség’ ♦ ang 
opposed ’szembeállított’ ♦ ang oppo
site ’ellenkező’ ♦ lat opposite ’ellen
kező’
op. p. lat opus posthumum ’hátraha
gyott mű’
OPP kém orientált polipropilén ♦ ang 
out of print at present ’jelenleg nem 
kapható’
OPR ang inf optical pattern recogni
tion ’optikai alakfelismerés’ ♦ fr  közg 
objets ä prix réduits ’leszállított árú 
cikk’
OPr ang nyelv old Provengal ’óprovan- 
szál’
OPraem lat Candidus et Canonicus 
Ordo Praemonstratensis (premontrei
ek rendje)
OPruss ang nyelv old Prussian ’ópo
rosz’
OPS kém orientált polisztirol ♦ ang 
Office of Price Stabilization ’Árstabi
lizációs Hivatal’ ♦ ang inf open profil
ing standard ’nyílt profilírozási szab
vány’ ♦ ang inf open proxy stopper 
’spamszűrő proxy’
OPSW ang Organization for the Pro
hibition Chemical Weapons ’Vegyi- 
fegyver-tilalmi Egyezmény Szerve
zete’
OPSZ Országos Polgárőrszövetség 
opt. optimális ♦ ang optative ’kívána
tos’ ♦ ang optimal ’optimális’ ♦ ang op

tional ’választható’ ♦ lat optimum 
’legjobb helyzet’ ♦ lat nyelv optativus 
’óhajtó mód’
OPT Országos Pszichiátriai Társaság 
♦ ang közg optimised production tech
nology ’optimalizált termelési techno
lógia’
OPTI Országos Pályázati Tanácsadó 
Iroda
OPTK cím Országos Polgáriskolai 
Tanáregyesületi Közlöny 
OPUV ném Obligatorische Passagier- 
Unfallversicherung ’kötelező utas
balesetbiztosítás’
OPV orv orális poliovírus-vakcina 
Op. Zool. cím Opuscula Zoologica 
o. q. h. lat orv omni quadrante hóra 
’minden negyedórában’ 
or. orosz ♦ ang original ’eredeti’ 
o. r. sport országos rekord ♦ ang opera
tional requirements ’működési felté
telek’ ♦ ang out of range ’távolságon 
kívül’ ♦ ang közg official receiver ’va
gyonfelügyelő’
o. R. ném közg ohne Rabatt ’enged
mény nélkül’ ♦ ném közg ohne Rech
nung ’számla nélkül’ 
o/r ang közg owner’s risk ’a tulajdonos 
kockázata’
Or lat Institutum Oratorii Sancti Phi
lippi Nerii (oratoriánusok rendje)
OR óvó rendszabály ♦ ang Olympic re
cord ’olimpiai rekord’ ♦ ang operating 
room ’műtő’ ♦ ang operational re
search ’szervezeti kutatás’ ♦ ném Olym
pischer Rekord ’olimpiai rekord’ 
orat. zene oratórium ♦ lat orator ’szó
nok’
ORB ang Orenburg Airlines (orosz lé
gitársaság) ♦ ang inf object request 
broker ’objektumkérelem-közvetítő’ 
ORBA tört Országos Rendőrlegénysé
gi Betegápolási Alap



353 Orsz. V.

ORC ang Opinion Research Corp. 
’Közvélemény-kutató Társaság’ 
orch. ang orchestra ’zenekar’ ♦ ang or
chestrated ’hangszerelte’ ♦ lat orchest
ra ’zenekar’
ord. ordinárius ♦ and order ’rend’ ♦ 
ang ordinary ’mindennapi’ ♦ lat nyelv 
ordinale ’sorszámnév’ ♦ ném ordent
lich ’szabályszerű’ 
o. r. d. ang közg owner’s risk of da
mage ’a tulajdonos viseli a kár kocká
zatát’
Ord .fr  közg ordonnance ’fizetési meg
hagyás’
Öreg. [Ore.]földr Oregon (USA)
Orex cég Óra-Ékszer Kereskedőház 
Rt.
o. r. f. ang közg owner’s risk of fire 
’a tulajdonos viseli a tűz kockázatát’ 
ORF ang Oman Royal Flight (ománi 
légitársaság) ♦ ném Österreichischer 
Rundfunk Fernsehen ’Osztrák Rá
dió- és Televíziótársaság’
ORFI Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
ORFK Országos Rendőr-főkapitány
ság
ORFK NNI ORFK Nemzetközi Nyo
mozó Irodája
org. organizmus ♦ orgazmus ♦ zene or
gona
org. [organ.] ang organization ’szer
vezet’
Org. ném Organization ’szervezet’ 
organ. -» org. [organ.]
Őri lat csili Orion ’Orion vagy Kaszás’ 
ŐRI Országos Ruházati Ipartestület ♦ 
tört Országos Rendező Iroda 
orient, orientalisztika, orientalisztikai 
őrig. ang original ’eredeti’ ♦ ang origi
nally ’eredetileg’ ♦ fr  original ’eredeti’ 
♦ lat originale ’eredeti’ ♦ ném original 
’eredeti’

ŐRIT Országos Református Ifjúsági 
Találkozó
ORJ cég Origó Játék 
OrJMI lat Congregatio Oratorii Iesu 
et Mariae Immaculatae (párizsi orato- 
riánusok rendje)
Ork. [Orkn.]földr Orkney Islands 
’Orkney Szigetek’ (GB)
ORK tört Országos Rendőrkapitány
ság
ORKI Országos Rabbiképző Intézet ♦ 
Orvos- és Kórháztechnikai Intézet 
ORKISZ tört Országos Ruházati Kis
ipari Szövetkezetek Szövetsége 
Orkn. -> Ork. [Orkn.]
ORKO Országos Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat
Orleköz kát Országos Légvédelmi 
Központ
OrmSz. cím Ormánysági szótár (Kiss 
Géza -  Keresztes Kálmán) 
om. lat ornamentum ’díszítmény’ 
OROS orv orális ozmotikus terápiás 
rendszer
Orph. cím Orpheus 
Orpo ném tört Ordnungspolizei ’Köz
rendészet’
őrs. ang others ’mások’
ÖRS lat Ordo Clericorum Regula- 
rium a Somascha (szomaszkaiak 
rendje)
ORSI Országos Röntgen- és Sugárfi
zikai Intézet 
orsz. ország, országos 
Orszak tört Országos Szakipari Válla
lat
Orszép. cím Országépítő 
Orsz. H. cím Országos Hírlap 
Orsz. Honv. Napt. cím Országos Hon
védnaptár
Orsz. Napt. cím Országos Naptár 
Orsz. Tükre cím Az Ország Tükre 
Orsz. V. cím Ország-Világ
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Orsz. Útja cím Ország Útja 
őrt. ortodox
ORT ang Air Orient (francia légitár
saság) ♦ sport Olimpiai Reménységek 
Tornája
ORTF/r Office de Radiodiffusion- 
Télévision Frangaise (francia rádió- 
és tévétársaság) 
orth. tört orthodox 
ORTRI sport Oroszlányi Triatlon és 
Szabadidősport Egyesület 
ORTT Országos Rádió- és Televízió
testület
ORuss ang nyelv old Russian ’óorosz’ 
orv. orvos, orvosi
Orv. Hetil. [OH] cím Orvosi Hetilap 
Orv. Kvt. cím Orvosi Könyvtáros 
orvtört. orvostörténet, orvostörténeti 
Orvtört. Közi. cím Orvostörténeti 
Közlemények
orvtud. orvostudomány, orvostudo
mányi
ORWO ném cég Original Wolfen 
OR-ZSE Országos Rabbiképző -  Zsi
dó Egyetem
o. s. ang on sample ’mintaként’ ♦ ang 
on the spot ’azonnal’ 
o. s. [OS] ang out of service ’zárva’ ♦ 
ang outside ’kint’ ♦ lat orv oculus si
nister ’bal szem’
o/s [O/S] ang közg on sale ’eladó’ ♦ ang 
közg out of stock ’kifogyott’
Os vegyj ozmium
OS Országos Sajtószolgálat ♦ ang or
dinary seaman ’egyszerű matróz’ ♦ 
ang Ordnance Service ’Térképészeti 
Szolgálat’ ♦ ang inf operating system 
’operációs rendszer’ ♦ ang orv overall 
survival ’teljes túlélés’
OS [O. S.] ang Old School ’régi isko
la’ (egy régebbi hagyományt követő 
csoport) ♦ ang old series ’régi sorozat’
♦ ang old style ’régi stílus’

OS -» o. s. [OS]
O. S .fr közg obligation solidaire 
’egyetemleges kötelezettség’ 
o. s. & d. ang közg over, short and da
mage ’többlet, hiány és kár’
OSA ang Optical Society of America 
’Amerikai Optikai Egyesület’ ♦ ang 
tört old stone age ’paleolitikum’ ♦ lat 
Ordo Sancti Augustini ’Szent Ágoston 
Rendje’ (ágostonos kanonokok rend
je) ♦ ném Reichsoberseeamt ’Birodal
mi Tengerészeti Főhivatal’
OSAP Országos Statisztikai Adat- 
gyűjtési Program 
OSax ang nyelv old Saxon ’ószász’ 
OSB ang inf oriented strand board 
’orientált többrétegű lemez’ ♦ lat Ordo 
Sancti Benedicti ’Szent Benedek 
Rendje’ (bencések)
OSBCam lat Congregatio Monacho- 
rum Eremitarum Camaldulensium 
OSB (kamalduliak rendje)
OSBCoel lat OSB Congregatio Coe- 
lestinensis (cölesztinusok rendje) 
OSBM lat Ordo Sancti Basilii Magni 
’Nagy Szent Vazul Rendje’ (baziliták 
rendje)
OSBOliv lat OSB Montis Oliveti (oli- 
vetánusok rendje)
OSBOtt lat OSB Congregatio Otti- 
liensis pro Missionibus Exteris (otti- 
lieni missziós bencések)
OSC sport Orvostudományi Egyetemi 
Sport Club ♦ lat Oblati Sancti Caroli, 
Obiad Sancti Ambrosii ’Borromei 
Szent Károly Oblátusai’ (ambroziá- 
nusok rendje) ♦ lat Ordo Clericorum 
Regularium Ministrantium Infirmis 
(kamillánusok rendje)
OSCam lat Ordo Clericorum Regula
rium Ministrantium Infirmis (kamil
lánusok rendje)
OSCAR ang orbiting satellite carry-
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ing amateur radio ’amatőr rádióadót 
szállító orbitális műhold’
OSCE ang Organization for Security 
and Cooperation in Europe ’Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szer
vezet’ ♦ fr  Organisation sur la Sécurité 
et la Coopération en Europe ’Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szer
vezet’ -> EBESZ -> OSZE 
OschP -> OSP [OschP]
OSCIAIc lat Ordo Sanctae Clarae Al- 
cantarinarum (alkantarai klarissza 
apácák rendje)
OSCICap lat Ordo Sanctae Clarae 
Capuccinarum (kapucinus apácák 
rendje)
OSCICoI lat Ordo Sanctae Clarae 
Reformationis a Sancta Coleta (ko- 
lettinák rendje)
OSCIObs lat Ordo Sanctae Clarae de 
Observantia (obszerváns klarisszák 
rendje)
OSCIRec lat Ordo Sanctae Clarae 
Recollectarum (rekollekta klarisszák 
rendje)
OSCISObs lat Ordo Sanctae Clarae 
Strictioris Observantiae (szigorú 
obszerváns klarisszák rendje)
OSC1 lat Ordo Sanctae Clarae ’Szent 
Klára Rendje’ (klarisszák rendje) 
OSCr lat Ordo Sanctae Crucis/Ordo 
Cruciferorum/Ordo Crucigerorum 
(keresztes lovagok rendje)
OSD lat Ordo Sancti Dominici ’Szent 
Domonkos Rendje’ (dominikánusok) 
ŐSE (norvég tőzsdeindex) ♦ lat Ordo 
Sanctae Elisabethae, Sorores Hospi- 
talariae Sanctae Elisabethae (Erzsébet 
apácák rendje)
ŐSEI Országos Sport-egészségügyi 
Intézet (sportkórház)
OSerb ang nyelv old Serbian ’ószerb’ 
OSF ang inf Open Software Founda

tion ’Nyitott Szoftver Alapítvány’ ♦ lat 
Ordo Sancti Francisci ’Szent Ferenc 
Rendje’ (ferencesek rendje)
OSFC lat Ordo Sancti Francisci Ca- 
puccinorum (kapucinusok rendje) ♦ 
lat Institutum Oblatorum Sancti 
Francisci Salesii (Szalézi Szent Fe
renc oblátusai)
OSFC sport Ózdi Súlyemelő- és Fit
ness Club
OSH sport tört Országos Sporthivatal
♦ lat Ordo Sancti Hieronymi (hieroni- 
miták rendje)
OSI ang Open Society Institute ’Nyílt 
Társadalom Intézet’ ♦ ang inf open 
system interconnection ’nyílt rend
szerek összekapcsolása’
OSJ lat Congregatio Oblatorum Sanc
ti Joseph (Szent József asti oblátusai) 
OSJD lat Ordo Hospitalarius Sancti 
Ioannis de Deo ’Istenes Szent János
ról Elnevezett Irgalmas Testvérek’ (ir- 
galmasok rendje)
OSK sport tört Országos Sportközpont 
OSlav ang nyelv old Slavonian ’ószláv’ 
OSM lat Ordo Servorum Mariae 
(szerviták rendje)
OSMM lat Ordo Sanctae Mariae 
Magdalenae de Poenitentia (Magdol
na nővérek rendje)
OSN sport tört Országos Sportnapok 
OSO ang orbiting solar observatory 
(az USA napkutató műholdtípusa) 
osp. ol ospedale ’kórház’
OSp ang nyelv old Spanish ’óspanyol’ 
OSP ang inf online service provider 
’hálózati tartalomszolgáltató’ ♦ lat 
Opus Sancti Petri ’Szent Péter műve’
♦ lat Ordo Scholarum Piarum (piaris
ták rendje) ♦ lat Ordo Sancti Pauli 
(pálosok rendje)
OSP [OschP] lat Ordo Scholarum 
Piarum (piaristák rendje)
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OSPF ang inf open shortest path first 
’legrövidebb elérési út első megnyi
tása’
OSPPE lat Ordo Fratum Sancti Pauli 
Primi Eremitae ’Szent Pál Első Re
mete Testvéreinek Rendje’ (pálosok 
rendje)
OSRD ang Office of Scientific Re
search and Development ’Tudomá
nyos Kutatási és Fejlesztési Hivatal’ 
OSS ang inf open source software 
’nyílt forrású szoftver’ ♦ ang tört Of
fice of Strategic Services ’Stratégiai 
Szolgálatok Hivatala’ (amerikai kém
szervezet)
OSSalv lat Ordo Sanctissimi Salva- 
toris (brigittinák rendje)
OSSKI Frédéric Joliot-Curie Orszá
gos Sugárbiológiai és Sugár-egészség
ügyi Kutatóintézet
OSSp lat Ordo Hospitalarius Sanctis
simi Spiritus (Szentlélek rend)
OSsR lat Ordo Moniaium Sanctissi
mi Redemptoris (redemptorista apá
cák rendje)
OSST lat Ordo Sanctissimae Trinita
tis Redemptions Captivorum (trinitá- 
riusok rendje)
OST Országos Statisztikai Tanács ♦ 
lat Ordo Sanctissimae Trinitatis Re- 
demptionis Captivorum (trinitáriu- 
sok rendje)
OSTDisc lat Ordo Sanctissimae Tri
nitatis Discalceatorum (sarutlan tri- 
nitáriusok rendje)
OSTRef lat Ordo Sanctissimae Trini
tatis Reformatorum (reformált trini- 
táriusok rendje)
OSU lat Ordo Sanctae Ursulae (orso- 
lyiták rendje)
OSw ang nyelv old Swedish ’ósvéd’ 
ősz. oldalszám, oldalszámozás 
OSz Ószövetség

OSZB Országos Szakképesítő Bizott
ság
OSZDMP tört Oroszországi Szociál
demokrata Munkáspárt 
OSZE ném Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa 
’Európai Biztonsági és Együttműkö
dési Szervezet’ -» EBESZ -» OSCE 
OSZFSZK tört Orosz Szovjet Föderatív 
Szocialista Köztársaság -> RFSZSZR 
OSZH tört Országos Szövetkezeti Hi
telintézet
OSZH [OSZLH] Országos Személyi- 
adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal 
ŐSZI Orvosszakértői Intézet 
OSZJ Országos szakképzési jegyzék 
OSZK Országos Széchényi Könyvtár
♦ tört Országos Szórakoztatózenei 
Központ
OSZK Evk. cím Az Országos Széché
nyi Könyvtár Évkönyve 
OSZKKiadv. cím Az Országos Szé
chényi Könyvtár Kiadványai 
OSZKNT Országos Szakszervezeti 
Központok Nemzetközi Titkársága 
OSZLH -> OSZH [OSZLH] 
oszm. tört oszmán 
OSZMI Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 
OSZÖ Országos Szlovák Önkormány
zat
OSZSZ Orvosegyetemek Szakszerve
zeti Szövetsége
OSZSZSZK tört Oroszországi Szovjet 
Szövetségi Szocialista Köztársaság 
OSZT Országos Szövetkezeti Tanács
♦ tört (szovjet (orosz) illesztési rend
szer)
oszt. osztály, osztályú 
oszt. vez. osztályvezető 
osztr. osztrák
OSZTV országos szakmai tanulmá
nyi verseny
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o/t ang on truck ’tehergépkocsin’
OT országos tanács ♦ cím Országgyű
lési Tudósítások ♦ cím Osiris Tan
könyvek ♦ tört Országos Tervhivatal ♦ 
ang operating theatre ’műtő’ ♦ ang op
timality theory ’optimalitáselmélet’ ♦ 
ang overtime ’túlóra’ ♦ lat Ordo Teu- 
tonicus Sanctae Mariae in Ierusalem 
(német lovagrend) ♦ ném tört Organi- 
sation-Todt ’Todt-szervezet’ (a hitleri 
német hadsereg munkaszolgálatoso
kat foglalkoztató szervezete)
OT [O. T.] ang Old Testament ’Ószö
vetség’
O. T. ang oil tanker ’olajtartályhajó’ ♦ 
ang közg overseas trade ’tengerentúli 
kereskedelem’
O/T ang közg old terms ’régi feltételek 
alapján’
ÓTA sport tört Országos Testnevelési 
Alap
OTAN fr  Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord ’Észak-atlanti Szer
ződés Szervezete’ -» NATO 
OTÁF Országos Állattenyésztési és 
Takarmányozási Felügyelőség 
OTB Oktatási és Tudományos Bizott
ság ♦ Országos Trófeabíráló Bizottság 
OTBA tört Országos Tisztviselői Be
tegsegélyezési Alap 
OTC -> OT [OTC]
OTDK országos tudományos diákkö
ri konferencia
OTDT Országos Tudományos Diák
köri Tanács
OTE Orvostovábbképző Egyesület ♦ 
ang közg technical-economic orien
tation ’üzemgazdasági orientáció’ 
OTEK országos településrendezési és 
építési követelmények 
OTESZ Országos Társadalmi Egye
sületek Szövetsége
OTeut ang nyelv old Teuton ’óteuton’

OTF Országos Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság
OTH Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
♦ tört Országos Találmányi Hivatal 
OTheat lat Ordo Clericorum Regu- 
larium Theatinorum (teatinusok 
rendje)
OTI tört Országos Társadalombiztosí
tási Intézet
OTIVA Országos Takarékszövetkeze
ti Intézményvédelmi Alap 
OTK Országos Terrierklub 
OTK Ócsai Tájvédelmi Körzet 
OTKA Országos Tudományos és Ku
tatási Alap
OTKI Országos Továbbképzési Kuta
tóintézet ♦ Orvostovábbképző Intézet 
OTL ang South Airlines (ukrán légi- 
társaság)
OTMSZ sport Országos Társadalmi
Motorcsónak-szövetség
OTOH ang chat on the other hand
’másrészt’
OtP ang közg order to pay ’fizetési 
meghagyás’
OTP cég Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Rt.
OTRI Országos Traumatológiai Inté
zet
OTrin lat Ordo Trinitariorum (trini- 
táriusok rendje)
OTS ang inf on the screen ’a képer
nyőn’
OTSB sport tört Országos Testnevelé
si és Sportbizottság 
OTSH sport tört Országos Testnevelé
si és Sporthivatal
OTSI tört Országos Testnevelés- és 
Sportegészségügyi Intézet (Sportkór
ház) —> ŐSEI OTSZ ♦ Országos Taka
rékszövetkezeti Szövetség ♦ Országos 
tűzvédelmi szabályzat 
ott. ol ottobre ’október’
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Ott. Ottawa (Kanada)
OTT sport tört Országos Testnevelési 
Tanács ♦ ang over the top ’felesleg’ 
Otth. cím Otthon
OTSZ Országos Takarékszövetkezeti 
Szövetség
OTVH Országos Természetvédelmi 
Hivatal
o. u. lat omnibus unus ’egy mindenki
ért’
OU ang organizational unit ’szerve
zeti egység’
OU [O. U.] ang Open University 
’Nyitott Egyetem’ ♦ ang Oxford Uni
versity ’Oxfordi Egyetem’
OUA fr  Organisation de l’Unité Africai- 
ne ’Afrikai Egységszervezet’ —> OAU 
o. u. O. ném ohne unser Obligo ’köte
lezettségünk nélkül’
OUP ang Oxford University Press 
’Oxfordi Egyetemi Kiadó’ 
outg. ang outgoing ’kimenő’ 
o. u. V. ném ohne unsere Verantwor
tung ’kötelezettségünk nélkül’ 
ouv.fr zene ouverture ’nyitány’
OÜK Országos Ügyvédi Kamara 
ov. osztályvezető, osztályvezetői ♦ ang 
over ’túl’
o. v. sport országos verseny ♦ sport or
szágúti verseny
o. V. ném ohne Verzögerung ’késede
lem nélkül’
Ov. név Ovidius
OV országos választmány ♦ ang orbi
tal vehicle ’orbitális űrjármű’ 
o. v. a. lat omnia vincit amor ’a szere
lem mindent legyőz’
OVB Országos Választási Bizottság 
ÓVD ang nyomd optical variable de
vice ’optikailag változó eszköz’ (biz
tonsági hologramok)
Ovef tört Országos Vetőmag-felügye
lőség

OVF tört Országos Vízügyi Főigazga
tóság
ovh. osztályvezető-helyettes, osztály
vezető-helyettesi 
OVH Országos Vízügyi Hivatal 
OVI Országos Választási Iroda 
Oviber cég Országos Vízügyi Beruhá
zási Mérnöki Konzulens és Tervező 
Kft. ♦ tört Országos Vízügyi Beruházó 
Központ
Ovirt cég tört Országos Villamosmű
vek Rt.
Ovit cég Országos Villamostávvezeték 
Rt.
OVK Országos Vérellátó Központ 
OVKK Országos Vezetőképző Központ 
OVM Országos Választási Munkacso
port ♦ lat Ordo de Visitatione Beatae 
Mariae Virginis (vizitációs apácák 
rendje)
OVN ném Organisation der Vereinten 
Nationen ’Egyesült Nemzetek Szerve
zete’ -» ENSZ -» ONU -> OON 
-> UNO
ÓVNI fr  objet volant non identifié 
’azonosítatlan repülő tárgy’ -» UFO 
o. v. n. o. [OVNO] ang or very near 
offer ’vagy nagyon közeli ajánlat’ 
ÓVSZ Országos Vérellátó Szolgálat ♦ 
Országos vasúti szabályzat 
OVSZF Országos Vetőmag- és Szapo
rítóanyag-felügyelőség 
OVT országos villamos teherelosztó ♦ 
tört Országos Vízügyi Tanács 
Ovtász tört Országos Villamos Táv
közlési Szolgálat
ow ném ohne weiteres ’minden továb
bi nélkül’
o. w. [OW] ang one way ’egyirányú’ 
o. W. ném ohne Wert ’érték nélkül’ 
OW ang nyelv old Welsh ’ówalesi’ 
O/W ang oil-in-water ’olaj a vízben 
(emulzió)’
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Ox. [Oxf.\földr Oxford (GB)
Oxbridge ang Oxford and Cambridge 
Oxford és Cambridge 
Oxf. -» Ox. [Oxf.]
Oxfam ang Oxford Committee for Fa
mine Relief (éhínség ellen küzdő vi
lágszervezet)
oz. ang ounce ’uncia’ (tömegmérték 
28,35 g>
o. Z. ném ohne Zahlung ’fizetés nél
kül’ ♦ ném ohne Zeichnung ’megjegy
zés nélkül’ ♦ ném ohne Zensur ’cenzú
ra nélkül’

OZ ném Ortszeit ’helyi idő’
OZR ang Great Plans Airlines/Ozark 
Air Lines (amerikai légitársaság) 
OZSHA tört Országos Zsidó Helyre- 
állítási Alap
OZSKT Ormós Zsigmond Közműve
lődési Társaság
oz. troy troy ounce (nemesfém uncia 
31,1035 g)
o. Zw. ném ohne Zweifel ’kétség nél
kül’ ♦ ném ohne Zwischenfall ’közjá
ték nélkül’



ö,ő ö # ő

ö. összetett ♦ összetétel 
ö. [öá.] önálló
OAAB ném Österreichischer Arbeiter
und Angestelltenbund ’Osztrák Mun
kások és Alkalmazottak Szövetsége’ 
ÖAMTC ném Österreichischer Auto
mobil, Motorrad und Touring Club 
’Osztrák Autó-, Motor- és Túraklub’ 
ÓAW ném Österreichische Akademie 
der Wissenschsaften ’Osztrák Tudo
mányos Akadémia’
ÖB Önkormányzati Bizottság 
ÖBB ném cég Österreichische Bundes
bahnen ’Osztrák Államvasutak’
ÖBH agr öngyorsuló bomlási hőmér
séklet
OCH ném Österreichischer Cham
pion ’osztrák champion’ 
ö. cs. önálló csoport 
ÖDS pszich önértékelő depresszióskála 
ÖFB ném Österreichischer Fußball
bund ’Osztrák Labdarúgó-szövetség’ 
öff. öffentlich ’nyilvános’ 
öfn. kát összfegyvernem, összfegyver- 
nemi
ÖGB ném Österreichischer Gewerk
schaftsbund ’Osztrák Szakszervezeti 
Szövetség’
OGC ökológiai gazdálkodási célprog
ram
ő. gy. őrsi gyűlés
OHA cím Őrségi és hetési nyelvatlasz 
(Végit József)
ÖHB ném cím Österreichische histori
sche Bibliographie
ÖHP kát Összhaderőnemi Hadműve
leti Parancsnokság

OIAG ném cég Österreichische In
dustrie Holding AG (osztrák vagyon
ügynökség)
ÓIM cím Örkény István Művei 
Öit. jog a társadalombiztosítás ön- 
kormányzati igazgatásáról szóló tör
vény
Ö. It. L. cím Összehasonlító Iroda
lomtörténeti Lapok 
ÖJ kát önjáró ♦ pszich önbeteljesítő 
jóslat
ÖJCH ném Österreichischer Jugend 
Champion ’osztrák fiatal champion’ 
ÖJT cím Összehasonlító Jogtörténeti 
Tanulmányok
ÖKA Önkormányzati Képzési Alapít
vány
ÖKAP önkormányzati kármentesítési 
alprogram
OKI Ökumenikus Ifjúsági Iroda 
OKM bioi öröklött kiváltott mecha
nizmus
ökoi. ökológia, ökológiai ♦ ném ökolo
gisch ’ökológiai’
ökon. ökonómia, ökonómiai ♦ ném 
ökonomisch ’ökonómiai’ 
ökgme tört őkegyelme 
ö. m. összes művei 
ÖM összes művei ♦ összes munkája 
ÖMV [OMV] ném cég Österreichische 
Mineralölverwaltung 
Önhiki Önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetbe került helyi önkormányza
tok kiegészítő támogatása 
önk. önkormányzat, önkormányzati 
ÖNB ném Österreichische National
bank ’Osztrák Nemzeti Bank’ ♦ ném
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Österreichische Nationalbibliothek 
’Osztrák Nemzeti Könyvtár’
Önért Önálló Érdekképviseletek Tár
sult Szövetsége
Önk.yog a társadalombiztosítás önkor
mányzati igazgatásáról szóló törvény 
ÖNORM ném Österreichische Norm 
’osztrák szabvány’ 
ö. o. önálló osztály 
ÖOC ném Österreichisches Olympi
sches Comité ’Osztrák Olimpiai Bi
zottság’
ÖPE Összefogás Pécsért Egyesület 
ÖPNV ném öffentlicher Personennah
verkehr ’helyiérdekű közlekedés’
Öpt.jog az önkéntes, kölcsönös bizto
sítópénztárakról szóló törvény 
Ör. jog önkormányzati rendelet 
ÖR ném Österreichischer Rundfunk 
’Osztrák Rádió’ 
őrgr. őrgróf, őrgrófi 
őrgy. kát őrnagy, őrnagyi 
őrm. kát őrmester, őrmesteri 
őrpk. kát őrparancsnok, őrparancs
noki
örtl. ném örtlich ’helyi’
orv. kát őrvezető, őrvezetői
ÖS val tört osztrák schilling
ősbem. ősbemutató
ÖSD ném Österreichisches Sprach-
diplom Deutsch ’ausztriai német
nyelvi oklevél’
ősi. őslénytan, őslénytani
ősm. ősmagyar

ossz. összbevétel ♦ összes ♦ összesen ♦ 
össznépi ♦ össztársadalmi 
összeáll, összeállítás, összeállította 
összefogl. összefoglalás, összefoglalta 
összegyűjt, összegyűjtött, összegyűj
tötte
Összet. cím Összetartás
őst. [österr.] ném österreichisch
’osztrák’
ŐSZT Önkormányzati Szövetségek 
Tanácsa
ŐTE Ősmagyar Táltos Egyház 
ÖTIR Önkormányzati területi infor
mációs rendszer 
ötk. tört önálló tanácsú község 
ÖTK Ökumenikus Tanulmányi Köz
pont
ŐTK Őrségi Tájvédelmi Körzet 
Ötv.jog a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény
ÖTYE Öreg Tyúkok Egyesülete 
ö. v. sport összetett verseny 
őv. őrsvezető, őrsvezetői 
ÖVK önkormányzati választókerület 
ÖVT önkormányzati választótestület 
Övt\.jog a helyi önkormányzati kép
viselők és a polgármesterek választá
sáról szóló törvény
ÖVP ném Österreichische Volkspartei 
’Osztrák Néppárt’ (osztrák politikai 
párt)
ÖZfVk ném cím Österreichische Zeit
schrift für Volkskunde 
özv. özvegy, özvegyi



p perc ♦ pond ♦ bioi allélfrekvencia ♦ 
fiz  nyomás ♦ fiz  proton ♦ mat pikó 
(10-12) ♦ ang priest ’tiszteletes’ ♦ ang 
val penny ♦ fr  Pere ’atya’ ♦ ol zene pia
no ’halkan’
p. pont ♦ posta ♦ ang page ’oldal’ ♦ ang 
paid ’fizetve’ ♦ ang paragraph ’parag
rafus’ ♦ ang perichable ’romlandó’ ♦ 
ang pint (angolszász űrmérték, 0,568 1)
♦ ang premium ’prémium’ ♦ ang prince 
’herceg’ ♦ ang priority ’elsőbbség’ ♦ 
ang protest ’óvás’ ♦ ang provisional 
’ideiglenes’ ♦ ang public ’nyilvános’ ♦ 
ang nyelv participle ’melléknévi ige
név’ ♦ fr  page ’oldal’ ♦ fr  payé ’fizetve’
♦ lat pagina ’oldal’ ♦ lat pax ’béke’ ♦ lat 
pondus ’súly’ ♦ lat post ’után’ ♦ lat 
primus ’első’ ♦ ném közg protestiert 
’megóvatolva’
P pengő ♦ posta ♦ bioi fenotípus- 
gyakoriság ♦ bioi turgornyomás ♦ fiz 
pascal ♦ fii predikátum ♦ fiz  poise ♦ gk 
Portugália ♦ mat peta (1015) ♦ vegyj 
foszfor (phosphor) ♦ ang parking ’par
kolóhely’ ♦ ang patent ’szabadalom’ ♦ 
ang port ’kikötő’ ♦ lat pater ’apa, atya’
♦ lat Pontifex ’főpap’
P. Paris ’Párizs’ ♦ Pesti (lapok címé
ben) ♦ ang Presbyterian ’presbiteriá- 
nus’ ♦ ang President ’elnök’ ♦ ang 
Protestant ’protestáns’ ♦ lat Publius 
(név)
P & B ang nyomd paper and board 
’papír és karton’
P & D ang közg pick-up and delivery 
’elhozatal és házhozszállítás’
P & G ang cég Procter and Gamble

P & I ang protection and indemnity 
’oltalom és kártérítés’
P & P ang postage and packing ’pos
taköltség és csomagolás’ ♦ ang cím 
Past and Present ♦ ang nyomd pulp 
and paper ’rostanyag és papír’
P & P [PNP, PnP] ang inf plug & play 
’bekapcsolod és máris működik’
P & R ang park and ride ’parkolj és 
menj tovább’
P & W ang park and walk ’parkolj és 
gyalogolj’ ♦ ang cég Pratt and Whitney
pa. sport pontarány ♦ ang paper ’papír’
p. a. ang jog patent applied ’szabada
lom bejelentve’ *ang personal appea
rance ’személyes megjelenés’ ♦ ang jog 
power of attorney ’ügyvédi meghatal
mazás’ ♦ ang közg particular average 
’részleges kár’ ♦ fr  pour acquit ’kifi
zetve’ ♦ lat per absolute ’teljesen’ ♦ lat 
per analogiam ’mintájára’ ♦ lat per 
analysi ’vizsgálat után’ ♦ lat per an
num ’évenként’ ♦ lat pro absente ’a tá
vollévő helyett’ ♦ lat pro anno ’éven
ként’ ♦ lat orv per anum ’a végbélnyí
láson át’
p. a. ang personal assistant ’személyi 
titkár’
p. a. [PAV]/r par avion ’légipostával’ 
p/a [P/A] ang közg private account 
’magánszámla’
p. A. ném per Adresse ’címén’
Pa fiz  pascal ♦ vegyj protaktínium 
Pa.földr Pennsylvania (USA)
PA cég Paksi Atomerőmű *gk Pana
ma ♦ kém poliamid ♦ ang Press Asso
ciation (brit hírügynökség) ♦ ang inf

P
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public access ’nyilvános hozzáférés’ ♦ 
fr  petites annonces ’apróhirdetés’ ♦ lat 
Patres Albi ’Fehér Atyák’
P. A. ang private address ’lakáscím’ ♦ 
ang public authority ’hivatalos szerv’ 
P/A -> p/a [P/A]
PAA ang Pan American Airways 
(amerikai légitársaság) ♦ ang pre- 
accession adviser ’előcsatlakozási ta
nácsadó’
PAB kém para-amino-benzoesav ♦ val 
panamai balboa
PAB tört Privatizációs Ágazati Bizott
ság
PABLA ang problem analysis by logi
cal approach ’problémaelemzés logi
kai megközelítéssel’
PABX ang inf private automatic 
branch exchange ’magáncélú, auto
matikus alközpont’ 
p. a. c. [PÁC] ang közg perishable ag
ricultural commodity ’gyorsan romló 
mezőgazdasági termék’ ♦ ang közg put 
and call ’kettős díjügylet’
Pác. ang földr Pacific ’Csendes-óceán’ 
PÁC sport tört Pécsi Athlétikai Club ♦ 
ang Pan-African Congress ’Pánafrikai 
Kongresszus’ ♦ ang Polar Air Cargo 
(amerikai légitársaság) ♦ ang Public 
Accounts Committee ’Közszámlák Bi
zottsága’
PÁC -» p. a. c. [PÁC]
PacBell ang cég Pacific Bell (amerikai 
távközlési vállalat)
Pacnews ang (vanuatui hírügynökség)
p. a. d. lat per amorem dei ’az Isten 
szerelmére!’
PAD ang inf packet assembler/disas- 
sembler ’adatcsomag összeállító/ki- 
csomagoló’ ♦ ang inf public access of 
data ’nyilvános adathozzáférés’
p. ae. lat partes aequales ’egyenlő ré
szek’

PÁÉV cég tört Pest Megyei Állami
Építőipari Vállalat
PÁF pocsék áruk fóruma
PAFF fr  paysage audiovisuel frangais
’francia audivizuális adók’
PAGEOS ang passive geodetic earth
orbiting satellite (geodéziai mérések
re szolgáló amerikai léggömbműhold) 
PÁGISZ Pattantyús Ábrahám Géza 
Ipari Szakközépiskola 
pag. sép .fr  pagination séparée ’külön 
lapszámozás’
pag. var .fr  pagination variée ’változó 
lapszámozás’
Páh. cím Páholy
PAI len Polska Agencja Informacyjna 
(lengyel hírügynökség) 
paint, ang painting ’festmény’
PÁK orsz Pakisztán ♦ gör Panellation 
Apeleftherotikon Kinima ’Pánhellén 
Felszabadítási Mozgalom’
Pakszosz Pályázatokat Közvetítő 
Szakértők Országos Szövetsége 
pal. palesztin
PAL ang Philippine Airlines (Fülöp- 
szigeteki légitársaság) ♦ ang inf phase 
alternating line (színes televíziós 
szabvány) ♦ ang inf programmable 
array logic ’programozható logikai el
rendezés’ ♦ ang inf public access link 
’nyilvános kapcsolat’ 
paleobot. paleobotanika, paleobotani- 
kai
paleogr. paleográfia, paleográfiai ♦ 
paleográfus
paleoökol. paleoökológia, paleoöko- 
lógiai ♦ paleoökológus 
paleopat. paleopatográfia, paleopa- 
tográfiai ♦ paleopatológus 
PAM ang inf primary access method 
’elsődleges hozzáférési mód’ ♦ ang inf 
pulse amplitude modulation ’impul- 
zusamplitúdó-moduláció’ ♦ fr  Prog-



pamf. 364

ramme Alimentaire Mondial ’Világ- 
élelmezési Program’ —> WFP 
pamf. pamflet
pamph. ang pamphlet ’pamflet’ 
PAMR ang inf public access mobile 
radio ’nyilvános mobil rádió’
PAMS ang közg purchasing and mate
rial supply ’anyagbeszerzés’
PAN kém peroxi-acetil-nitrát ♦ orsz 
Panama ♦ ang inf personal area net
work ’helyi kiszolgálású hálózat’ ♦ len 
Polska Akadémia Nauk ’Lengyel Tu
dományos Akadémia’
Pan-Am ang Pan-American World 
Airways (amerikai légitársaság)
Pand. cím Pandora 
Pann. cím Pannónia 
Pannonh. Főisk. Evk. cím A Pannon
halmi Főapátsági Főiskola Évkönyve 
Pannonh. Sz. cím Pannonhalmi 
Szemle
PANT Palesztin Autonóm Nemzeti 
Tanács
PAO ang Polynesian Airline of Samoa 
(samoai légitársaság) ♦ ang prog
ramme authorising officer ’program
engedélyező tisztviselő’ ♦ ném közg 
Preiseordnung ’árrendelet’
PAP ang inf password authentication 
protocol ’jelszó-hitelesítési protokoll’
♦ ang inf printer access protocol 
’nyomtató-hozzáférési protokoll’ ♦ ang 
inf public access profile ’nyilvános 
hozzáférési profil’ ♦ len Polska Agenc- 
ja Prasowa (lengyel hírügynökség) 
p. a p. ol zene poco a poco ’fokoza
tosan’
PAPS ang cím Proceeding of the Ame
rican Philosopical Society 
PAQ angpszich position analysis 
questionnaire ’elfoglalt pozíció elem
zésének kérdőíve’
par. paragrafus ♦ ang paragraph ’pa

ragrafus’ ♦ ang parallel ’párhuzamos’ ♦ 
ném parallel ’párhuzamos’ 
pár. párolt
PAR orsz Paraguay ♦ ang precision app
roach radar ’nagy pontosságú radar’ 
párh. párhuzamos 
pari. parlament, parlamenti ♦ parla
menter
Pari. Parlament ♦ cím Parlandó 
Par. L. rím Parasztok Lapja 
Pam. Parnasszus
pars, ang paragraphs ’paragrafusok’
part. zene partitúra ♦ fr  partié ’rész’ ♦ 
lat nyelv participium ’melléknévi ige
név’
part. aequ. lat orv partes aequales 
’egyenlő részek’
parteif. ném jog parteifähig ’perképes’ 
Párttört. Közi. cím Párttörténeti Köz
lemények
Par. Újs. cím Paraszt Újság 
PÁS kém para-amino-szalicilsav ♦ ang 
Pelita Air (indonéz légitársaság) 
pass, ang passenger ’utas’ ♦ ol zene 
passionato ’szenvedélyesen’ ♦ lat nyelv 
passivum ’szenvedő’
Pass, ang Passover ’zsidó húsvét’ 
Paszok gór Panellenion Szocialisztiko 
Kinima ’Pánhellén Szocialista Moz
galom’ (görög politikai párt)
Pászt. cím Pásztortűz 
pat. ang pattern ’minta’ ♦ ang jog pa
tented ’szabadalmaztatva’ 
pay. ang payment ’fizetés’
PAT ang Press Association of Thai
land (thaiföldi hírügynökség)
PatA ném Patentamt ’Szabadalmi H i
vatal’
PATE tört Pannon Agrártudományi 
Egyetem
Patex cég Pamuttextil Művek 
Pat. Off. ang Patent Office ’Szabadal
mi Hivatal’
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patol. patológia, patológiai ♦ patoló- 
gus
patr. patrisztika ♦ patrológia 
pátr. pátriárka, pátriárkái 
patriarch, patriarcha ♦ patriarchális ♦ 
patriarchátus
PAX ang inf private automatic ex
change ’automata magánközpont’
Pax Rom. lat cím Pax Romana 
PAYE ang közg pay as you earn ’köz
terhek levonása a kifizetés helyén’
Pav lat csili Pavo ’Páva’
PAV cég Paksi Atomerőmű-vállalat 
PAV - » p. a. [PAV]
PÁV pályaalkalmassági vizsgálat
pb. pártbizottság, pártbizottsági 
Pb vegyj ólom (plumbum)
PB politikai bizottság ♦ propán-bután 
♦ cég Polgári Bank Rt. ♦ ang push 
button ’nyomógomb’
PB [P. B.] ang közg pass-book ’betét
könyv’ ♦ fr  poids brut ’bruttó súly’
P. B. ang pocket book ’zsebkönyv’ ♦ 
ang prayer book ’imakönyv’
PBA ang PB Air (thaiföldi légitársaság) 
PBB Politikai és Biztonsági Bizottság 
->PSC
PBEM ang inf play by e-mail ’játék 
e-mailben’
PBIT ang közg profit before interest 
and tax ’profit osztalék- és adófizetés 
előtt’
Pbj. [Pbjenő]/ó7dr Pilisborosjenő 
PBKIK Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara
PBL angpszich problem based lear
ning ’problémaorientált tanulás’
PBM ang közg performance based 
management ’teljesítményalapú me
nedzsment’
PBN len Polski Bank Narodowy ’Len
gyel Nemzeti Bank’
PB Rt. cég Postabank Rt.

PBSE sport Pesti Barnabás Sportegye
sület
PBT ang közg profit before tax ’profit 
adófizetés előtt’
PBTC sport Pécsi Bányász Torna 
Club
PBU ang Air Burundi (burundi légi- 
társaság)
PBX ang inf private branch exchange 
’magánhálózati kapcsolóközpont’ 
pc csili parszek (hosszmérték, 3,26 
fényév)
pc [PC] ang personal computer ’sze
mélyi számítógép’
pc. kát páncélos
p. c. ang per cent ’százalék’ ♦ ang közg 
petty cash ’kézi pénztár’ ♦ ang közg 
price current ’árfolyamjegyzék’ ♦ fr  
pour cent ’százalék’ ♦ fr  pour condoler 
(részvétnyilvánítás alkalmával hasz
nált rövidítés) ♦ lat per capita ’fejen
ként’ ♦ lat per cassa ’készpénzfizetés’ ♦ 
lat post cibum ’étkezés után’ ♦ ol per 
conto ’számlára’
p/c [P/C] ang közg price currant ’napi 
ár’
PC kém polikarbonát ♦ ang police 
constable ’rendőr’ ♦ ang politically 
correct ’nyelvpolitikai szempontból 
korrekt’ ♦ ang programming commit
tee ’programbizottság’ ♦ ang inf prin
ted circuit ’nyomtatott áramkör’
-> NYÁK ♦ ang nyomd print contrast 
’relatív nyomáskontraszt’ ♦ sp Partido 
Communista (argentin kommunista 
párt) ♦ welsh Plaid Cymru ’Walesi 
Nemzeti Párt’
PC -» pc [PC]
PC [P. C.\földr Panama Canal ’Pana
ma-csatorna’
P. C. ang közg prime cost ’önköltségi 
ár’ ♦ fr  de premier choix ’minőségi 
áru’ ♦ fr  poste central ’központi posta’
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♦ fr  közg pieces comptables ’könyve
lési okmányok’
PCA ang Professional Chess Associa
tion ’Hivatásos Sakkszövetség’ ♦ ang 
kát power controlled aircraft ’tolóerő
vel kormányzott repülőgép’
PCB ang inf printed circuit board 
’nyomtatott áramköri kártya’ ♦ ang inf 
process control block ’folyamatvezér
lő egység’ ♦ ang kém polychlorinated 
biphenyl ’poliklórozott bifenil’ ♦ ang 
közg petty cash book ’kézipénztár
könyv’ *por Partido Communista 
Brasileira ’Brazil Kommunista Párt’
p. c. c.fr pour copie conforme ’a má
solat hiteléül’
PCC sp Partido Comunista Cubano 
’Kubai Kommunista Párt’ ♦ ang inf 
personal communications and com
puting ’személyi kommunikáció és 
számítástechnika’
PCCARD ang inf personal computer 
card ’személyiszámítógép-kártya’ 
PCD ang nyomd photo CD ’fotó-CD’
(a Kodak cég által kifejlesztett színes 
kép digitális rögzítési szabványa) 
PC-DOS ang inf personal computer 
disk operating system ’személyi számí
tógépes lemezes operációs rendszer’ 
pee ang piece ’darab’ ♦ fr  piece ’darab’ 
PCE ang Pace Airlines/Piedmont 
Aviation (amerikai légitársaság) *sp 
Partido Comunista de Espa)a ’Spa
nyol Kommunista Párt’ 
pees ang pieces ’darabok’ ♦ fr  piéces 
’darabok’
PCF fr  Parti Communiste Frangais 
’Francia Kommunista Párt’ 
p. Chr. lat post Christum ’Krisztus 
után’
p. Chr. n. lat post Christum natum 
’Krisztus születése után’ 
pchs. ang purchase ’vétel’

PCI ang inf peripheral component in
terconnect ’perifériális alkatrészeket 
összekötő’ ♦ ang inf process capability 
index ’folyamatképességi index’ ♦ ol 
Partito Comunista Italiano ’Olasz 
Kommunista Párt’ 
pci. ang parcel ’csomag’
PCL ang inf printer control language 
’nyomtatóvezérlő nyelv’
PCM ang inf pulse code modulation 
’impulzuskód-moduláció’
PCMCIA ang Personal Computer 
Memory Card International Asso
ciation ’Személyi Számítógépes Me
móriakártyák Nemzetközi Szövetsége’ 
PCMS ang iw/Pantone colour mat
ching system ’Pantone színillesztő 
rendszer’
PCN ang personal communications 
network ’személyi távközlési hálózat’ 
PCO ang Pacific Coastal Airlines (ka
nadai légitársaság)
PCP kém pentaklór-fenol ♦ ang orv 
phencyclidine ’fenciklidin’ *port Par
tido Comunista Portugués ’Portugál 
Kommunista Párt’
PCPU ang inf pseudo-CPU ’ál-köz
ponti egység’
PCR ang kém polymerase chain reac
tion ’polimeráz-láncreakció’
PCS ang inf personal communications 
services ’személyi kommunikációs 
szolgáltatások’
PCSWA ang Pugwash Conferences 
on Science and World Affairs ’Pug
wash konferencia a tudományról és 
a világ helyzetéről’
pct. kát páncéltörő ♦ ang per cent ’szá
zalék’
PCT ang Patent Cooperation Treaty 
’Szabadalmi Együttműködési Egyez
mény’ ♦ ang inf program comprehen
sion tool ’programértelmezési eszköz’
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PCU ang nyomd page changing unit 
’oldalcserélő egység’
PCW ang inf personal computer 
wordprocessor ’szövegszerkesztő sze
mélyi számítógép’ 
pd. ang paid ’fizetve’ 
p. d. ang per day ’naponta’ ♦ ang post 
dated ’későbbre keltezve’ ♦ ang poten
tial difference ’lehetséges eltérés’ ♦ 
ang public document ’közokirat’ ♦ lat 
per definitionem ’meghatározásnál 
fogva’ ♦ lat per diem ’naponta’ ♦ lat 
pro domo ’házi használatra’ 
p. D. lat pro Deo ’Istenért’
Pd vegyj palládium 
PD frközg paiement différé ’elhalasz
tott fizetés’
P. D. ang nyomd printer’s devil ’a 
nyomda ördöge’
p. d. a./r pour dire adieu (búcsúzás 
alkalmával használt rövidítés)
PdA ném Partei der Arbeit ’Munka
párt’ (svájci politikai párt)
PDA ang inf personal data assistant 
’személyi digitális titkár’ (zsebszámí
tógép)
PDC ang US Airways Express/Poto- 
mac Air (amerikai légitársaság) ♦ ang 
inf primary domain controller ’elsőd
leges tartományvezérlő’ ♦ fr  Parti Dé- 
mocrate-Chrétien Suisse ’Svájci Ke
reszténydemokrata Párt’ ♦ ol Partito 
Democrazia Christiana (olasz keresz
ténydemokrata párt)
PDCA ang plan, do, check, act ’terve
zés, előállítás, ellenőrzés, alkalmazás’ 
(minőségfejlesztési ciklus)
PDD ang inf portable digital document 
’hordozható digitális dokumentum’ 
PDE ang product development engi
neer ’gyártmányfejlesztő mérnök’ 
PDF ang packaging derived fuel ’cso
magolási hulladékból nyert fűtő

anyag’ ♦ ang Pelican Air Services (dél
afrikai légitársaság) ♦ ang inf portable 
document format ’hordozható doku
mentumformátum’
PDG fr  président-directeur général 
’vezérigazgató’
PDH ang inf plesiochronous digital 
hierarchy ’pleizokron digitális hierar
chia’
PDI ang permissible daily intake 
’megengedett napi bevitel’
PDKI ang Democratic Party of Ira
nian Kurdistan ’Iráni Kurdisztán De
mokratikus Pártja’
P. Dl. cím Pesti Divatlap 
PDL ang nyomd page description lan
guage ’oldalleíró nyelv’
PDM ang inf pulse duration modula
tion ’impulzusidőtartam-moduláció’ 
PDN ang inf public data network 
’nyilvános adathálózat’
P-DNS kém plasztiz-DNS 
PDO ang protected designation of 
origin ’oltalom alatt álló eredetmegje
lölés’ -» OEM ♦ ang inf portable dist
ributed objects ’hordozható elosztott 
objektum’
PDP Polgári Demokrata Párt ♦ ang inf 
plasma display panel ’plazmás megje
lenítő’ ♦ fr  közg profit direct par 
produit ’egy termékre vetített profit’ 
PDQ ang chat pretty damn quick ’ro
hadt gyorsan’
PDS ang inf parallel data structure 
’párhuzamos adatszerkezet’ ♦ ang inf 
processor direct slot ’közvetlen pro
cesszorhely’ ♦ ném Partei des Demok
ratischen Sozialismus ’Demokratikus 
Szocializmus Pártja’ (német politikai 
párt) ♦ ol Partito Democratico della 
Sinistra ’Baloldal Demokratikus Párt
ja’ (olasz politikai párt)
PDSR rom Partidul Democrafiei
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Sociale din Románia ’Román Szociá
lis Demokrácia Pártja’
PDSZ Papíripari Dolgozók Szakszer
vezete ♦ Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete ♦ tört Postai Dolgozók 
Szakszervezete 
Pdt fr  président ’elnök’
PDT ang US Airways Express/Pied- 
mont Airlines (amerikai légitársaság) 
PDTV ang inf plain definition televi
sion ’normál felbontású digitális tévé’ 
PDU ang inf protocol data unit ’pro- 
tokoll-adategység’
p. e. ang probable error ’valószínű hi
ba’ *fr par excellence ’elsősorban’ ♦ 
fr  par exemple ’például’ ♦ lat par ex- 
emplum ’például’ ♦ ol per esenpio 
’például’ *sp por ejemplo ’például’ 
p .- t.fr  peut-étre ’talán’
Pe. [Perzs.]földr Pesterzsébet
p/e [P/E] ang price/earnings ratio ’ár/
nyereség arány’
PE gk Peru ♦ kém polietilén ♦ ang po
pulation equivalent ’lakosegyenérték’ 
-» LE ♦ ang physical education ’test
nevelés’ ♦ ang inf processing element 
’végrehajtó egység’ ♦ ang nyomd prin
ter’s error ’nyomdahiba’ ♦ fr  Parlement 
Européen ’Európai Parlament’ -> EP 
PEA pályázat-előkészítő alap 
PEAC sport tört Pécsi Egyetemi Atlé
tikai Club
PEC sport tört Pannónia Evezős Club 
♦ ang Pacific East Asia Cargo Airlines 
(Fülöp-szigeteki légitársaság) ♦ ang 
predicted environmental concentra
tion ’becsült környezeti koncentráció’ 
Pecsa [PeCsa] Petőfi Csarnok 
Pécsi Ped. Főisk. Évk. cím A Pécsi 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve 
Pécsi Tanárk. Főisk. Tud. Közi. cím 
A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudo
mányos Közleményei

ped. pedagógia, pedagógiai ♦ pedagó
gus, pedagógusi 
PED;og polgári elvi döntés 
Ped. Ért. cím Pedagógiai Értesítő 
Ped. Sz. cím Pedagógiai Szemle 
PEEDTE Pesti Evangélikus Egyház 
Deák Téri Egyházközség 
PEF cím Polgári Eljárásjogi Füzetek 
PEF Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
PEFK programfinanszírozási elő
irányzat felhasználási keretszámla 
Peg lat csili Pegasus ’Pegazus’
PEH/og polgári elvi határozat ♦ közg 
privatizációsellenérték-hányad 
PEI [P. E. l.]földr Prince Edward Is
land ’Prince Edward-sziget’ (CDN) 
pej. [pejor.] pejoratív ♦ nyelv pejoratív 
értelemben
PÉK Pécsi Egyetemi Könyvtár ♦ Poli
tikai Elítéltek Közössége ♦ Postai El
számoló Központ
PEKOSISE ang Pesterzsébeti Kosár
suli Sportegyesület’ 
pel ang inf picture element ’képelem’ 
-> pixel
PEL ang Aeropelican Air Services 
(ausztrál légitársaság) ♦ ang permis
sible exposure limit ’maximálisan 
megengedhető légszennyezőanyag
koncentráció’
PEM Polgári Engedetlenségi Mozga
lom ♦ ang PemAir (kanadai légitársa
ság)
PEMA ang pollutant emissions ma
nagement area ’szennyezőanyagok 
kezelési területe’
PEMÁK cég Pest Megyei Állami Köz
útkezelő Kht.
PEMÜ cég Pest Megyei Műanyagipa
ri Vállalat {ma Rt.)
PEN kém polietilén naftalát ♦ val pe
rui új sol ♦ ang Penair/Peninsula Air
ways (amerikai légitársaság)
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PEN Club ang Poets, Playwrights, Es
sayists, Editors and Novelists ’Költők, 
Drámaírók, Esszéisták, Szerkesztők 
és Regényírók Klubja’
Penomah cég tört Pest és Nógrád 
Megyei Allatforgalmi és Húsipari Vál
lalat
pént. péntek
pénz. pénzügy, pénzügyi ♦ pénzügy
tan, pénzügytani 
Pénzv. cím Pénzvilág 
PÉP pályakezdők elhelyezkedési 
programja ♦ kém foszfoenol-piruvát ♦ 
ang political and economic planning 
’politikai és gazdasági tervezés’
PEPSI chat pedagógia-pszichológia 
szigorlat
Per lat csili Perseus ’Perzeusz’
Per. cím Periszkóp 
PER orsz Peru
per anal, lat per analogiam ’vminek 
a mintájára’
per cap. lat per capita ’fejenként’ 
per def. lat per definitionem ’a meg
határozásnál fogva’ 
per exc. lat per excellentia ’különös
képpen’
per excl. lat per exclusionem ’kizárás 
útján’
per expr. lat per expressum ’kifeje
zetten’
perf. perfekt ♦ ang perfect ’tökéletes’ ♦ 
ang performance ’előadás’ ♦ lat nyelv 
perfectum ’befejezett’ 
perh. ang perhaps ’talán’ 
perif. periféria ♦ perifériális ♦ perife
rikus
periph. lat periphrasis ’körülírás’ 
PERL ang inf Practical Extraction 
and Report Language ’Gyakorlati Ki
vonatoló és Jelentéskészítő Nyelv’ 
perp mob. lat perpetuum mobile 
’örökmozgó’

pers. ang person ’személy’
Pers. ném Person ’személy’ 
persp. perspektíva ♦ perspektivikus 
persz. perszonális ♦ perszonalizmus
pert. ang pertaining ’hozzátartozó’ 
PERT ang inf program evaluation re
search task ’programértékelő kutatási 
feladat’
per tang. -* p. t. [per tang.]
perv. perverz ♦ perverzió ♦ perverzitás
Perzs. —> Pe. [Perzs.]
PES ang Group of the Party of Euro
pean Socialists (Európai Parlament 
szocialista képviselőcsoportja) 
pessz. pesszimista ♦ pesszimisztikus ♦ 
pesszimizmus
PEST ang political, economical, so
cial and technological analysis ’poli
tikai, gazdasági, társadalmi és techno
lógiai vizsgálat’ 
pet. nyomd petit
PÉT kém polietilén-tereftalát ♦ orv 
pozitronemissziós tomográfia 
Pétáv cég Pécsi Távfűtő Kft. 
p. et c. lat panem et circenses ’kenye
ret és cirkuszi játékokat’ ♦ lat pro et 
contra ’mellette és ellene’ 
p. et i. lat par et impar ’páros és pá
ratlan’
PETN kém pentaeritrit-tetranitrát 
PetőfiSz. cím Petőfi-szótár 
Petőfi Társ. Évk. cím Petőfi Társaság 
Évkönyve
P. et P ./r közg profits et pertes ’nyere
ségek és veszteségek’
Petra ang Jordan News Agency (jor- 
dán hírügynökség)
PETROM rom Societatea Nationala 
a Petrolului (román nemzeti olajtár
saság)
PEU Páneurópai Unió
PEVC ang public emergency voice
calls ’nyilvános vészhívás’
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Pevdi cég tört Pest Megyei Vegyi- és 
Divatcikkipari Vállalat 
p. ex.fr par exemple ’például’ 
pézsé papírzsebkendő 
pf. ol zene pianoforte ’zongora’ 
p. f. fir par force ’erővel’ ♦ fr  pour féli- 
citer ’üdvözlet, sok szerencsét’ ♦ fr  
közg prix fixe ’fix ár’ ♦ lat pater fami- 
lias ’családfő’ ♦ lat pro forma ’formá
lisan’
Pf. postafiók *jog polgári fellebbviteli 
határozat ♦ ném Postfach ’postafiók’ 
PF ném közg Proforma-Faktura ’elő- 
számla’
P. F .fr közg prix de fabrique ’gyári ár’ 
p. f. c.fr  pour faire connaisance (meg
ismerkedés alkalmával használt rövi
dítés)
PFC orv plakk-képző sejt 
Pfdg. ném Pfändung ’zálog’ 
p. f. f. n .fr  pour féliciter féte natio
nals (szerencsekívánat nemzeti ünnep 
alkalmából)
PFJ közg pénzforgalmi jelzőszám 
PFK Pedagógiai Főiskolai Kar ♦ tört 
Parasztfőiskolások Közössége 
Pfl. ném Pflicht ’kötelesség’
PFL ném Pressedienst des Fürstem- 
tums Liechtenstein (liechtensteini 
hírügynökség)
PFLP ang Popular Front for the Li
beration of Palestine ’Palesztinái 
Népi Felszabadítási Front’ -* PNNF 
PFM lat Institutum Parvulorum 
Fratrum Mariae/Institutum Fratrum 
Maristarum Scholarum (marista isko
latestvérek)
p. f. N. A .fr  pour féliciter Nouvelle An- 
née (szerencsekívánat újév alkalmából) 
PFNA fr  pour feliciter nouvelle anne 
(szerencsekívánat újév alkalmából) 
PFO ang Aerotrans Airlines (ciprusi 
légitársaság)

PfP ang Partnership for Peace ’Béke
partnerség’
PFR ang Pacificair (Fülöp-szigeteki 
légitársaság)
p. f. s. a .fr  pour faire ses adieux (bú
csúzás alkalmával használt rövidítés) 
PFSZ Palesztin Felszabadítási Szer
vezet -» PLO
PFT ang közg premium feedback tool 
’díj-visszacsatolási eszköz’ 
pfu. nyelv protofinnugor 
p. f. \ . f r  pour faire visite (látogatás 
alkalmával használt rövidítés)
Pfv.jog felülvizsgálati eljárás polgári 
ügyben
pg. [polgazd.] politikai gazdaságtan, 
politikai gazdaságtani 
p. g. ang paying guest ’fizetővendég’ ♦ 
lat persona grata ’kívánatos személy’ 
PG cég Pest Vidéki Gépgyár ♦ orv 
prosztaglandin ♦ ang parental gui
dance ’csak szülői kísérettel’ ♦ ang 
chat pretty good ’egész jó’
P. G.fr közg prix de gros ’nagybani ár’ 
PGA Pénztárak Garanciaalapja ♦ 
Portugália (portugál légitársaság) ♦ 
kém foszfoglicerin-aldehid ♦ ang inf 
professional graphics adapter ’pro
fesszionális grafikus vezérlőkártya’ 
PGDN ang inf page down ’lefelé la
pozás’
PGI ang protected geographical indi
cation ’oltalom alatt álló földrajzi jel
zés’ -* OFJ
PGKzja/ pápua új-guinea-i kina 
PGP ang in f pretty good privacy ’elég 
jó biztonság’
PGS kém foszfoglicerinsav 
PGSM cég Pannon GSM Távközlési 
Rt.
Pgt ném Postgut ’postán szállított áru’ 
PGT ang passanger and goods trans
port ’személyszállítás és fuvarozás’ ♦
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tör Pegasus Hava Tasimaciligi (török 
légitársaság)
PGUP ang inf page up ’felfelé lapozás’ 
p. gy. sport pontozásos győzelem 
ph. postahivatal ♦ ang phase ’időszak’ 
p. h. sport perc hátrány ♦ fr  par hasard 
’véletlenül’ ♦ fr  par honneur ’becsület
ből’ ♦ ném pro hundert ’százalék’ 
pH lat kém pondos Hydrogenii ’hidro
génkitevő’
Ph kém fenil
PH Palesztin Hatóság ♦ ang cím Pro
minent Hungarians 
PH. cím Pesti Hírlap 
(P. H.) pecsét helye -» L. S.
PHA orv fitohemagglutinin 
PHARE ang Poland-Hungary: Assis
tance for the Reconstruction of the 
Economies ’Lengyelország és Magyar- 
ország: Támogatás a Gazdaságok Át
alakítására’
Ph. B. [PhB] ang Bachelor of Philoso
phy (főiskolai humán- és társadalom- 
tudományi diploma)
Ph. D. [PhD] ang Doctor of Philoso
phy (felsőfokú humán- és társadalom- 
tudományi diploma) ♦ lat Philoso- 
phiae Doctor (felsőfokú humán- és 
társadalomtudományi diploma) 
PHDSZ Postai és Hírközlési Dolgo
zók Szakszervezete 
PHDSZSZ Postai és Hírközlési Dol
gozók Szakszervezeti Szövetsége 
Phe lat csili Pheonix ’Főnix’
PHE kém fenil-alanin 
PHET cég tört Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár
Ph. Eur. ang/lat cím European Phar
macopoeia
PHF Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskola
Ph. Hg. lat cím Pharmacopoeia Hun- 
garica

PHI orsz Fülöp-szigetek
Ph. I. lat cím Pharmacopoeia Inter-
nationalis
phil. -» philol. [phil.]
Phil, földr Philadelphia (USA)
Phil. Is. ang Philippine Islands ’Fü
löp-szigetek’
philol. [phil.] ang philological ’filo
lógiai’ ♦ ang philology ’filológia ♦ lat 
philologia ’filológia’ 
philos. ang philosophy ’filozófia’ ♦ 
philosophical ’filozófiai’ 
phiol. őrig. lat orv phiolam origina
lem ’eredeti fiolát’
P. Hím. cím Pesti Hírnök 
Phkút földr Pesthidegkút 
PHLX ang Philadelphia Stock Ex
change ’Philadelphiai Értéktőzsde’ 
PHP val Fülöp-szigeteki peso 
PHS ang Printing Historical Society 
’Nyomdászattörténeti Társaság’
PHT cím Polgári határozatok tára 
PHTF tört Piarista Hittudományi és 
Tanárképző Főiskola 
PH. Vas. cím Pesti Hírlap Vasárnapja 
PHW Pesthidegkúti Waldorf Iskola 
pi. kát pisztoly 
p. i. közg prompt inkasszó 
Pi. [Pimre]földr Pestimre 
Pl tört Párttörténeti Intézet (MSZMP 
KB) ♦ ang inf program identification 
’programazonosítás’ ♦ ang nyomd pro
cess ink (CMYK festékgarnitúra)
P. I. lat praescriptio internationalis 
’nemzetközi előírás’
PIA Párttörténeti Intézet Archívuma 
(MSZMP KB) ♦ ang Pakistan Inter
national Airlines (pakisztáni légitár
saság) ♦ ang inf public information ac
cess ’nyilvános információ-hozzáférés’ 
piar. piarista
Piar lat Congregatio Scholarum Pia
rum (piaristák)
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PIB fr  produit intérieur brut ’bruttó 
hazai termék’ —> BHT -» GDP 
Pic lat csili Pictor ’Festő’
PIC ang Pacific Airlines (amerikai lé
gitársaság) ♦ ang prior informed con
sent ’előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyás’ ♦ ang inf personal identi
fication code ’személyazonosító kód’ ♦ 
ang inf programmable interrupt cont
roller ’programozható megszakítás’ 
PICMME ang Provisional Intergo
vernmental Committee for the Move
ments of Migrants from Europe 
’Európai migránsok vándorlásainak 
ideiglenes kormányközi bizottsága’ 
PICS ang inf platform for internet 
content selection ’internetes tartalom
kiválasztó platform’ 
pict. ang picture ’kép’
PID ang Political Intelligence De
partment ’Politikai Hírszerző Osz
tály’ ♦ ang inf personal identification 
device ’személyazonosító eszköz’
Piért cég Papír- és írószer-nagykeres
kedelmi Rt.
PIF ang nyomd photo irritation factor 
’fotoirritáció-tényező’
PIH tört Pesti Izraelita Hitközség 
PIKvt. tört Párttörténeti Intézet 
Könyvtára (MSZMP KB) 
pil. orv pirula
PIL chat pillanat ♦ ang private inter
national law ’nemzetközi magánjog’ 
PILL chat pillanat, mindjárt jövök 
PILOT ang inf programmed inquiry, 
learning or teaching ’programozott le
kérdezés, tanulás vagy tanítás’
PIM Petőfi Irodalmi Múzeum ♦ ang 
inf personal information manager 
’személyiinformáció-kezelő’
PIME lat Institutum Pontificium a 
Sanctis Apostolis Petro et Paulo et a 
Sanctis Ambrosio et Carolo pro mis-

sionibus ad exteras gentes (milánói 
missziós szeminárium)
PIM Évk. cím A Petőfi Irodalmi Mú
zeum Évkönyve
PIM Kkat cím Petőfi Irodalmi Mú
zeum klasszikus magyar írók kézira
tainak és levelezésének katalógusai 
Pimre —> Pi. [Pimre]
PIN ang personal identification num
ber ’személyazonosító szám’ 
pine ang inf program for Internet 
News and e-mail ’internetes hírolvasó 
és levelezőprogram’ 
ping ang inf Packet Internet Groper 
’internetes csomagletapogató’
PINV ang pszich postimperative nega
tive variation ’felszólítás utáni nega
tív eltolódás’
PIO ang inf peripherial input/output 
periféria beviteli/kiviteli illesztő ♦ ang 
inf programmed input/output ’prog
ramozott bemenet/kimenet’
PIP ang inf picture in picture ’kép a 
képben’
PIPA ang Pakistan International Press 
Agency (pakisztáni hírügynökség) 
PIPACS publikus iparjogvédelmi 
adatbáziscsalád
PÍR ang Pamir Air (afganisztáni légi- 
társaság)
PIRA ang Printing Industry Research 
Association ’ Papír- és Nyomdaipari 
Kutatóintézet’
Pis lat csili Pisces ’Halak’
PIS ang inf personal information sys
tem ’személyi információs rendszer’ 
p. isk. tört polgári iskola, polgári isko
lai
PIT ang Panair (olasz légitársaság) 
PIU ang project implementation unit 
’projekt-végrehajtási egység’ 
pixel ang nyomd picture element ’kép
elem’



373 plb.

pizz. ol zene pizzicato ’ujjal pengetve’ 
p. j. lat pleni jure ’teljes joggal’
P. J./r piece justificative ’okmány’ 
PJD cím Polgári jogi döntvénytár 
PJ/NF ang inf projection-join normal 
form ’projekciós egyesítő normál for
ma
PJÖM cím Pilinszky János Összegyűj
tött Művei
PJS ang Jet Aviation Business Jets 
(svájci légitársaság)
Pjt. polgári jogi társaság 
PJU Páneurópai Jogász Unió 
pk. papírkötés ♦ püspök, püspöki ♦ 
kát parancsnok, parancsnoki ♦ ang 
pack ’csomag’ ♦ ang peak ’csúcs’ 
p. k. szleng per kopf’fejenként’
Pk. Jog nem peres eljárásban hozott 
határozat
PK pénzintézeti központ ♦ gk Pakisz
tán ♦ jog polgári kollégium 
PKA orv proteinkináz-A 
PKC orv proteinkináz-C 
PKD programkiegészítő dokumen
tum
PKE Pallas Kulturális Egyesület 
Pkf.jog polgári fellebbviteli nemperes 
ügy
pkg. ang package ’csomag’ ♦ ang 
packing ’csomagolás’
PKG lat orv phonokardiogram ’fono- 
kardiográf
pkh. kát parancsnokhelyettes, pa
rancsnokhelyettesi
PKI Privatizációs Kutatóintézet ♦ ang 
inf public key infrastructure ’nyilvá
nos kulcsú infrastruktúra’ ♦ ném cég 
Philips Kommunikations Industrie 
PKJT Posta Központi Járműtelep 
PKJÜ Posta Központi Javítóüzem 
PKKB Pesti Központi Kerületi Bíró
ság
PKM cím Pap Károly Művei

PKP len Polskié Koleje Pastwowe 
’Lengyel Államvasutak’
PKR val pakisztáni rúpia
PKSE sport tört Pénzintézeti Központ
Sportegyesülete
PKST tört Pedagósusok Kölcsönös 
Segítő Takarékpénztára 
Pkt. ném Punkt ’pont’
PKT jog polgári kollégium tanácsel
nöki értekezlete
PKU lat orv phenylketonuria ’fenil- 
ketonúria’
PKVI Paranormális Kutatási és 
Védelmi Iroda
PKW ném Personenkraftwagen ’sze
mélygépkocsi’
pl ang nyelv plural ’többes szám’ 
pl. például ♦ ang place ’hely’ ♦ ang 
plate ’tábla’ ♦ fr  planche ’tábla’ 
pl. [plur.] lat plurális ’többes szám’ 
p. 1. ang partial loss ’részleges veszte
ség’ ♦ lat pro loco ’helyett’ 
p/1 [P/L] ang közg profit and loss ’pro
fit és veszteség’
Pl. ném közg Preiseliste ’árjegyzék’
PL földr Pestlőrinc ♦ gk Lengyelország 
♦ orv transzplantáció 
PL [Prensa] sp Prensa Latina -  Agen
da Informativa latinoamericana (ku
bai hírügynökség)
PL. ném nyelv Plural ’többes szám’
P. L .fr  közg prix limité ’maximális 
ár’
PL1 ang inf Program Language One 
’Egyes számú Programozási Nyelv’ 
PLA ang Palestine Liberation Army 
’Palesztin Felszabadítási Hadsereg’ ♦ 
ang inf programmable logical array 
’programozható logikai tömb’ 
Pladány földr Püspökladány 
PLAP orv placentáris alkalikus fosz- 
fatáz
plb. -> pléb. [plb.]
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plc [PLC] ang public limited com
pany ’korlátolt felelősségű társaság’
-> Corp. —> GmbH. —> Inc. -> Kft.
—> Ltd. -> SARL SpA
PLC ang inf programmed logical 
control ’programozott logikai vezér
lés’ ♦ ang közg product life cycle ’ter
mékéletciklus’
PLCC ang inf plastic leadless chip 
carrier ’csatlakozótűk nélküli lapka
hordozó műanyag kártya’
PLCH ang Polish Champion ’lengyel
champion’
pld. példány
PLD ang inf programmable logic de
vice ’programozható logikai eszköz’ 
pleb. plebejus
pléb. [plb.] plébánia, plébániai ♦ plé
bános
PLG lat cím Poetae Lyrici Graeci 
PLH Polgári Légiközlekedési Hatóság 
PLI ol Partito Liberale Italiano ’Olasz 
Liberális Párt’
PL/I anginf Programming Language 
I ’I-es Számú Programozási Nyelv’
P. Ll. -> PLloyd [P. Ll.]
PLK ang Pulkovo Aviation Enter
prise (orosz légitársaság)
PLloyd [P. Ll.] cím Pester Lloyd 
PLM lat cím Poetae Latini Minores 
PL/M ang ««/Programming Language 
for Microcomputers ’Mikroszámító- 
gépes Programozási Nyelv’
PLMN anginf public land mobile net
work ’közcélú mobiltelefon-hálózat’ 
PLN val lengyel z3oty 
PLO ang Palestine Liberation Orga
nization ’Palesztin Felszabadítási 
Szervezet’ -7 PFSZ 
Plőrinc földr Pestlőrinc 
PLP fr  Parti pour la Liberté et le 
Progrés ’Szabadság és Haladás Párt’ 
(belga párt) -> PVV

PLR ang Northwestern Air Lease (ka
nadai légitársaság) 
pis ang places ’helyek’ ♦ ang plates 
’táblák’
PLS ang chat please ’kérlek’ 
pit ang palette ’paletta’
PLTKcég Pannon Lapok Társasága 
Kiadói Kft.
PLU ang inf peripheral logical unit 
’periferikus logikai egység’ ♦ ang inf 
primary logical unit ’elsődleges logi
kai egység’
PLUNA (uruguayi légiforgalmi társa
ság)
plur. pluralista ♦ pluralitás ♦ pluraliz
mus
plur. pl. [plur.]
plur. t. lat nyelv plurale tantum ’csak 
többes számú’
PLUS ném prima leben und sparen 
’prímán élni és takarékoskodni’ 
plut. plutokrácia ♦ plutokrata ♦ plu- 
tokratikus 
PLW orsz Palau
PLZ ném Postleitzahl ’postai irányító
szám’
p. m. ang közg purchase money ’vétel
ár’ ♦ fr  par malheur ’szerencsétlenség
re’ ♦ fr  pour mémoire ’emlékeztetőül’
♦ lat per miile ’ezrelék’ ♦ lat post meri
diem ’délután’ ♦ lat post mortem 
’halála után’ ♦ lat pro memoria ’em
lékeztetőül’ ♦ lat pro mense ’havonta’
♦ lat propria manu ’saját kezűleg’ ♦ lat 
pro miile ’ezrenként’
Pm vegyj promécium 
PM Pénzügyminisztérium ♦ cím 
Pesti Műsor ♦ ang preventive main
tenance ’megelőző karbantartás’ ♦ ang 
project manager ’projektmenedzser’ ♦ 
ang chat private message ’magánüze
net’ ♦ ang nyomd paper machine ’pa
pírgép’
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PM [P. M.] ang Prime Minister ’mi
niszterelnök’
P. M .fr közg prix marchand ’kereske
delmi ár’ ♦ fr közg prix modéré ’mérsé
kelt ár’ ♦ lat Pontifex Maximus 
’főpap’
PMA Polgári Magyarországért Ala
pítvány ♦ Pro Minoritáié Alapítvány
P. M. A.fr pays les moins avancés 
’gazdaságilag legkevésbé fejlett orszá
gok’^
PMAMK Perczel Mór Általános Mű
velődési Központ 
PM BF tört Pénzügyminisztérium 
Biztosítási Főigazgatóság 
PMBX ang inf private manual branch 
exchange ’kézi kapcsolású házi tele
fonközpont’
p. m. c. lat paulo maiora canamus 
’foglalkozzunk komolyabb dolgokkal’ 
PMDSZ Petrozsényi Magyar Diák- 
szövetség
PME Parlagfűmentes Magyarorszá
gért Egyesület ♦ fr petites et moyen- 
nes enterprises ’kis- és középvállala
tok’ ♦ lat Societas pro Missionibus 
Exteris Provinciáé Quebecensis ’Qué
beci Tartomány Missziós Társulata’ 
PMFC sport Pécsi Munkás Futball Club 
PMH polgármesteri hivatal ♦ cím Pest 
Megyei Hírlap
PMKC sport Pécsi Mecsek Kézilabda 
Club
PMKIK Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
PMKK Pest Megyei Művelődési Köz
pont és Könyvtár 
PML Pest Megyei Levéltár 
PMMA kém polimetil-metakrilát 
PMMF tört Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola
PMMI Pest Megyei Múzeumok Igaz
gatósága

PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar 
PMMU ang paged memory manage
ment unit ’lapszámozott memóriát 
kezelő egység’
PMPO ang peak music power output 
’maximális kimenő zenei teljesít
mény’
PMR ang project management review 
’projektmenedzsment-ellenőrzés’ 
PMRFK Pest Megyei Rendőr-főkapi
tányság
PMS ang inf processor memory 
switch ’processzormemória-átkap- 
csoló’ ♦ ang nyomd pantone matching 
system ’Pantone színazonosító rend
szer’
PMSC sport Pécsi Munkás Sport 
Club
PMSE sport Postás MATÁV Sport 
Egyesület
PMSM lat Congregatio Parvae Mis- 
sionis ad Surdos-Mutos (siketnéma 
missziósok)
PMSZ Piackutatók Magyarországi 
Szövetsége
pmt. ang payment ’fizetés’ ♦ fr paie- 
ment ’fizetés’
PMT ang Progress Multitrade (kam
bodzsai légitársaság) ♦ ang nyomd pho
tomechanical transfer ’fotomechani- 
kus transzfer’ ♦ ang orv premenstrual 
tension ’menstráció előtti feszültség’ 
PMDI ang orv provisional maximum 
tolerable daily intake ’ideiglenesen 
engedélyezett maximális napi bevétel’ 
PMU ang programme management 
unit ’programirányító egység’ 
p. n. ang közg promissory note ’köte
lezvény’ ♦ ol közg prima nóta ’köny
velési napló’ ♦ lat pro nihilo ’sem
miért’
PN cím Pesti Napló ♦ ang inf public 
network ’nyilvános hálózat’
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P. N ./r poids net ’nettó tömeg’ ♦ fr 
közg prix net ’nettó ár’
P/N ang közg promissory note ’saját 
váltó’
PNA lat cím Pariser Nomina Anato- 
mica
PNEC ang predicted no-effect con
centration ’becsült hatásmentes kon
centráció’
pneu. pneumatika ♦ pneumatikus ♦ 
ang pneumatic ’pneumatikus’ ♦ ném 
pneunatisch ’pneumatikus’
PNF ang Panafrican Airways (elefánt
csontparti légitársaság) 
p. n. g. lat persona non grata ’nemkí
vánatos személy’
PNG gk Pápua Uj-Guinea ♦ orsz Pá
pua Uj-Guinea ♦ ang ind portable 
network graphics ’hordozható hálóza
ti grafika’
PNH Palesztin Nemzeti Hatóság 
PNNF Palesztinái Népi Felszabad!tá- 
si Front -* PFLP
PNL rom Partidul National Liberal 
’Nemzeti Liberális Párt’ 
p. n. o. lat pecunia non ölet ’a pénz
nek nincs szaga’
PNO ang inf public network operator 
’nyilvános hálózat üzemeltetője’
PNP [PnP] -» P & P [PNP, PnP]
PNR ang Pan Air Lineas Aereas (spa
nyol légitársaság) ♦ ang passanger 
name record ’utas-nyilvántartási adat- 
állomány’
PNS ang Philippine News Service 
(Fülöp-szigeteki hírügynökség) ♦ ang 
inf private network service ’magáncé
lú hálózati szolgáltatás’
PNSZ Pécsi Nemzeti Színház 
PNT Palesztin Nemzeti Tanács 
PNUD fr Programme des Nations 
Unies pour le Développement ’ENSZ 
Fejlesztési Program’ - » UNDP

PNUE fr  Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement ’ENSZ 
Környezetvédelmi Program’ —> UNEP 
PNV Panavia (panamai légitársaság) 
*sp Partido Nacionalista Vasco 
’Baszk Nacionalista Párt’
PNVI sport tört Pesti Nemzeti Vívó 
Intézet
PNW ang Palestinian Airlines (pa
lesztin légitársaság)
PNYF Politikai Nyomozati Főosztály 
PNYME Papír- és Nyomdaipari Mű
szaki Egyesület
PNYO tört Politikai Nyomozó Osz
tály
PNYV cég tört Pamutnyomó-ipari 
Vállalat
p. o. példának okáért ♦ ang postai 
order ’postautalvány’ 
p. o. -> p. os [p. o.]
PO ang chat pissed off ’részeg’
P. O. ang post office ’postahivatal’
Po rep Polikarpov ♦ vegyj polonium 
POB [P. O. B.j ang post office box 
’postafiók’ —> Pf.
POCSCS Prohászka Ottokár Cser
készcsapat
p. o. d. [POD] ang közg paid on deli
very ’fizetés szállításkor, utánvét’ 
POD ang nyomd print on demand 
’nyomtatás igény szerint’
POE ang inf port of entry ’belépési ka
pu’
Pofosz Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége {ma Magyar Politikai Fog
lyok Szövetsége)
POI ang point of information ’infor
mációs pont’
pol. polaritás ♦ polarizáció ♦ politika, 
politikai ♦ ang political ’politikai’ ♦ 
ném politisch ’politikai’
Pol. cím Politika 
POL orsz Lengyelország
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Polébisz Polgári Légiközlekedés-biz- 
tonsági Szervezet
pol. econ. ang közg political economy 
’politikai gazdaságtan’ 
polg. polgár, polgári 
polgazd. -» pg. [polgazd.]
Polg. Isk. Közi. cím Polgári Iskolai 
Közlöny
polg. rád. tört polgári radikalizmus ♦ 
polgári radikális
Pol. Hsz. cím Politikai Hetiszemle 
Polisario sp Frente Popular para la 
Liberación de Saguira el Hamra y Rió 
de Oro ’Népi Front Saguira el Hamra 
és Rió de Oro Felszabadítására’ (nyu- 
gat-szaharai politikai párt és mozga
lom)
poltud. politikatudomány, politika- 
tudományi
Poltud. Sz. cím Politikatudományi 
Szemle
Pol. Ujd. cím Politikai Újdonságok 
Pomesz Postai Munkavállalók Érdek- 
védelmi Szakszervezet 
POMO ang közg post office money 
order ’postai pénzesutalvány’ 
pongy. nyelv pongyola fogalmazás 
pontv. sport pontverseny 
POO ang közg post office order ’pén
zesutalvány’
pop ang zene popular music ’populá
ris zene’
POP ang persistent organic pollutants 
’környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagok’ ♦ ang inf 
point of presence ’kapcsolódási pont’
♦ ang közg point of purchase ’az árusí
tás helye’
POP3 ang inf Post Office Protocol 
(elektronikus levelező rendszerekben 
használt protokoll) 
p. o. r. ang közg payable on receipt 
’átvételkor fizetendő’

POR orsz Portugália ♦ ang közg pay or 
return ’fizesse ki vagy küldje vissza’ 
port. portugál
pos. ang position ’helyzet’ ♦ ang po
sitive ’pozitív’ ♦ lat nyelv positivus 
’alapfok’
p. os. [p. o.] lat orv per os ’szájon át’ 
POS ang point of sale ’eladóhely’ ♦ 
angpszich psychoorganic syndrome 
’pszichoorganikus szindróma’
POSIT ang inf profiles for open sys
tem internetworking technology ’nyílt 
rendszerű hálózati technológiák’ 
POSIX ang inf portable operating sys
tem interface for Unix ’környezet- 
független Unix operációsrendszer-in- 
terfész’
poss. lat nyelv possesivus ’birtokos’ 
POST ang inf power-on self-test ’be
kapcsolási önteszt’ 
postf. fr  postface ’utószó’ 
postpos. lat nyelv postpositio ’névutó’ 
poszt, posztumusz 
POSZT Pécsi Országos Színházi Ta
lálkozó
Potáb Postai és Távközlési Állandó 
Bizottság
POTE tört Pécsi Orvostudományi 
Egyetem
potent, lat potentialis ’lehetséges’ 
pótfűz, pótfüzet 
pótköt. pótkötet
POTS ang inf plain old telephone ser
vice ’hagyományos telefonszolgálta
tás’
POV ang point of view ’nézőpont’ 
POW ang prisoner of war ’hadifogoly’ 
P. O. W. ang Prince of Wales ’walesi 
herceg’
póz. pozitív ♦ pozitivizmus
Pozs. M. Musa dm Pozsonyi Magyar
Musa
pp ol zene pianissimo ’nagyon halkan’
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pp. püspök, püspöki ♦ ang pages ’ol
dalak’ ♦ ang postpaid ’utólag fizetve’ ♦ 
fr  pages ’oldalak’ ♦ lat paginae ’olda
lak’ ♦ lat praeterpropter ’körülbelül’ 
p. p. ang post paid ’portó fizetve’ ♦ fr  
par préférence ’kedvezve’ *fr pour 
présenter (bemutatás alkalmával 
használt rövidítés) ♦ lat per procura
tionem ’meghatalmazásból’ ♦ lat pri
ma primissima ’a legkiválóbb’* lat pro 
patria ’a hazáért’
Pp .jog a polgári perrendtartásról szó
ló törvény ♦ ném közg Produktions
preis ’termelési ár’
PP kém polipropilén ♦ orv pellagra- 
preventív tényező ♦ lat cím Pápai 
Páriz Ferenc: Dictionarium *port 
Partido Popular ’Néppárt’ (portugál 
politikai párt) ♦ sp Partido Popular 
’Néppárt’ (spanyol politikai párt)
P. P.fr  profits et pertes ’profit és vesz
teség’ ♦ lat pater patriae ’a haza atyja’
♦ lat praemissis praemittendis ’az elő- 
rebocsátandók előrebocsátásával’ 
p/p [P/P] ang közg partial payment 
’részletfizetés’
ppa. lat per procura ’felhatalmazás 
alapján’ ♦ ném per Prokura ’felhatal
mazás alapján’
p. p. a. lat per pedes apostolorum ’az 
apostolok lábán’ (gyalogszerrel) 
ppb ang parts per billion ’milliárdod
rész’
PPB lat cím Dictionarium (Pápai Pá
riz Ferenc) (Bőd Péter-féle kiadása) 
p. p. c.fr névj pour prendre congé 
(búcsúzás alkalmával használt rövi
dítés)
PPC ang inf professional personal 
computer ’professzionális személyi 
számítógép’ ♦ ang közg production 
planning and control ’termeléster
vezés és -ellenőrzés’

PPCP ang inf Power PC Platform 
(több operációs rendszert támogató 
számítógépterv)
ppd ang postpaid ’bérmentesített’ 
ppd. ang prepaid ’előre fizetve’
PPD ang m/PostScript printer des
cription ’PostScript nyomtató leírása’ 
PPDN ang inf public packet data net
work ’nyilvános adatcsomag-hálózat’ 
PPE ang Group of European Peoples 
Party ’Európai Néppárt képviselőcso
portja’ ♦ ang personal protective 
equipment ’személyi védőeszköz’
Ppé .jog a Pp. hatálybaléptetéséről és 
végrehajtásáról szóló törvényerejű 
rendelet
PPECB ang Perishable Products Ex
port Control Board ’Romlandó Ter
mények Kivitelét Ellenőrző Ffivatal’ 
Ppék .jog A polgári perrendtartás ha
tálybaléptetése folytán szükséges ren
delkezésekről szóló MT rendelet 
PPH ang pay phone ’pénzbedobós te
lefon’
ppi ang nyomd pages per inch ’lap/ 
inch’ ♦ ang nyomd pixels per inch 
’képelem/inch’
PPI ang közg production price index 
’termelői árindex’ ♦ ol Partito Popo- 
lare Italiano ’Olasz Néppárt’ 
ppix. lat tört pedes pixidarius ’lán- 
dzsás’
PPK pedagógiai és pszichológiai kar 
PPKE Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
PPKE BTK Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar
PPKE HTK Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem Hittudományi Kar 
PPKE ITK Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai 
Képzés
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PPKE JÁK Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
PPKE KJPI Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Kánonjogi Posztgraduális 
Intézet
PPLR ang cím Public Procurement 
Law Review
ppm ang nyomd page per minute ’ol- 
dal/perc’
PPM ang planned preventive mainte
nance ’tervszerű megelőző karbantar
tás’ ♦ ang inf pulse position modula
tion ’impulzushely-moduláció’
Ppn.jog a polgári perrendtartás mó
dosításáról szóló törvény 
PPÖM cím Pázmány Péter Összes 
Munkái
ppp ol zene pianississimo ’egészen 
halkan’
p. p. p ./r  pour prendre part ’részvét
nyilvánítás alkalmával használt rövi
dítés’
PPP ang personal pension plan ’sze
mélyi nyugdíj terv’ ♦ ang psychology, 
philosophy and physiology ’pszicho
lógia, filozófia, fiziológia’ ♦ ang inf 
point to point protocol ’pont pont kö
zötti kommunikációs protokoll’
PPS ang private partnership (állami 
és magánvállalkozások, civil szerveze
tek együttműködése) ♦ ang orv pain 
productive substance ’fájdalomkeltő 
anyag’ ♦ ang nyomd Parker print-surf 
(papírsimaság-mérési módszer) ♦ lat 
postpostscriptum ’további utóirat’ 
PPST ang nyomd Pira printing 
smoothness test (papírok nyomtatási 
simaságának mérési módszere) 
ppt lat prompt ’azonnal’ 
p. p. t. lat pars pro toto ’rész az egész 
helyett’
PPTE tört Pázmány Péter Tudo
mányegyetem

PPTP ang inf point to point tunneling 
protocol ’pont pont közötti alagútpro- 
tokoll’
PPV ang pay per view ’eseti fizetés 
megtekintésenként’
PPW ang Royal Phnom Penh Airways 
(kambodzsai légitársaság)
P. Q ./r premiere qualité ’elsőrendű 
minőség’
PQC ang nyomd print quality control 
’automatikus festékezés-ellenőrzési 
rendszer’
PQRST-method angpszich preview, 
question, read, self-recitation, test 
method ’áttekintés, kérdés, olvasás, 
felmondás, ellenőrzés módszer’
PQSC ang nyomd publication quality 
supercalendered (simított nyomópa
pírok gyűjtőneve)
pr. próza, prózai ♦ ang pair ’pár’ ♦ ang 
present ’jelen’ ♦ ang price ’ár’ ♦ ang 
nyelv pronoun ’névmás’ ♦ ang nyomd 
printing ’nyomás’
p. r./r par renommée ’jó híre alapján’ 
♦ fr  poste restante ’postán maradó’ ♦ fr  
pour remercier (köszönetnyilvánítás 
alkalmával használt rövidítés) ♦ görfii 
panta rhei ’minden mozog’ ♦ lat pro 
rata ’részletekben’ ♦ lat orv per rectum 
’a végbélen át’
Pr vegyj prazeodímium ♦ ném Preis ’ár’ 
Pr [Pr]/r professeur ’professzor’
Pr .jog az egyes pénzbeli szociális ellá
tások folyósításának és elszámolásá
nak szabályairól szóló kormányrende
let ♦ ném Prinz ’herceg’
PR orv parciális remisszió ♦ ang pro
portional representation ’arányos 
képviselet’ ♦ ang public relations 
’ügyfélkapcsolat’ ♦ fr  Parti Radical 
’Radikális Párt’ (francia politikai 
párt) ♦ ol Partito Radicale ’Radikális 
Párt’ (olasz politikai párt)
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P. R ./r közg prix de revient ’önköltsé
gi ár’ ♦ fr  közg prix réduit ’leszállított 
ár’ ♦ lat Pax Romana ’a római béke’ ♦ 
lat Populus Romanus ’a római nép’ 
PrA ném közg Prioritäts-Aktie ’elsőbb
ségi részvény’
PRA ang inf primary rate access ’pri
mer sebességű hozzáférés’ 
praef. lat praefatio ’előszó’ 
praen. lat nyelv praenomen ’kereszt
név’
praep. lat nyelv praepositio ’elöljáró
szó’
praes. lat nyelv praesens ’jelen idő’
praet. lat nyelv praeteritum ’múlt idő’ 
pragm. pragmatika ♦ pragmatikus ♦ 
pragmatizmus
prakt. ném praktisch ’gyakorlati’
Präp. ném nyelv Präposition ’elöljáró
szó’
Präs, ném Präsident ’elnök’
PRBS ang inf pseudo random binary 
sequence ’ álvéletlen bináris jelsoro
zat’
PRC ang People’s Republic of China 
’Kínai Népköztársaság’
Pr. C t.fr közg prix courant ’napi ár’ 
PRD fr  Parti Radical-Démocratique 
Suisse ’Svájci Radikális Demokrati
kus Párt’
prDIN DIN előszabvány 
PRE ang European Refractories Pro
ducers Federation ’Tűzállóanyag
gyártók Európai Szövetsége’ 
pred. lat predicatum ’állítmány’ ♦ lat 
tört predium ’puszta’ 
pref. prefektúra ♦ prefektus ♦ ang pre
face ’előszó’ 
préf. fr  préface ’előszó’ 
prel. prelatúra ♦ prelátus 
prel. [prelim.] ang könyv preliminary 
(a főszöveget megelőző járulékos ré
szek)

prélim./r préliminaire (a főszöveget 
megelőző járulékos részek) 
prem. premontrei 
prEN európai előszabvány 
Prensa - *  PL [Prensa] 
prep, ang preparatory ’előkészítő’ ♦ 
lat preparatio ’előkészület’ 
prép. prépost, préposti ♦ fr  prépara- 
tion ’előkészület’ 
pres, ang president ’elnök’ 
prés .fr  présentation ’bemutatás’ 
presb. presbiter, presbiteri 
Pressb. Z. ném cím Pressburger Zeitung 
prez. prezentáció ♦ prezentál ♦ prezi- 
dencia ♦ prezidenciális 
PRF ang Precision Air Services (tan
zániai légitársaság)
PRG fr  Parti Radical de Gouche ’Bal
oldali Radikális Párt’ (francia politi
kai párt)
PRI ang political risk index ’politikai 
kockázati index’ ♦ ang inf primary rate 
interface ’elsődleges rátainterfész’ ♦ 
ang nyomd perceptual rendering 
intents ’érzékelésre optimalizált leké
pezés’ ♦ ol Partito Republicano 
Italiano ’Olasz Republikánus Párt’ 
prím. primer 
prím. prímás, prímási 
PRIMA ang Paper and Related In
dustries Marketing Association ’Pa
pír- és Kapcsolódó Iparágak Marke
tingszövetsége’ 
priv. privát ♦ privilegizált 
Priv. ném Privileg ’kiváltság’
Priv. tv. jog az állam tulajdonában 
lévő vállalkozói vagyon értékesítésé
ről szóló törvény 
prin. ang principle ’elv’ 
prISO ISO előszabvány 
priv. ang private ’magán’ 
priv. publ. ang privately published 
’magánkiadás’
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PRK orsz Észak-Korea 
PRL fr  Parti Réformateur Libéral ’Re
formliberális Párt’ (belga politikai párt) 
p. r. m. lat pecunia regit mundum ’a 
pénz kormányozza a világot’
PRM rom Partidul Románia Maré 
’Nagy-Románia Párt’
Pr. M. H. cím Prágai Magyar Hírlap 
Pm. ném Prinzessin ’hercegnő’
PRN [PRT] ang inf printer ’nyomtató’ 
pro [prof.] ang professional ’szak
ember’
Pro kém prolin
PRO tört Politikai Rendészeti Osztály 
PRO [P. R. O.] ang Public Record 
Office (Londoni Központi Levéltár) ♦ 
ang public relations officer ’reklám
főnök’
prob, ang probably ’valószínűleg’
proc. ang proceedings ’közlemények’ 
Pro Chr. cím Pro Christo
proc. verb .fr  procés verbal ’jegyző
könyv’
prod, producer ♦ produkció ♦ produk
tivitás ♦ produktum
prof. professzor, professzori 
prof. -» pro [prof.]
Prof. lat professor ’egyetemi tanár, 
professzor’
prof. próféta, pófétai
prog. program
progn. prognosztika ♦ prognosztikus ♦ 
prognózis
progr. progresszió ♦ progresszív ♦ 
progresszivitás
progs ang nyomd progressive proofs 
’színrebontott próbanyomatok’ 
pro inhat. lat orv pro inhalatione ’be- 
légzésre’
Prok. ném Prokurist ’cégvezető’
prokl. proklamáció
prol. proletár ♦ prológus ♦ lat prológus
’előszó’

PROM ang inf programmable read
only memory ’programozható, csak 
olvasható memória’
Pro Min. cím Pro Minoritate 
pron. lat nyelv pronomen ’névmás’ 
Pron. ném nyelv Pronomen ’névmás’ 
prop. propaganda ♦ propagandiszti- 
kus ♦ ang properly ’helyesen’ ♦ ang 
property ’tulajdon’ 
prosp. prospektus ♦ fr  prospectus 
’prospektus’
prost, prostituált ♦ prostitúció 
prot. protestáns ♦ ném protestantisch 
’protestáns’
Prot. Egyh. Isk. L. cím Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapok 
P. Újs. cím Pesti Újság 
Prot. Kép. Napt. cím Protestáns Ké
pes Naptár
protonot. protonotárius, protonotá- 
riusi
Prot. Org. L. cím Protestáns Orgonis
ták Lapja
Prot. Sz. cím Protestáns Szemle 
Prot. Tan. Sz. cím Protestáns Tan
ügyi Szemle
Prot. Tud. Sz. cím Protestáns Tudo
mányos Szemle
prov. provanszál ♦ lev proveniencia 
(eredet szerint) ♦ ang provisional ’ide
iglenes’ ♦ lat proverbium ’közmondás’ 
Prs [Pre]yr professeurs ’professzorok’ 
PRRS ang agr porcine reproductive 
and respiratory syndrome ’sertések 
szaporító- és légzőszervi tünetegyüt
tese’
PRSP ang powerty reduction strategy 
paper ’a szegénység csökkentéséről 
szóló stratégiai dokumentum’
PRT cím Postai rendeletek tára ♦ ang 
közg petroleum revenue tax ’benzin
ár-bevételi adó’
PRT -> PRN [PRT]
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PRTA Pápai Református Teológiai 
Akadémia
Pr. Tűk. cím Prágai Tükör
p. r. v ./r  pour rendre visite (látogatás
alkalmával használt rövidítés)
PRZ ang Air Paradise International 
(indonéz légitársaság)
ps. lat pars ’rész’
p. s. lat pro secundo ’másodszor’ ♦ lat 
punctum saliens ’döntő mozzanat’ ♦ 
lat közg per saldo ’egyenlegként’
Ps fiz  pozitrónium 
Ps. ném Psalm ’zsoltár’
PS kém polisztirol ♦ ang inf personal 
system ’személyi rendszer’ ♦ ang 
nyomd PostScript ♦ fr  Parti Socialiste 
’Szocialista Párt’ (francia politikai 
párt) ♦ ném Pferdestärke ’lóerő’ *port 
Partido Socialista Portugués ’Portu
gál Szocialista Párt’ ♦ sp Partido So
cialista ’Szocialista Párt’ (spanyol po
litikai párt)
P. S. tört Pragmatica Sanctio *ang 
public sale ’nyilvános árverés’ ♦ fr  
közg perte séche ’tiszta veszteség’ ♦ lat 
postscriptum ’utóirat’
PsA lat csili Piscis Austrinus ’Déli Hal’ 
PSA orv prosztataspecifikus antigén ♦ 
ang Pacific Island Aviation (amerikai 
légitársaság)
PSAD orv prosztataspecifikus anti- 
géndenzitás
pság. kát parancsnokság 
PSBR ang közg public sector borro
wing requirement ’kormánykölcsön’ 
Psc lat csili Pisces ’Halak’
PSC ang Political and Seurity Com
mittee ’Politikai és Biztonsági Bizott
ság’ -» PBB
PSC-CVP fr/hol Parti Social-Chrétien 
-  Christelijk Volkspartij ’Keresztény- 
Szociális Párt’ (belga politikai párt) 
PSCJ lat Societas Presbyterorum

Sanctissimi Cordis Iesu de Bétharram 
’Jézus Szent Szívének Bétharrami 
Papjai’
PSD ang President Airlines (kambo
dzsai légitársaság) *port Partido So
cial Demócrata ’Szociáldemokrata 
Párt’ (portugál politikai párt)
PSDI ol Partito Socialista Democra- 
tico Italiano ’Olasz Szociáldemokrata 
Párt’
PSDN ang inf packet switched data 
network ’csomagkapcsolt adathálózat’ 
PSDP lat Pauperes Servi Divine Pro- 
videntiae ’Gondviselés Szegény Szol
gái’
PSE sport Pénzügyőr Sportegyesület ♦ 
sport tört Postás Sport Egyesület ♦ ang 
Pacific Stock Exchange ’Csendes
óceáni Értéktőzsde’ ♦ ang please ’ké
rem’ ♦ ang nyomd paper surface effi
ciency (a papír nyomtathatósága) 
pseud, ang pseudonym ’álnév’ ♦ fr  
pseudonyme ’álnév’ ♦ lat pseudonym 
’álnév’
PSF ném Postschliessfach ’postafiók’ 
PSG fr  sport Paris Saint-Germain ♦ 
ang nyelv phrase structure grammar 
’frázisszerkezeti nyelvtan’
PSI ol Partito Socialista Italiano 
’Olasz Szocialista Párt’
PSIC lat Pia Presbyterorum Societas 
ab Immaculata Virginis Conceptione 
(lourdes-i misszionáriusok)
PSK ang inf phase shift keying ’fázis- 
eltolásos kódolás’
PSL len Polskié Stronnictwo Ludowe 
’Lengyel Néppárt’
PSM lat Congregatio Presbyterorum 
a Sancta Maria de Tinchebray ’Tin- 
chebray-i Szűzanya Papjai’ ♦ lat Pia 
Societas Missionum (pallottinusok) 
PSME Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület
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PSI (portugál tőzsdeindex) ♦ ol Par- 
tido Socialista Italiana ’Olasz Szocia
lista Párt’
PSN ang inf packed switching net
work ’csomagkapcsolt hálózat’
PSOE sp Partido Socialista Obrere 
Espanol ’Spanyol Szocialista Mun
káspárt’
PSOH/r tört Parti Socialiste Ouvrier 
Hongrois ’Magyar Szocialista Mun
káspárt’ -» HSWP -> MSZMP 

USAP
PSOM cím Petőfi Sándor Összes Mű
vei
PSP bioi posztszinaptikus potenciál ♦ 
hol Pacifistisch Socialistische Partij 
’Szocialista Békepárt’ (holland politi
kai párt) ♦ lat Patres Scholarum Pia
rum (piarista atyák) ♦ lat Congregatio 
Parvarum Sororum Pauperum ’Sze
gények Kis Nővéreinek Kongregáció
ja’ tport Partido Socialista Portugues 
’Portugál Szocialista Párt’
PSPDN ang inf packet switched pub
lic data network ’csomagkapcsolt 
nyilvános adathálózat’ 
psr ang produced in a specified region 
’meghatározott termőhelyről szárma
zó termék’
p. s. s. lat pacta sunt servanda ’a szer
ződéseket meg kell tartani’
PSS ang inf packet switching service 
’csomagkapcsolt szolgáltatás’ ♦ fr Par
ti Socialiste Suisse ’Svájci Szocialista 
Párt’ -> SPS
PSSC lat Pia Societas Missionario- 
rum a Sancto Carolo pro Italis Emig- 
ratis (scalabriniánusok)
PST ang Pacific standard time ’csen
des-óceáni középidő’ ♦ ang Press Ser
vices Tanzania (tanzániai hírügynök
ség)
PSTN ang inf public switched tele

phone network ’nyilvános kapcsolt te
lefonhálózat’
PSU ang power supply unit ’tápegy
ség’
P. Surg. ang orv plastic surgery ’plasz
tikai sebészet’
PSV ang Servicios Aereos Profesio- 
nales (dominikai légitársaság) ♦ sport 
Philips Sport Vereiniging (Eindho - 
ven) ♦ ang polished stone value ’csi- 
szolódási érték’ ♦ ang public service 
vehicle ’tömegközlekedési eszköz’ 
PSW ang inf process state word ’fo- 
lyamatállapot-szó’
PSz Párizsi szerződés (Treaty of Paris) 
PSZ Postásszakszervezet ♦ tört Pa
rasztszövetség ♦ tört Pedagógusok 
Szakszervezete
Pszatv.yog a polgárok személyi adatai
nak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény
PSZAF Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete
PSZF tört Pénzügyi és Számviteli Fő
iskola
PSZFK pénzügyi és számviteli főis
kola kar
PSZH kát páncélozott szállító harc
jármű
pszich. pszichológia, pszichológiai 
Pszich. dm Pszichológia 
Pszich. Tan. cím Pszichológiai Ta
nulmányok
PSZM Polgári Szövetség Magyaror
szágért
PSZO pénzügyi és számviteli osztály 
PSZTI Pénzügyi és Számítástechni
kai Intézet
Pt ang part ’rész’ ♦ ang payment ’fize
tés’ ♦ ang pint (térfogatmérték, 0,563 1) 
♦ ang point ’pont’ ♦ ang nyomd point 
’pica pont’ (0,351 mm) ♦ fr point ’pont’
pt.fr partié ’rész’
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p. t. ang per truck ’kamionnal’ (USA)
♦ ang per truck ’vasúti kocsiban’ 
(Nagy-Britannia) ♦ lat pleno titulo 
’teljes címmel’ ♦ lat pro tempore ’ez 
idő szerint’
p. t. [per tang.] lat per tangentem 
’érintőlegesen’
Pt vegyj platina
Pt.jog a pénzintézetekről és a pénzin
tézeti tevékenységről szóló törvény ♦ 
jog a postáról szóló törvény ♦ ném 
Punkt ’pont’
PT perctérfogat ♦ chat pillanat, telefo
nom van ♦ ang Pacific Time ’csendes
óceáni időzóna’ ♦ ang nyomd precision 
trimmed ’méretre vágott papír’
P. T ./r  permis temporaire ’ideiglenes 
engedély’
Pta val tört spanyol peseta
PTA Politikatörténeti Alapítvány ♦
orv plazmatromboplasztin-antecedens
♦ ang hözg preferential trade area 
’kedvezményes kereskedelmi övezet’ 
ptbl. ang portable ’hordozható’
PTC orv plazmatromboplasztin-kom- 
ponens ♦ kém fenil-izotiocianát 
pte. ang private ’magán’
Pte. [Pvt.] ang kát private ’közlegény’ 
PTE Pécsi Tudományegyetem ♦ 
sport tört Pesti Torna Egylet ♦ sport 
tört Pozsonyi Torna Egylet ♦ val por
tugál escudo
PTE ÁJK Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
PTE ÁJKKAP Pécsi Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kar Ka
posvári Képzési Hely 
PTE ÁOK Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
PTE BTK Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
PTE EFK Pécsi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar

PTE FEEFI Pécsi Tudományegye
tem Természettudományi Kar Fel
nőttképzési és Emberierőforrás-fej- 
lesztési Intézet
PTE IFK Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar 
PTE KTK Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
PTE MK Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar
PTE PMMFK Pécsi Tudományegye
tem Pollack Mihály Műszaki Főisko
lai Kar
PTE PMMK Pécsi Tudományegye
tem Pollack Mihály Műszaki Kar 
PTE TI Pécsi Tudományegyetem 
Tanárképző Intézet 
PTE TTK Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
PTF Postai és Távközlési Főfelügye
let ♦ Pünkösdi Teológiai Főiskola ♦ 
orv tromboplasztikus plazmafaktor
ptg. nyelv protougor
pth. posta- és távíróhivatal
PTH ang Proteus Helicopters (francia 
légitársaság)
PTI ang Press Trust of India (indiai 
hírügynökség)
PTI -» MTA PTI [PTI]
Ptk.jog a Polgári törvénykönyvről 
szóló törvény
Ptké.Jog a Polgári törvénykönyv ha
tálybaléptetéséről és végrehajtásáról 
szóló törvényerejű rendelet 
PTM ang inf path trace mismatch 
’téves útvonal-kijelölés’
PTN ang inf public telecommunica
tion network ’nyivános távközlési 
hálózat’ *port Pantanal Linhas 
Aereas Sul-Matogrossenses (brazil lé
gitársaság)
PTO ang please turn over ’kérem, la
pozzon’
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PTOE Pénzintézeti Tisztviselők Or
szágos Egyesülete
P. törv.jog a Legfelsőbb Bíróság által 
polgári ügyben hozott törvényességi 
határozat betűjele
P. törv. ein. tan. fog a Legfelsőbb Bí
róság elnökségi tanácsa által polgári 
ügyben hozott törvényességi határozat 
PTP cég Első Polgári Takarékpénztár
♦ ang inf point to point ’ponttól pontig’ 
PTRT cég Pécsi Tömegközlekedési 
Rt.
pts. ang parts ’részek’
PTS ang sport points ’pontszámok’ ♦ 
ang inf public telecommunication 
system ’nyilvános távközlési rendszer’ 
PTSC sport tört Pézügyi Tisztviselők 
Sport Clubja
PTSZ polgári tanácsadó szolgálat 
PTT Palesztin Törvényhozói Tanács
♦ tört Politikai Tanácskozó Testület ♦ 
ang post, telephone, telegraph 
PTTE sport Pécsi Tó- és Természet
barát-egyesület
PTTSE sport tört Postai és Távirdai 
Tisztviselők Sport Egyesülete 
PTTT Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum
PTU ang Program Trace Unit ’prog
ramnyomkövető egység’
Ptűz cím Pásztortűz
Pty ang proprietary ’tulajdonosi’
Ptv. jog a pártok működéséről és gaz
dálkodásáról szóló törvény *jog a pol
gármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati kép
viselők tiszteletdíjáról szóló törvény 
PTV ang pay television ’fizetős tele
vízió’
ptx orv pneumothorax
pu. pályaudvar, pályudvari
p. M.fr piece unique ’egyedi darab’
Pu vegyj plutónium

Pú. [Pújh.]földr Pestújhely 
PU nyelv protouráli ♦ ang Paname- 
rican Unió ’Pánamerikai Unió’
P. U./r poids utile ’hasznos teher’ ♦ 
fr  közg prix unique ’egységár’
PUA Pluna (uruguayi légitársaság) 
publ. publikáció, publikációs ♦ publi
cista ♦ publicisztika, publicisztikai ♦ 
publicitás ♦ ang published ’megjelent’ 
♦/r publication ’közlemény’
Publ. ném Publikation ’publikáció’ 
pubn ang publication ’publikáció’ 
pubr. ang publisher ’kiadó’ 
p. u. c. lat post urbem conditam ’a vá
ros (Róma) alapítása után’
Pújh. -> Pú. [Pújh.]
P. Ujs. cím Pesti Újság 
PÚK ang Patriotic Union of Kurdis
tan ’Kurdisztán Hazafias Uniója’ 
púim. orv pulmonológia 
pulv. lat orv pulvis ’por’
Púp lat csili Puppis ’Hajó Fara’ 
pur. lat purus ’tiszta’
PUR kém poliuretán 
PUSH ang chat pray until something 
happens ’imádkozz addig, amíg törté
nik valami’
pú. pénzügy, pénzügyi ♦ pénzügyőr 
PÜK Pénzügykutató Rt. 
púm. pénzügyminiszter, pénzügymi
niszteri
PVOE Pénzügyi Vállalkozások Orszá
gos Egyesülete
p. v. sport pontozásos vereség ♦ lat pax 
vobiscum ’béke veletek’ ♦ lat per vim 
’erőszakkal’ ♦ ol zene prima vista ’első 
látásra’
PV polgári védelem ♦ ang közg present 
value ’jelen érték’ ♦ ném Parteivor
sitzender ’pártelnök’
P. V./r közg payable ä vue ’látra szó
ló fizetés’ ♦ fr  közg prix de vente ’el
adási ár’
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PVA kém polivinil-alkohol 
PVAC kém polivinil-aceát 
PVC kém polivinil-klorid ♦ ang inf 
permanent virtual circuit ’állandó 
virtuális összeköttetés’
P. V. D ./r pays en voie de développe- 
ment ’fejlődő országok’
PvdA hol Partij van de Arbeid ’Mun
kapárt’ (holland politikai párt) 
PVDÉSZ Polgári Védelmi Dolgozók 
Érdekvédelmi Szövetsége 
PVDSZ Pályavasúti Dolgozók Szak- 
szervezete
PVI Polgári Védelmi Intézet 
pview ang preview ’előnéző’
PVOE Pénzügyi Vállalkozások Orszá
gos Egyesülete
PVOP Polgári Védelem Országos Pa
rancsnoksága
PV OVKI Polgári Védelem Országos 
Vezetőképző Intézete 
PVP kém polivinil-pirrolidon 
PVSK sport Pécsi Vasutas Sportkör 
Pvt. —> Pte. [Pvt.]
Pvtv.jog a polgári védelemről szóló 
törvény
PVV cég Pécsi Városüzemelési és Va
gyonkezelő Rt. ♦ ang Continental Air
ways (orosz légitársaság) ♦ hol Partij 
voom Vrijheid en Vooruitgang ’Sza

badság és Haladás Pártja (belga párt) 
-> PLP
pw ném postwendend ’postafordul
tával’
PW ang policewoman ’rendőrnő’ ♦ ang 
inf password ’jelszó’
PWD ang in f print working directory 
’aktuális könyvtár kiírása’
PWM ang inf pulse width modulation
’impulzusszélesség-moduláció’
pwr. ang power ’erő’
px. [pxt.] lat pinxit ’festette’
px [Px]/r prix ’ár’ ♦ fr  prix ’díj’
PX közg (cseh tőzsdeindex) 
pxo lat proximo ’a következő’ 
pxt. -> px. [pxt.]
PY gk Paraguay
PYG val paraguayi guarini
Pyx lat csili Pyxis ’Tájoló’
Pz. ném kát Panzer ’páncélos’ 
pzg. ném prozentig ’százalékos’
PZO ném Postzollordnung ’postai 
vámszabályzat’
PZPR len Polska Zjednoczona Partia 
Robotzicza ’Lengyel Egyesült Mun
káspárt’ —> LEMP
PZR ang Sky Trek International Air
lines (amerikai légitársaság)
P-Zug ném Personenzug ’személyvonat’ 
pzs szleng papírzsebkendő



q Q

q métermázsa ♦ bioi allélgyakoriság ♦ 
ang quart ’kvart’ (űrmérték, 0,946 1} ♦ 
lat quintal ’métermázsa’ ♦ lat quotiens 
’hányados’
q. ang quantity ’mennyiség’ ♦ ang 
quarter ’negyed’ ♦ ang query ’lekérde
zés’ ♦ ang question ’kérdés’ ♦ ang 
queue ’sor’ ♦ fr  qualité ’minőség’ ♦ lat 
quaque ’minden’
Q bioi fenotípus-gyakoriság ♦ fiz  elekt
romos töltésmennyiség ♦ fiz  fény
mennyiség ♦ gk Katar ♦ orv áramlási 
intenzitás ♦ ang quay ’rakpart’
Q. lat Quintus (név)
Q. [Qn.] ang queen ’királynő’
Q & A ang question and answer ’kér
dés és felelet’
Q & R ang quality and reliability ’mi
nőség és megbízhatóság’
QA ang quality assurance ’minőség- 
biztosítás’
QAM ang inf quadrature amplitude 
modulation ’kvadratúra-amplitúdó 
moduláció’
QAR val katari riál 
QAT orsz Katar
QB ang inf quick break ’azonnali 
megszakító’
QB [QBD] ang jog Queen’s Bench Di
vision ’a királynő törvényszéke’ 
Qbc.földr Quebec (CDN)
QBD QB [QBD]
QCH ang quality chain ’minőségi 
lánc’
QBE ang inf query by example ’példa
alapú lekérdezés’
QC ang quality control ’minőség

ellenőrzés’ ♦ ang jog Queen’s Counsel 
’főügyvéd’
QCC ang quality certification chart 
’minőség-ellenőrző tanúsítvány’
QCL Air Class Lineas Aereas/Aero- 
VIP Ltd. (uruguayi légitársaság)
q. d. lat orv quaque die ’mindennap’
Q. D .fr  quantité disponible ’rendel
kezésre álló mennyiség’
QDOS ang quick and dirty operating 
system ’gyors és piszkos operációs 
rendszer’
QE ang quality engineer ’minőségbiz
tosítási mérnök’
q. e. d. lat quod erat demonstrandum 
’amit bizonyítani kellett’
q. e. f. lat quod erat faciendum ’amit 
tenni kellett’
QF ang kát quick-firing ’gyorstüzelő’ 
QFA Qantas (ausztrál légitársaság)
q. h. lat orv quaque hóra ’minden órá
ban’
Q. I.fr  qualité inférieure ’gyenge mi
nőség’
QIC ang inf quarter-inch cartridge 
’negyedhüvelykes kazetta’
q. i. d. lat orv quarter in die ’naponta 
négyszer’
QIP ang quality improvement prog
ramme ’minőségfejlesztési program’ 
QIT ang quality improvement team 
’minőségfejlesztő csoport’
q. 1. lat quantum libet ’amennyi tetszik’ 
QL ang inf query language ’lekérdező
nyelv’
Q. L .fr  quantité limitée ’korlátozott 
mennyiség’
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QLA ang Aviation Quebec Labrador 
(kanadai légitársaság)
QLD földr Queensland (AUS)
QLLC ang qualified logical link cont
rol ’minősített logikai kapcsolatvezér
lés’
qlty ang quality ’minőség’ 
qm lat quadratmeter ’négyzet- 
méter’
QM ang quality management ’minő
ségirányítás’ ♦ ang quartermaster ’kor
mányos’
Q. M ./r qualité marchande ’szokvá
nyos minőség’
QMS ang quality management system 
’minőségirányítási rendszer’
QMV ang qualified majority voting 
’minősített többségi szavazás’
q. n. lat quaque nocte ’minden éj
szaka’
Qn. “> Q. [Qn.]
QNA ang Aeronaves Queen/Queen 
Air (dominikai légitársaság) ♦ ang 
Qutar News Agency (katari hírügy
nökség)
qnty ang quantity ’mennyiség’
QoS ang quality of service ’szolgálta
tás minősége’
QOTD ang chat quotation of the day 
’a nap idézete’
QPC ang közg quality and producti
vity control ’minőségi és termelékeny
ségi ellenőrzés’
QPRFC ang sport Queen’s Park Ran
gers Football Club 
QPS ang nyomd Quark Publishing 
System (a Quark cég szerkesztési és 
kiadási rendszere)
QPSX ang inf queued packed and 
synchronous exchange ’sorbaállított 
csomagok és szinkrón üzemmódú 
csere’
qq fir quelque ’valamilyen, valamely’

qq. ang questions ’kérdések’
QQA ang Alliance Airlines (ausztrál 
légitársaság)
qqch fr  quelque chose ’valami’ 
qqffr  quelque fois ’olykor’ 
qqn fr  quelqun ’valaki’ 
qqns fr  quelques un(e)s ’némelyek’
qr. ang quarter ’negyed’
QRA ram az állomás neve vagy föld
rajzi helye
qrs. ang quarters ’negyedek’
q. s. —> quant, sat. [q. s.]
QS ang quality system ’minőségügyi 
rendszer’ ♦ ang inf quick scan ’gyors- 
keresés’
Q. S.fr  qualité supérieure ’elsőrendű 
minőség’
QSAR ang kém quantitative structure 
activity relationship ’molekulaszer
kezet és biológiai hatás közötti meny- 
nyiségi összefüggés’
QSDG ang quality of service develop
ment group ’szolgáltatásminőség-fej
lesztő csoport’
QSL ram nyugtázó levelezőlap 
QSM ram Ismételje meg a közle
ményt!
QSS ang csili quasi stellar radio sauce 
’csillagszerű rádióforrás, kvazár’
QST ram közlemény minden amatőr
állomásnak
QTOL ang quiet take-off and landing 
’eseménytelen fel- és leszállás’
QTR ang Qatar Airways (katari légi- 
társaság)
qual. lat qualitas ’minőség’ ♦ ném qua
litativ ’minőségi’
quan. lat quantitas ’mennyiség’ ♦ ném 
quantitativ ’mennyiségi’ 
quant, lib. lat orv quantum libet 
’amennyi tetszik’
quant, sat. [q. s.] lat orv quantum sa
tis ’amennyi elegendő’
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quant, suff. lat orv quantum sufficit
’amennyi szükséges’
quot. ang quotation ’idézet, árajánlat’
QXD ang nyomd (QuarkXPress-doku-
mentum)

QXE ang Horizon Air (amerikai légi- 
társaság)
QWERTY ang keyboard ’billen
tyűzet’ (az első hat betű a billentyű
zeten)



r bioi transzportellenállás ♦ fiz röntgen
♦ mat rádiusz ♦ lat radius (geometriai 
sugár) ♦ ném der (névelő)
r. regény ♦ rend, rendi ♦ rendelet, ren
deleti ♦ rendes ♦ rendőr ♦ rész ♦ ang 
railroad ’vasút’ (USA) ♦ ang railway 
’vasút’ (GB) ♦ ang rain ’eső’ ♦ ang ratio 
’arány’ ♦ ang red ’vörös’ ♦ ang response 
’válasz’ ♦ ang right ’jobb oldali’ ♦ ang 
river ’folyó’ ♦ ang royal ’királyi’ ♦ ang 
rule ’szabály’ ♦ lat recto ’rektó’ (a lap 
színe) ♦ ném rechts ’jobb oldali’ ♦ ném 
rund ’kerek, körülbelül’
r. -* recd. [r.]
R f iz  (egyetemes gázállandó) ♦ fiz  
Réaumur ♦ mat rektusz (derékszög) ♦ 
kém alkilcsoport ♦ nyomd remisszió, 
fényvisszaverés ♦ ang kém radical 
’gyök’ ♦ fr  recommandé ’ajánlott levél’
♦ lat rectus ’derékszög’ ♦ fr  régistré 
’bejegyzett’ ♦ ném Radikal ’gyök’ ♦ 
ném Recht ’jog’ ♦ ném Regiment ’ez
red’ ♦ ném rekommandiert ’ajánlott’
R. rabbi ♦ ang Republic ’köztársaság’
♦ ang Republican ’köztársaságpárti’ 
(USA) ♦ ang Roman ’római’ ♦ fr  rue 
’utca’ ♦ lat Reverendus ’pap’ ♦ ném 
Reihe ’sorozat’ ♦ lat regina ’királynő’ ♦ 
lat rex ’király’ ♦ ném Rechnung szám
la’ ♦ ném Religion ’vallás’ ♦ ném Risiko 
’kockázat’
RÍ chat eredj!
r. & c. c. ang riots and civil commo
tion ’zendülések és polgári zavargá
sok (biztosítási kockázatok)
R & D ang research and development 
’kutatás és fejlesztés’

R & E ang research and engineering 
’kutatás és tervezés’
R & M ang közg reliability and mar
keting ’megbízhatóság és marketing’ 
R & R ang rest and relaxation/recrea- 
tion ’pihenés és relaxáció/felüdülés’ 
ang rock and roll
R & T ang research and technology 
’kutatás és technológia’
R & TD ang research and technology 
development ’kutatás és technológia- 
fejlesztés’
R & W ang read and write ’olvasás és 
írás’
Ra vegyj rádium
RA gk Argentína ♦ ang random assig
ned ’véletlenszerűen kijelölt’ ♦ ang 
közg risk analysis ’kockázatelemzés’ ♦ 
ang közg risk assessment ’kockázat- 
becslés’ ♦ fr  cím Revue d’Assyriologie 
♦ ném Rechtsanwalt ’ügyvéd’
R. A. ang Royal Academy ’Királyi 
Szépművészeti Akadémia’ ♦ ang Royal 
Artillery ’királyi tüzérség’
R/A ang közg refer to acceptor ’fordul
jon az elfogadóhoz’
RAAF ang Royal Australian Air 
Force ’Ausztrál Királyi Légierő’
Rab. ném közg Rabatt ’árengedmény’ 
rabb. rabbinikus 
rác. racionális, racionálisan 
RÁC sport tört Rendőrtiszti Atlétikai 
Club ♦ ang közg reduced agricultural 
component ’csökkentett mezőgazda- 
sági alkotóelem’ ♦ ang Royal Automo
bile Club ’Királyi Autóklub’ 
RAC/SPA ang regional activity centre
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for specially protected areas ’fokozot
tan védett területek regionális tevé
kenységi központja’
RACE ang research and development 
in advanced communications techno
logies for Europe ’fejlett kommuniká
ciós technológiák európai kutatása és 
fejlesztése’ 
rad mat radián 
rád. lat radix ’gyökér’
RAD ang radiation ’sugárzás’ ♦ ang 
Revenue Accounting Office ’díjbesze
dő hivatal’ ♦ ang inf rapid application 
development ’gyors alkalmazásfej
lesztés’
radar ang radio detection and ranging 
’rádiófelderítés és távolságmérés’ 
RADIUS ang inf remote authentica
tion dial-in user service ’távoli hitele
sítésű behívásos felhasználói szolgál
tatás’
R. Adm. ang kát rear admiral ’ellen
tengernagy’
RADSL ang inf rate adaptive asym
metric digital subscriber line ’sebes
séghez alkalmazkodó aszimmetrikus 
digitális előfizetői vonal’
RAE fr Regional Compagnie Aerienne 
Europeenne (francia légitársaság)
RAF ném Rote Armee Fraktion ’Vö
rös Hadsereg Frakció’
RAF [R. A. F.] Royal Air Force ’Kirá
lyi Légierő’
RAFC sport Rákosszentmihályi Atlé
tikai és Football Club 
RAI ang remote alarm indication ’tá
voli riasztás jelzése’ ♦ ol Radiotevi- 
sione Italiana (olasz rádió- és televí
ziótársaság)
RAID ang inf redundant array of 
independent disks ’független lemezek 
redundáns tömbje’
Rajz. cím Rajzolatok

rak. rakéta
RAL ném nyomd Reichsausschuss Filc 
Lieferbedingungen (német színmin
tagyűjtemény)
rali. ol zene rallentando ’lassulva’ 
ram rádióamatőr
RAM ang Royal Academy of Music ♦ 
ang Royal Air Maroc (marokkói légi- 
társaság) ♦ ang inf random access me
mory ’közvetlen élérésű memória’ 
RAMDAC ang inf random access 
memory digital to analog converter 
’digitális-analóg közvetlen elérésű 
memóriakonverter’
RAMP ang reliability, availability, 
maintenancebility and performance 
’megbízhatóság, rendelkezésre állás, 
karbantarthatóság és teljesítmény’ 
RAN ang inf radio area network ’rá
dióhálózat’ ♦ ang inf remote access 
network ’távoli hozzáférésű hálózat’ 
rap. ang rapid ’gyors’
RAND ang inf random ’véletlenszerű’ 
rapp./r rapport ’jelentés’
RAPP or tört Rosszijszkaja Asszocia- 
cija Proletarszkih Piszatyelej ’Prole
tár írók Oroszországi Szövetsége’ 
RARE_/r Réseaux Associés pour la 
Recherche Européenne ’Európai Ku
tatóhálózat’
RAROC ang közg risk adjusted return 
on capital ’kockázatarányos tőkemeg
térülés’
RARP ang inf reverse address resolu
tion protocol ’fordított címfeloldó 
protokoll’
RAS ang inf remote access server ’tá
voli hozzáférés-kiszolgáló’ ♦ ang inf 
remote access service ’távoli hozzáfé
rési szolgáltatás’
RASN ang rain and snow ’eső és hó’ 
RAT ang inf random access time ’vé
letlenszerű hozzáférési idő’ ♦ ang inf



Rável 392

remote access Trojan ’távoli elérésű 
trójai’
Rável cég tört Rádió-vételtechnikai 
Vállalat
Rável cég tört Rádió-vételtechnikai és 
Elektroakusztikai Üzem 
Ravill cég tört Rádió- és Villamostö- 
megcikk-értékesítő Vállalat 
Rávisz cég tört Rádió és Villamossági 
Szolgáltató Szövetkezet 
RAW ang inf read after write ’írás utá
ni olvasás’ 
rb. rendbeli 
Rb vegyj rubidium 
RB rendészeti bizottság ♦ gk Botswa
na ♦ ang radio broadcasting ’rádiós 
műsorszórás’ ♦ ném Reichsbahn ’Biro
dalmi Vasút’ ♦ dán Ritzaus Bureau 
(dán hírügynökség) ♦ fr cím Revue 
Biblique
RBA ang Royal Brunei Airlines (bru- 
nei légitársaság)
RBC ang közg real business cycle 
’konjunktúraciklus’
RBDE fr cím Revue Beige du Droit 
Európáén
RBE ang orv relative biological effec- 
tivness ’relatív biológiai hatékonyság’ 
RBEZ zene Radies Béla Emlékzene
kar
RBF Repülőtéri Biztonsági Főigazga
tóság ♦ ang orv renal blood flow ’a ve
sén átáramló vérmennyiség’
RBI ang risk based inspection ’kocká
zatelemzésen alapuló karbantartási 
program’
Rbl val orosz rubel 
rbt. ang roundabout ’körforgalom’ 
RBV kát radiológiai, biológiai és ve
gyi
Re. -> Rp. [Re.]
RC ang Red Cross ’Vöröskereszt’ ♦ 
ang remote control ’távirányítás’ ♦ ang

resin coated ’műgyanta bevonatú’ ♦ 
ang Roman Catholic ’római katolikus’
R. C.fr représentant de commerce 
’kereskedelmi ügynök’ ♦ fr közg rup
ture de contrat ’szerződésszegés’
R/C ang reconsigned ’visszaküldve’ 
RCA gk Közép-Afrika ♦ ang Radio 
Corporation of America (amerikai rá
diótársaság)
RCAF ang Royal Canadian Air Force 
’Kanadai Királyi Légierő’
RCB gk Kongó
R. C. C.fr Registre central du com
merce ’Központi kereskedelmi cég
jegyzék’
r. c. c. & s. ang riots, civil commotion 
and strike ’zendülések, polgári zavar
gások és sztrájkok’ (biztosítási kocká
zatok)
RCD ang regional cooperation for 
development ’regionális fejlesztési 
együttműködés’ ♦ ang chat received 
’megkapott, fogadott’
RCDS ang raster chart display system 
’raszteres ábra-megjelenítő rendszer’ 
RCE ang remote control equipment 
’távirányító berendezés’
RCH gk Chile ♦ ang MAC Military 
Aircraft Command (amerikai légitár
saság)
RCI ang nyomd relative colourimetric 
intent ’relatív kolorimetriára optima
lizált leképezés’
R. C. L. ang jog ruling case law ’irány
adó jogeset’
RCM ang Royal College of Music ’Ki
rályi Zenei Főiskola’
RCO ang regional contracting office 
’regionális szerződéskötő iroda’
RCP ang nyomd recovered paper ’újra
hasznosított papír’ 
rept ang receipt ’nyugta’
RCS ang remote control system ’táv



393 rechtskr.

irányítási rendszer’ ♦ ang nyomd refe
rence colour space ’szabványos színtér’ 
Rcsaba földr Rákoscsaba 
RCU ang inf remote control unit ’táv
vezérlő egység’
RCW ang inf runtime callable wrap
per ’futásidejű burkoló’ 
rd fiz rád (dózisegység) ♦ ang rod 
(hosszmérték, 5,03 m) 
rd. ném rund ’kerek’
r. d. ang running days ’folyó napok’ 
RD ang közg refer to drawer ’vissza 
a kibocsátónak’ ♦ ang orv remote diag
nosis ’távdiagnózis’
RDA ang orv recommended daily al
lowance ’ajánlott napi adag’ ♦ fr tört 
République Démocratique Alle
mande ’Német Demokratikus Köztár
saság’ -* DDR -> GDR -> NDK 
RDBMS ang inf relational data base 
management system ’relációs adatbá
zis-kezelő rendszer’
RDC ang inf remote data collection 
’távadatgyűjtés’ ♦ ang orv remote diag
nostic centre ’távdiagnózis-központ’ 
RDD ang stat random digit dialling 
’véletlenszerűen hívott szám’
RDE fr cím Revue de Droit Européen 
RDF ang refuse derived fuel ’háztar
tási hulladékokból nyert fűtőanyag’ ♦ 
ang inf resource description frame
work ’erőforrás-megjelölési rendszer’
♦ ang kát Rapid Deployment Force 
’Gyorshadtest’
RDH cég Rúd- és Dróthengermű 
RDI orv relatív dózisintenzitás 
RDK Román Demokrata Konvenció 
(román politikai párt)
Rdn. ném Randnote ’széljegyzet’
RDN ang inf relative distinguished 
name ’relatív megkülönböztető név’ 
RDO ang inf remote data objects 
’távoli adatobjektum’

RDP ang inf remote desktop protocol 
’távoli asztal protokollja’
RDS ang inf radio data system ’rádió
adó-azonosító rendszer’
RDSZ Ruházatipari Dolgozók Szak- 
szervezete
RDT ang radio data terminal ’rádió- 
frekvenciás terminál’
RDY ang chat ready ’készen állok’ 
Rdz. ném Randzahl ’keretszám’
Re vegyj rénium
Re. ang with reference to ’hivatkozás
sal’ (hivatalos levélben a tárgy megje
lölése)
RE rendőri ezred ♦ Római egyezmény 
(a szerzői jogról szóló 1961. évi egyez
mény) ♦ ang real estate ’ingatlan’ ♦ ang 
chat return ’vissza’ ♦ ang chat reverse 
’vissza’
RE —> rév. ed. [RE]
REÁ ang Aer Arann Express (ír légi- 
társaság)
REAC sport Rákospalotai Egyetértés 
Atlétikai Club
reálgimn. reálgimnázium, reálgimná
ziumi
REB ang chat reboot ’újraindítás’ 
Rebisz Rendőrségi Biztonsági Szol
gálat
rec. recenzió ♦ ang record ’feljegyzés’
♦ ang recorded ’feljegyzett’ ♦ fr re- 
commandé ’ajánlva’ ♦ fr recueil ’gyűj
teményes kötet’ ♦ lat recensuit ’gon
dozta’
REC ang inf receiver ’vevő’ ♦ ang inf 
recorder ’rögzítő’
reed, [r.] ang received ’megkaptuk’ 
rech. sc.fr recherche scientifique ’tu
dományos kutatás’ 
rechtl. ném rechtlich ’jogilag’ 
rechtsf. ném jog rechtsfähig ’jogképes’ 
rechtskr. ném jog rechtskräftig ’jog
erős’
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rechtsw. némjog rechtswidrig ’jogel
lenes’
red. redakció ♦ redukció ♦ ang redu
ced ’csökkentett’
Red. ném Redaktion ’szerkesztőség’ 
réd.fr rédacteur ’szerkesztő’ ♦ fr rédi- 
gé, ’szerkesztette’
réd. gén .fr rédacteur général ’főszer
kesztő’
Rédosz Részeg Disznók Országos 
Szövetsége
réd. resp./r rédacteur responsable 
’felelős szerkesztő’ 
rééd./r réédition ’újrakiadás’ 
re-ex. ang közg re-exportation ’reex
port’
ref. referátum ♦ referencia ♦ reformá
tus ♦ ang referee ’bíró’ ♦ ang reference 
’hivatkozás’ ♦ ang refuse ’visszautasít’ 
♦ fr référence ’hivatkozás’ ♦ fr refondu 
’átdolgozott’ ♦ ném reformiert ’refor
mátus’
réf./r référence ’hivatkozás’
Ref. cím Reform ♦ ném Referat ’beszá
molás’ ♦ ném Referent ’előadó’ 
refd. ang közg refund ’visszafizetés’ 
Ref. Diákmozg. cím Református Di
ákmozgalom
Ref. E. cím Református Elet 
Ref. L. cím Reformátusok Lapja 
Ref. Jövő cím Református Jövő 
Ref. Napt. cím Református Naptár 
Ref. Sz. cím Református Szemle 
Ref. Ujs. cím Református Újság 
Refisz Református Fiatalok Szövet
sége
refl. reflektál, reflektáló ♦ reflexió ♦ 
reflexív ♦ lat nyelv reflexivum ’vissza
ható’
reg. regény ♦ regionális ♦ regiszter ♦ 
ang regulation ’szabályozás’ ♦ fr re- 
gistre ’regiszter’ ♦ ném registriert ’be
jegyzett’

Reg. cím Regélő ♦ ném Regei ’szabály’ 
♦ ném Regierung ’kormányzat’ ♦ ném 
Register ’mutató’ ♦ ném Registratur 
’iktatás’
REG ang inf register ’regiszter’ ♦ fr 
cím Revue des Etudes Grecques 
rég. régi ♦ régies, régiesen ♦ régió ♦ 
régészet, régészeti 
regd ang registered ’bejegyzett’ 
REGEDIT ang inf registry editor 
’rendszerleíró adatbázis-szerkesztő’ 
Regg. cím A Reggel 
Regg. H. cím Reggeli Hírlap 
REGIO ang regional statistics of the 
European Union ’az EU regionális 
statisztikája’
Regn. cím Regnum 
Reg. P. Dl. cím Regélő Pesti Divatlap 
REH kát rádióelektronikai harc 
REHF fr cím Revue des Etudes Hong- 
roises et Finno-ougriennes 
reimpr.fr réimpression ’utánnyomás’ 
REIT ang közg real estate investment 
trust ’ingatlanbefektetési társaság’ 
REJ anginf reject ’visszautasítás’
REK Repülő- és Ejtőernyősklub 
rekl. reklám ♦ reklamáció 
rel. relatív ♦ ang related ’vonatkozó’ ♦ 
fr nyomd relié ’kötve’ ♦ ném religiös 
’vallásos’
Rel. cím Religió ♦ ném Religion ’vallás’ 
relat. lat relative ’viszonylag’ 
rém. ang remark ’megjegyzés’ ♦ ang 
közg remittance ’pénzküldemény’ ♦ 
fr remarque ’megjegyzés’
Rém. cím Remény 
RÉM orv röntgen equivalent man/ 
mammal (a sugárzás biológiai hatásá
nak mérésére szolgáló egység) ♦ ang 
inf remark ’megjegyzés’ ♦ angpszich 
rapid eye movement ’gyors szemmoz
gás’
Remete sport tört Rákoskeresztúri
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Egyesült Vegyiművek Munkás Torna 
Egylet
REMIC ang közg real estate mortgage 
investment conduit ’ingatlanjelzálog- 
hitel-ú j rabefektetés’
REMON [RMON] ang inf remote 
monitoring ’távoli megfigyelés’
Ren. cím Renaissance 
REN ang inf rename ’átnevezés’ 
rend. rendelet ♦ rendelő ♦ rendezett ♦ 
rendező ♦ rendezte 
rendk. rendkívül, rendkívüli 
rendsz. rendszerint 
RENFEsp Red Nációnál de Ferrocar- 
riles Espanoles ’Spanyol Államvas
utak’
rep. repertórium ♦ repülés, repülő ♦ 
repüléstan, repüléstani ♦ repülésügy, 
repülésügyi ♦ ang repair ’javítás’ ♦ ang 
republic ’köztársaság’ ♦ ang republi
can ’republikánus’ ♦ lat repetatur ’is- 
métlendő’ 
rep. -» repr. [rep.]
Rep. ang Republican Party ’Republi
kánus Párt’ (amerikai politikai párt) ♦ 
ném Reparatur ’javítás’ ♦ ném Repub
lik ’köztársaság’
REP ang pszich role construct reper
tory ’szereprepertoár-háló’ ♦ ang orv 
röntgen equivalent physical 
REPA ang regional economic partner
ship agreement ’regionális gazdasági 
partnerségi megállapodás’ 
repl. ang replacement ’csere’
Repl. cím Replika
repr. reprint ♦ represszió ♦ represszív 
♦ ang reprinted ’újranyomott’ ♦ ang 
representative ’képviselő’ 
repród, reprodukció ♦ ang reproduc
tion ’reprodukció’ ♦ fr reproduction 
’reprodukció’
REPRÓM ang inf reprogrammable 
ROM ’újraprogramozható ROM’

rept. reptér ♦ ang report ’jelentés’ 
req. [reqd.] ang required ’előírt’
REQ ang inf request ’kérés’ 
reqd. -» req. [reqd.]
R ER /r réseau express régiónál ’helyi
érdekű vasúthálózat’ 
rés ang nyomd resolution ’felbontás’
res. ang research ’kutatás’ ♦ ang re
serve ’tartalék’ ♦ ang residence ’lak
hely’ ♦ ang residue ’maradvány’ 
rés. fr résumé ’összefoglalás’
RES ang renewable energy source 
’megújuló energiaforrás’ ♦ ang inf 
radio equipment and systems ’rádió
berendezések és rádiórendszerek’ ♦ lat 
orv retikuloendoteliális szisztéma 
resp. ang respectively ’illetőleg’ ♦ fr 
responsable ’felelős’
REST [RESTR] ang inf restart ’újra
indítás’
ret. ang retard ’késedelem’ ♦ ang re
turn ’visszaküldés’
Rét lat csili Reticulum ’Háló’
RÉT Roma Szervezetek Érdekegyez
tető Tanácsa
ret. [retd.] ang retired ’nyugalmazott, 
nyugdíjas’
retd. ang közg returned ’visszáru’
R et I lat Rex et Imperator ’király és
uralkodó’
retr. retrospektív
REU ang Air Austral (francia légitár
saság)
Reulet ang refering to your letter ’hi
vatkozással levelükre’
Reuters ang Reuters Group Plc. (brit 
hírügynökség)
rév. reverzibilis ♦ ang review ’recen
zió’ ♦ ang revised ’átdolgozva’ ♦ ang 
revision ’ellenőrzés’ ♦ ang revolution 
’forradalom’ ♦ ang közg revenue ’jöve
delem’ ♦ fr revue ’szemle’ ♦ ném revi
diert ’javított’
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Rev. ném Revision ’ellenőrzés’ 
rév./r révision ’javított’
Rev. Arh. rom cím Revista Arhivelor 
rév. ed. [RE] ang revised edition ’át
dolgozott kiadás’
RÉV cég tört Recski Ércbányavállalat 
(ma Rt.)
Rév. Crit./r cím Revue Critique
Rev. Litt. Comp .fr dm Revue de la
Littérature Comparée
Rev. Trans, fr dm Revue de Transyl-
vanie
REXX ang inf restructured extended 
executor ’átstrukturált bővített végre
hajtó’
réz. rezümé
Réz. ném Rezension ’recenzió’
RÉZ hol Raad voor Europees Zaken 
’Európa-ügyi Tanács’ 
rf ♦ ol zene rinforzando ’erősítve’ ♦ ném 
evangelisch-reformiert ’evangélikus
református’
rf. kát rendfokozat ♦ sport reményfu
tam ♦ ang közg rate free ’illetékmentes’ 
Rf vegyj radzerfordium 
RF orv reumatoid faktor ♦ ang radio 
frequency ’rádiófrekvencia’
RF [R. F.]fr République Frangaise 
’Francia Köztársaság’
RFA Regionális Fejlesztési Alap ♦ 
fr tört République Fédérale d’Alle- 
magne ’Németországi Szövetségi Köz
társaság’ —> BRD -> FRG -> NSZK 
RFAP fr dm Revue Frangaise d’Ad
ministration Publique 
RFC ang inf request for comments 
’felkérés megjegyzésekre’ ♦ ang kát 
Royal Flying Corps ’Királyi Repülő
alakulatok’
RFD ang rural free delivery ’vidéki 
postaszolgálat’
RFE ang Radio Free Europe ’Szabad 
Európa Rádió’ - » SZER

Rfgk. ném jog Rechtsfähigkeit ’jogké
pesség’
RFI ang inf radio frequency interfe
rence ’rádiófrekvenciás zavar’
RFID ang radio frequency identifica
tion ’rádiófrekvenciás azonosító rend
szer’
RFK [rfk.] rendőr-főkapitányság 
RFKMF II. Rákóczi Ferenc Kárpát
aljai Magyar Főiskola 
rfőn. rendfőnök, rendfőnöki 
RFP ang közg request for proposal 
’kérelem az igények felmérésére’
RFQ ang közg request for quotation 
’árajánlat igénylése’
RFR ang Royal Air Force (brit légi- 
társaság)
RFS ang inf remote file sharing ’távoli 
állománymegosztás’
RFT Regionális Fejlesztési Tanács 
rg. kát repülőgép
RG cég Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyár Rt. ♦ gk Guinea ♦ tört Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt Rendező 
Gárdája ♦ ang rural groups ’vidéki 
csoportok’ ♦ fr Renseignements Géné- 
raux ’Általános Tájékoztatási Hivatal’ 
(francia politikai titkosrendőrség) ♦ 
ném jog Rechtsgericht ’Legfelsőbb Bí
róság’
RGB ang nyomd red-green-blue ’vö- 
rös-zöld-kék’ (additív alapszínek) 
RGDIP fr cím Revue Générale du 
Droit International Public 
RGL ang Regional Airlines (marok
kói légitársaság) 
rglm. ném regelmasig ’szabályos’
Rgt. jog tört rögtönítélő 
RGW ang nyomd refiner groundwood 
’finomított facsiszolat’ ♦ ném tört Rat 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
’Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná
csa’ CAEM, CMEA -> KGST
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Rh vegyj ródium 
Rh —> Rh-faktor [Rh]
RH rövidhullám ♦ gk Haiti ♦ ang rela
tive humidity ’relatív légnedvesség’ ♦ 
fr  cím Revue Historique 
RH .fr cím Revue de Hongrie 
rház vall rendház
RHC ang Redhill Aviation (brit légi- 
társaság)
RHCP ang zene Red Hot Chilli Pep
pers
Rhegy földr Rákoshegy 
Rh-faktor [Rh] orv Rhesus-faktor 
RhG lat cím Rhetores Graeci 
RHI ang range height indicator ’ma
gasságmérő ellenőrző radar’
R. Hist. Comp .fr cím Revue d’His- 
toire Comparée
rhiz. lat bioi rhizoma ’gyökértörzs’ 
RHK Radioaktív Hulladékokat Keze
lő Kht.
RHM Rába Helytörténeti Múzeum 
RHR rosszul használt rövidítés 
RHV gk Burkina Faso 
Ri. némjog Richter ’bíró’
Rí gk Indonézia ♦ ang Rehabilitation 
International ’Nemzetközi Rehabili
tációs Szervezet’ ♦ ang royal institu
tion ’királyi intézet’
R. I. földr Rhode Island (USA)
RIA ang orv radio immuno-assay (az 
antigéntest mennyiségének vizsgála
tára alkalmas izotópos eljárás)
RIA Novosztyi or (orosz hírügynök
ség)
RIB Regionális Idegenforgalmi Bi
zottság
RIC ol Regolamento Internazionale 
Carrozze ’Nemzetközi vasútiszemély- 
kocsi-szabályzat’
Richtl. ném Richtlinien ’irányelvek’ 
RID ang inf relative identifier ’relatív 
azonosító’ ♦ fr  Reglement Internatio

nal pour le Transport des Marchan- 
dises Dangereuses ’Veszélyes áruk 
nemzetközi vasúti fuvarozására vo
natkozó szabályzat’
RIFF ang inf raster image file format 
’raszterképállomány-formátum ♦ ang 
in f resource interchange file format 
’erőforráscsereállomány-formátum’ 
RIIA ang Royal Institute of Interna
tional Affairs ’Nemzetközi Kapcsola
tok Királyi Intézete’
RILEM fr  Réunion Internationale 
des Laboratories d’Essais et de Re- 
cherches sur les Matériaux et les 
Constructions ’Anyag- és Szerkezet- 
vizsgáló és Kutatólaboratóriumok 
Nemzetközi Szövetsége’
RÍM gk Mauritánia 
rip. riport
RIP ang inf routing information pro
tocol ’útválasztásiinformáció-proto- 
koll’ ♦ ang nyomd raster image proces
sor ’raszteres képfeldolgozó egység’
R. I. P. lat requiescat in pace ’nyugod
jék békében’
RIPE fr inf Réseaux IP Européens 
’Európai Internetszolgáltatók Háló
zatai’
ripr. riportregény
RIRA Reményi István Rádióamatőr
alapítvány
RIS ang inf remote installation ser
vices ’távtelepítő szolgáltatás’
RISC ang in f reduced instruction set 
computer/computing ’csökkentett pa- 
rancskészletű számítógép/számítás- 
technika’
RIST orv radioimmunoszorbent teszt 
RÍSZ Rendőrképzési Intézmények 
Szövetsége —» AEPC ♦ Roma Ifjúsági 
Szervezet
RISZI Regionális Ifjúsági Szolgáltató 
Iroda
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rit. ol zene ritenuto/ritordando ’las
sítva’
RIT ang Asian Spirit (Fülöp-szigeteki 
légitársaság)
RITA ram rádióamatőr információkat 
továbbító adatállomás 
ritard. ol zene ritartando ’visszatartva’ 
ritk. ritka
Ritzaus ang Ritzaus Bureau (dán hír- 
ügynökség)
Riv. cím Rivalda
RIV ol Regolamento Internazionale 
Veicoli ’Nemzetközi vasútiteherko- 
csi-szabályzat’
RiW ném Recht der international 
Wirtschaft ’nemzetközi gazdasági jog’ 
RJ ang inf registered jack ’bejegyzett 
dugasztípus’
RJA ang Royal Jordanian (jordán lé
gitársaság)
RJE ang remote job entry ’távolsági 
munkabevitel’ (számítógépes távmun
kát lehetővé tevő számítástechnikai 
rendszer’
RJEP ang remote job entry protocol 
’távmunkabeviteli protokoll’
RJN ang zene Rob J. Nickerson Jazz 
Band
RJÖM cím Rimay János Összes Mű
vei
rk. rendkívül, rendkívüli ♦ ném rö
misch-katholisch ’római katolikus’
r. k. római katolikus 
RK rendőrkapitányság ♦ rím Római 
Kalendárium ♦ sport repülőklub ♦ ang 
ranking ’helyezés’
RKE római katolikus egyház 
Rkert földr Rákoskert 
RKH ang Royal Khmer Airlines 
(kambodzsai légitársaság)
RKK Rejtő Sándor Könnyűipari Mér
nöki Főiskolai Kar 
rkp. rakpart

RKP tört Román Kommunista Párt 
RKSZ Rendőrség Különleges Szolgá
lata
Rksztúr földr Rákoskeresztúr 
rkt. raktár, raktári 
RL gk Libanon ♦ ang rugby league 
’rögbiliga’ ♦ ang chat real life ’való 
élet’
RLA ang Airlinair (francia légitársa
ság)
rlá. rádiólokátor-állomás 
RLAN ang inf radio local area net
work ’rádiós helyi hálózat’
RLF ang red laser diode ’vörös lézer
dióda’ ♦ ném Relative Luftfeuchtig
keit ’relatív légnedvesség’ 
rlg. részleg
Rliget földr Rákosliget 
RLIN ang Researh Libraries Infor
mation Network ’kutatókönyvtári in
formációs hálózat’
R. Lit. Comp./r cím Revue de Litera
ture Comparée
RLL ang inf run lenght limited ’kor
látozott futási idő’
RLO ang Returned Letter Office ’kéz- 
besítetlen levelek osztálya’
RLS ang inf radio link system ’rádió
ka pcsolat-rendszer’
RLT ang real life test ’való élet teszt’ 
rly. ang railway ’vasút’ 
rly. stn. ang railway station ’vasútállo
más’
Rm. földr Rákosszentmihály ♦ ang 
nyomd ream ’rizsma’ (500 ív)
R. M. ang registered mail ’ajánlott 
postai küldemény’ ♦ ang radio mes
sage ’radiogram’ ♦ lat Regnum Maria- 
num ’Mária országa’
RM gk Madagaszkár ♦ ang inf recall 
memory ’memória előhívása’ ♦ ném val 
tört Reichsmark ’birodalmi márka’ 
RMA Római Magyar Akadémia
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RMAX Magyar Államkötvény-index 
RMCFsp sport Real Madrid Club de 
Futbol
RMD [r. m. d.] ang közg ready money 
down ’azonnali készpénzfizetés’
RMD ném földr Rhein-Main-Donau 
’Rajna-Majna-Duna’
RMDE dm  Régi Magyar Drámai Em
lékek
RMDSZ Romániai Magyar Demok
rata Szövetség -* UDMR 
RMDT cím Régi Magyar Dallamok 
Tára
RMGC ang cég Rosia Montana Gold 
Corporation (az erdélyi Verespatakon 
aranybányanyitást tervező cég) 
RMGE Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete
RMIL cím Romániai magyar irodal
mi lexikon
RMK dm  Régi Magyar Kódexek ♦ cím 
Régi Magyar Könyvtár ♦ ang recipro
cal megakelvin ’reciprok megakelvin’ 
RMKDP tört Romániai Magyar Ke
reszténydemokrata Párt 
RMKI Részecske- és Magfizikai Ku-. 
tatóintézet
RMKP Romániai Magyar Kisgazda- 
párt
RMKT Romániai Magyar Közgaz
dásztársaság ♦ dm  Régi Magyar Köl
tők Tára ♦ cím Régi Magyar Könyvek 
Tára
RMKtF dm  Régi Magyar Könyvtár. 
Források
RML ang Armenian International 
Airlines (örmény légitársaság)
RMM gk Mali ♦ ang Acvila Air Roma
nian Carrier (román légitársaság) ♦ 
ang inf real-mode mapper ’valós idejű 
leképező’
RMNy dm  Régi Magyarországi 
Nyomtatványok

RMON REMON [RMON]
RMP ang nyomd refiner mechanical 
pulp ’finomított mechanikai rost
anyag’
RMPE cím Régi Magyar Prózai Emlé
kek
RMPSZ Romániai Magyar Pedagó
gusok Szövetsége
RMS ang record management system 
’állománykezelő rendszer’
RMSZSZ Romániai Magyar Színház- 
művészeti Szövetség 
RMT ang inf remote ’távolsági’ 
RMTK sport Rákosmenti Testedző
kor
RMV ang Romavia/Romanian Avia
tion Company (román légitársaság) 
RMZT Romániai Magyar Zenetársa
ság
Rn vegyj radon
Rn. ném Randnote ’széljegyzet’
RN gk Niger ♦ kém reziduális nitrogén 
♦ ang Royal Navy ’Királyi Haditenge- 
részet’
R. N ./r  route nationale (francia főút
vonal)
RNA ang Royal Nepal Airlines (nepá
li légitársaság) ♦ ang kém ribonucleic 
acid ’ribonukleinsav’ - » RNS 
RNAS ang Royal Navy Air Service 
’Királyi Haditengerészet Repülőala
kulatai’
RNEP Román Nemzeti Egységpárt 
RNL ang Serendib Express (Srí Lan
kad légitársaság)
RNMC ang inf regional network ma
nagement centre ’regionális hálózat- 
menedzselő központ’
RNR ang receive not ready ’nem vé
telkész’ ♦ ang receiver not ready ’foga
dó nem kész’
RNS orv ribonukleinsav -> RNA 
RNV Armavia (örmény légitársaság)
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RO gk Románia ♦ nyomd (rotációs 
könyvformátum) ♦ ang reverse osmo
sis ’fordított ozmózis’ ♦ ang inf read 
only ’csak olvasható’
ROA ang közg return on assets ’esz
közarányos megtérülés’
ROB repülőorvosi bizottság 
ROC angpszich receiver operating 
characteristics curve ’vevőérzékenysé
gi görbe’
ROCE ang közg return on capital 
employed ’lekötött tőke megtérülése’ 
ROD ang közg refused on delivery ’az 
áru átvételét megtagadták’
ROE ang közg return on equity ’va- 
gyonarányos megtérülés’
ROEC ang közg return on economic 
capital ’közgazdaságilag szükséges 
tőke megtérülése’
ROEEE ném Raab-Ödenburg-Eben- 
furter Eisenbahn ’Győr-Sopron- 
Ebenfurti Vasút’
ROFL ang chat rolling on the floor 
laughing ’gurulok a röhögéstől’ 
ROFLMAO -» ROTFLMAO 
[ROFLMAO]
ROG ang közg receipt of goods ’az áru 
átvétele’
ROI Avior Express/Aviones del 
Oriente (venezuelai légitársaság) ♦ ang 
közg return on investment ’beru
házásarányos megtérülés’
ROK regionális oktatási központ ♦ 
gk Dél-Korea 
ROL val román lej 
Ro-La ang rolling highway ’gördülő 
országút’ (közúti és vasúti kombinált 
fuvarozási mód) ♦ ném rollende Land
straße ’gördülő országút’
ROLT cím Régi Okiratok és Levelek 
Tára
rom. román, romániai ♦ romantika, 
romantikus

ROM Aeromar (dominikai légitársa
ság) ♦ orsz Románia ♦ ang inf read only 
memory ’csak olvasható memória’ 
Rom. M. Szó cím Romániai Magyar 
Szó
Rompress rom (román hírügynökség) 
RON ang Air Nauru (naurui légitár
saság) ♦ ang research octane number 
’kísérleti oktánszám’
RÓNA ang közg return on net assets 
’nettóeszköz-arányos megtérülés’
ROP ang közg record of production 
’gyártási jelentés’
ROR ang jog release on recognizance 
’óvadék ellenében történő szabadláb
ra helyezés’ ♦ ang közg rate of return 
’visszatérülési sebesség’
Rorlész Romániai Református Lel- 
készértekezleti Szövetség 
Ro-Ro ang roll-on roll-off’felhajtani
lehajtani’ (közúti és vízi kombinált 
fuvarozási mód)
ROS ang közg return on sales ’érté
kesítésre vetített megtérülés’ ♦ ang 
nyomd raster output scanner ’rácskép- 
előállító szkenner’
ROSE ang inf remote operation servi
ce element ’távoli működést szolgálta
tó elem’
ROSI ang inf radio open systems in
terconnection ’nyílt rendszerű rádiós 
összeköttetés’
RÓSZ Rákbetegek Országos Szövet
sége
rőt. rotáció, rotációs 
ROU gk Uruguay
ROT ang inf read-only terminal ’csak 
olvasható terminál’
ROTFL ang chat rolls on the floor 
laughing ’a padlón fetrengek a röhö
géstől’
ROTFLMAO [ROFLMAO] ang chat 
rolling on the foor laughing my ass



401 RR

off’földön fetrengve szétröhögöm ma
gamat’
ROTFLMAOPIMP ang chat rolling 
on the floor laughing my ass off 
peeing in my pants ’földön fetrengve 
behugyozok a röhögéstől’
Röltex cég őrt Rövidáru- és Lakástex
til-kiskereskedelmi Vállalat 
röm. ném römisch ’római’
RÖSZÜ inf rövid szöveges üzenet 
röv. rövidítés, rövidítette 
Röviköt cég tört Rövid- és Kötöttáru
kereskedelmi Vállalat 
rp lat recipe ’fogadd’ 
r/p ang return of post ’postafordul
tával’
Rp. val Rappen (svájci váltópénz)
Rp. [Re., Rx.] lat recipe ’vény, recept’ 
RP gk Fülöp-szigetek ♦ ang registra
tion point ’regisztrációs pont’ ♦ ang 
reply paid ’válasz fizetve’ ♦ ang közg 
retail price ’kiskereskedelmi ár’ ♦ ang 
nyelv received pronunciation ’elfoga
dott kiejtés’ ♦ ang nyomd revised proof 
’javított proof ♦ fr  réponse payée ’vá
lasz fizetve’ ♦ ném tört Rechtspost ’Bi
rodalmi Posta’
R. P ./r réduction de prix ’árleszállí
tás’ ♦ fir Région Parisienne ’párizsi 
körzet’ ♦ fr  Révérend Pere ’tisztelendő 
atya’ ♦ lat Reverendus Pater ’tisztelen
dő atya’
RPA Roma Polgárjogi Alapítvány 
Rpal.földr Rákospalota 
RPB gk Benin ♦ sp Aerorepublica (ko
lumbiai légitársaság)
RPC ang inf remote procedure call 
’távoli eljáráshívás’
RPF ang orv renal plasma flow ’a ve
sén átáramló plazmamennyiség’ ♦ fr 
tört Rassemblement du Peuple Fran- 
gais ’Francia Népi Tömörülés’ (fran
cia politikai párt)

RPG angpszich role-playing game 
’szerepjáték’
RPH ang Republic Express Airlines 
(indonéz légitársaság) 
rpk. kát rajparancsnok, rajparancsnoki 
rpm [RPM] ang revolutions per mi
nute ’percenkénti fordulatszám’
RPM Roma Polgárjogi Mozgalom ♦ 
ang közg resale price maintenence ’vi
szonteladói árak rögzítése’
RPN ang mat reverse polish notation 
’fordított lengyel jelölés’
RPP ang inf remote printing protocol 
’távnyomtató protokoll’
RPQ ang közg request for price quota
tion ’árajánlatkérés’
RPR fr  Rassemblement pour la Ré- 
publique ’Tömörülés a Köztársasá
gért’ (francia politikai párt) 
rps [RPS] ang revolutions per second 
’másodpercenkénti fordulatszám’
RPS ang inf remote processing system 
’távfeldolgozó rendszer’ 
rpt. ang nyomd reprint ’újranyomás’ 
RPT ang ram repeat ’ismételje’
RPV ang kát remotely piloted vehicle 
’távvezérelt jármű’ (pilóta nélküli re
pülőgép)
RPZ ném Rizikó Priorität Zahl ’rizikó 
prioritás szám’
RQ lat orv respiratio quotiens ’belég
zési hányados’
rqmt. ang requirement ’követelmény’
r. r. lat reservatis reservandis ’a fenn- 
tartandók fenntartásával’
RR ang Radio Regulations ’Nemzet
közi rádiószabályzat’ ♦ ang railroad 
’vasút’ ♦ ang reliability report ’meg
bízhatósági jelentés’ ♦ ang cég Rolls 
Royce ♦ ang inf remote station ’távoli 
állomás’ ♦ ang orv remission rate ’re- 
missziós ráta’ ♦ ang orv respiratory 
rate ’légzésszám’
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RRD ang regulatory reform dialogue 
’szabályozásireform-párbeszéd’ 
RRH/r cím Revue Roumaine d’His- 
toire
rRNS kém riboszomális RNS 
RRP ang közg recommended retail 
price ’ajánlott kiskereskedelmi ár’ 
RRT részletes rendezési terv 
Rs. ném Rückseite ’hátoldal’ ♦ ném jog 
Rechtssache ’jogvita’
RS ang radio station ’rádióállomás’ ♦ 
ang right side ’jobb oldal’ ♦ ang chat 
restart ’újraindítás’ ♦ ang inf recom
mended standard ’ajánlott szabvány’ 
R. S. ang Royal Society ’Királyi Ter
mészettudományi Akadémia’
RSA orsz Dél-Afrika ♦ ang inf Rivest- 
Smair-Adleman (nyilvános kulcsú 
rejtjelezés)
R. S. A. ang Republic of South Africa 
’Dél-afrikai Köztársaság’
RSC ang regional services center ’re
gionális szolgáltató központ’ ♦ ang 
Royal Shakespeare Company ’Királyi 
Shakespeare Társulat’ 
rsch. ang research ’kutatás’
Rsch. ném Rückschein ’tértivevény’ 
RSCJ lat Religiosae de Sacro Corde 
Iesu, Sacré-Coeur ’Szent Szív Társaság’ 
R. S. C. ang Royal Shakespeare Com
pany ’Királyi Shakespeare Társaság’ 
RSG sport ritmikus sportgimnasztika 
RSHA ném tört Reichsicherheits
hauptamt ’Birodalmi Biztonsági Fő
hivatal’
RSI ang Air Sunshine (amerikai légi- 
társaság)
RSKRoma Sajtóközpont 
RSL Rio Sül (brazil légitársaság) 
RSM gk San Marino 
RSN ang Royal Swazi National Air
ways (szváziföldi légitársaság) ♦ ang 
chat real soon now ’hamarosan’

RSO ang Aero Asia International (pa
kisztáni légitársaság)
RSOE Rádiós Segélyhívó és Infokom- 
munikációs Országos Egyesület 
RSP ang inf response ’válasz’
RSPKpszich rekurrens spontán pszi- 
chokinézis
RSR ang Aero Service (kongói légitár
saság)
RSS Rastriya Samachar Samiti (ne
páli hírügynökség)
RST riasztási és segítségnyújtási terv 
RSV ang inf reserved ’tartalékolt’ ♦ 
ang orv respiratory syncytial virus 
’óriássejtes légúti vírus’ ♦ lat Congre- 
gatio Religiosorum Sacri Vincentii a 
Paulo, Patrum et Fratrum (Vincés 
atyák és testvérek rendje)
R. S. V. P ./r répondez, s’il vous piait 
’szíveskedjék válaszolni’
R. S. W. C. ang right side up, with 
care ’gondosan helyezd el!’ (átv. ért. 
óvatosan kezeld!)
RSWK ném Regeln für den Schlag
wortkatalog ’Német tárgyszó-katalo
gizálási szabályzat’ 
r. sz. raktári szám
RSz Római szerződés (Treaty of Rome) 
Rsz. cím Rövidítésszótár 
RSZ Rákóczi Szövetség ♦ Recski Szö
vetség ♦ Repülőszolgálat 
rsz. r. rajzszámrendszer 
RSZFK Regionális Szociális Forrás- 
központ
RSZFSZR or tört Rosszijszkaja Fe- 
gyerativnaja Szocialisztyicseszkaja 
Reszpublika ’Orosz Szocialista Födera
tív Szovjetköztársaság’ - » OSZFSZK 
-» OFSZSZK
RSZK tört Román Szocialista Köztár
saság
RSZKK Rendészeti Szervek Kiképző 
Központja
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RSZSZ Rendőrség szolgálati szabály
zata
Rsztmih. /oWr Rákosszentmihály 
RSZVSZ rendvédelmi szervek védel
mi szolgálata 
r. t. rendes tag
rt. [Rt.] részvénytársaság —> AB —> AG 
-» N. V. -» SA
RT regisztertonna ♦ ang register ton 
’regisztertonna’ (100 köbláb, 2 831 m3) 
♦ ang real time ’valós idő’ ♦ ang res
ponse time ’válaszidő’ ♦ ang inf remote 
terminal ’távállomás’
R. T ./r  közg remboursement total 
’teljes visszafizetés’ 
rtag vall rendtag, rendtagi 
rtárs vall rendtárs, rendtársi 
rtart. vall rendtartomány, rendtarto
mányi
RTBF/r Radio Télévision Beige 
Francophone ’Francia Nyelvű Belga 
Rádió és Televízió’
RTC ang inf real time clock ’valós 
idejű óra’
RTCP ang inf real time control pro
tocol ’valós idejű vezérlőprotokoll’ 
RTD ang inf round trip delay ’oda- 
vissza út késleltetése’
RTDI ang research technological de
velopment and innovation ’kutatás- 
techológiai fejlesztés és innováció’

> KFTI
RTE ang inf real time execution ’va
lós idejű végrehajtás’
RTF Rendőrtiszti Főiskola ♦ ang inf 
rich text format ’gazdag szövegformá
tum’ ♦ fr  Radiodiffusion-Télévision 
Franqaisc ’Francia Rádió és Televízió’ 
RTFM ang chat read the forgotten/fa- 
mous/friendly/fucking manual! ’ol
vasd el azt az elfeledett/híres/barátsá- 
gos/rohadt használati utasítást!’ 
rtg orv röntgen

RTGS ang közg real time gross settle
ments ’valós idejű bruttó elszámolás’ 
-> VIBER
RTH tört Rádió- és Televízióhivatal 
Rt Hon. ang Right Honourable ’mél- 
tóságos, kegyelmes’
RTJ Rakétatechnológiai termék- 
ellenőrzési jegyzék
RTK Regionális Távoktatási Központ 
RTL ang in f register-transfer lan
guage ’regiszterátviteli nyelv’ ♦ fir cég 
Radio-Télévision Luxembourg (lu
xemburgi rádió- és televíziótársaság)
♦ ném Rheintalflug (osztrák légitár
saság)
RTM ang chat read the manual 
’olvasd el a használati utasítást’ *sp 
Aero Express Del Ecuador (ecuadori 
légitársaság)
RTOL ang reduced take-off and lan
ding ’ fel- és leszállás rövidített kifu
tással’
RTOS ang in f real time operating sys
tem ’valós idejű operációs rendszer’ 
RTP ang in f real time protocol ’valós 
idejű protokoll’ ♦ ang reduced test 
package ’csökkentett vizsgálati cso
mag’ ♦ ang kém reinforced thermo
plastic ’szálerősítésű hőre lágyuló 
műanyag’
R. T. P. ang közg receiver to pay 
’a címzett fizeti’
RTR ang in f ready to run ’futtatásra 
kész’
R. Trans./ r  cím Revue de Transyl- 
vanie
Rt Rév. [Rt Revd.] ang Right Reve
rend ’főtiszteletű’
RTS ang in f reliable transfer service 
’megbízható átviteli szolgáltatás’ ♦ ang 
inf request to send ’adáskérés’ ♦ szerb 
Radio-Televizija Srbija ’szerb rádió és 
televízió’
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RTSP ang inf real time streaming 
protocol ’valós idejű adatfolyam-pro- 
tokoll’
RTT ang inf real time traffic ’valós 
idejű forgalom ♦ ang inf round trip 
time ’oda-vissza út időtartama’
r. t. v. tört rendezett tanácsú város 
Rtv. jog a rendőrségről szóló törvény 
RTV repülőtéri tranzitvízum -> ATV 
RTVE sp Radio y Television Espanola 
(spanyol rádió- és televíziós társaság) 
Rtvr .jog A polgári repülésről szóló 
törvényerejű rendelet 
RTZ [RZ] ang inf return to zero ’nul
lára visszatérő’
Ru vegyj ruténium
RU gk Burundi ♦ ang inf remote unit
’kihelyezett egység’
Rub. cím Rubicon
RUC ang Royal Ulster Constabulary 
(észak-írországi brit biztonsági erők) 
RUH ukr Narodnij Ruh Ukraini ’Uk
rajna Népi Mozgalma’ (ukrán politi
kai párt)
RUL cím Révai új lexikona 
rum. rumén
RUM? ang chat are you male? ’pasi 
vagy?’
RUOK ang chat are you ok? ’jól vagy?’ 
RUR val orosz rubel 
RUS gk Oroszország ♦ orsz Oroszor
szág ♦ ang Team Lufthansa/Cirrus 
Airlines (német légitársaság) 
russ. ném russisch ’orosz’
Rusz. M. G. cím Ruszinszkói Magyar 
Gazda
Ruszöv tört Ruházati Kisipari Szövet
kezetek Budapesti Szövetsége 
RuW ném cím Recht und Wirtschaft 
Rückg. ném Rückgabe ’visszaadás’ 
rückw. ném rückirkend ’visszaható’ 
RÜDSZ Repülőteret Üzemeltető 
Dolgozók Szakszervezete

RÜR inf rövidüzenet-rendszer 
RÜSZ ang inf rövidüzenet-szolgáltatás 
RV lat orv residualis volumen ’rezi- 
duális térfogat’
R. V. ang revised version ’javított ki
adás’
RVA ang recorded voice announce
ment ’folyamatos hangfelvétel’
RVK Regionális Vállalkozásfejleszté
si Központ
RVL ang Air Vallee (olasz légitársa
ság)
R. V. S. V. P ./r  répondez vite, s’il 
vous piait ’szíveskedjék gyorsan vála
szolni’
RVTKI Rendészeti Vezetőképző, 
Továbbképző és Kutatóintézet 
RW ang read/write ’írás/olvasás’ ♦ 
ang inf readable/writable ’írható/ol- 
vasható’
RWA gk Ruanda ♦ orsz Ruanda 
RWC ang regional warning center 
’regionális figyelmeztető központ’ 
RWD ang Rwandair Express (ruandai 
légitársaság) ♦ ang rewind ’visszate- 
kerés’
RWE Raoul Wallenberg Egyesület ♦ 
ném cég Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk (rajna-westfáliai 
elektromos cég)
RWF val ruandai frank
RWM ang in f read and write memory
’írható-olvasható memória’
RWY ang runway ’ repülőtéri kifutó
pálya’
Rx. -» Rp. [Rx.]
RX ram vevőkészülék
RXD ang inf receive data ’adatfogadás’
RY ang relay ’relé’
RYA ang Arctic Transportation Ser
vices (amerikai légitársaság)
RYL ang Royal Aruban Airlines (aru- 
bai légitársaság)
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RYR ang Ryanair (ír légitársaság) 
rz ang inf return to zero Visszatérés 
nullára’
Rz. ném Randzahl ’keretszám’
RZ -» RTZ [RZ]
RZB ném Raiffeisen Zentralbank 
(osztrák szövetkezeti bank)

RZD or Russzkije Zseleznüje Darogi 
’Orosz Államvasutak’
RZK Reális Zöldek Klub
RZL ang Aero Zambia (zambiai légi-
társaság)
RZO Sata International (portugál lé
gitársaság)
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s másodperc ♦ bioi szelekciós együtt
ható * fiz  út* ang second ’másodperc’
♦ ang jog section ’paragrafus’ ♦ ang val 
shilling ♦ ném das ’névelő’
s -» sec [s]
s. segéd ♦ sport sorsolással ♦ ang school 
’iskola’ ♦ ang sea ’tenger’ ♦ ang second 
’második’ ♦ ang ship ’hajó’ ♦ ang sister 
’nővér’ ♦ ang son ’vkinek a fia’ ♦ ang 
surplus ’felesleg’ ♦ fr  siécle ’évszázad’
♦ fr  sire ’úr’ ♦ lat salus ’üdvözlet, üdvö
zülés’ ♦ lat semis ’fél-’ ♦ lat sinister 
’bal’ ♦ lat spurius ’kétes hitelű’ ♦ lat 
orv syndroma ’szindróma, tünet
együttes’ ♦ ném sieh(e) ’lásd’ ♦ ol solo 
’egyetlen’
S bioi szubsztrát ♦ bioi szívóerő ♦ fiz 
entrópia ♦ fiz  siemens ♦ gk Svédország
♦ sport sporthajó ♦ vegyi kén (sulfur) ♦ 
zene szoprán ♦ zene szubdomináns ♦ 
ang small ’kicsi’ ♦ ang nyelv sentence 
’mondat’ ♦ ang nyelv subject ’alany’ ♦ 
ném Süd(en) ’dél’ ♦ ném Sonntag ’va
sárnap’ ♦ ném közg Soldobetrag 
’egyenleg összege’ ♦ ol zene soprano 
’szoprán’
S [S.] ang South ’dél’
S. ang Southern ’déli’ ♦ ang közg ship
ment ’szállítmány’ ♦ ang közg stock 
’készlet’ ♦ ang közg store ’raktár’ ♦ lat 
Sanctus ’Szent’ ♦ lat orv signa ’lásd el 
jelzéssel’ ♦ ném Seite ’oldal’ ♦ ném közg 
Satz ’készlet’ ♦ ol signor ’úr’» ol signo
ra ’asszony’
S & C ang shipper and carrier ’hajó
fuvarozó és -szállító’
S & F ang services and facilities ’szol

gáltatások és eszközök’ ♦ ang stock and 
fixtures ’árukészlet és berendezés’
S. & H. exct. [SHEX] ang Sundays 
and holidays excepted ’vasárnap és 
ünnepnapok kivételével’
S & R ang inf storage and retrieval 
’tárolás és visszaállítás’
S & T ang supply and transport ’be
szerzés és szállítás’
S + W ném nyomd Schön- und Wieder 
’elő és hátoldal’ 
sa.fiz  súlyarány
s. a. sajtó alatt ♦ ang safe arrival ’biz
tos megérkezés’ ♦ ang see also ’lásd 
még’ ♦ ang semi-annual ’félévi’ ♦ ang 
subject to approval ’jóváhagyástól 
függően’» lat sine anno ’évszám nél
kül’ ♦ lat orv secundum artem ’szabály 
szerint’ ♦ ném sieh(e) auch ’lásd még’ 
s/a ang subject to approval ’jóváha
gyástól függően’
Sa. ném Sachsen ’Szászország’ ♦ ném 
Samstag ’szombat’ ♦ ném Summa 
’összeg’
Sa. [Sat.] ang Saturday ’szombat’
SA gk Szaúd-Arábia ♦ ang Salvation 
Army ’Üdvhadsereg’ ♦ ang South Af
rica ’Dél-Afrika’ ♦ ang South America 
’Dél-Amerika’ ♦ ang inf source address 
’forráscím’ ♦ ang kát small arm ’kis 
kaliberű fegyver’ ♦ ang pszich slowly 
adaptation ’lassú adaptáció’ ♦ fir Son 
Altesse ’őfelsége’ ♦ ang/lat Congrega- 
tio Religiosorum »of the Atonement« 
(atonementi testvérek) ♦ ném tört Stur
mabteilung ’rohamosztag’
SA [S. A.]/r Société Anonyme ’rész
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vénytársaság’ ♦ ol Societä anonima 
’részvénytársaság’ * port Sociedade 
Anónima ’részvénytársaság’ ♦ sp So- 
ciedad Anónima ’részvénytársaság’
-> AB -» AG -> N. V. -» Rt.
SAA ang South African Airways (dél
afrikai légitársaság) ♦ ang Stabilisa
tion and Association Agreement ’sta
bilizációs és társulási megállapodás’ ♦ 
ang inf systems application architecture 
’rendszer-alkalmazási architektúra’ 
SAAB sv cég Svenska Aeroplan Aktie- 
bolag
SAARC ang South Asian Association 
for Regional Cooperation ’Dél-ázsiai 
Regionális Együttműködési Szövetség’ 
sab. ol sabato ’szombat’
SAB Sajtóadatbank (a Magyar Táv
irati Iroda sajtóadatbankja) *ang SN 
Brussels Airlines (belga légitársaság) 
SAB szik Statny Archív v Bratislave 
’Pozsonyi Állami Archívum’
Saba ang Saba News Agency (jemeni 
hírügynökség)
SÁBÁK héb Sin Béth Klali (izraeli 
biztonsági szolgálat)
SABENA fr  cég Société Anonyme 
Beige d’Exploitation de la Navigation 
Aérienne (belga légitársaság)
SAC ang special area of conservation 
’különleges természetmegőrzési terü
let’ —> KTT ♦ ang inf semiautomatic 
coding ’félautomatikus kódolás’ ♦ ang 
kát Strategic Air Command ’Hadásza
ti Légierő-parancsnokság’ (amerikai 
katonai szervezet) ♦ lat Societas Apos- 
tolatus Catholici (pallottinusok) 
sacc. lat orv saccus, sacculus ’tömlő’ 
SACEUR ang kát Supreme Allied 
Commander Europe ’Legfelső Euró
pai Parancsnokság’
SACL ang inf system access control 
list ’rendszer-hozzáférési lista’

SACLANT ang kát Supreme Allied 
Commander Atlantic ’Legfelső Atlan
ti Parancsnokság’
S AD ang közg single administrative 
document ’egységes vámokmány’ ♦ 
ang orv seasonal affective disorder 
’évszak okozta rendellenesség’ ♦ ném 
Springer Auslandsdienst ’Springer 
külföldi sajtószolgálat’
SADT ang self accelerating decompo
sition temperature ’öngyorsuló bom
lási hőmérséklet’
SACU ang Southern African Customs 
Union ’Dél-afrikai Vámunió’
SAE [s. a. e.] ang stamped addressed 
envelope ’megcímzett és felbélyegzett 
boríték’
saec. lat saeculum ’évszázad’
SÁEV cég tört Somogy Megyei Állami 
Építőipari Vállalat ♦ cég tört Soproni 
Állami Építőipari Vállalat 
SAF ang in f source address field ’for
rás címmező’
SAFF strukturális alapok felkészülési 
főosztálya
SAFÓ Savaria Fórum 
SAFTA ang South American Free 
Trade Area ’Dél-amerikai Szabad Ke
reskedelmi Övezet’ 
sage szabványosított automatizálás, 
gépipari egységesítés 
SAH Sayakhat (kazah légitársaság) 
SAI ang Shaheen Air (pakisztáni légi- 
társaság)
sajtóny. sajtónyelv, sajtónyelvi 
Sakinform -» Szakinform 
[Sakinform]
SAKK strukturális alapok képzési 
központ
Salg.földr Salgótarján 
SALT ang strategic arms limitation 
talks ’tárgyalások a hadászati fegyve
rek korlátozásáról’
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sam./r samedi ’szombat’
SAM SAM (kolumbiai légitársaság) ♦ 
orsz Szamoa ♦ ang közg social accoun
ting matrix ’társadalmi elszámolási 
mátrix’ ♦ ang inf security account ma
nager ’biztonsági fiókkezelő’ ♦ ang kát 
surface-to-air missile ’föld-levegő 
rakéta’ ♦ lat Societas Missionum ad 
Afros (lyoni szeminárium)
SAML ang inf Security Assertions 
Markup Language ’Biztonsági Köve
telményjelölő Nyelv’
SAMOS ang kát satellite and missile 
observation system ’műhold- és raké
tamegfigyelő rendszer’
SAMU fr  Service d’Aide Médicale 
d’Urgence (francia mentőszolgálat) 
SAN ang inf small area network ’helyi 
hálózat’ ♦ sp Servicios Aereos Nacio- 
nales (ecuadori légitársaság)
SAN szik Statny Archív v Nitre ’Nyit- 
rai Állami Archívum’
SANA ang Syrian Arab News Agency 
(szír hírügynökség)
s. a. n. r. ang közg subject to approval, 
no risk ’jóváhagyási kötelezettség, 
nincs kockázat’
SANU szerb Srpska Akademija Nau- 
ka i Umetnosti ’Szerb Tudományos 
Akadémia’
SAO ang State Office ’Állami Szám
vevőszék’
s. a. p. ang soon as possible ’amilyen 
gyorsan csak lehet’
SAP ang special assistance programme 
’speciális segélynyújtási program’ ♦ 
ang stabilisation and association pro
cess ’stabilizációs és társulási folya
mat’ ♦ ang inf service access point 
’szolgáltatáselérési pont’ ♦ ang inf Ser
vice advertising Protocol ’szolgálta
táshirdető protokoll’ ♦ fr  Seychelles 
Agence de Presse (Seychelle-szigeteki

hírügynökség) ♦ ném inf Systemana
lyse und Programmentwicklung (el
terjedt vállalatirányítási szoftver 
neve) ♦ sv Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet ’Szociáldemokrata 
Munkáspárt’ (svéd politikai párt)
S. A. P ./r sans avis préalable ’előzetes 
értesítés nélkül’
SAPA ang South African Press Asso
ciation (dél-afrikai hírügynökség) 
SAPARD ang Special Accession Prog
ramme for Agriculture and Rural 
Development ’Speciális Mezőgazda- 
sági és Vidékfejlesztési Csatlakozási 
Program’
SÁPI ang inf speech application prog
ramming interface ’beszédalkalmazá
si programozási interfész’
SAR val szaúdi riál ♦ ang Internatio
nal Convention on Maritime Search 
and Rescue ’Nemzetközi egyezmény 
a tengeri kutatásról és mentésről’ 
SARC ang South Asian Regional 
Cooperation ’Dél-ázsiai Regionális 
Együttműködés’
s. a. rend. [s. a. r.] sajtó alá rendezés, 
sajtó alá rendezte 
SARL [S. A. R. L .]fr société ä res- 
ponsabilité limitée ’korlátolt felelős
ségű társaság’ ♦ ol Societá a Respon- 
sabilitá Limitata ’korlátolt felelősségű 
társaság’ -* Corp. -* GmbH. -* Inc.
— *  Kit. -> Ltd. —> plc —> SpA 
Sárosm. Közi. cím Sárosmegyei Köz
löny
S ARS ang orv severe acute respiratory 
syndrome ’súlyos akut respiratorikus 
szindróma’
SAS ang Scandinavian Airlines 
System (skandináv légitársaság) ♦ ang 
Special Air Service ’Különleges Légi 
Szolgálat’
SASÉ ang self-addressed and stam-
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ped envelope ’önmagának megcím
zett és felbélyegzett boríték’
Sash. [Sh.]/ó7dr Sashalom 
Sas-h.földr Sas-hegy 
Sask.földr Saskatchewan (CDN) 
SAST ang South-African standard 
time ’dél-afrikai középidő’ 
sat. s a többi ♦ ang saturated ’impreg
nált’ ♦ ang inf satellite ’műholdas’
Sat. -» Sa. [Sat.]
SAT ang SATA Air Acores (portugál 
légitársaság) ♦ ang chat sorry about 
that ’bocsánat azért’
SATCOM ang inf satellite communi
cation ’műholdas kommunikáció’ 
SAU ang közg standard advertising 
units ’egységes hirdetési felületek’ 
Saújhely földr Sátoraljaújhely 
sav. savanyított ♦ savanyú 
Sax. ang Saxon ’szász’
SAX (szlovák tőzsdeindex)
SAY ang Scot Airways/Suckling Air
ways (brit légitársaság)
SAYE ang közg save as you earn ’taka
rékoskodj, ahogy keresel’
SAZ ném pszich Skala zur Erfassung 
der Arbeitszufriedenheit ’munkaelé
gedettségi skála’ 
sb fiz  stilb
s. b. ang közg separately billed ’külön 
számlázva’ ♦ ang közg small bonds ’kis 
címletű kötvények’
Sb vegyj antimon (stibium)
SB. ném Schweizerisches Bundesge
richt ’Svájci Szövetségi Bíróság’
S. B. ang savings bank ’takarékbank’ 
SBA ang Small Business Administra
tion ’Kisvállalkozási Hivatal’
S-Bahn ném Schnellbahn ’gyorsvasút’ 
SBB ném Schweizerische Bundesbahnen 
’Svájci Szövetségi Vasutak’ -* CFF 
SBC ang cég Southwestern Bell Cor
poration

Sbd. ném Sonnabend ’szombat’
SBD val Salamon-szigeteki dollár
s. b. f. fr  sauf bonne fin ’jó vég remé
nyében’
SBF svéd sport Svenska Bollspells För- 
bundet ’Svéd Labdarúgó-szövetség’ 
SBI (szlovén tőzsdeindex) ♦ ang Sibir/ 
Siberia Airlines (orosz légitársaság) 
SBIC ang közg small business com
pany ’kis üzleti befektetési társaság’ 
SBK Air Sprska (bosznia-hercegovi- 
nai légitársaság)
SBM ang kát strategic ballistic mis
sile ’hadászati ballisztikus rakéta’ 
SBO ang inf switchboard operator ’te
lefonközpontos’ ♦ ang közg sales based 
ordering ’rendelés alapú értékesítés’ 
SBS ang közg structural business sta
tistics ’vállalkozások szerkezeti sta
tisztikája’ ♦ ang Scandinavian Broad
casting System (skandináv televíziós 
társaság)
SBTC sport Salgótarjáni Bányász 
Torna Club »sport tört Salgótarjáni 
Bányatelepi Torna Club 
SBU ang strategic business unit ’stra
tégiai szintű üzleti egység’
SBWR ang simplified boiling water 
reactor ’egyszerűsített forróvizes reak
tor’
SBZ ném Sowjetische Besatzungszone 
’szovjet megszállási övezet (Németor
szág egyik övezete a 2. világháború 
után)
sc. ang scale ’mérce, mérték’ ♦ ang 
science ’tudomány’ ♦ ang scene ’szín, 
jelenet’ ♦ fr  scene ’szín, jelenet’ ♦ lat 
scientia ’tudomány’ ♦ lat scilicet ’tud
niillik’ ♦ lat sculpsit ’metszette’ ♦ lat 
orv subeutan ’bőr alá’ 
sc. -* SC [se.]
s. c.fr société commerciale ’kereske
delmi társaság’
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Sc vegyj szkandium
Sc. ang Scotland ’Skócia’ ♦ ang
Scotch, Scottish ’skót’
SC sport Sport Club ♦ ang Security 
Council ’Biztonsági Tanács’ -> BT 
-* CS -» SR ♦ ang sub-committee 
’albizottság’ ♦ ang közg supply chain 
’ellátási lánc’ ♦ ang Supreme Court 
’Legfelsőbb Bíróság’ ♦ lat Congregatio 
Servorum a Charitate ’Szeretet Szol
gái’ ♦ lat Fratres a Ss. Corde Iesu ’Jé
zus Szent Szívének Testvérei’ ♦ lat So
cietas S. Cordis ’Szent Szív Társaság’ 
(Sacré-Coeur apácák) ♦ lat Sorores de 
Caritate ’Irgalmas Nővérek’ ♦ lat So
rores de Caritate Szatmár ’Szatmári 
Irgalmas Nővérek Társasága’
SC [se.] ang nyomd small capitals/ 
caps ’kiskapitális, kapitälchen’ ♦ ang 
nyomd supercalendered paper ’erősen 
simított papír’
SC [S. C.]földr South Carolina ’Dél- 
Karolina’ (USA)
S. C ./r sans changement ’változtatás 
nélkül’ ♦ fir közg saisie conservatoire 
’biztosítéki lefoglalás’ ♦ fr  közg société 
commerciale ’kereskedelmi társaság’
♦ lat senatus consultum ’szenátusi ha
tározat’
S/C ang supercharged ’túltelített’
SCA ang special committee on agri
culture ’mezőgazdasági különbizott
ság’
SCAD ang kát subsonic cruise armed 
decoy ’ felfegyverzett szubszonikus 
megtévesztő robotrepülőgép’
SCAD A ang inf supervisory control 
and data acquisition ’adatgyűjtő és 
felügyelő rendszer’
SCAMP ang inf simple cost effective 
application processor ’egyszerű, kis 
költségű mikroprocesszor’
SCAR ang Scientific Committee of

Antarctic Research ’Antarktiszi Kuta
tások Tudományos Bizottsága’ 
scat, lat scatula ’skatulya, doboz’
SCB ang inf strongly connected block 
’szoros kapcsolódású egység’
SCC ang Standards Council of Cana
da ’Kanadai Szabványügyi Szervezet’ 
♦ fr  közg sur compte courant ’folyó
számlán’ ♦ lat Sorores de Caritate 
Christiana ’Keresztény Szeretet Nő
vérei’
SCCH ang The Swedish Chamber of 
Commerce in Hungary ’Magyaror
szági Svéd Kereskedelmi Kamara’ 
SCCP ang Scientific Committee on 
Consumer Products ’Fogyasztási 
Cikkek Tudományos Bizottsága’
-» FCTB
SCE ang European Cooperative So
ciety ’Európai Szövetkezeti Társaság’ 
SCENIHR ang Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified 
Health Risks ’Új és Újonnan Azonosí
tott Egészségügyi Kockázatok Tudo
mányos Bizottsága’
SCEP lat Societas Christi pro Emig- 
rantibus Polonis ’Krisztus Társasága 
a Lengyel Emigránsokért’
SCF ang Save the Children Fund 
’mentsd meg a gyermekeket alap’ ♦ 
ang Scientific Committee for Food 
’Elelmiszerügyi tudományos bizott
ság’
SCG gk Szerbia és Montenegró ♦ orsz
Szerbia és Montenegró
sch. tört val schilling
Sch. ném Schenkung ’adomány’
SCH ang Schreiner Airways (holland 
légitársaság)
schd ang scheduled ’betervezett’ 
schd. ang schedule ’lista, menetrend’ 
schem. lat Schematismus ’sematiz
mus’
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SCHER ang Scientific Commettee on 
Health and Environmental Risks 
’Egészségügyi és Környezeti Kockáza
tok Tudományos Bizottsága’ 
scherz, ol zene scherzando ’játékosan’ 
Scholapi lat Ordo Clericorum Regu- 
larium Pauperum Matris Dei Scho- 
larum Piarum (piaristák)
SchP lat Scholae Piae (piaristák) 
schtzw. ném schutzwürdig ’védelemre 
méltó’
Schu. [Schuldn.] ném Schuldner
’adós’
Schupo ném Schutzpolizei ’rendőrség’ 
Schweiz, ném schweizerisch ’svájci’ 
sei. ang scientific ’tudományos’ ♦ fr  
scientifique ’tudományos’
SCI ang site on community impor
tance ’közösségi jelentőségű terület’ 

KJT ♦ ang inf scalable coherent in
terface ’skálázható koherens csatoló’ 
SCIC/r service commun interpréta- 
tion-conférences ’Közös tolmács- és 
konferenciaszolgálat’
SCIFA ang Strategic Committee on 
Immigration, Frontiers and Asylum 
’Bevándorlással, Határokkal és Mene
kültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bi
zottság’
sci-fi ang science-fiction ’tudomá
nyos-fantasztikus’ 
scil. lat scilicet ’tudniillik’
SCIRR ang közg special commercial 
interest reference rate ’speciális ke
reskedelmi referencia-kamatláb’ 
SCIT ang Special Commissioners of 
Income Tax ’jövedelemadó külön- 
megbízottai’
SCJ lat Congregatio Sacerdotum a 
Sacro Corde Iesu ’Jézus Szent Szívé
nek Papjai’
S. C. J. lat Societas Cordis Jesu ’Jézus 
Szíve Társaság’

s. c. 1. lat summa cum laude ’kitünte
téssel’
Scl lat csili Sculptor ’Szobrász’
SCL ang inf scanner command lan
guage ’szkennerparancsnyelv’
SCM ang közg supply chain manage
ment ’ellátási láncirányítás’ ♦ lat So
cietas Sancti Columbani pro missio- 
nibus ad Exteros ’Szent Kolumbán 
Missziós Társulata’
SCN gk Saint Kitts és Nevis 
Sco lat csili Scorpius ’Skorpió’
SCO ang Helikopterservice Euro Air 
(svéd légitársaság)
SCOR ang Scientific Committee on 
Oceanic Research ’Óceáni Kutatások 
Tudományos Bizottsága’
SCP ang Scorpio Aviation (egyiptomi 
légitársaság) ♦ ang strictly confiden
tial packing ’szigorúan bizalmas cso
magolás’
SCPI ang inf system commands for 
programmable instruments ’progra
mozható mérőkészülékek rendszerpa
rancsai’
SCR val Seychelle-szigeteki rúpia ♦ ang 
script ’írott’ ♦ ang inf silicon controlled 
rectifier ’szilícium egyenirányító’ 
s. cs. sport serdülőcsúcs 
SCS lat Societas Sancti Columbani 
pro missionibus apud Sinenses ’Szent 
Kolumbán Kínai Misszionáriusai’ 
SCSI ang inf small computer system 
interface ’kis számítógépes rendszer
csatoló’
Set lat csili Scutum ’Pajzs’
SCTIF tört Sárospataki Comenius 
Tanítóképző Főiskola
S. C. U. lat senatus consultum ulti
mum ’végső szenátusi határozat’ 
(szükségállapot)
SCV ol Stato della Citta Vaticano 
’Vatikánvárosi Állam’
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S. C. V. ol Stato della Cittä Vaticano 
’Vatikánvárosi Állam’
SCW ang Malmö Aviation/Malmoe 
Aviation (svéd légitársaság)
SCX ang Sun Country Airlines (ame
rikai légitársaság)
s. d. ang safe deposit ’bankbetét’ ♦ ang 
several dates ’különböző időpontok’ ♦ 
fr  sans date ’évszám nélkül’ ♦ lat salu- 
tem dicit ’üdvözöl’ ♦ lat sine die ’nap 
nélkül’ ♦ ném sieh(e) dort ’lásd ott’ 
s/d fr  sur demande ’kérésére’
SD gk Szváziföld ♦ ang standard de
viation ’szórás’ ♦ ang nyomd solid den
sity ’tónusdenzitás’ ♦ ném tört Sicher
heitsdienst ’biztonsági szolgálat’
S. D .földr South Dakota ’Dél-Dako
ta’ (USA) ♦ ang short delivery ’hiá
nyos szállítás’ ♦ ang State Department 
(amerikai külügyminisztérium)
SDA ném Schweizerische Depeschen
agentur AG ’Svájci Távirati Ügynök
ség’ -> ATS
Sd.-Ausg. ném Sonderausgabe ’külön
kiadás’
SDB lat Societas Salesiana Sancti 
Ioannis Don Bosco (szaléziek) ♦ szb 
Sluzba Drzavne Bezbednosti ’Állami 
Biztonsági Szolgálat’ 
s. d. d. ang közg store-door delivery 
’raktárig történő szállítás’
SDD val szudáni dinár 
SDDS ang inf Sony dynamic digital 
sound ’Sony dinamikus digitális 
hang’
SDE ang Sóder Air (finn légitársaság) 
sdf [SDF]/r sauf dimanches et fétes 
’vasárnapok és ünnepnapok kivételével’ 
sdg. ang siding ’iparvágány’
S. D. G. lat Soli Deo Gloria ’egyedül 
Istennek legyen dicsőség’ ♦ lat tört 
Soli Deo Gloria (református diákszer
vezet)

SDH ang inf synchronous digital hie
rarchy ’szinkrón digitális hierarchia’ 
SDI ang inf selective dissemination of 
information ’szelektív témafigyelés’ ♦ 
ang kát Strategic Defense Initiative 
’stratégiai védelmi kezdeményezés’ 
SDK ang inf system development kit 
’rendszerfejlesztő készlet’ ♦ ang inf 
softver development kit ’szoftverfej
lesztő készlet’
SDKU szik Slovenská Demokratická 
a Krest’nská Úniá ’Szlovák Demokra
tikus és Keresztény Unió’ (szlovák po
litikai párt)
SDL ang inf specification and 
description language ’specifikációs 
és leíró nyelv’
SDLC ang inf synchronous data link 
control ’szinkrón adatkapcsolat
vezérlés’
SDLP ang Social Democratic and La
bour Party ’Szociáldemokrata és 
Munkáspárt’ (északír politikai párt) 
SDM ang Russia State Transport 
Company (orosz légitársaság) ♦ ang inf 
space division multiplexing ’terület
felosztáson alapuló multiplexelés’ 
SDME Sipos Domokos Művelődési 
Egyesület ♦ ang speed and distance 
measuring equipment ’menetsebessé
get és megtett távolságot mérő készü
lék’
S. d. N.fr Société des Nations ’Nép- 
szövetség’ -» Népsz. 
s. d. n. 1 .fr sans date, ni lieu ’keltezés 
és hely nélkül’
SDO ang Air Santo Domingo (domi
nikai légitársaság)
SDP ang Social Democratic Party 
’Szociáldemokrata Párt’ (brit politikai 
párt) ♦ hor Socijaldemokratska Partija 
Hravtske ’Horvátország Szociálde
mokrata Pártja’ ♦ lat Sorores de Divi-
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na Providentia ’Isteni Gondviselés 
Nővérei’ ♦ ném Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands ’Németország 
Szociáldemokrata Pártja’ ♦ ném cég 
Steyr-Daimler-Puch AG 
SDR ang City Airline (svéd légitársa
ság) ♦ ang közg special drawing rights 
’különleges lehívási jogok’ (a Nemzet
közi Valutaalap elszámolási egysége)
♦ lat Sorores a Divino Redemptore 
’Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek’
♦ ném cég Süddeutscher Rundfunk 
(német rádió- és televíziós társaság) 
SDRAM ang inf synchronous DRAM 
’szinkrón DRAM’
SDS ang inf satellite data service ’mű
holdas adatszolgáltatás’ ♦ lat Societas 
Divini Salvatoris (salvatoriánusok) 
SDSL ang inf symmetric digital sub
scriber line ’szimmetrikus digitális 
előfizetői vonal’
SDSZ Sütőipari Dolgozók Szakszer
vezete
SDT fr  service de traduction ’fordító
szolgálat’
SDTV ang inf standard definition te
levision ’szabványfelbontású televí
zió’
SDU ang inf service data unit ’szolgá
lati adategység’
SDV lat Societas Divinarum Vocatio- 
num ’Isteni Hivatások Társasága’ 
SDY ang Island Express (amerikai lé
gitársaság)
Sdz ném Sonderzug ’különvonat’
Se vegyj szelén
s. e. lat salvo errore ’tévedések fenn
tartásával’
sle [S/E] ang stock exchange ’tőzsde’ 
SE Semmelweis Egyetem ♦ sport 
sportegyesület ♦ sport sportegylet ♦ ang 
South-East ’délkelet’ ♦ ang statute for 
European company ’európai rész

vénytársaság statútuma’ ♦ ném Son- 
dereigentum ’különleges tulajdon’
S/E -» s/e [S/E]
S. E. & O. ang save errors and omis
sions ’tévedések és kihagyások fenn
tartásával’
s. e. & o. lat salvo errore et omissione 
’tévedések és kihagyások fenntartásá
val’
SEA ang Single European Act ’Egy
séges Európai Okmány’ -* EEO 
SE AOK Semmelweis Egyetem Álta
lános Orvostudományi Kar 
SEAQ ang közg stock exchange auto
mated quotation service ’automatizált 
értékpapír-kereskedelmi rendszer’ 
SEAT sp cég Sociedad Espanola de 
Automobiles Truisticos (spanyol 
autógyártó cég)
SEATO ang South-East Asia Treaty 
Organization ’Délkelet-ázsiai Szerző
dés Szervezete’
seb. sebészet, sebészeti ♦ lat sebum 
’faggyú’
sec [s] lat secundum ’másodperc’
sec. ang secretary ’titkár’ ♦ ang secu
rity ’biztonság’ ♦ ol secolo ’évszázad’ 
sec. -» sect, [sec.]
SEC ang Securities and Exchange 
Commission ’Értékpapír- és Tőzsde
felügyeleti Bizottság’ (USA)
SECAM fr  séquentiel couleur ä mé
rnöke (színes televíziós kódolási 
rendszer)
SECI ang South-East European Coo
peration Initiative ’Délkelet-európai 
Együttműködési Kezdeményezés’ 
SecOP ang security operating proce
dures ’biztonsági üzemeltetési eljárá
sok’
SECOR ang secquential collation of 
range (amerikai katonai navigációs 
műholdtípus)
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sec. leg. lat secundum legem ’a tör
vénynek megfelelően’ 
sec. reg. lat secundum regulám ’a sza
bálynak megfelelően’ 
sect.yf section ’szakasz’ 
sect, [sec] ang section ’szakasz’
SED ném tört Sozialistische Einheits
partei Deutschlands ’Német Szocia
lista Egységpárt’ (az NDK kommu
nista pártja) -> NSZEP 
SEEAE közg saját előállítású eszkö
zök aktivált értéke 
SEED ang közg system for exhange 
of excise data ’jövedéki adatcsere
rendszer’
SE EFK Semmelweis Egyetem Egész
ségügyi Főiskolai Kar 
SEER ang cím Slavonic and East 
European Review
s. e. et o. lat salvo errore et omissione 
’tévedések és kihagyások fenntartásá
val’
Sefag cég Somogy Megyei Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság 
SE FOK Semmelweis Egyetem Fog
orvos-tudományi Kar 
SEG ang közg socio-economic grade 
’társadalmi-gazdasági fokozat’ 
segédszerk. segédszerkesztő, segéd- 
szerkesztői
segm. lat segmentum ’szelet’
SE GYTK Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
SEH ang inf structured exception 
handling ’strukturált kivételkezelés’ 
SEK ang Salaam Express Air Services 
(kenyai légitársaság) ♦ val svéd korona 
SEKI sport tört Sportvezető- és Edző
képző Intézet
Sekr. ném Sekretär ’titkár’ ♦ ném Sek
retärin ’titkárnő’
sei. sport selejtező ♦ ang selected ’válo
gatott’ ♦ ang selection ’válogatás’

SEL ang Scouts Esperanto League 
’Eszperantó Cserkészliga’ ♦ eszp Skol- 
ta Esperantista Ligo ’Eszperantó 
Cserkészliga’
SELA sp Sistema Económica Latino- 
americana ’Latin-amerikai Gazdasági 
Rendszer’
selbst, ném selbständig ’önálló’ 
sem. lat semen ’mag’
SEM ang scanning electron micro
scope ’pásztázó elektronmikroszkóp’ 
sémát, sematikus, sematizmus 
sémi. semleges, semlegesen 
SEN orsz Szenegál
senkr. ném senkrecht ’függőleges, me
rőleges’
s. e. o. o.fr sauf erreurs ou omissions 
’tévedések és kihagyások fenntartásá
val’
sep. lat separatum ’különnyomat’ 
SEPG ang inf software engineering 
process group ’szofverfejlesztő csoport’ 
sepn. ang separation ’elkülönítés’ 
SEPP ang inf software engineering for 
parallel processing ’szoftvertervezés 
párhuzamos feldolgozáshoz’
sept.fr  septembre ’szeptember’
Sept, ang September ’szeptember’ ♦ 
ném September ’szeptember’
seq. lat sequens ’következő’ 
seqq. lat sequentes ’következők’
ser. ang series ’sorozat’ ♦ lat orv serum 
’szérum’
sér. sport sérülés ♦ fr  série ’sorozat’ 
sér. m. f. sport sérülés miatt feladta 
Ser kém szerin ♦ lat csili Serpens 
’Kígyó’
SER sp Aero California (mexikói légi-
társaság)
serd. serdülő
Sernevál cég tört Sertésnevelő Vállalat 
SES ang School of Economic Studies 
(a Számaik Rt. gazdasági iskolája)
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SESE ang inf satellite earth station 
equipment ’műholdas földiállomás-
egység’
SESN ang inf satellite earth station 
network ’műholdas földiállomás- 
hálózat’
sess. ang session ’ülésszak’ 
set. ol settembre ’szeptember’
SET SAETA (ecuadori légitársaság) 
SET [SETP] ang inf secure electro
nics transactions protocol ’biztonsági 
elektronikus tranzakciós protokoll’ 
SETI ang search for extra-terrestrial 
intelligence ’földön kívüli értelmes lé
nyek keresése’
SETK sugárzást értékelő-tájékoztató 
központ
SETP -> SET [SETP]
S. et S./r sain et sauf’egészen’
SE TSK Semmelweis Egyetem Test- 
nevelési és Sporttudományi Kar 
SEU ang Star Airlines (francia légi- 
társaság)
seu sim. lat seu similia ’vagy hasonló’ 
Sex lat csili Sextans ’Szextáns’
Sex. lat Sextus (név)
SEY orsz Seychelle-szigetek ♦ ang Air 
Seychelles (Seychelle-szigeteki légi- 
társaság)
sez. ol sezione ’részleg’ 
sffr  sauf ’kivéve’ 
sf [sfz] ol zene sforzato ’erősen’ 
s. f. lat sub finem ’a vége felé’
SF orv stabil faktor ♦ ang science fic
tion ’tudományos-fantasztikus’ ♦ gael 
Sinn Fáin ’Mi Magunk’ (ír politikai 
párt) ♦ lat Filii Sacrae Familiae ’Szent 
Család Fiai’
S. F.földr San Francisco (USA)
SFAC sport Soproni Futball és Atléti
kai Club
SFB ang Air Sofia (bolgár légitársa
ság)

SFC ang in f system file checker ’rend
szerfájl-ellenőrző’
SFD ang in f starting frame delimiter 
’indítókeret-határoló’
SFH közg standard fedezeti hozzájá
rulás
SFI fr  Société Financiére Internatio
nale ’Nemzetközi Pénzügyi Társaság’ 
-> IFC
SFIO fr  tört Section Franqaise de l’In- 
ternationale Ouvriére (francia szociál
demokrata párt)
SFm ném Schichtfestmeter (tömeg
mértékegység, kb. 0,7-0,8 m3)
SFM lat Societas Scarborensis pro 
Missionibus ad Exteras Gentes (scar- 
borói missziós társaság)
SFN ang in f short file name ’rövid ál
lománynév’ ♦ ang inf single frequency 
network ’egyfrekvenciás hálózat’
SFO ang Serious Fraud Office ’Súlyos 
Visszaélések Elleni Hivatal’
SFOGsü Stockholms Fondbörs Ge
neralindex ’stockholmi általános tőzs
deindex’
SFOR ang kát stabilization force ’sta
bilizációs erő’
SFrc'a/ svájci frank 
SFR ang Safair (dél-afrikai légitársa
ság)
SFRI szb tört Sozijalistica Federativ- 
ne Republika Jugoslavia ’Jugoszláv 
Szövetségi Szocialista Köztársaság’
-> JSZSZK
SFU ang inf scheduler function unit
’funkcionális időzítőegység’
sg ang something ’valami’ ♦ ang nyelv
singular ’egyes szám’
s. g. ném so genannt ’úgynevezett’
Sg vegyj szíborgium
Sg. ném nyelv Singular ’egyes szám’
S. g. ném Sehr geehrte(r) ’igen tisztelt’ 
SG ang nyomd short grain ’kereszt-
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szálirányú papír’ ♦ ném közg Siche
rungsgeber ’biztosítékot adó’
S. G ./r sans garantie ’garancia nél
kül’ ♦ lat salutis gratia ’a biztonság 
kedvéért’
S/G ang közg for the sake of guarantee 
’biztonság kedvéért’
SGA ang közg selling, general and ad
ministrativ cost ’értékesítési, általá
nos és igazgatási költségek’
SGB ném Schweizerischer Gewerk
schaftsbund ’Svájci Szakszervezeti 
Szövetség’ -> ÜSS
SGC ang Supreme Grand Champion 
’világbajnok’
SGCI fr  Secrétariat Général du Co
mité Ministérial ’a Miniszteri Bizott
ság Főtitkársága’ (francia kormánybi
zottság)
sgd ang signed ’aláírva’
SGD val szingapúri dollár 
SGDG fr  sans garantie du gouverne- 
ment ’a kormányzat által nem garan
tálva’
Sge lat csili Sagitta ’Nyíl’
SGK ang Skyward Aviation (kanadai
légitársaság)
sgl. ang single ’egyes’
SGM ang közg standard gross margin 
’standard fedezeti hozzájárulás’ 
SGML ang inf standard generalized 
markup language ’szabványos általá
nos jelölőnyelv’
SGNR fr  sans garantie ni responsabi-
lité ’felelősség és garancia nélkül’
SGOT orv szérum-glutaminsav-oxál-
ecetsav-transzamináz
SGP gk Szingapúr
SGPT orv szérum-glutaminsav-piro-
szőlősav-transzamináz
Sgr lat csili Sagittarius ’Nyilas’
sgt. sugárút
Sgt. ang kát sergeant ’őrmester’

SGW ang nyomd stone groundwood 
’kővel csiszolt’
SGY ang Skagway Air Service (ameri
kai légitársaság)
sh val shilling (régi brit váltópénz) ♦ 
mat sinus hyperbolicus ♦ ang inf 
Bourne-shell ’Bourne-parancsértel- 
mező’
sh. ang share ’részvény’ ♦ ang sheet 
’lap’
s. h. ném siehe hinten ’lásd a túlolda
lon’
Sh. - » Sash. [Sh.]
SH segélyhely ♦ cím Sapientia Huma
na ♦ földr Schleswig-Holstein (D) ♦ 
ang inf scanning head ’szkennelőfej’ 
SHA ang in f secure hash algorithm 
’biztonságos hashalgoritmus’ ♦ lat cím 
Scriptores Históriáé Augustae 
Shak. név William Shakespeare 
SHB sv cég Svenska Handelsbanken 
’Svéd Kereskedelmi Bank’
SHAPE ang kát Supreme Haedquar- 
ters Allied Powers in Europe ’Szövet
séges Hatalmak Európai Legfelső Fő
hadiszállása’
SHD ang Sahara Airlines (indiai légi- 
társaság)
SHEX -» S. & H. exct. [SHEX]
SHF ang super high frequency ’igen 
magas frekvencia’ 
shpg. ang shipping ’hajóállomány’ 
SHS ang orv swollen-head syndrome 
’duzzadtfej-betegség’ *szb tört Krel- 
jevina Srba, Hrvata i Slovenaca 
’Szerb-Horvát-Szlovén Királyság’ 
SHT ang British Airways Shuttle 
(brit légitársaság) 
shtg. ang közg shortage ’hiány’ 
SHTML ang inf server parsed hyper
text markup language (kiszolgálóol
dali beékeléseket tartalmazó HTML) 
S-HTTP ang inf secure hypertext



417 Simca

transfer protocol ’biztonságos hiper- 
text-átviteli protokoll’
SHU ang SAT Sakhalin Airlines 
(orosz légitársaság)
SHV ang közg shareholder value ’rész
vényesi érték’
Si vegyj szilícium
SI sport sportiskola ♦ ang kém soluble 
inorganics ’oldható szervetlen anya
gok’ ♦ ang Socialist International ’Szo
cialista Internacionálé’ ♦ ang Sons of 
Islam ’Iszlám Fiai’ ♦ ang System 
International of Units ’nemzetközi 
mértékegységrendszer’ ♦ ang inf 
single instruction stream ’egyszeres 
utasításfolyam’ ♦ ang jog statutory 
instrument ’jogszabály’ ♦ fr  Systeme 
International d’Unités ’nemzetközi 
mértékegységrendszer’
S. I. ang közg shipping instruction 
’szállítási utasítás’
SIA ang Singapore Airlines (szinga
púri légitársaság)
SIB ang Securities and Investments 
Board ’Értékpapír- és Befektetési Ta
nács’ ♦ ang SIAT Sibaviatrans (orosz 
légitársaság)
SIBOR ang közg Singapore Inter- 
Bank Offered Rate ’szingapúri bank
közi kamatláb’
SIC ang Air Sicilia (olasz légitársaság) 
♦ ang Schengen Implementation Con
vention ’Schengeni végrehajtási 
egyezmény’ -» SVE ♦ ang Standing 
Interpretation Committee ’Értelme
zési Állandó Bizottság’ 
sicc. lat siccus, siccatus ’száraz’
Sich. ném Sicherheit ’biztonság’ ♦ ném 
Sicherung ’biztosítás’
SID ang inf security identifier ’biz
tonsági azonosító’ ♦ ang nyomd solid 
ink density ’tónusdenzitás’ ♦ ném 
Sportinformationsdienst ’Sportinfor

mációs Szolgálat’ (német hírügynök
ség)
SIDAfir orv Syndrome Immuno- 
Déficitaire Acquis ’szerzett immun
hiányos tünetegyüttes’ - » AIDS 
SIDS ang sudden infant death synd
rome ’hirtelengyermekhalál-szind- 
róma’
Sieb. [Siebenb.] ném Siebenbürgen 
’Erdély’
Sieb. Qu. ném cím Siebenbürgische
Quartalschrift
sig. ang signature ’aláírás’
SIG ang chat signature ’aláírás’ ♦ ang 
inf special interest group ’különleges 
érdeklődésű csoport’
Siggraph ang inf special interest 
group on computer graphics ’külön
leges érdeklődésű csoport a számító- 
gépes grafika területén’ 
sig. mis. ang signature missing ’az 
aláírás hiányzik’
sign, lat signa ’jelezd’ ♦ ol signor ’úr’ 
sig. unk. ang signature unknown ’az 
aláírás ismeretlen’
SIH ang Skynet Airlines (ír légitársa
ság)
SIHF ang Slovak Ice Hockey Federa
tion ’Szlovák Jégkorongszövetség’ 
Sik.földr Siklós
SIKK sebesség, irányjelző, kézifék, 
körültekintés
sim. ang similar ’hasonló’ ♦ fir simi- 
laire ’hasonló’ ♦ lat similis ’hasonló’ 
SÍM cím Sarkadi Imre Művei ♦ ang 
Society for Information Management 
’Információs Menedzsment Társaság’ 
♦ ang kém selected ion monitoring 
’szelektált ionmegfigyelés’ ♦ ang inf 
subscriber identity module ’előfizető
azonosító modul’ (rádiótelefonok azo
nosító kártyája)
Simca fir Société Industrielle de Mé-
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canique et Carosserie Automobile 
(francia autógyár)
SIMD ang inf single-instruction, mul
tiple-data stream processing ’egy uta
sításfolyamos, több adatfolyamos fel
dolgozás’
SIMEX ang Singapore International 
Monetary Exchange ’Szingapúri 
Nemzetközi Határidős Tőzsde’
SIMG lat Societas Internationalis 
Medicináé Generalis ’Általános Orvo
sok Nemzetközi Társasága’
SIMM ang inf single inline memory 
module ’egyszeres belső memóriamodul’ 
sin lat mat sinus ’szinusz’
SIN orsz Szingapúr ♦ ang nyomd super 
improved newsprint ’javított minősé
gű újság’
sing. lat nyelv singularis ’egyes szám’ 
SINOSZ Siketek és Nagyothallók Or
szágos Szövetsége
SIÓ ang inf serial input/output ’soros 
bemenet/kimenet’
SIP ang inf single inline package ’egy
szerű beépített csomag’ ♦ sv Svensk 
Internationella Pressbyran (svéd hír- 
ügynökség)
Sipo ném tört Sicherheitspolizei ’Biz
tonsági Rendőrség’
SIPP ang inf single inline pinned 
package ’egyszerű beépített érint
kezőlábas csomag’
SIPRI ang Stockholm International 
Peace Research Institute ’Stockholmi 
Nemzetközi Békekutató Intézet’
SIS ang Schengen Information Sys
tem ’schengeni információs rendszer’ 
♦ ang tört Secret Intelligence Service 
’Titkos Hírszerző Szolgálat’ *sv Stan- 
dardiseringskommissionen i Sverige 
’Svéd Szabványügyi Bizottság’
SISO ang inf serial in serial out ’soros 
bevitel, soros kivitel’

s. i. t. ang közg storage in transit ’táro
lás szállítás közben’ 
s. í. t. és így tovább 
SIT SITA (belga légitársaság) ♦ val 
szlovén tolár
S ÍT  A  szik Slovenská Informacná 
Tlacová Agentúra (szlovák hírügy
nökség)
SITC ang Standard International 
Trade Classification ’standard nem
zetközi kereskedelmi osztályozás’ *fr 
Société Internationale de Transfusion 
Sanguine ’Nemzetközi Vértranszfú
ziós Társaság’
SITCOM ang situation comedy ’szi
tuációs komédia’
sit. rep. ang situation report ’helyzet- 
jelentés’
SJ sv Statens Järnvägar ’Államvas
utak’ (svéd vasúttársaság)
SJ [S. J ] lat Societas Jesu ’Jézus Tár
sasága (a jezsuita rend)
SJC lat Societas Iesu Cordis ’Jézus
Szíve Társaság’
sk. és a következő
s. k. saját kezével, saját kezűleg
-> m. p. ♦ saját közlés
SK Seger Kúp (tűzállósági fokmérő) ♦
gk Szlovákia ♦ orv sztreptokináz ♦ ram
’adás vége’ ♦ sport sportkör
S.K. cím Sarló és Kalapács
SK8 ang chat skate ’gördeszka’
SKCH ang Slovakian Champion 
’szlovák champion’
SKD ang semi-knocked down ’félig 
szétszerelve’
SKF sv cég Svenska Kullagerfabriken 
(svéd golyóscsapágygyár)
SKH chat semmi közöd hozzá ♦ chat 
sajtos kenyér hagymával ♦ chat sonkás 
kenyér hagymával
SKI ang TCI Skyking (Turks- és Cai- 
cos-szigeteki légitársaság)
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SKIK Somogyi Kereskedelmi és Ipar
kamara
SKJ szb tört Savez Kommunista Jugo- 
slavije ’Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége’ JKSZ 
skk. és a következők 
SKK val szlovák korona ♦ ném tört 
Sowjetische Kontrollkommission 
’Szovjet Ellenőrző Bizottság’
SKN orsz Saint Kitts és Nevis 
SKP Spanyol Kommunista Párt ♦ finn 
Suomen Kommunistinen Puolue 
’Finn Kommunista Párt’
SKr val svéd korona 
sks ang seeks ’keres’
SKS ang kát satellite killer system 
’műhold-megsemmisítő rendszer’ 
SKSE sport Salgótarjáni Kohász 
Sportegyesület
SKU ang Sky Service (chilei légitársa
ság)
SKU cég tört Salgótarjáni Kohászati 
Üzemek
SKW ang Delta Connection/United 
Express/Skywest Airlines (amerikai 
légitársaság)
SKX ang Skyways (svéd légitársaság) 
SKY ang Skymark Airlines (japán lé
gitársaság)
s. l.fr sans lieu ’hely nélkül’ ♦ lat sine 
loco ’hely nélkül’
SL kém szilikon
SL [S/L] ang salvage loss ’mentési 
kár’
SLA ang Sierra National Airlines 
(Sierra Leone-i légitársaság) 
s. 1. a. n. lat sine loco, anno, vei nomi
ne ’hely-, év- és névmegjelölés nélkül’ 
SLB gk Salamon-szigetek 
SLBM ang kát sea-launched ballistic 
missile ’tengeri indítású ballisztikus 
rakéta’
SLCM ang kát sea-launched cruise

missile ’tengeri indítású robotrepülő- 
gép’
síd. ang sealed ’lepecsételve’
SLD ang Social and Liberal Democ
rats ’Szociális és Liberális Demokra
ták’ (brit politikai párt) ♦ len Sojusz 
Lewicy Demokratycznej ’Baloldali 
Demokratikus Szövetség’ (lengyel po
litikai párt)
SLE orsz Sierra Leone 
slelk. segédlelkész 
SLENA ang Sierra Leone News 
Agency (Sierra Leone-i hírügynökség) 
SLI sp Aerolitoral (mexikói légitársa
ság)
SLIM ang simpler legislation for the 
internal market ’hatósági ellenőrzés 
lehető legnagyobb mértékű egyszerű
sítése’
SLIP ang inf serial line internet pro
tocol ’soros internetprotokoir 
SLK ang SilkAir (szingapúri légitár
saság)
SLL val Sierra Leone-i leone ♦ ang 
SkyWest Airlines (ausztrál légitársa
ság) ♦ ang Slovak Airlines (szlovák lé
gitársaság)
SLM ang Surinam Airways (suri- 
name-i légitársaság) 
s. 1. n. d.fr sans lieu ni date ’hely és 
évszám nélkül’
SLOgß Szlovénia törsz Szlovénia 
Slov. Lit. szik cím Slovenská Litera- 
tura
Slov. Nov. szik cím Slovenské Noviny 
Slov. Phl. szik cím Slovenské Pohlady 
SLS szlovén Slovenská Ljudska 
Stranka ’Szlovén Néppárt’
SLSI ang inf super large scale integra
tion ’igen nagyfokú integráltság’
SLV ang satellite launch vehicle ’mű
holdindító jármű’ ♦ lat cím Supplex 
Libellus Valachorum
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sm ném Seemeile ’tengeri mérföld’ 
sm. segédmunkás ♦ sugármentesítés 
s. m. ol zene sinistra manó ’bal kézzel’ 
Sm vegyi szamárium 
SM Siemens-Martin (pl. kemencék, 
acélok) ♦ lat Societas Mariae (maria- 
nisták) ♦ lat Societas Missionum ’Szo
ciális Missziótársulat’ ♦ lat orv sclero
sis multiplex ’sokgócú keményedés’
S. M ./r Sa Majesté ’őfelsége’ ♦ ném 
Seine Majestät ’őfelsége’ ♦ ol Sua 
Maesta ’őfelsége’
♦ sp Su Magestad ’őfelsége’
SMA ném tört Sowjetische Militärad
ministration ’szovjet katonai admi
nisztráció’
SMAD ném tört Sowjetische Militär
administration in Deutschland ’né
metországi szovjet katonai adminiszt
ráció’
SMAFC sport Soproni Műegyetemi 
Atlétikai és Football Club 
SMART ang inf self-monitoring ana
lysis and reporting technology ’ön
megfigyelő, elemző és jelentéskészítő 
technológia’ ♦ ang orv sperm micro 
aspiration retrieval technique ’termé
kenyítőképes spermiumok sebészi 
úton való nyerése’
SMB ang inf server message block ’ki
szolgálói üzenetblokk’ ♦ lat Societas 
Missionum Exterarum de Betlehem 
in Helvetia ’Svájci Betlehemita Misz- 
sziós Társaság’
SMBs ang közg small and medium- 
sized businesses ’kis- és középvállal
kozások’ -> KKV
SMC ang Santa Monica College ’San
ta Monica Főiskola’
SMCs ang közg small and medium- 
sized companies ’kis- és középvállala
tok’ -> KKV
SMDS ang inf switched multimegabit

data services ’kapcsolt sokbites adat
szolgáltatás’
SMEgk Suriname ♦ fr Systeme Mo- 
nétaire Européen ’Európai Monetáris 
Rendszer’ -> EMS -> EWS 
SMEs ang közg small and medium- 
sized enterprises ’kis- és középvállal
kozások’ -* KKV 
SMG ang közg slow moving goods 
’lassan mozgó áruk’
SMH ném Schnelle Medizinische 
Hilfe (mentőszolgálat)
SMI Swiss Market Index ’svájci piaci 
tőzsdeindex’
SMIG fr Salaire Minimum Interpro- 
fessionnel Garanti (törvényileg bizto
sított legkisebb munkabér)
S/MIME ang inf secure/multipurpose 
internet mail extension ’biztonságos/ 
többcélú internetes levelezési kiter
jesztés’
SMIP ang inf strategic management 
information plan ’stratégiai vezetési 
információs terv’
SMIS ang Society for Management 
Information Systems ’Vezető Infor
mációs Rendszerek Társasága’
SMK szik Strana Madarskej Koalície 
’Magyar Koalíció Pártja’ (politikai 
párt Szlovákiában) -* MKP 
SMKP segédmotor-kerékpár 
SMM lat Societas Mariae Montforta- 
na (montfortiánusok)
SMMM lat Sorores Beatae Mariae 
Virginis Matris Misericordiae ’Irgal
mas Szűz Nővérei’
SMOW ang standard mean ocean wa
ter ’standard átlagos óceánvíz’
SMP ang inf symmetric multipro
cessing ’szimmetrikus multiprocesz- 
szálás’
SMR lat Societas Mariae Reparatricis 
’Mária Reparatrix Nővérek’
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smorz. ol zene smorzando ’fokozato
san halkulva’
SMOSZ Svédországi Magyarok Or
szágos Szövetsége 
SMR orsz San Marino 
SMRFK Somogy Megyei Rendőr
főkapitányság
S. M. S. ném Seine Majestät Schiff 
’őfelsége hadihajója’
SMS ang short messaging system ’rö- 
vidüzenet-küldő rendszer’
SMSJ lat Societas Missionariorum 
Sancti Joseph de Mill Hill ’Mill Hill-i 
Szent József Missziós Társulat’ 
SMSM lat Societas Mariae pro Edu- 
catione Surdorum et Mutorum ’Mária 
Siketnémákat Nevelő Társasága’
SMT ang inf surface mount techno
logy ’felületszerelés’
SMTP ang inf simple mail transfer 
protocol ’egyszerű levéltovábbító pro
tokoll’
SMV ném tört Sowjetische Militär
verwaltung ’szovjet katonai közigaz
gatás’
SMVK Somogy Megyei Vállalkozási 
Központ
SMX Alitalia Express (olasz légitár
saság)
SMY ang csili solar maximum year 
’leghosszabb napév’
Sn vegyj ón (stannum) 
sn. nyelv semleges nem 
s. n. lat sine nomine ’név nélkül’ 
s/n [S/N] ang serial number ’sorozat
szám’ ♦ ang shipping note ’hajófuvar- 
levél’
SN gk Szenegál ♦ ném Schweizerische 
Norm ’svájci szabvány’
SNA ang közg system of national ac
counts ’nemzetgazdasági számlarend- 
szer’ ♦ ang inf systems network archi
tecture ’rendszerhálózati architektúra’

♦ hol Surinaams Nieuws Agentschap 
(suriname-i hírügynökség)
SNAP ang inf subnetwork access 
protocol ’mellékhálózat-elérési pro
tokoll’
SNB ang Sterling European Airlines 
(dán légitársaság) ♦ ang közg sellers no 
buyers ’csak eladók, vásárlók nélkül 
-> BNS ♦ ném Schweizerische Natio
nalbank ’Svájci Nemzeti Bank’
- » BNS
SNC ang Air Cargo Carriers (ameri
kai légitársaság)
SNCB fr Société Nationale des Che- 
mins de Fér Beiges ’Belga Nemzeti 
Vasúttársaság’
SNCF/r Société Nationale des Che- 
mins de Fér Frangais ’Francia Nem
zeti Vasúttársaság’
SNCFR rom Societatea Najionalá a 
Cäilor Ferate Romane ’Román Nem
zeti Vasúttársaság’
SND lat Sorores Nostrae Dominae 
’Notre Dame de Sion Nővérei’
Sng.földr Singapore ’Szingapúr’
SNG ang Air Senegal International 
(szenegáli légitársaság)
SNIF ang summary notification in
formation format ’összefoglaló adat- 
bejelentő formanyomtatvány’
SNIG ang közg sustainable non-infla- 
tionary growth ’tartós nem inflációs 
növekedés’
SNJ ang Skynet Asia Airways (japán 
légitársaság)
SNMP ang inf simple network ma
nagement protocol ’egyszerű hálózat- 
kezelő protokoll’
SNOB lat sine nobilitate ’nemesség 
nélküli’
SNOBOL ang inf String-oriented 
Symbolic Language ’Szövegorientált 
Szimbolikus Nyelv’
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SNP ang Scottish National Party 
’Skót Nemzeti Párt’
Snr ang senior ’idősb’
SNS szik Slovenská Národná Strana 
’Szlovák Nemzeti Párt’
SNV cég tört Sóértékesítő Nemzeti 
Vállalat
s. o. ném sieh(e) oben ’lásd fent’ ♦ lat 
sine obligo ’kötelezettség nélkül’
So. ném Sonntag ’vasárnap’
So. —> Ssár [So.]
SO gk Szomália ♦ ném Südost(en) 
’délkelet’
S/O ang shipowner ’hajótulajdonos’ 
SOA ang start of authority ’hatáskör 
kezdőpontja’
SOAP ang inf simple object access 
protocol ’egyszerű objektum-hozzáfé
rési protokoll’
SOAS ang School of Oriental and 
African Studies ’Keleti és Afrikai Ta
nulmányok Főiskolája’
SOB ang chat son of a bitch ’csirke
fogó, kurvapecér’
soc. ang society ’társadalom, társaság’ 
♦ fr société ’társaság’ ♦ ol societá 
’társaság’ ♦ sp sociedad ’társaság’ 
SOCAL ang cég Standard Oil Com
pany of California 
SocGen fr cég Société Générale 
SOCist lat Sacer Ordo Cisterciensis 
(ciszterciek rendje)
SÓD ang inf serial output data ’soros 
kimenő adat’
SOE ang Special Operations Execu
tive (brit titkosszolgálat) ♦ ang közg 
state owned enterprise ’állami vállalat’ 
sof. ném sofort ’azonnal’
SOF ném cím Südostforschungen 
SOFA ang kát Status of Forces Agree
ment (NATO-csapatok külföldi állo- 
másoztatásának feltételeiről szóló 
egyezmény)

sog. ném sogenannt ’úgynevezett’ 
SOGAT ang Society of Graphical and 
Allied Trades ’Grafikai és Kapcsolódó 
Iparágak Társasága’
SOHO ang small office, home office 
’kis iroda, otthoni iroda’ ♦ ang solar 
and heliospheric observatory (a nap
jelenségek megfigyelésére felbocsátott 
űrszonda)
SOI Soproni Óvónőképző Intézet ♦ 
ang scale of integration ’integráltsági 
fok’ ♦ ang inf silicon on insulator ’szi
lícium a szigetelőn’
Sokf. cím Sokféle
soksz. sokszorosítás, sokszorosította 
sol. ang solution ’megoldás’ ♦ lat so- 
lutum ’oldat’
SOL orsz Salamon-szigetek ♦ ang So
lomon Airlines (Salamon-szigeteki 
légitársaság)
Som. cím Somogy
SOM orsz Szomália ♦ ang inf start of 
message ’üzenet kezdete’ ♦ ang inf 
system object model ’rendszerobjek- 
tum-modeir
SOMA ang sulphur oxides manage
ment area ’kén-oxidok kezelési terü
lete’
Som. Hon. cím Somogyi Honismeret 
Som. Hon. Hír. cím Somogyi Honis
mereti Híradó 
Som. írás cím Somogyi írás 
SOMIT Svédországi Magyar Ifjak 
Társasága
SOMKL Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
somm./r sommaire ’összefoglalás’ 
Som. Sz. cím Somogyi Szemle 
Som. m. Somogy megye 
Som. M. Kvt. Evk. cím Somogy Me
gyei Könyvtár Évkönyve 
SONET ang inf synchronous optical 
network ’szinkron optikai hálózat’
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SONNA ang Somali National News 
Agency (Szomáliái hírügynökség) 
SOO ang Southern Air (amerikai légi- 
társaság)
SOP ang sector operational prog
ramme ’szektorális operatív program’ 
♦ ang standard operating procedure 
’szabványos működési eljárás’ 
Sopacnews ang South Pacific News 
Service (új-zélandi hírügynökség) 
Sopr. N. dm Soproni Napló 
Sopr. Sz. dm Soproni Szemle 
sor. sorozat
s. o. r. [SoR] ang közg sale or return 
’vételkényszer nélküli eladás’
SorDS lat Sorores Divini Salvatoris 
’Salvator Nővérek’
Sors. dm Sorsunk
SOS val Szomáliái shilling ♦ ang kém 
silicon on sapphire ’zafíron szilícium’ 
S. O. S. ang Save our souls! ’Mentsé
tek meg lelkeinket!’ 
sosp. ol zene sospirando ’felsóhajtva’ 
sóst. ol zene sostenuto ’kimérten, 
kitartottan’
SOSZ sport Sportegyesületek Orszá
gos Szövetsége
SOTE tört Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem
SOV ang Saravia Saratov Airlines 
(orosz légitársaság)
Soweto földr South West Township 
(ZA) (Johannesburg egyik kerülete) 
SOXOR chat sokszor 
sőv. segédőrsvezető 
sp ang space ’szóköz’ ♦ ang közg start
ing price ’nyitó ár’
sp. spanyol ♦ sport ♦ sportnyelv, sport
nyelvi
sp. [spec.] lat species ’faj’
s. p ./r  sans prix ’ár nélkül’
s/p fr sur préavis ’előzetes értesítésre’
Sp. földr Sárospatak ♦ ném Spalte ’hasáb’

SP ang inf switching point ’kapcsolati 
pont’ ♦ lat Ordo Clericorum Regula- 
rium Pauperum Matris Dei Schola- 
rum Piarum (piaristák) ♦ ném Sozial
demokratische Partei ’Svájci Szociál
demokrata Párt’
S. P. ang közg sample post ’postai áru
minta-küldemény’ ♦ fr Saint-Pére 
’Szentatya’ ♦ fr közg suspension de 
paiement ’a kifizetés felfüggesztése’
S. p. A. ol Societá per Azioni ’korlá
tolt felelősségű társaság’ -» Corp.
—> GmbH. —> Inc. —> Kft. —> Ltd. 

plc —> SARL
SPA ang special protection area ’kü
lönleges madárvédelmi terület’
SPAI ang Screen Printing Association 
International ’Szitanyomtatók Nem
zetközi Szövetsége’
SPARC ang inf scalable processor ar
chitecture ’átszabható processzor
architektúra’
spars, lat orv sparsorium ’hintőpor’ 
SpB ném Sparbuch ’takarékkönyv’ ♦ 
ném Sparkassenbuch ’takarékbetét
könyv’
SPC ang statistical process control 
’statisztikai folyamatszabályozás’ 
SPCA ang Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals (brit állatvédő 
egyesület)
SPD ang spectral power distribution 
’spektrális teljesítményeloszlás’ ♦ ném 
Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands ’Németország Szociáldemokrata 
Pártja’
SPDL ang inf standard page descrip
tion language ’standard oldalleíró 
nyelv’
SPE ang cég Sony Pictures Entertain
ment
spec, speciális ♦ ang special ’különle
ges’ ♦ lat speciatim ’sajátos értelemben’
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spec. -» sp. [spec.]
spéc./r spécial ’külön’ ♦ fir spéciale- 
ment ’főként’
specif, ang specifically ’különösen’ 
spec’ing ang specifying ’megválasztás’ 
spec. koll. speciális kollégium 
specs, ang specifications ’specifiká
ciók, részletezések’
Spect. lat tört Spectabilis ’tekintetes’ 
Sped, ném Spediteur ’szállítmányozó’ 
spez. ném speziell ’különleges’ 
spf. ném superfein ’nagyon finom’ 
SPF ang South-Pacific Forum ’Dél- 
csendes-óceáni Fórum’ ♦ ang specific 
pathogen free ’adott kórokozóktól 
mentes’
Sp. Fűz. cím Sárospataki Füzetek 
sph ang nyomd sheets per hour ’ív/óra’ 
SPI Swiss Performance Index ’svájci 
részvényindex’ ♦ ang inf stateful pac
ket inspection ’állapotátmenetes cso
magfigyelés’ ♦ ang nyomd sheetfed pa
per identifiers ’vonalkód az ívtartókon’ 
Sp. Ifj. Közi. cím Sárospataki Ifjúsági 
Közlöny
spir. lat spiritus ’szesz’ 
spirit, spirituális
SPJ ang Air Service (macedóniai légi- 
társaság)
SpK ném Sparkasse ’takarékpénztár’ 
SPKL8R ang chat speak later ’később 
beszélünk’
s. p. 1. lat sine prole legitima ’törvé
nyes utód nélkül’
Sp. L. cím Sárospataki Lapok 
SPL angpszich sound pressure level 
’hangnyomásszint’ 
s. p. m. lat sine prole mascula ’férfi 
utód nélkül’
SPM ang Air Saint-Pierre (francia lé
gitársaság)
SPO ang senior programme officer 
’programfelelős tisztviselő’ ♦ szh Srpski

Pokret Obnove ’Szerb Megújhodási 
Mozgalom’ (szerb politikai párt) 
spons. ang sponsored ’támogatott’ 
SPÖ ném Sozialdemokratische Partei 
Österreichs ’Osztrák Szociáldemokra
ta Párt’ (osztrák politikai párt) 
spp. segédpüspök, segédpüspöki 
SPQR [S. P. Q. R.] lat Senatus Popu- 
lusque Romanus ’a szenátus és a ró
mai nép’
s. p. r. lat sub petitioné reemissionis 
’visszaküldési kéréssel’
Sp. Ref. L. cím Sárospataki Reformá
tus Lapok
Sprint ang Strategie Programme for 
Innovation and Technology Transfer 
’Innovációs és Technológiai Transzfer 
Stratégiai Program’
SPS ném Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz ’Svájci Szociáldemokrata 
Párt’ —> PSS ♦ szb Socijalisticka Parti
ja Srbije ’Szerb Szocialista Párt’
SPSS ang statistical package for 
social sciences ’statisztikai csomag 
a társadalomtudományokhoz’
SPX ang inf sequenced packet ex
change ’szekvenciális adatcsomag
csere’
sq. ang square ’tér, négyszög’ 
sq. lat sequente ’következő’
SQ ang inf scheduling quantum ’idő
zítési egység’
SQE ang inf signal quality error ’jel 
minőségének hibája’
SQK ném statistische Qualitätskont
rolle ’statisztikai minőség-ellenőrzés’ 
SQL ang inf structured query lan
guage ’strukturált lekérdező nyelv’ 
sqq. lat sequentes ’következők’
SQR ang Specific Quantitative 
Restrictions ’specifikus mennyiségi 
korlátozások’
SQUID ang orv superconducting
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quantum interference device ’mágne
ses enkefalográfia’ 
sr mat szteradián 
Sr vegyj stroncium 
Sr. ang senior ’idősb’ ♦ lat senior 
’idősb’ ♦ sp senor ’úr’
SR fr sans retard ’késedelem nélkül’ ♦ 
ném Sicherheitsrat ’Biztonsági Ta
nács’ -* BT -> CS -> SC ♦ ném jog 
Sachenrecht ’dologi jog’
Sra. sp senora ’asszony’
SRA nyomd (papírméret) ♦ lat Societas 
Reginae Apostolorom ’Apostolok Ki
rálynője Társaság’
SRÁC ang közg short-run average cost 
curve ’rövid távú átlagköltséggörbe’ 
SRAM ang inf static RAM ’statikus 
RAM’
SRAPI ang inf speech recognition 
application programming interface 
’beszédfelismerő alkalmazást progra
mozó felület’
SRBM ang kát short range ballistic 
missile ’rövid hatótávolságú balliszti
kus rakéta’
src. ang source ’forrás’
SRC ang Scientific Research Council 
’Természettudományos Kutatási Ta
nács’
s. r. c. c. ang strike, riots and civil com
motion ’sztrájk, zendülések és polgári 
zavargások’ (biztosítási kockázatok)
S. R. E. lat Sancta Romana Ecclesia 
’szent római egyház’
SRG val suriname-i gulden ♦ ném 
Schweizerische Radio- und Fernseh
gesellschaft ’Svájci Rádió- és Televí
ziótársaság’ -> SSR 
SRGP ang nyomd simple raster gra
phics package ’grafikai szabványkör
nyezet’
SRH ang Siem Reap Airways Inter
national (kambodzsai légitársaság)

SRI orsz Srí Lanka ♦ ang Stanford 
Research Institute ’Stanford Kutató- 
intézet ♦ ang ram sorry ’bocsánat’ ♦ 
rom Serviciul Román de Informajii 
’Román Információs Szolgálat’
SRI - » SRY [SRI]
SRJ ang Caucasus Airlines (grúz légi- 
társaság)
SRKL Sárospataki Református Kollé
gium Levéltára
SRL ang Swedline Express (svéd légi- 
társaság)
SRM ang specified risk material ’kü
lönleges kockázatot jelentő anyag’ 
SRQ ang South East Asian Airlines 
(Fülöp-szigeteki légitársaság)
SRS ang self retrain system (légzsák)
♦ szb Srpska Radikalna Stranka ’Szerb 
Radikális Párt’ -* SZRP
SRT ang Trans Asian Airlines (kazah 
légitársaság)
Srta. sp senorita ’kisasszony’
SRTA Sárospataki Református Teo
lógiai Akadémia
SRY [SRI] ang chat sorry ’bocsánat’ 
ss. ang sections ’szakaszok’ 
s. s. lat summa summarum ’összesen’ 
s. S. ném sieh(e) Seite ’lásd az oldalt’ 
SS ang Saints ’szentek’ ♦ ang single 
sided ’egyoldalas’ ♦ ang stainless steel 
’rozsdamentes acél’ ♦ ang Sunday 
School ’vasárnapi iskola’ ♦ ang inf ser
ver system ’kiszolgáló rendszer’ ♦ lat 
Societas Sulpitiensis (szulpiciánusok)
♦ lat Societas Sancti Francisci Salesii 
(szaléziek) ♦ ném tört Schutzstaffel 
’Védelmi Csapat’
SS. lat sanctissimus ’legszentebb’
S. S./r Saint-Siége ’Szentszék’ ♦ fr 
sans surtaxe ’illeték nélkül’ ♦ lat Spi
ritus Sanctus ’Szentlélek’
S. S. [S/S] ang same size ’azonos méret’ 
S/S ang steamship ’gőzhajó’



SSA 426

SSA anginf serial storage architecture 
’szekvenciális tárolási architektúra’ 
SSAE ang self-stamped addressed en
velope ’önmagának megcímzett és fel- 
bélyegzett boríték’
SSAP ang közg statement of standard 
accounting practice ’normál számvi
teli gyakorlat kézikönyve’
Ssár [So.]földr Soroksár 
SSATP chat sajttal, sonkával és ana
násszal töltött pulykamell 
SSBER orv sebészeti sürgősségi be
tegellátási részleg
SSC ang scientific steering committee 
’tudományos operatív bizottság’ ♦ ang 
selective safeguard clause ’szelektív 
védőzáradék’ ♦ lat Sorores Sanctae 
Cristianae ’Szent Krisztiána Nővérek’ 
S. S. C. lat servus servorum Domini 
’az Úr szolgáinak szolgája’
SSCC lat Congregatio Sacrorum Cor- 
dium Iesu et Mariae nec non adora- 
tionis perpetuae Sanctissimi Sacra- 
menti altaris ’Jézus és Mária Szent 
Szívének Örökimádás Kongregációja’ 
SSCI ang Social Science Citation In
dex ’társadalomtudományi idézettségi 
index’
SSD ang inf solid-state disk ’szilárd 
állapotú lemez’ ♦ lat Sorores Sanctae 
Dorotheae ’Dorottya Nővérek’ ♦ ném 
tört Staatssicherheitsdienst ’Állam
biztonsági Szolgálat’ (az NDK állam- 
védelmi szervezete) —> Stasi 
SSE lat Societas Patrum Sancti Ed- 
mundi Oblatorum Sancti Cordis Iesu 
et Immaculati Cordis Mariae (Szent 
Ödön papjai) ♦ lat Sorores Sanctae 
Elisabethae ’Erzsébet Nővérek’
SS et OO lat tört Status et Ordines 
’karok és rendek’ -> Kk. és Rk.
SSI ang inf small-scale integration 
’kismértékű integráltság’

SSJ lat Societas Missionariorum a 
Sancto Joseph (Szent József mexikói 
misszionáriusai)
SSL ang inf secure sockets layer ’biz
tonsági alréteg’
SSN ang social security number ’tár
sadalombiztosítási szám’
SSND lat Sorores Scholarum Nostrae 
Dominae (müncheni szegény iskola
nővérek)
SSO ang inf single sign-on ’bejelent
kezéskezelő’
SSP lat Pia Societas a Sancto Paulo 
Apostolo ’Szent Pál Jámbor Társa
sága’
SSPC lat Sodalitas Sancti Petri Cla- 
ver pro Missionibus Africanis ’Claver 
Szent Péter Társaság’
SSpS lat Congregatio Missionalis 
Servarum Spiritus Sancti (steyli misz- 
sziós nővérek)
SSR ang Sempati Air (indonéz légi- 
társaság) ♦ fr Société Suisse de Radio- 
diffusion et de Télévision ’Svájci Rá
dió- és Televíziótársaság’ - » SRG 
SSRC ang Social Scientific Research 
Council ’Társadalomtudományi Ku
tatási Tanács’
SSS lat Societas Sanctissimi Sacra- 
menti (eucharisztinusok)
SST ang supersonic transport ’szu
perszonikus közlekedés’
SSTF Sola Scriptura Teológiai Fő
iskola
s. sub rp. lat orv signa sub recipe ’je
löld a vény szerint’
SSV ang Skyservice Airlines (kanadai 
légitársaság)
SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudo
mányi Főiskola 
Sszgy.földr Sepsiszentgyörgy 
st. segédtiszt ♦ ang state ’állam’ ♦ ang 
stone (tömegmérték, 6,35 kg) ♦ ang jog
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Statute ’törvény, rendelet’ ♦ ném 
staatlich ’állami’ ♦ ol stanza ’szoba’ 
st. [ste.]/r saint ’szent’ 
s. t. ang same time ’ugyanabban az 
időben’
s-t ang közg short-term ’rövid lejáratú’ 
s.-t./r sous-titre ’alcím’
St fiz  stokes 
St [Ste]/r Saint ’szent’
St. ang Saint ’szent’ ♦ ang street ’utca’
♦ ném Sankt ’szent’ ♦ ném Steuer ’adó’
♦ ném Stück ’darab’
ST ang space telescope ’űrtávcső’ ♦ 
ang cím The Sunday Telegraph ♦ ang 
inf settling time ’beállási idő’
S. T. ang summer time ’nyári időszá
mítás’ ♦ lat salvo titulo ’a cím tiszte
letben tartásával’
StA. ném Staatsangehörigkeit ’állam- 
polgárság’
STA némpszich Subjektive Tätig
keitsanalyse ’szubjektív tevékenység
elemzés’ *szlv Slovenska Tiskovna 
Agencija (szlovén hírügynökség) 
STAB sv Svenska Töndsticks AB 
’Svéd Gyufaipari Rt.’
Stabex ang system for the stabiliza
tion of export earnings ’export árbe
vételek stabilizálási rendszere’ 
stacc. ol zene staccato ’szaggatottan’ 
St.-Amt ném Stadtamt ’városi hivatal’
♦ ném Staatsamt ’állami hivatal’ 
STANAG ang standardisation agree
ment ’szabványosítási egyezmény’ 
STAP ang Technical and Administ
rativ Support Programme ’Technikai 
és Adminisztratív Segélynyújtási 
Program’
START ang kai Strategie Arms Re
ductions Talks ’stratégiai fegyverkor
látozási tárgyalások’
Stasi —> SSD [Stasi] 
stat. statisztika, statisztikai

stat nasc. lat status nascendi ’születés 
állapota’
Stat. Sz. cím Statisztikai Szemle 
stb. és a többi 
stb. eff. s több efféle 
STB cseh tört Státní Bezpecnost ’Ál
lambiztonsági Szolgálat’ (csehszlovák 
államvédelmi szervezet)
S. T. B. [STB] ang Bachelor of Sacred 
Theology (főiskolai teológiai diploma) 
STC sport Salgótarjáni Torna Club ♦ 
ang sub-technical committee ’techni
kai bizottság’
Stckz. ném Stückzahl ’darabszám’
std. ang standard ’szabvány’
Std. ném Stunde ’óra’
STD val Saő Tómé és Príncipe-i dob
ra ♦ ang standard ’szabványos’
RTDE fir cím Revue Trimestrielle du
Droit Européen
STDI ang chat steady ’stabil’
ste. —> st. [ste.]
Sté fir société ’társaság’
STE ang inf signalling terminal ’jel
zési terminál’
STE A Stratégiai Tervezés Albizottság 
STECH ang Scientific, Technical and 
Economic for Fisheries ’Halászati 
Tudományos, Műszaki és Gazdasági 
Bizottság’
stent, ol zene stentando ’vontatottan’ 
STET ol cég Societá Finanziaria Te
lefonica per Azioni (olasz telefontár
saság)
St. Ex. ang Stock Exchange ’tőzsde’ 
Stf. ném Steuerfrei ’adómentes’ 
stg. ang storage ’raktározás’
STH ang chat something ’valami’ ♦ 
lat orv somatotrop hormon ’növeke
dési hormon’
STI ang scientific and technical 
information ’tudományos és műszaki 
információ’
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STIDC ang Scientific and Technical 
Information and Documentation 
Committee ’Tudományos és Műszaki 
Információs és Dokumentációs Bi
zottság’
stk. ang közg stock ’készlet’
STKAV saját termelésű készletek ál
lományváltozása
stl. ném staatlich ’állami’
STM ang scientific technical and me
dical ’tudományos-technikai és orvo
si’ ♦ ang short-term memory ’rövid 
távú emlékezet’ ♦ ang supplementary 
trade mechanism ’kereskedelmi ki
egyenlítő mechanizmus’ ♦ ang inf syn
chronous transport mode/module 
’szinkrón továbbítási mód/modul’ 
Stmk.földr Steiermark ’Stájerország’ 
STN ang ram station ’állomás’
STO fr  tört Service du Travail Obli- 
gatoire ’kötelező munkaszolgálat’ 
STOL ang short take-off and landing 
’fel- és leszállás rövid kifutással’ 
STOVL ang short take off and verti
cal landing ’rövid fel- és függőleges 
leszállás’
STP gk Säo Tómé és Principe ♦ orsz 
Sáo Tómé és Príncipe ♦ ang space test 
program ’űrtesztprogram’ ♦ ang inf 
shielded twisted pair ’árnyékolt sod
rott érpár’ ♦ ang nyomd surface treated 
paper ’felületkezelt papír’
STP-Press ang (Säo Tómé és Prín- 
cipe-i hírügynökség)
StPO ném jog Strafprozessordnung 
’büntető perrendtartás’
St.-Pr. ném Staatspräsident ’államelnök’ 
STQ ang Star Air (indonéz légitársaság) 
str. strófa ♦ ang street ’utca’ ♦ ol zene 
stretto ’sietve, gyorsan’
Str. ném Strafe ’büntetés’ ♦ ném Straße 
’utca’ ♦ ném Strophe ’strófa’
STR8 ang straight ’egyenesen’

Strab ném Straßenbahn ’villamos’ 
strat. stratégia, stratégiai 
Stratosz Stratégiai és Közszolgáltató 
Társaságok Országos Szövetsége 
string, ol zene stringendo ’gyorsulva’ 
Sts. ang Saints ’szentek’
STS ang space transportation system 
’kozmikus szállítórendszer’ (űrrepü
lőgép)
St.-Sekr. ném Staatssekretär ’állam
titkár’
Stt.jog a statisztikáról szóló törvény 
STT ang Air St. Thomas (amerikai 
légitársaság) ♦ ang inf secure trans
action technology ’biztonságos adatát 
viteli technológia’ ♦ finn Suomen Tie- 
totoimisto (finn hírügynökség) 
STT-FNB finn Oy Suomen Tieto- 
toimisto -  Finska Notisbyran (finn 
hírügynökség)
S. T. T. L. lat sit tibi terra levis ’le
gyen neked könnyű a föld’
STU ang STAF Airlines (argentin lé
gitársaság)
Stud. Agr. lat rím Studia Agriensia 
Stud. Hist. SÍ. lat rím Studia Histo- 
rica Slovaca
Stud. Litt, lat rím Studia Litteraria 
Stud. Russ. lat rím Studia Russsica 
Stud. Slav, lat rím Studia Slavica 
Stud. Univ. B-B. cím Studia Univer- 
sitatis Babe$-Bolyai 
Stud. UralAlt. lat rím Studia Uralo- 
Altaica
Stuka ném Sturzkampfflugzeug ’zu
hanóbombázó repülőgép’
Stv. jog a sajtóról szóló törvény 
STVK segédtiszti-vezetőképző tábor 
STVO ném Strassenverkehrsordnung 
’közúti közlekedési rendszabályok’ 
STWE ang közg second theorem of 
welfare economics ’jóléti közgazda
ságtan második tétele’
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STY ang Styrian Airways (osztrák 
légitársaság)
s. u. ném sieh(e) unten ’lásd alább’
SU ang Soviet Union ’Szovjetunió’ ♦ 
ang ing service unit ’szolgáltató egy
ség’ ♦ ném Sowjetunion ’Szovjetunió’ 
sub. ang kát subaltern ’főhadnagy’ ♦ 
ang kát submarine ’tengeralattjáró’ 
sub ausp. gub. lat sub auspiciis gu- 
bernatoris ’kormányzói kitüntetéssel’ 
sub ausp. imp. lat sub auspiciis im- 
peratoris ’császári kitüntetéssel’ 
sub ausp. reg. lat sub auspiciis regis 
’királyi kitüntetéssel’ 
subch. ang subchapter ’alfejezet’ 
subj. ang subject ’alany, tárgy’ ♦ lat 
nyelv subiectum ’alany’ 
subpar. ang subparagraph ’albekezdés’ 
subpt. ang subpart ’alrész’ 
subs, ang subscription ’aláírás’ 
subsec. ang subsection ’alszakasz’ 
sub sig. lat sub sigillo ’titoktartás 
mellett’
sub sp. aet. lat sub specie aeternitatis 
’az örökkévalóság jegyében’ 
subst. ang substitute ’helyettes’ ♦ lat 
nyelv substantivum ’főnév’
Subst. ném nyelv Substantiv ’főnév’ 
SUC State University of California 
’California Állami Egyetem’
SUD gk Szudán ♦ orsz Szudán ♦ ang 
Sudan Airways (szudáni légitársaság) 
SUE ang supervision equipment ’fel
ügyeleti berendezés’
SUF ang Sun Air/Sunflower Airlines 
(Fidzsi-szigeteki légitársaság)
SUI orsz Svájc
suiv./r suivant ’következő’
Sújhely földr Sátoraljaújhely 
SUK ang Superior Aviation Services 
(kenyai légitársaság)
SUL ang TAM Express (brazil légi- 
társaság)

summ, ang summary ’összegzés’
Sun. ang Sunday ’vasárnap’
SUNA ang Sudan News Agency (szu
dáni hírügynökség) 
superl. lat nyelv superlativus ’felsőfok’ 
supp. lat orv suppositorium ’kúp’ 
suppl. ang supplement ’kiegészítés, 
melléklet’ ♦ fr  supplément ’kiegészí
tés, melléklet’ ♦ lat supplementum 
’kiegészítés, melléklet’
Suppl. ném Supplement ’kiegészítés, 
melléklet’
SUR orsz Suriname 
surg. ang surgery ’sebészet’
SUS ang Sun-Air of Scandinavia (dán 
légitársaság)
SUT ang system under test ’rendszer- 
tesztelés’
SUU ang supervision unit ’felügyeleti 
egység’
SUW ang Astair (orosz légitársaság) 
südl. ném südlich ’déli’
Sürg. cím Sürgöny
sv. sajtóváltozat, sajtóváltozata ♦ svéd 
s. v. ang közg surrender value ’tőkésí
tési érték’ ♦ fr  kér sans valeur ’érték 
nélkül’ ♦ lat salva venia ’engedéllyel’ ♦ 
lat sub verbo ’az illető szónál’ ♦ lat sub 
voce ’az illető címszónál’ ♦ ném siehe 
vorne ’lásd előbb’
Sv fiz  sievert
SV chat szervusz
SVA ang Saudi Arabian Airlines
(Szaúd-arábiai légitársaság)
SVC val salvadori colón ♦ ang inf 
switched virtual circuit ’kapcsolt vir
tuális áramkör’
SVD lat Societas Verbi Divini (verbi- 
ták)
SVE Schengeni végrehajtási egyez
mény —> SIC
SVG cég Salgótarjáni Vegyipari Gép
gyár
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SVGA ang inf super video graphics 
array ’szuper videografikus vezérlő
kártya’
svgs. ang közg savings ’megtakarítá
sok’
s. vitr. lat orv sine vitro ’üveg nélkül’ 
SVK orsz Szlovákia ♦ ang Air Slovakia 
(szlovák légitársaság) 
s. v. p ./r s’il vous piait ’legyen szíves’ 
SVP ném Südtiroler Volkspartei ’Dél- 
tiroli Néppárt’ ♦ ném Schweizerische 
Volkspartei ’Svájci Néppárt’
SVR ang Ural Airlines (orosz légitár
saság)
SVSE sport Soproni Vasutas Sport 
Egyesület
SVT sv Sveriges Television AB ’Svéd 
Televízió Rt.’
SVV sp Servivensa (venezuelai légi- 
társaság)
svy ang survey ’szemle, vizsgálat’ 
svw. ném soviel wie ’annyi, mint’ 
S.-Vw. ném Selbstverwaltung ’önkor
mányzat’
sw. ném schwarz-weiß ’fekete-fehér’ 
SW ang South-West ’délnyugat’ ♦ ang 
short wave ’rövidhullám’ ♦ ang soft
ware ’szoftver’
SWA ang Southwest Airlines (ameri
kai légitársaság)
S. W. A. L. K. ang sealed with a lo
ving kiss ’szerető csókkal lepecsétel
ve’ (levél végi formula)
SAV AN ang inf secure wide area net
work ’biztonságos kiterjedt hálózat’ 
SWAPO South-West Africa People’s 
Organization ’Dél-nyugat-Afrika Né
pi Szervezet’
SWAT ang security warehouse and 
transportation ’raktári és szállítási 
biztonsági csoport’
SWD ang Southern Winds (argentin 
légitársaság)

SWE orsz Svédország
SWF Südwestfunk (német televíziós
társaság)
SWIFT ang The Society for World
wide Interbank Financial Telecom
munication ’Világméretű Bankközi 
Telekommunikációs Társaság’ 
Swissair ang Swiss Air Transport 
Company (svájci légitársaság)
SWN ang West Air Sweden (svéd lé
gitársaság)
SWOP ang nyomd specifications for 
web offset printing ’tekercsofszet mű
szaki előírások’
SWOT ang közg strengthness, week- 
ness, opportunities and threats ’erős
ségek, gyengeségek, lehetőségek és ve
szélyek’
SWP ang nyomd synthetic wood pulp 
’szintetikus farost’
SWR ang Swiss International Air 
Lines (svájci légitársaság)
SWS angpszich slow wave sleep ’lassú 
hullámú alvás’
s. w. u. ném siehe weiter unten ’lásd 
bővebben alább’
SWV ang Swe Fly (svéd légitársaság) 
SWW ang Shovkoviy Shlyah Airlines 
(ukrán légitársaság)
S WX ang Swazi Express Airways 
(szváziföldi légitársaság) 
swz orsz Szváziföld 
Sx.földr Sussex (GB)
SX lat Pia Societas Sancti Francisci 
Xaverii pro exeteris missionibus 
(xaveriánusok)
SXS ang Sun Express (török légitár
saság)
SXY Skyway Airlines/Astral Aviation
(amerikai légitársaság)
sy ang somebody ’valaki’ ♦ ang supply
’ellátás, készlet’
sy. lat orv syphilis ’szifilisz’
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SY gk Seychelle-szigetek 
Syd.földr Sydney (AUS)
S. Yd. ang Scotland Yard (brit rendőr
ség)
SYL ang Sayany Airlines (orosz légi- 
társaság) ♦ ang chat see you later ’vi
szontlátásra’
SYLK [SYMLINK] ang inf symbolic 
link file ’szimbolikus linkfájl’ 
symp. ang symposium ’szimpózium’ 
Symp. ném Symposium ’szimpózium’ 
syn. ang synthetic ’szintetikus’ ♦ lat 
synonima ’szinonima’
SYN ang inf synchronous idle charac
ter ’szinkronizált karakter’
SYP val sziriai font 
SYR gk Szíria ♦ orsz Szíria ♦ ang Syri
an Arab Airlines (szír légitársaság) 
Sys Req ang inf System Request 
’a rendszer igénylése’ 
sysadmin ang inf system administra
tor ’rendszergazda’ 
sysgen ang inf system generation 
’rendszergenerálás’
Sysmin ang system for the promotion 
of mineral production and exports 
’ásványi termékek és exportjuk támo
gatási rendszere’
sysop ang inf system operator ’rend
szeroperátor’
sz. szám ♦ (év) század, (év) századi ♦ 
sziget ♦ zene szólamú ♦ ang size ’méret’ 
sz. -» szül. [sz.]
SZ ném cím Süddeutsche Zeitung
Sz. [Szle.] cím Szemle
SZA Szolidaritási Alap
szab. szabályzat, szabályzati
Szab. cím Szabadság
Szabadg. cím Szabadgondolat
SzabF. [Szab. Föld] cím Szabad Föld
szabharc. szabadságharc
szab. le. sport szabálytalanság miatt
leléptetve

SzabN. [Szab. Nép] cím Szabad Nép 
Szab. S. cím Szabad Sajtó 
Szab. Szó cím Szabad Szó 
szabv. szabvány, szabványos 
SZAC sport Szentlőrinci Atlétikai 
Club
SZAE számosállategység -» LSU 
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Ka
tolikus Hittudományi Főiskola 
SZAK sport Szegedi Atlétikai Klub 
szakdolg. szakdolgozat, szakdolgozati 
Szakinform [Sakinform] (grúz hír- 
ügynökség) 
szakm. szakmunkás 
szakny. szaknyelv, szaknyelvi 
Szákom cég Százhalombattai Kom
munális Szolgáltató Kft. 
szakoszt. szakosztály 
szaksz. [szakszerv.] szakszervezet, 
szakszervezeti
száll, szállítás, szállítási ♦ szállító, 
szállítói
Szál. N. cím Szalontai Napló 
Számaik cég Számítástechnika-alkal
mazási Vállalat
Számgép cég tört Építőipari Számítás- 
technikai és Ügyvitel-gépesítési Vál
lalat
Számki Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutatóintézet 
Számok Számítástechnikai Oktatási 
Központ
SzamSz. cím Szamosháti szótár (Csű- 
ry Bálint)
szárm. származás, származású 
számtech. számítástechnika, számí
tástechnikai
számv. számvitel, számviteli 
szárm. származás, származási ♦ szár
mazék
SZASE sport Szombathelyi Atlétikai 
Sport Egyesület 
SZÁSZ chat szevasz
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SZAT Szent-Györgyi Albert Társaság 
SZATJ Számítástechnika-alkalmazá
si termékek jegyzéke 
Szatm. Ért. cím Szatmári Értesítő 
Szatm. Közi. cím Szatmári Közlöny 
Szatv. jog a szakképzési hozzájárulás
ról és a Szakképzési Alapról szóló tör
vény
Száz. cím Századok 
Százv. cím Századvég 
szb. szerb ♦ szolgabíró, szolgabírói 
szb. [sz. b.] szakszervezeti bizottság 
SZB szakszervezeti bizottság ♦ szava
zatszámláló bizottság ♦ Számvevőszé
ki Bizottság
SZBE Szellemi Búvárok Egyesülete 
SZBEI Szervezett Bűnözés Elleni 
Igazgatóság
SZBEKK Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs Központ
Szb. Ért. cím Szénbányászati Értesítő
SZBESZ Szervezett Bűnözés Elleni
Szolgálat
SzBFK Szent Benedek-rendi Főapát
ság Könyvtára 
szbh. szerbhorvát
SZBHF Szent Bernát Hittudományi 
Főiskola
SZBK -> MTA SZBK [SZBK] 
SZBKI Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézet
Sz. B. Közi. cím Szőlészeti és Borásza
ti Közlemények
SZBM tört Szénbányászati Miniszté
rium
SZBP or Szluzsba Bezopasznosztyi Pre- 
zigyenta ’Elnöki Biztonsági Szolgálat’ 
SZBSZT Szőlő-, Borszövetség és Ter
méktanács
Szbt. jog a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló törvény
SZBT tört Szakszervezetek Budapesti
Tanácsa

SZBTK Szatmár-Beregi Tájvédelmi 
Körzet
SZCSB Szociális és Családügyi Bi
zottság
SZCSM tört Szociális és Családügyi 
Minisztérium
SZCSP Színes Csokornyakkendősök 
Pártja
szd. kát század
SZDNP tört Szociáldemokrata Nép
párt
SZDP tört Szociáldemokrata Párt 
szdpk. kát századparancsnok, század
parancsnoki
Szdr. jog az igazságügyi szakértők 
díjazásáról szóló IM rendelet 
szds. kát százados, századosi 
SZDSZ Szabad Demokraták Szövet
sége ♦ Színházi Dolgozók Szakszerve
zete
SZE szakosodott egység KAU ♦ 
Széchenyi Egyetem 
sz. é. szűkebb értelemben 
SZEAC sport Szegedi Egyetemi Atlé
tikai Club
SZEAB Szabványügyi Együttműkö
dési Állandó Bizottság 
SZEAT Számítástechnikai Eszközök 
Alkalmazási Tanácsa 
SZEB tört Szabad Európa Bizottság ♦ 
tört Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
Széch. Ifj. cím Széchenyista Ifjúság 
SZECSCS Szent Erzsébet Cserkész- 
csapat
SZED tört Szabad Élet Diákmozgalom 
Szedesz Szerb Demokratikus Szövet
ség^
SZÉDNA „Száraz éjszakák, derűs 
nappalok” Alapítvány 
SZÉF Szakszervezetek Együttműkö
dési Fóruma
SZÉFK Szegedi Élelmiszer-ipari 
Főiskolai Kar
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Szefo szellemi fogyatékos ♦ cég Szege
di Fonalfeldolgozó 
Szeg. [Sz.] Szeged
Szeg. EK. Kiadv. cím A Szegedi Egye
temi Könyvtár Kiadványai 
Szeg. Fűz. cím Szegedi Füzetek 
Szeg. Híd cím Szegedi Híd 
Szeg. Hír. cím Szegedi Híradó 
Szeg. N. cím Szegedi Napló 
Szeg. Népi. cím Szegedi Néplap 
Szeg. Ped. Főisk. Közi. cím A Szegedi 
Pedagógiai Főiskola Közleményei 
Szeg. Symp. cím Szegedi Sympozion 
SzegSz. cím Szegedi szótár (Bálint 
Sándor)
Szeg. Szab. Szó cím Szegedi Szabad 
Szó
Szeg. Tanárk. Főisk. Tud. Közi. cím
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tu
dományos Közleményei 
Szeg Új Nemz. cím Szegedi Új Nem
zedék
Szeg. Újs. cím Szegedi Újság 
Szeg. Vid. cím Szeged és Vidéke 
SZE JGK Széchenyi István Egyetem 
Jog- és Gazdaságtudományi Kar 
szék. szekunder
SZÉK Szegedi Egyetemi Könyvtár ♦ 
pszich Szakmai etikai kódex 
székh. székhely
SZÉKI tört Szakszervezetek Elméleti
Kutatóintézete
Szell. E. cím Szellem és Elet
szem. személy, személyi ♦ személyes
SZEM tört Szociális és Egészségügyi
Minisztérium
szemelv. szemelvény
szemelvgyűjt. szemelvénygyűjtemény
SZEMET chat szeress engem, mint
én téged
szem. névm. [szem. nm.] nyelv sze
mélyes névmás
szemrag [szrag] nyelv személyrag

SZE MTK Széchenyi István Egyetem 
Műszaki Tudományi Kar 
szenv. szenvedő
SZEOL SC sport Szegedi Egyetemi és 
Olajbányász Sport Club 
SZEOL AK sport Szegedi Egyetemi 
és Olajipari Atlétikai Klub 
Szepesm. Tört. Társ. Évk. cím A Sze- 
pes Megyei Történelmi Társulat Év
könyve
Széph. cím Széphalom 
szépirod. szépirodalom, szépirodalmi 
Szépirod. Csar. cím Szépirodalmi 
Csarnok
Szépirod. Figy. cím Szépirodalmi 
Figyelő
Szépirod. Közi. cím Szépirodalmi 
Közlöny
Szépirod. L. cím Szépirodalmi 
Lapok
Szépirod. Sz. cím Szépirodalmi 
Szemle
Szép-Lit. Aj. cím Szép-Literatúrai 
Ajándék
Szépműv. Múz. Közi. cím A Szépmű
vészeti Múzeum Közleménye 
szept. szeptember, szeptemberi 
SZER Szabad Európa Rádió -> RFE 
szerk. szerkesztő, szerkesztette 
szerkbiz. [szerk. biz.] szerkesztőbi
zottság
szert, szertartás, szertartási ♦ szertar
tásé
szerttan szertartástan 
szerv, szervezet, szervezeti 
szerz. szerződés, szerződéses 
Szészek tört Szénbányászati Szerke
zetátalakítási Központ 
SZÉT Szabadegyházak Tanácsa ♦ 
Szövetséges Ellenőrző Tanács ♦ Szö
vetségi Egyeztető Tanács 
SZÉT A Szegényeket Támogató Alap 
Szetáv cég Szegedi Távfűtési Rt.
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SZEV cím Szakközépiskolai érettsé
gi-képesítő vizsgaszabályzat 
Szeviki cég Szerves Vegyipari Kutató- 
intézet Rt.
szex. szexuális, szexuálisan
SZE ZMI Széchenyi István Egyetem
Zeneművészeti Intézet
SZF Szerencsejáték-felügyelet ♦ tört
Szolnoki Főiskola
szf. szolgálatfőnök ♦ sport szabadfogás 
SZFF tört Színház- és Filmművészeti 
Főiskola
SZFE Színház- és Filmművészeti 
Egyetem
SZFKI Szilárdtest-fizikai Kutatóinté
zet (MTA)
SZFO Szabad Föld Online 
szív. székesfőváros, székesfővárosi 
Szív. [Szfvár]földr Székesfehérvár 
SZFV Szövetség a Faluért, a Vidékért 
SZGHF tört Szent Gellért Hittudo
mányi Főiskola 
szgk. személygépkocsi 
SZGTI Szakszervezetek Gazdaság- és 
Társadalomkutató Intézete 
szh. nyelv szóláshasonlat 
Sz. Haladás sport Szombathelyi Hala
dás Sport Egyesület 
Szhbatta földr Százhalombatta 
Szhely földr Szombathely 
SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola 
SZHGY Szabadsághegyi Gyermek
gyógyintézet
SZHSK sport Székesfehérvári Hegy
mászó Sportklub
SZHSZ cím Sztaki Hangos Szótár 
SZÍ szakmunkásképző intézet ♦ Szo
cialista Internacionálé 
SZIA Szent István Akadémia 
SZIE Szerb Ifjúsági Egyesület ♦ Szent 
István Egyetem
SZIE ÁOTK Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar

SZIE ÉTK Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
SZIE GÉK Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 
SZIE GMFK Szent István Egyetem 
Gazdálkodási és Mezőgazdasági Fő
iskolai Kar
SZIE GTK Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar
SZIEJFK Szent István Egyetem Jász
berényi Főiskolai Kar 
SZIE KTK Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
SZIE KVA Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Kereskedelemi és Vállalkozási 
Akadémia
SZIE MKK Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudomá
nyi Kar
SZIESE sport Szent István Egyetem 
Sport Egyesülete
SZIE TK Szent István Egyetem Táj- 
építészeti, Védelmi és Fejlesztési Kar 
SZIE VTI Szent István Egyetem Gaz
daság és Társadalomtudományi Kar 
Vezető és Továbbképző Intézet 
SZIE YMMFK Szent István Egyetem 
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 
SZIF tört Széchenyi István Főiskola 
szig. személyazonossági igazolvány ♦ 
szigorlat, szigorlati 
szig. biz. szigorúan bizalmas 
SZIGSZ személyi igazolvány száma 
SZU Szocialista Ifjúsági Internacio- 
nálé
SZIKKTI Szilikátipari Központi Ku
tató- és Tervezőintézet 
SZIKLA inf szinkronizált központi 
lelőhely adatbázis
SZIM Szociáldemokrata Ifjúsági Moz
galom ♦ cég Szerszámgépipari Művek
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SZIMA Széchenyi Irodalmi és Művé
szeti Akadémia 
szimf. szimfónia, szimfonikus 
szimp. szimpózium 
szin. szinonima 
színd. színdarab 
szính. színház, színházi 
Szính. cím A Színház 
Szính. Div. cím Színház és Divat 
Szính. E. cím Színházi Élet 
Szính. Est. cím Színházi Esték 
Szính. Film cím Színház és Film 
Szính. Filmműv. rím Színház és 
Filmművészet
Szính. Hét cím Színházi Hét 
Szính. Kr. cím Színházi Kritika 
Szính. Látcső cím Színházi Látcső 
Szính. Mag. cím Színházi Magazin 
Szính. Mozi cím Színház és Mozi 
Szính. Műs. cím Színházi Műsor 
Színhműv. rím Színházművészet 
Szính. Társ. cím Színház és Társaság 
Szính. Vil. cím Színházi Világ 
Színhtört. Ért. cím Színháztörténeti 
Értesítő
Színhtört. Kvt. cím Színháztörténeti 
Könyvtár
Színhtud. Sz. cím Színháztudományi 
Szemle
Szính. Újs. rím Színházi Újság 
Színj. rím Színjáték 
szinkr. szinkronizált 
SZINME Szent István Norrköpingi 
Magyar Egyesület
Színm. L. rím Színművészeti Lapok 
Szint, cím Szintézis 
SZINT Szatmári Irgalmas Nővérek 
Társasága
SZIOSZ Szocialista Ifjúmunkások 
Országos Szövetsége 
SZÍR szállításirányítási információs 
rendszer (vasúti információs rend
szer)

SZISZ tört Szakszervezeti Ifjúsági 
Szövetség
SZISZI Széchenyi István Szakképző 
Iskola
SZISZKI Szécheny István Szakkö
zépiskola
SZÍT Szent István Társulat ♦ tört 
Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanonc- 
mozgalom
Szitty. rím Szittyakürt 
Szív. rím Szivárvány
szj. [szó).] nyelv szójárás 
SZJ Szolgáltatások jegyzéke 
SZJ cég Szerencsejáték Rt. 
szja személyi jövedelemadó
Szja. tv. jog a személyi jövedelemadó
ról szóló törvény 
szjel nyelv személyjel 
SZJH Szerzői Jogvédő Hivatal 
SZJSZ jog szerzői jogi szerződés 
SZJSZT Szerzői Jogi Szakértő Testü
let
Szjt.jog a szerencsejáték szervezéséről 
szóló törvény * jog a szerzői jogról szó
ló törvény
SZJT tört Szociális Jogi Társaság
szk. szigetek
szkápt. székeskáptalan, székeskáp
talani
szkb szakmaközi bizottság 
SZKB Számítástechnikai Kormány
közi Bizottság
SZKBE sport Szegedi Karszt- és Bar
langkutató Egyesület 
SZK(b)P tört Szovjetunió Kommu
nista (bolsevik) Pártja 
SZKFI Szénhidrogén-ipari Kutató
fejlesztő Intézet
SZKH Szabad Kezdeményezések Há
lózata
szki. szakközépiskola 
SZKI Számítástechnika, Kommuni
káció és Innovatika Rt. ♦ Számítás
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technikai Koordinációs Intézet ♦ Szá
mítástechnikai Kutatóintézet és Inno
vációs Központ
SZKIB tört Szövetséges Központi In
tézőbizottság 
sz. kir. tört szabad királyi 
SZKIV cég tört Szék- és Kárpitosipari 
Vállalat
SzKK cég Szakkönyv-kereskedelmi 
Kft.
SZKKT Számítástechnikai Eszközök 
Komplex Kiszolgálási Tanácsa 
szkm. szabadkőműves 
SZKM chat szerény kislányos mosoly 
SZKML lev Esztergomi Székesfőkáp- 
talan Magánlevéltára 
Sz. Közi. ám Szabványügyi Közlemé
nyek
SZKP tört Szovjetunió Kommunista 
Pártja -* CPSU -» KPdSU -> KPSZSZ 
szkr. szanszkrit 
Szkr.földr Székelykeresztúr 
SZKSZ Szerb Kommunisták Szövet
sége
SZKSZOK Szövetségen Kívüli Szak- 
szervezetek Országos Koordinációja 
SZKT Szövetségi Képviselők Taná
csa (az RMDSZ egyik testületé) 
SZKTV szakma kiváló tanulója ver
seny
szkv. szolgálaton kívüli ♦ kát szakasz
vezető, szakaszvezetői 
SZL val sváziföldi lilangeni 
szia számla
SzlavSz. cím Szlavóniai (Kórogyi) 
szótár (Penavin Olga) 
szle szemle 
Szle. -» Sz. [Szle.]
SZLEKI Szent László Egyházi Szak-
középiskola
szik. szlovák
SZLKP tört Szlovák Kommunista 
Párt

SZLMK Szent Lázár Megyei Kórház 
szín. szlovén
SZLT Szent László Társulat 
SZM Szépművészeti Múzeum ♦ szü
lői munkaközösség 
SZMBT tört Szovjet-Magyar Baráti 
Társaság
SZMCS Szlovákiai Magyar Cserkész- 
szövetség
SZMCSSZ Szlovákiai Magyar Cser
készszövetség
SZMEB tört Szocialista Munkásegy- 
ségblokk
SZMERS or Szmerty Spionam ’Halál 
a Kémeknek’
SZMI tört Szocialista Munkásinter- 
nacionálé
SZMÍT Szlovéniai Magyar írók Tár
sasága
SZMJVÖK Szeged Megyei Jogú Vá
ros Önkormányzata 
szmk szülői munkaközösség 
SZMKSZ Szolyvai Magyarok Kultu
rális Szövetsége
SZMNT Szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság
SZMPSZ Szlovákiai Magyar Pedagó
gusok Szövetsége 
szmsz szervezeti és működési sza
bályzat
SZMSZ Szolidaritás Munkásszövetség 
Szmt.Jog a számvitelről szóló törvény 
SZMT tört szakszervezetek megyei 
tanácsa
SZMTE sport Szolnoki Munkás Test
edző Egylet
SZMÚE Szabad Magyar Újságírók 
Egyesülete
szn. személynév ♦ nyelv számnév 
SZN or tört Szovjet Nacionalnosztyej 
’Nemzetiségek Tanácsa’
SZNA Szövetség a Nemzetért Alapít
vány
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SZNF tört Szlovák Nemzeti Felkelés 
SZNSZ Szlovák Nemzeti Színház 
SZNT Székely Nemzeti Tanács 
szobr. szobrászat, szobrászat 
szoc. szocializmus, szocialista ♦ szo
ciális ♦ szociológia, szociológiai 
Szoc. cím Szocializmus 
szocdem. szociáldemokrácia, szociál
demokrata
Szoc. Ért. cím Szociológiai Értesítő 
szociogr. szociográfia, szociográfiai 
Szociol. cím Szociológia 
Szociol. Sz. cím Szociológiai Szemle 
szocpol. [szoc. pol.] szociálpolitika, 
szociálpolitikai
Szocpol. Sz. cím Szociálpolitikai 
Szemle
SZOFI Szolnoki Főiskola 
SzófSz. cím Magyar szófejtő szótár 
(Bárczi Géza)
SZOGSZ tört Szocialista Országok 
Geodéziai Szolgálatai 
szóhaszn. nyelv szóhasználatban 
SZÓI Szarvasi Óvónőképző Intézet 
szój. - » szj. [szój.]
SZOKHE Szombathelyi Könyvtáros
hallgatók Egyesülete 
szóig, szolgálat, szolgálati ♦ szolgálta
tás
szóig. vez. szolgálatvezető 
Szomb. cím Szombat 
Szonár sound navigation ranging 
’ultrahangos észlelőberendezés’
SZOO Szerb Országos Önkormányzat
Szorakész A Szovjetunióban volt
Magyar Politikai Rabok és Kényszer-
munkások Szervezete
SZOT tört Szakszervezetek Országos
Tanácsa
SZOTE tört Szegedi Orvostudományi 
Egyetem ♦ tört Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
SzótTan. cím Szótani Tanulmányok

szovhoz szovjetszkoje hozjajsztvo 
’szovjet gazdaság’
Szov. ír. cím Szovjet Irodalom 
SZÖM chat a szeretet örökké megma
rad
szöv. szövetkezet, szövetkezeti ♦ szö
vetség, szövetségi
Szöváru cég tört Országos Arubeszer- 
ző és Értékesítő Szövetkezeti Vállalat 
Szövaut cég tört Szövetkezeti Szállítá
si és Szolgáltatóvállalat 
Szövber cég tört Kisipari Szövetkeze
tek Fejlesztési és Beruházási Válla
lata
szol. szőlészet, szőlészeti 
Szövkönyv cég tört Szövetkezeti 
Könyvterjesztési Vállalat 
szövkv. szövegkönyv 
Szövök cég tört Szövetkezeti Oktatási 
Központ Közös Vállalat 
Szövorg cég tört Szövetkezeti Gazda
ságszervezési és Számítástechnikai 
Iroda
Szövosz sport tört Szövetkezetek Or
szágos Szövetsége Sport Egyesület 
Szövosz Szövetkezetek Országos Szö
vetsége ♦ tört Fogyasztási Szövetkeze
tek Országos Tanácsa 
Szövt.jog a szövetkezetekről szóló 
törvény
SZP szocialista párt 
SZPA Szent Pál Akadémia 
SZPSZ chat száguldás, porsche, sze
relem
szrag —> szemrag [szrag]
SZRMSZ Szabad Rádiók Magyaror
szági Szervezete
SZRP Szerb Radikális Párt -» SRS 
SZRT cég Szerencsejáték Rt.
SZRTF tört Szolnoki Repülőtiszti 
Főiskola
szs. ném sozusagen ’úgyszólván’
SZSC sport Szeged Sport Club
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SZSSZ Szenvedélybeteg-segítő Szol
gálat
SZSZ Szabadságharcosok Szövet
sége
SZSZB Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gye ♦ szavazatszámláló bizottság 
SZSZBMKIK Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara
SZSZDL Szabad Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája 
SZSZI szociális szolgáltató iroda 
SZSZK Szovjet Szocialista Köztársa
ság —> SZSZR
SZSZKSZ tört Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége —> CCCP 
-> SZSZSZR -> UdSSR -> URSS 
-> U. S. S. R.
SZSZNSZ Szabad Szakszervezetek
Nemzetközi Szövetsége
SZSZK or tört Szovjetszkaja Szocia-
lisztyicseszkaja Reszpublika ’Szovjet
Szocialista Köztársaság’ —> SZSZK
SzSzSz. cím Szabolcs-Szatmári
Szemle
SZSZSZ - » 3SZ [SZSZSZ] 
SZSZSZR or tört Szojuz Szovjetszkih 
Szocialisztyicseszkih Reszpublik 
’Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége’ —> CCCP -» SZSZKSZ 
-» UdSSR -» URSS -» U. S. S. R. 
SZSZT Számítástechnikai Szabvá
nyosítási Tanács 
szt tört szakszervezeti tanács 
szt. szent ♦ szótár 
sz. t. szigorúan titkos 
Szt. szent (nevekben) *jog a szakkép
zésről szóló törvény *jog a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény *jog a találmányok sza
badalmi oltalmáról szóló törvény 
SzT. cím Erdélyi magyar szótörténeti 
tár (Szabó T. Attila)

SZTA tört Szovjet Tudományos Aka
démia
SZTADI Számítástechnikai és Adó
elszámolási Intézet 
SZT AKI -> MTA SZTAKI 
[SZTAKI]
SZTÁV cég Szakmai Továbbképző, 
Átképző és Vállalkozástámogató Rt. 
SZTB orv szexuális úton terjedő be
tegség
SZTDSZ Szociális Területen Dolgo
zók Szakszervezete 
SZTE Szegedi Tudományegyetem 
SZTE ÁJK Szegedi Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kar 
SZTE ÁOK Szegedi Tudományegye
tem Általános Orvostudományi Kar 
SZTE BTK Szegedi Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Kar 
SZTE EFK Szegedi Tudományegye
tem Egészségügyi Főiskolai Kar 
SZTE GTK Szegedi Tudományegye
tem Gazdaságtudományi Kar 
SZTE GYTK Szegedi Tudomány- 
egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
SZTE JTFK Szegedi Tudomány- 
egyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar
SZTEK Szegedi Tudományegyetem 
Konzervatóriuma
SZTE MFK Szegedi Tudományegye
tem Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
SZTE SZÉFK Szegedi Tudomány- 
egyetem Szegedi Élelmiszer-ipari Fő
iskolai Kar
SZTE TTK Szegedi Tudományegye
tem Természettudományi Kar 
Szt. I. Akad. Ért. cím Szent István 
Akadémia Értesítője 
SZTJ Szolgáltatási tevékenységek 
jegyzéke
SZTK Szakszervezeti Társadalom- 
biztosítási Központ
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SZTKH tört Szovjet Tudomány és 
Kultúra Háza 
sztl. személytelen
SZTOT Szellemi Termékek Országos 
Tanácsa
SZTP Széchenyi turizmusfejlesztési 
program
SzTr .jog A szakfordításról és tolmá
csolásról szóló MT rendelet 
SZTT lat Societas Sororum Socia- 
lium ’Szociális Testvérek Társasága’ 
szt-tiszt tört szigorúan titkos állomá
nyú tiszt
Szt\.jog  a szabálysértésekről szóló 
törvény
SZTV Szellemi Tulajdon Világszer
vezete -» OMPI -> WIPO 
Szu rep Szuhoj 
Szu [SZU] tört Szovjetunió 
szubj. szubjektív, szubjektiven 
SZUE sport Szegedi Úszóegylet 
SZÚR színész-újságíró rangadó 
Szú\.földr Szamosújvár 
szü. személyügyi 
szül. [sz.] születés, született

Szül jog a szabadalmi ügyvivőkről 
szóló törvény
SZÜV Számítástechnikai és Ügyvitel- 
szervező Rt. 
szv cím Szép Versek 
szvb. számvizsgáló bizottság 
SZVME Székelyszentléleki Vadró
zsák Művelődési Egylet 
SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
SZVÖR személyszállító vonatok ösz- 
szeállítási rendje
SZVP tört Széchenyi Vállalkozásfej
lesztési Program
SZVR or Szluzsba Vnyesnyej Raz- 
vedki ’Külső Hírszerző Szolgálat’ 
SZVSE sport Szegedi Vasutas Sport 
Egyesület
SZVSZ Szakszervezeti Világszövetség 
- *  FSM —» WFTU ♦ chat szerény vé
leményem szerint
SZVT Szervezési és Vezetési Tudo
mányos Társaság
SZZÖM cím Szabó Zoltán Összegyűj
tött Munkái
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t tonna ♦ fiz  triton ♦ ang troy (angol
szász mértékegység)
t. tábla ♦ tag, tagja ♦ tiszteletbeli ♦ 
tisztelt ♦ ang tablespoonful ’evőkanál
nyi’ ♦ ang teaspoonful ’kávéskanálnyi’
♦ ang temperature ’hőmérséklet’ ♦ ang 
tension ’feszültség’ ♦ ang territory ’te
rület’ ♦ ang time ’idő’ ♦ ang transit ’át
menő forgalom’ ♦ fr  tome ’kötet’ ♦ lat 
tempus ’idő’ ♦ lat tomus ’kötet’ ♦ ol 
tempo ’idő’
T tanuló ♦ tervezet ♦ csili keringési idő
♦ fiz  termodinamikai hőmérséklet ♦ fiz  
tesla ♦ fiz  trícium ♦ gk Thaiföld ♦ kém 
timin ♦ mat tera (1012) ♦ nyomd transz- 
misszió, fényáteresztés ♦ orv tenzió, 
falfeszülés ♦ orv tesztoszteron ♦ zene 
tenor ♦ ang telephone ’telefon’ ♦ ang 
Treasury ’államkincstár’ ♦ ném Tele
fon ’telefon’ ♦ ol tara ’tára’
T. tisztelt (címzésben) ♦ lat Titus 
(név) ♦ ném Tag ’nap’ ♦ ném Teil ’rész’
♦ ném Titel ’cím’
T4S ang nyomd trim four sides ’körbe
vágás’
T & O ang taken and offered ’vétel és 
ajánlat’
T & S ang toilet and shower ’mosdó 
és zuhanyzó’
T. & T.földr Trinidad és Tobago 
TT & Ls ang közg treasury tax and 
loan accounts ’kincstári adó és hitel
számlák’
t/a ang közg trade acceptance ’áru
váltó’
Ta vegyj tantál
TA ang teaching assistant ’tanárse

géd’ ♦ ang technical assistance ’techni
kai segítségnyújtás’ ♦ ang typesetter 
alteration ’szedéshiba’ ♦ ang chat 
thanks again ’kösz újra’
TA. cím Tihanyi alapítólevél 
T/A ang közg trade acceptance ’áru
váltó’
tab .fr table ’tábla’
Tab. cím Tabula ♦ ném Tabelle ’táblázat’ 
TAB tabulátor ♦ orv tífusz-paratífusz 
A és B vakcina ♦ orv totális antigén
blokád 
tábl. táblázat
TAC sport tört Temesvári Athletikai 
Club ♦ ang Telematics Between Ad
ministrations Committee ’igazgatási 
rendszerek közötti telematikával fog
lalkozó bizottság’ ♦ ang agr total allo
wable catch ’teljes kifogható mennyi
ség’ ♦ ang kát Tactical Air Command 
’Harcászati Légi Parancsnokság’ ♦ ang 
nyomd total area coverage (a színkivo
natok fedettségének maximuma) 
TACACS ang inf terminal access 
controller access control system ’ter- 
minálhozzáférés-vezérlő rendszer’ 
TACIS ang Technical Assistance to 
the Commonwealth of Independent 
States ’Technikai segítségnyújtás a 
Független Államok Közösségének’ 
TACS ang total access communica
tions system ’teljes elérésű távközlési 
rendszer’ 
tád. kát támadás
Tadisz Tamási Áron Gimnázium
Diákszövetsége
Taf. ném Tafel ’tábla’
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TAF táv-adatfeldolgozás ♦ TAME 
(ecuadori légitársaság) ♦ orv toxin- 
antitoxin flokkulusz 
TAFTA ang Transatlantic Free Tra
de Agreement ’Transzatlanti Szabad 
Kereskedelmi Megállapodás’ 
ta§. tagozat, tagozati 
TAG Tóth Árpád Gimnázium 
TAGN kém triamino-guanidin-nitrát 
TAH Területi Államháztartási Hiva
tal
TAI tevékenységalapú irányítás’
-» ABM ♦ ang Taca International Air
lines (El Salvador-i légitársaság) ♦ 
ném pszich Tätigkeitsanalyseinventar 
’leltár a tevékenység elemzésére’ 
TAIEX ang Technical Assistance In
formation Exchange Office ’Techni
kai Segítségnyújtási Információcse
re-hivatal’
táj. tájékoztatás, tájékoztatási ♦ nyelv
tájnyelv, tájnyelvi ♦ nyelv tájszó
táj társadalombiztosítási azonosító jel
TAJK tájépítészeti kar
TAK tör Türkajansi-Kibris (ciprusi
hírügynökség)
Táka Társadalmi Kamara 
Takarékbank cég Magyar Takarék
szövetkezeti Bank Rt.
TAKAROS térképen alapuló katasz
teri rendszer országos számítógépesí
tése
TAKEH tört Tanácsi Költségvetési
Elszámolóhivatal
TAKI -> MTA TAKI [TAKI]
Táki Távközlési Innovációs Rt. ♦ Táv
közlési Kutatóintézet 
TÁKISZ Területi Államháztartási és 
Közigazgatási Információs Szolgálat 
Tall. cím Tallózó 
TAM orv tamoxifen 
TÁMASZ Területi Általános Megelő
ző Addiktológiai Szolgálat

TÁME Tamási Áron Közművelődési 
Egyesület
tan. tanács, tanácsos ♦ tanár ♦ tanítás 
♦ tanulmány ♦ tanuló 
TAN orsz Tanzánia 
Tanap szvk Tatransky Narodny Park 
’Tátrai Nemzeti Park’ 
tanárs. tanársegéd, tanársegédi 
Tan. Bp. Mból. cím Tanulmányok 
Budapest Múltjából 
tánc. táncművészet, táncművé
szeti
Táncműv. Ért. cím Tárcművészeti Ér
tesítő
Tánctud. Tan. dm  Tánctudományi 
Tanulmányok
Tanért tört Országos Tanszergyártó 
és Értékesítő Vállalat 
tanf. tanfelügyelő, tanfelügyelői ♦ tan
folyam
Tan. Fűz. cím Tanodái Füzetek 
tangy. tanulmánygyűjtemény 
tanint. tanintézet, tanintézeti 
TANJUG szb tört Telegrafika Agen- 
cija Nova Jugoslavia (jugoszláv táv
irati iroda)
tanker, főig. tankerületi főigazgató, 
tankerületi főigazgatói 
Tan. L. cím Tanodái Lapok 
tanm. tanműhely
Tanosz Tankönyvesek Országos Szö
vetsége
TANSTAAFL ang chat there ain’t no 
such thing as a free lunch ’ingyen 
ebéd márpedig nem létezik’
TANÚ ang Tanganyika African Na
tional Union ’Tanganyika Afrikai 
Nemzeti Unió’
tanúim, tanulmány, tanulmányi 
tansz. tanszék, tanszéki 
tánya társasági nyereségadó 
TAO sp Transportes Aeromar (mexi
kói légitársaság) ♦ ang Technical As-
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sistance Office ’Technikai Segítség- 
nyújtási Hivatal’ -» TSH  
TAÓM cím Tóth Árpád Összes Művei 
Tap.földr Tapolca
TAP ang TAP Air Portugal (portugál 
légitársaság) ♦ fr  Tunis Afrique Presse 
(tunéziai hírügynökség) *port Trans
portes Aéreos Portuguéses (portugál 
légitársaság)
TAPI ang inf telephony application 
programming interface ’telefonos al
kalmazás-programozási felület’ 
tar ang in f tape archive ’szalagarchí
vum’ (tömörített állomány kiterjesz
tése)
TAR ang Tunisair (tunéziai légitár
saság)
Tár. cím Tárogató 
TARGET angközg trans-European 
automated real-time gross settlement 
express transfers system ’transzeuró
pai automatizált valós idejű bruttó el
számolási rendszer’ 
tárgydok. tárgydokumentáció 
tárgymut. tárgymutató 
TARIC ang Integrated Tariff of the 
European Communities ’Európai Kö
zösségek Integrált Vámtarifája’
Tárki Társadalomkutatási Informati
kai Egyesület
TAROM rom Transporturile Aeriene 
Románé (román légitársaság) 
társ. társadalom, társadalmi ♦ társa
ság, társasági ♦ társulat, társulati 
Társad, cím Társadalmunk 
Társaik, cím Társalkodó 
társkut. társadalomkutatás, társada
lomkutatási
Társkut. cím Társadalomkutatás 
Társ. Rip. cím Társadalmi Riport 
Társ. Sz. cím Társadalmi Szemle 
társszerk. társszerkesztő, társszer
kesztői

társtud. társadalomtudomány, társa
dalomtudományi
Társtud. cím Társadalomtudomány 
tart. tartalékos ♦ tartalom, tartalmi ♦ 
tartomány, tartományi 
tartfőn. tartományfőnök, tartomány
főnöki
Tas. földr Tasmánia (AUS)
TAS ang Lotus Air (egyiptomi légi- 
társaság)
TAS kát tüzelőállás 
TASD ang training and staff develop
ment ’képzés és munkaerő-fejlesztés’ 
TASE ang Tel-Aviv Stock Exchange 
’Tel-avivi Értéktőzsde’
TASI testnevelési általános és sport
iskola
TASM ang kát tactical anti-ship mis
sile ’hajók elleni harcászati robotre
pülőgép’
TASR szik Tlacová Agentúra Slovens- 
kej Republiky (szlovák hírügynökség) 
TASZ Társaság a Szabadságjogokért 
TASZI cég tört Termelőszövetkezetek 
Áruértékesítését Szervező Iroda 
TASZSZ or tört Tyelegrafnoje 
Agensztvo Szovjetszkogo Szojuza 
(szovjet hírügynökség)
Tat .jog a társasági adóról szóló tör
vény
Tát .jog a tartósan állami tulajdonban 
maradó vállalkozói vagyon kezelésé
ről és hasznosításáról szóló törvény 
TAT angpszich thematic appercep
tion test ’tematikus appercepciós 
teszt’
TATK társadalomtudományi kar 
tats. ném tatsächlich ’tényleges, való
ságos’
TATU ang teens against tabacco use 
’tizenévesek a dohányzás ellen’
Tau lat csili Taurus ’Bika’
Táv. cím Tavasz
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TÁV ang trans-atmospheric vehicle
’légkörön áthaladó jármű’
távk. távközlés, távközlési
Távi. cím Távlatok
TAVM cím Tamási Áron Válogatott
Művei
TAW ang nyomd throwaway (gyenge 
minőségű kép)
TAY arcgTNT Airways (belga légitár
saság)
tb. társadalombiztosítás, társadalom- 
biztosítási ♦ tiszteletbeli
t. b. területi bizottság 
Tb vegyj terbium
TB ang inf translation bridging ’transz
lációs halózatkapcsolás’
TBA ang to be announced ’bejelentés
re vár’ ♦ ang to be advised ’ajánlott’ 
Tbálint földr Törökbálint 
Tbánya földr Tatabánya 
tbc lat orv tuberculosis ’tüdőgümőkór’ 
TBCTT Korányi Frigyes TBC- és 
Tüdőgyógyász-társaság 
TBD ang chat to be decided ’eldön
tésre vár’
TBE ang European Federation of 
Tile and Brick Manufacturers ’Euró
pai Csempe- és Téglagyártók Szövet
sége’
TBG ang Tropical Airlines D’Haiti
(haiti légitársaság)
tbgy. kát tábornagy, tábornagyi
TBH ang chat to be honest ’őszintén
szólva’
tbk. többek között ♦ kát tábornok, tá
bornoki
TBM ang kát tactical ballistic missile 
’harcászati ballisztikus rakéta’
TBOI teljes biokémiai oxigénigény 
TBOND ang közg treasury bond ’ál
lamkötvény’
TBR ang inf technical basis for regu
lation ’szabályozás műszaki alapjai’

TBS ang Tokyo Broadcasting Systems 
Inc. (japán televíziós társaság) ♦ ang 
Turner Broadcasting System (ameri
kai televíziós társaság) ♦ ném pszich 
Tätigkeitsbewertungssysteme ’tevé
kenységértékelési rendszer’
Tb. Közi. cím Társadalombiztosítási 
Közlöny
TBSC sport Tatabányai Bányász 
Sport Club
tbszgy. kát táborszernagy, táborszer- 
nagyi
TBT ang technical barriers to trade 
’a kereskedelem technikai korlátái’ ♦ 
ang inf talking by typing ’beszélgetés 
gépeléssel’
Tbt\.jog  a társadalombiztosításról 
szóló törvény 
te. törvénycikk
t. c./r taxes comprises ’adók beszá
mítva’
Te vegyj technécium 
TC orv totálkapacitás ♦ sport torna 
club ♦ ang technical committee ’mű
szaki bizottság’ ♦ ang total chemicals 
’összes vegyi anyag’ ♦ ang traveller’s 
cheque ’utazási csekk’
T. C. Tisztelt Cím! ♦ ang Trusteeship 
Council ’Gyámsági Tanács’ (ENSZ- 
szervezet) ♦ fr  Tribunal de Commerce 
’kereskedelmi törvényszék’ ♦ fr  közg 
taux du change ’beváltási árfolyam’ 
TCA ang Telecommunications Asso
ciation ’Távközlési Szövetség’ ♦ ang 
Trans-Canada Air Lines (kanadai lé
gitársaság)
TCAM ang Telecommunication 
Comformity Assessment and Market 
Surveillance Committee ’Távközlési 
Megfelelőségértékelési és Piacfel
ügyeleti Bizottság’ ♦ ang inf telecom
munication access method ’távközlési 
hozzáférési mód’
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TCB ang take care of business ’vi
gyázz az üzletre’
TCDD tör Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollari ’Török Állam
vasutak’
TCF ang US Airways Express/Shuttle 
America (amerikai légitársaság) ♦ ang 
totally chlorine free ’teljesen klór
mentes’
TCG ang Thai Air Cargo (thaiföldi 
légitársaság)
TCH gk Csád
TCI ang Turks and Caicos Airways 
(Turks- és Caicos-szigeteki légitársa
ság) ♦ ang cég Tele-Communications 
Inc.
TCM orv triaxikardiométer ♦ ang inf 
trellis coded modulation ’rácskód- 
moduláció’ 
ten. tárca nélküli
TCP ang inf transmission control pro
tocol ’átvitel-vezérlő protokoll’ (háló
zati kommunikációs rendszer) 
TCP/IP ang inf transfer control proto- 
col/Internet protocol ’átvitel-vezérlő 
protokoll/internetprotokoll’ 
tcs. tanulmányi csoport 
TCU ang Inter Tropical Aviation (su- 
riname-i légitársaság)
TCV ang TACV Cabo Verde Airlines 
(nemzetközi légitársaság)
TCW ang Thomas Cook Airlines (bel
ga légitársaság)
TCX ang Thomas Cook Airlines (brit 
légitársaság)
t/d [T/D] ang közg time deposit ’lekö
tött betét’
TD ang inf time delay ’időkésleltetés’
♦ ang inf transmitted data ’továbbított 
adat’
TD [t. d.] ang technical data ’műszaki 
adatok’
T. D .fir közg tarif douanier ’vámtarifa’

TDAK sport Törökszentmiklósi Diák 
Atlétikai Klub
TDB ang to be done ’el kell készíteni!’ 
TDDSZ Tudományos Dolgozók De
mokratikus Szakszervezete 
TDF fr Télédiffusion de France (fran
cia televíziós társaság)
TDFSZ Tungsram Dolgozók Függet
len Szakszervezete 
TDK tudományos diákkör *jap cég 
Tókjó Denki-kagaku Kógjó 
TDM Tandem Aereo (moldovai légi- 
társaság) ♦ ang inf time divison multi
plexing ’időosztásos multiplexelés, 
nyalábolás’ ♦ ném tört Tausend 
Deutsche Mark ’ezer német márka’ 
TDNT ang cím Theological Dictio
nary of the New Testament 
TDOT ang dm  Theological Dictio
nary of the Old Testament 
TDR ang inf time domain reflecto- 
metry ’időtartománybeli reflektomet- 
ria’ ♦ fr  tous droits réservés ’minden 
jog fenntartva’
TDRS ang tracking and data relay 
satellite ’követő és adattovábbító mű
hold’
TDS ang inf time division switch 
’időosztásos kapcsoló’
TDSZ Textilipari Dolgozók Szak- 
szervezete
TDSZSZ Távközlési Dolgozók Sza
bad Szakszervezete 
TDW ang ton dead weight (a hajó tel
jes terhelése) 
te. tömegegység
t. é. tágabb értelemben 
Te vegyj tellúr
t. e. [TE] technológiai előírások 
TE sport tornaegylet ♦ tört Testnevelé
si Egyetem ♦ ang inf terminal eguip- 
ment ’végberendezés’
TEA tőzsdei elszámolási alap
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TEAB kém tetraetil-ammónium- 
bromid
TEAOR Tevékenységek egységes 
ágazati osztályozási rendszere 
TEBE tört Takarékpénztárak és Ban
kok Egyesülete
TEBÉSZ Tőzsdei Egyéni Befektetők 
Érdekvédelmi Szövetsége 
techn. technika, technikai ♦ techni
kum ♦ technikus ♦ ang technical ’mű
szaki’ ♦ ném technisch ’műszaki’ 
Tech. Műsz. Sz. cím Technikai Mű
szaki Szemle
Techntört. Sz. cím Technikatörténeti 
Szemle
TED ang technical description ’mű
szaki leírás’
TEDISZ Teljes Evangéliumi Diák- 
és Ifjúsági Szövetség 
Tedot Természetjáró Diákok Orszá
gos Találkozója
t. é. e. n. v. sport több értékelhető 
eredmény nem volt 
TEF ang toxic equivalency factor 
’toxicitási egyenérték-tényező’
TEF Távközlési Érdekegyeztető 
Fórum
TEFA Területfejlesztési Alap 
TEFL ang teaching English as a fó
réig language ’angol mint idegen 
nyelv tanítása’ 
teflon politetrafluor-etilén 
Tefu cég tört Teherfuvarozási Vállalat 
teho településfejlesztési hozzájárulás 
TEI pszich transzkraniális egyen
áram-ingerlés
Teilh. ném közg Teilhaber ’társtulaj
donos’
Teiln. ném Teilnehmer ’résztvevő’ 
teilw. ném teilweise ’részben’
Tejért cég tört Tej- és Tejtermék-érté
kesítő Vállalat
TEJO eszp Tutmonda Esperantista

Junulara Organizo ’Ifjúsági Eszperan
tó Világszövetség’
Tejszolg Tejipari Szolgáltató Rt.
tek. tekintetes 
Tek. cím Tekintet
TEK közg termelőeszköz-kereske
delmi
tel. telefon ♦ ang telephone ’telefon’ 
Tel lat csili Telescopium ’Távcső’ 
TELAMsp Agencia Telenoticiosa 
Americana (argentin hírügynökség) 
telex ang teletype exchange ’távgép
író’
tem. tematika, tematikai 
témadok. témadokumentáció 
témafigy. témafigyelés 
Temaforg cég tört Textilhulladék- és 
Fonalosztályozó Vállalat
Temi Területi Művelődési Intézmé
nyek Egyesülete
Temisz Temesvári Magyar Ifjak Szö
vetsége
tem. n. temetés napja
temp, templom, templomi ♦ ang tem
perature ’hőmérséklet’ ♦ ang tempo
rary ’átmeneti’
Tempus ang Trans-European mobi
lity scheme for university studies 
’Egyetemi tanulmányok transzeuró
pai mobilitási konstrukciója’
Tem. Z. ném cím Temesvarer Zeitung
ten. ol zene tenuto ’kitartva’
TEN ang Trans-European Networks 
’transzeurópai távközlési hálózatok’ 
tend, tendencia 
Tenn. földr Tennessee (USA)
TENS ang orv transcutaneous electi- 
cal nerve stimulation (fájdalomcsilla
pító módszer) 
teol. teológia, teológiai 
Teol. cím Teológia 
TÉP ang Transeuropean Airlines 
(orosz légitársaság)
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TEPCO ang cég Tokyo Electric Power 
Inc.
TEQ ang toxic equivalent ’toxicitási
egyenérték’
ter. terület, területi
TERFN ang trans-European rail
freight network ’transzeurópai vasúti
áruszállítási hálózat’ -> TEVÁH
Terint tört Fővárosi Területrendezési
Intézet
térj. terjedelem terjedelmi ♦ terjesz
tés, terjesztési ♦ terjesztő 
térk. térkép
Térk. Közi. cím Térképészeti Közlöny 
térkmell. térképmelléklet 
Térkv. cím Térképvilág 
term, természet, természeti ♦ termi
nológia, terminológiai 
termrajz. természetrajz, természet
rajzi
TERMNET ang international net
work for terminology ’nemzetközi ter
minológiai hálózat’
Term. Társ. cím Természet és Társa
dalom
termtud. természettudomány, termé
szettudományi
Termtud. Közi. cím Természettudo
mányi Közlemények 
Term. Vil. cím Természet Világa 
Termbúv. cím Természetbúvár 
terr. ang territory ’terület’
Tér. Stat. Évk. cím Területi Statiszti
kai Évkönyv 
tért. lat tertier ’tercier’ 
terv. tervezet ♦ tervezett 
TESCO ang Organization for Techni
cal and Scientific Cooperation ’Mű
szaki és Tudományos Együttműködé
si Szervezet’
TESE sport Tiszántúli Ebtenyésztők
Sportegyesülete
test. testület, testületi

TESTA ang m/trans-European ser
vices for telematics between admi
nistrations ’közigazgatási rendszerek 
közötti transzeurópai telematikai 
szolgáltatások’
testnev. testnevelés, testnevelési ♦ 
testnevelő
TESz. cím A magyar nyelv történe
ti-etimológiai szótára (Benkő Loránd) 
TESZ tört Társadalmi Egyesületek 
Országos Szövetsége 
TESZ Takarékszövetkezetek Orszá
gos Érdekvédelmi Szervezete 
Teszöv Termelőszövetkezetek Szö
vetsége
TÉT Társadalmi Érdekegyeztető 
Tanács
Tetete sport Teleki Természetismere
ti és Turisztikai Egyesület*
TETT Társadalmi Ellenőrző és Tájé
koztató Társulás
TEU ang Treaty on European Union 
’Egyezmény az Európai Unióról’ 
(Maastrichti szerződés) ♦ ang twenty- 
foot equivalent unit ’20 láb méretű 
egységrakomány’
TEUR ném tausend euro ’ezer euró’ 
TEV cég tört Turistaellátó Vállalat 
TEVÁH transzeurópai vasúti áru- 
szállítási hálózat -> TERFN 
Tex.földr Texas (USA)
TeX ang inf (Donald E. Knuth szö
vegformázó szoftverrendszere) 
Texaco ang cég Texas Co.
Teximei Textilipari Minőség-ellen
őrző Intézet
text, textilipar, textilipari 
tez. tezaurusz 
téz. tézis 
tf. térfogat
tf. [tfr.] ang transfer ’átutalás’
TF tört Magyar Testnevelési Főiskola 
TF [t. f.] ang közg tax free ’adómentes’
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TF [T. F.] ang kát task force ’külö
nítmény’
TfB Területfejlesztési Bizottság 
tfc ang traffic ’kereskedelem, forgalom’ 
TFF tör Türkiye Futbol Federasyonu 
’Török Futballszövetség’
TFH ang chat thanks for helping 
’köszönöm a segítséget’
TFK tanárképző főiskolai kar 
TFKGP Történelmi Független Kis
gazdapárt
TFKI sport tört Testnevelési Főiskola 
Kutató Intézete
TFR [tfr.] ang közg transfer ’átutalás’ 
TFSE tört Testnevelési Főiskola 
Sportegyesülete
Tft.jog a területfejlesztésről és terü
letrendezésről szóló törvény 
TFT Tudományos és Felsőoktatási 
Tanács ♦ ang inf thin film transistor 
’vékonyréteg-tranzisztor’
TFTI tört Testnevelési Főiskola To
vábbképző Intézete 
TFTP ang inf trivial file transfer pro
tocol ’közönséges állománytovábbító 
protokoll’
TFTS ang terrestial flight telecom
munications system ’repülőgépes 
földfelszíni távközlőrendszer’ 
tg mat tangens
TG gk Togo ♦ fr közg tarif général 
’általános tarifa’
TGA ang Air Togo (togói légitársa
ság) ♦ orsz Tonga 
TGI tüdőbeteg-gondozó intézet 
TGIF ang chat thank goodness it’s 
Friday! ’hála istennek péntek van!’ 
tgk. tehergépkocsi 
tgl- ném täglich ’napi’
TGL ném Technische Normen, Güte
vorschriften und Lieferbedingungen 
’műszaki szabványok, minőségi elő
írások és szállítási feltételek’

TGM társadalmi-gazdasági megálla
podás
T. G. M. Tamás Gáspár Miklós 
TGSZV cég tört Tiszántúli Gázszol
gáltató és szerelő Vállalat 
TGV SNCF (francia légitársaság) ♦ 
fr  Train a Grande Vitesse ’nagysebes
ségű vasút’
TGW ang Tiger Airways (szingapúri 
légitársaság)
TGWU ang Transport and General
Workers’ Union (brit szakszervezeti
szövetség)
tgy. terepgyakorlat
TGZ ang Air Zena Georgian Airlines
(grúz légitársaság)
th mat tangens hyperbolicus ’hiperbo
likus tangens’
th. távíróhivatal ♦ fr  these ’tézis, érte
kezés’
Th vegyj tórium
TH Természetvédelmi Hivatal ♦ ném 
Technische Hochschule ’műszaki fő
iskola’
THA orsz Thaiföld ♦ ang Thai Air
ways International (thaiföldi légitár
saság)
THAC sport Tatai Honvéd Atlétikai 
Club
Thal. cím Thalassa 
Thál. cím Thália 
THB val thaiföldi baht 
THC kém tetrahidrocannabiol (a ken
derféleségek hatóanyaga)
ThD ang Doctor of Theology (felsőfo
kú teológiai diploma)
THD ang transmitting magnetich 
heading device ’mágneses menetirány
kijelző’
Theol. Sz. cím Theológiai Szemle 
Theol. Szaklap cím Theológiai Szak
lap
THF kém tetrahidrofurán
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THFC ang sport Tottenham Hotspur 
Football Club
THI ang temperature humidity index 
’hőmérséklet-páratartalom index’ 
ThLZ ném cím Theologische Lite
ratur Zeitung
thm [THM] közg teljeshiteldíj-mutató 
THOD ang theoretical oxigén de
mand ’elméleti oxigénigény’ 
thr lat orv thrombocyta ’trombocita’ 
Thr kém treonin
THT fr  Air Tahiti Nui (francia poli
néziai légitársaság)
Thu. [Thurs.] ang Thursday ’csütör
tök’
Thür, földr Thüringen ’Türingia’ 
THX ang chat thanks ’koszi’ 
THXMYFRND ang chat thanks my 
friend ’kösz, haver’
THY ang Turkish Airlines (török 
légitársaság) ♦ tör Türk Hava Yollari 
(török légitársaság)
ThZ ném cím Theologische Zeit
schrift
ti. tiszt ♦ tudniillik 
Ti vegyj titán 
Ti. földr Tirol
Ti. [Tib.] lat Tiberius (név)
TI orv terápiás index ♦ orv transzmisz- 
sziós index ♦ ang time interval ’idő
köz’ ♦ ang Transparency International 
’Nemzetközi Átláthatóság’ (a korrup
ció mértékét vizsgáló szervezet)
T. I.fr  közg taux d’intérét ’kamatláb’ 
TIA ang Typographers International 
Association ’Tipográfusok Nemzetkö
zi Szövetsége’ ♦ ang chat thanks in ad
vance ’előre is köszönöm’
TIACA ang The International Air 
Cargo Association ’Nemzetközi Légi
fuvarozási Szövetség’
TIB Történelmi Igazságtétel Bizott
ság

TIC ang nyomd total ink coverage 
’összkitöltési arány’
TICA ang The International Cat As- 
sosiation ’Nemzetközi Macskaszö
vetség’
t. i. cs. n. v. sport több induló csapat 
nem volt
t. i. d. lat orv ter in die ’naponta há
romszor’
TIE ang chat take it easy ’vedd lazán’ 
TIF fr  transports internationaux 
ferroviaires ’nemzetközi vasúti szállí
tások’
TIFF ang inf tagged image file format 
’címkézett képfájlformátum’
TIFO cég Tiszai Finomító Rt.
TIG Tartalékgazdálkodási Igazgató
ság
Tigáz cég Tiszántúli Gázszolgáltató 
Rt.
TII Tudományszervezési és Informa
tikai Intézet
Tiköfe Tiszántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség
Tikövízig Tiszántúli Környezetvédel
mi és Vízügyi Igazgatóság 
TIL orv tumort infiltráló leukocita 
TIM tájvédelmi információs és moni
toring rendszer
TIN ang tax identification number 
’adóazonosító szám’
TINA ang transport infrastructure 
needs assessment ’a közlekedési inf
rastruktúra igényeinek felmérése’ 
tinct. lat orv tinctura ’tinktúra’ 
t. i. n. v. sport több induló nem volt 
TIOSZ tört Tanonc és Ifjúmunkás 
Otthonok Országos Szövetsége 
TIOY ang közg total income of year 
’éves összes árbevétel’ 
tip. típus, típusú 
tipogr. tipográfia, tipográfiai 
tipol. tipológia, tipológiai
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TIR fr  Transport International Rou- 
tier ’nemzetközi országúti áruszállítás’ 
TIREL Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Levéltára 
Tiros ang television and infrared ob
servation satellite ’televíziós és infra
vörös megfigyelő műhold’
TIS Tézis (orosz légitársaság)
TISR tiszai információs és segélyhívó 
rendszer
tiszt. terv. lev tisztázati tervezet 
tisztv. tisztviselő, tisztviselői 
tit. titulált ♦ ang title ’cím’ ♦ lat titulus 
’cím, rang’
TIT Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat *oru treponémaimmobilizá- 
ciós teszt
Titász cég Tiszántúli Áramszolgáltató 
Rt.
titk. titkár, titkári 
titks. titkárság
Tivízig Tiszántúli Vízügyi Igazgató
ság
tiz. kát tizedes, tizedesi
tj. táncjáték
TJ gk Tádzsikisztán 
TJK orsz Tádzsikisztán ♦ ang Tajik 
Air (tádzsikisztáni légitársaság) 
TJKSZ Támogatásokat és Járadéko
kat Kezelő Szervezet 
TJP tört Teherán, Jalta, Potsdam 
TJT ang Twin Jet (francia légitársa
ság)
tk. tört társadalmi kapcsolat
t. k. többek között
TK tájvédelmi körzet ♦ tanárképző 
kar ♦ társadalomtudományi kar ♦ orv 
timidin-kináz ♦ sport Tokaj Kupa ♦ 
sport tornakor
TKBF A Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola
TKC ang Tikal Jets (guatemalai légi- 
társaság)

TKH Területpolitikai Kormányzati 
Hivatal
TKI tört Távközlési Kutatóintézet ♦ 
támogatott kutatóhelyek irodája 
TKK Testszépítő Katalizátor Klub 
TKKO tört tudományos, közoktatási 
és kulturális osztály 
tkm fiz  tonnakilométer 
TKM Tájak, korok, múzeumok ♦ orsz 
Türkmenisztán
TKO ang sport technical knock-out 
’technikai kiütés’
TKOK Társasági Kutyák Országos 
Klubja
T. Közi. cím Tanácsok Közlönye 
tkp. tulajdonképpen 
tkr ang tanker ’tartálykocsi, tartály
hajó’
tks ang thanks ’köszönöm’ 
tksz. takarékszövetkezet, takarékszö
vetkezeti
Tkst. ném Tankstelle ’üzemanyag- 
töltő állomás’
TKT közg teljesítménykihasználási 
tényező
TKTT Tatabánya és Környéke Terü
letfejlesztési Társulás 
TKTV Tarjáni Kábeltelevízió ♦ Tata
bányai Közösségi Televízió 
tkv. telekkönyv ♦ törzskönyv
1.1. ang közg total loss ’teljes veszte
ség’
Tlvegyj tallium 
TI. ném Teil ’rész’
TLA ang three letter acronym ’há
rombetűs rövidítés’
1.1. o. ang közg total loss only ’csak 
teljes veszteség esetén’
TLD ang inf top level domain ’felső 
szintű tartomány’
TLI Teleki László Intézet 
Tin. ném Teilnahme ’részvétel’ 
T-lakás tört találkozási lakás, titkos
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lakás (az állambiztonsági szervek ál
tal használt lakás)
TLAM/C ang kát tactical land attack 
missile, conventional ’harcászati, szá
razföldi cél elleni robotrepülőgép, ha
gyományos töltettel’
TLAM/N ang kát tactical land attack 
missile, nuclear ’harcászati, szárazföl
di cél elleni robotrepülőgép, nukleá
ris töltettel’
TLC ang tender loving care ’gyámo- 
lító szeretet’ ♦ ang thin layer chroma
tography ’vékony rétegkromatográfia’ 
TLP ang Tulip Air (holland légitársa
ság)
TLR ang Tibesti Air Libya (líbiai lé
gitársaság)
TLS orsz Kelet-Timor ♦ ang cím Times 
Literary Supplement ♦ ang inf trans
port layer security ’biztonság a szállí
tási rétegben’
TLV ang threshold limit value ’veszé
lyes anyagok megengedett határérté
ke’ ♦ ném Teilleistungsvertrag ’teljesí
tési szerződés’
TLW ang/ném Teamline Air Luft
fahrt (osztrák légitársaság)
Tm vegyj túlium
TM gk Türkmenisztán ♦ ang registe
red trade mark ’bejegyzett áruvéd
jegy’ ♦ ang technical manual ’műszaki 
kézikönyv’ ♦ ang transcendental me
ditation ’transzcendentális meditáció’ 
TMA ang Trans Mediterranean Air
lines (libanoni légitársaság) ♦ ang ter
minal manoeuvring area ’repülőtéri 
közelkörzet’
TMB tudományos minősítő bizottság 
TMC ang traffic message channel 
’közlekedési információs csatorna’ 
TMD Temesvári Magyar Diákszer
vezet
tmf tengeri mérföld

TMG ang Tri-MG Intra Asia Airlines 
(indonéz légitársaság)
TMH Torontói Magyar Ház
TMI pszich transzkraniális mágneses
ingerlés
TMIE Területi Művelődési Intézmé
nyek Egyesülete
tmk tervszerű megelőző karbantartás 
TMK testnevelési és művészeti főis
kolai kar
TMKIK Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
TMKSZ Técsői Magyarok Kulturális 
Szövetsége
TML fr  Transports et Travaux 
Aériens de Madagascar (madagaszká- 
ri légitársaság)
TMM cím Thomas Mann Művei ♦ val 
türkmén manát
TMME tört Törvényes Munkásvéde
lem Magyarországi Egyesülete 
TMN or Tyumenaviatrans (orosz lé
gitársaság) ♦ ang inf telecommunica
tion management network ’távközlési 
menedzselő hálózat’
TMNy. cím Tüzetes magyar nyelvtan 
(Balassa József -  Simonyi Zsigmond) 
TMP ang Arizona Express Airlines 
(amerikai légitársaság) ♦ ang techno
logy management plan ’technológia
kezelési terv’
TMR ang trade mark register ’véd
jegynyilvántartás’
TMS ang transportation management 
system ’szállításirányítási rendszer’ 
TMSZ Magyar Tanácsadó Mérnökök 
és Építészek Szövetsége 
TMT cím Török-magyar kori törté
nelmi emlékek
TMT cím Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás
TMTE sport tört Törekvés Munkás 
Testedzők Köre
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TMV lat biol tobacco mosaic virus 
’dohány-mozaikvírus’
TMW ang ram tomorrow ’holnap’ 
tn. nyelv tárgyatlan
t. n. tárgy nélkül
TN cím Történelmi naplók (Thaly
Kálmán) *gk Tunézia
TNA ang Trans Asia Airways (tajvani
légitársaság)
TNB ang Trans Air Benin (benini lé
gitársaság)
TND val tunéziai dinár
TNF ang orv tumornecrosis-factor
’tumornekrotizáló faktor’
TNG ang the next generation ’új 
nemzedék’
TNM tárca nélküli miniszter ♦ ang 
kát tactical nuclear missile ’harcászati 
nukleáris rakéta’
TNO sp Aerotransporte de Carga 
Union (mexikói légitársaság)
TNP Tátrai Nemzeti Park 
TNR ang Tanana Air Service (ameri
kai légitársaság)
TNT kém trinitro-toluol ♦ ang cég Tho
mas Nationwide Transport (nemzetkö
zi gyorspostaszolgálat) ♦ ang cég Turner 
Network Television (amerikai televízi
ós társaság) ♦ ang nyomd tight not tou
ching ’sűrű, de nem érintkező (betűk)’ 
TNX ang ram thanks ’köszönöm’ 
tny. tanya, tanyasi 
t/o ang turn over ’fordíts!’
TO tanulmányi osztály 
T/O ang közg transfer order ’átruhá
zási megbízás’
To A ang Treaty of Amsterdam 
’Amszterdami szerződés’
TOB ang közg takeover bid ’megvétel
re vonatkozó ajánlat’
TOC ang kém total organic carbon 
’összes szerves szén’ ♦ ang nyomd table 
of contents ’tartalomjegyzék’

TOEFL ang Test of English as a Fo
reign Language ’angol idegen nyelvű 
nyelvvizsga’
TOF anginf top-of-fíle ’állományfej’ ♦ 
lat Tertius Ordo Franciscanus (feren
ces harmadrend)
TOFK tanító- és óvóképző főiskolai 
kar
TOG orsz Togo
TOL ang Tol Air Services (Puerto 
Ricó-i légitársaság) 
told. nyelv toldalék 
Tóin. N. cím Tolnai Napló 
Tolnai VI. cím Tolnai Világlapja 
tóm. lat tomus ’kötet’
TOM ang chat topic of the month ’a 
hónap témája’ ♦ fr  Territoire d’outre- 
mer ’tengerentúli terület’
TOP többéves orientációs pogram 
-» MAGP ♦ val tongai paanga ♦ ang 
inf technical office protocol ’műszaki 
protokoll’
TOR orv toremifen ♦ lat Tertius Ordo 
Reguláris Sancti Francisci ’Szent Fe
renc Reguláris Harmadrendje’ 
TORCap lat Tertius Ordo Reguláris 
Capuccinarum (reguláris harmad
rendi kapucinus nővérek)
TOS ang Tropic Air (belize-i légitár
saság) ♦ ang nyomd tight, optical spa
cing ’sűrű, egalizálás’
TOSD lat Tertius Ordo Sancti Domi- 
nici (domonkos harmadrend)
TOSF lat Tertius Ordo Secularis 
Franciscalis (ferences világi harmad
rend)
Toshiba ang cég Tokyo Shibaura 
Electric (japán elektronikai cég) 
tot ang total ’összesen’
TOT Termelőszövetkezetek Országos 
Tanácsa
TOU ang terms of use ’felhasználási 
feltételek’
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tov. közi. további közlés 
TÖB tandíj- és ösztöndíj-bizottság ♦ 
tétel-összeállító bizottság 
TÖOSZ Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége 
tör. töredék ♦ török 
törm. kát törzsőrmester, törzsőrmes
teri
tört. történelem, történelmi ♦ törté
net, történeti
Tört. L. cím Történeti Lapok 
Tört. Sz. cím Történeti Szemle 
Tört. Rég. Ért. cím Történeti és Régé
szeti Értesítő
Törttan. cím Történettanítás 
Tört. Tár cím Történelmi Tár 
törttud történettudomány, történettu
dományi
törvhat. tört törvényhatóság, törvény- 
hatósági
törvhat. biz. tört törvényhatósági 
bizottság, törvényhatósági bizottsági 
törvhat. vál. tört törvényhatósági 
választás, törvényhatósági választási 
törv. törvény
törv. véd. törvénnyel védve 
tp tiszteletpéldány
tp. tájékozódási pont ♦ táppénz ♦ telep
♦ templom, templomi
TP kém trifoszfát ♦ ang inf teleproces
sing ’távfeldolgozási’ (előtagként) ♦ 
ang inf transaction processing ’tranz
akciófeldolgozás’
T. P.frközg  tarif préférentiel ’kedvez
ményes vámtarifa’
TPA Tampa (kolumbiai légitársaság)
♦ inf Tárolt Programú Analizátor (a 
KFKI-ban 1968-tól gyártott számító
gépcsalád neve)
TPáMK Tömöri Pál Általános Műve
lődési Központ
TPB tudománypolitikai bizottság 
TPC orv tromboplasztikus plazmaté

nyező ♦ fr  Air Caledonie (francia légi- 
társaság)
TPD ang tons per day ’tonna/nap’ ♦ 
ang total product development ’teljes 
körű gyártmányfejlesztés’
TPF Tömöri Pál Főiskola 
TPI ang inf termination point inter
face ’végponti csatoló’
TPL ang inf third party logistics ’ki
helyezett logisztika’
TPM ang total productivity mainte
nance ’a maximális termelékenység 
fenntartása’
TPN kém trifoszfopiridin-nukleotid 
t. p. n. d. ang theft, pilferage, non
delivery ’lopás, dézsmálás, ki nem 
szolgáltatás’ (biztosítási kockázat) 
TPP ang inf third party provider 
’logisztikai szolgáltató’
TPR ang transport public routier 
’közúti szállítás’
TPS Tapsa (argentin légitársaság) 
tpsz. tábori postaszám 
tpt. ang transport ’szállítás’
Tpt .jog a tisztességtelen piaci maga
tartás tilalmáról szóló törvény 
TPU Taca Peru (perui légitársaság) 
TPV ang Thai Pacific Airlines Busi
ness Company (thaiföldi légitársaság) 
TPY ang tons per year ’tonna/év’ 
t. q. lat tale quale ’olyan, amilyen; 
úgy, ahogy van’
TQ ang total quality ’teljes minőség’ 
TQC ang total quality control ’átfogó 
minőségszabályozás’
TQM ang total quality management 
’teljes körű minőségirányítási rend
szer’
tT.fr traité ’értekezés’ ♦ lat tribunus 
’elöljáró’
Tr.jog az államháztartás pénzügyi in
formációs rendszeréről, az államház
tartás alrendszereinek tervezési, be
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számolási és adatszolgáltatási kötele
zettségéről, valamint a központi 
költségvetés végrehajtásával kapcsola
tos egyes kérdésekről szóló kormány- 
rendelet * jog a személyes gondosko
dást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló kormányrendelet 
TR gk Törökország 
T. R ./r közg tarif réduit ’mérsékelt 
díjszabás’
TrA lat csili Triangulum Australe 
’Déli Háromszög’
TRA Transavia/Basiq Air (holland 
légitársaság)
TRAC ang Telecommunications Re
gulations Application Commettee 
’Távközlési Szabályozások Alkalma
zásáért Felelős Bizottság’ 
trad .fr traduction ’fordítás’ ♦ fr tra- 
duit ’fordította’ 
trag, tragédia, tragédiái 
trans. ang translation ’fordítás’ ♦ lat 
translatum a(b) Y. X. ’X. Y. fordí
tása’
trans. verb, lat nyelv transitivum ver
bum ’tárgyas ige’ 
transc./r transcription ’átírás’ 
transl. lat translate ’átvitt értelemben’ 
transs. lat transsumptum ’átírt irat’ 
transzkr. transzkripció 
transzlit. transzliteráció ♦ transzlite- 
rálás
Transzvill cég tört Transzformátor- és
Villamoskészülék-gyár
tranz. nyelv tranzitív
trav./r travaux ’művek, művei’
TRE Tiszántúli Református Egyház-
kerület
tréf. tréfás
trem. ol zene tremolando ’rezegtetve’ 
TREVI ang terrorism, radicalism, 
exaggerated violence terrorizmus, 
radikalizmus, szélsőséges erőszak

T. rex lat Tyrannosaurus rex (dino
szauruszfaj)
TRF ang orv thiroidea realising factor 
(pajzsmirigy)
TRHGY cím Törvények és rendeletek 
hivatalos gyűjteménye 
Tri lat csili Triangulum ’Északi Há
romszög’
TRI orsz Trinidad és Tobago 
Trib. ang tribunal ’bíróság, hadbíró
ság’
TRIM ang trade-related investment 
measures ’kereskedelmi vonzatú be
ruházási intézkedések’ 
trimens fr trimensuel ’háromhavi’ 
trimestr fr trimestriel ’harmadéven
kénti’
TRIPs ang Agreement on Trade-Re
lated Aspects of Intellectal Property 
Rights ’Egyezmény a kereskedelmi 
vonzatú intellektuális tulajdonjogok
ról’
trk. ném türkisch ’török’
TRL ang Transeast Airlines (lett légi-
társaság) ♦ val török líra
tRNS bioi transzfer RNS
tro. zene trombita
Trp kém triptofán
Trp. ném Treffpunkt ’találkozóhely’ 
TRQ ang Trans Travel Airlines (hol
land légitársaság) ♦ ang közg tariff rate 
quota ’vámkontingens’
TRS ang Airtran (amerikai légitársa
ság)
TRUS orv transzrektális ultrahang- 
vizsgálat
Try [TRY] orv triptofán 
TRZ ang Transmeridian Airlines/ 
Prime Air (amerikai légitársaság)
ts. nyelv tárgyas ♦ tonnasúly ♦ tanárse
géd, tanársegédi
TS ang inf telecommunication system 
’távközlési rendszer’ ♦ ang inf tele-
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phone set ’telefonkészülék’ ♦ ang inf 
time sharing ’időosztásos’ 
tsa. társa 
tsai. társai
TSAPI ang inf telephony services 
application programming interface 
’telefonos szolgáltatási alkalmazás
programozási interfész’
TSB ang nyomd two shot binding 
’kombinált hideg- és melegragasztási 
eljárás’
TSC ang Air Transat (kanadai légi- 
társaság)
Tsd. ném Tausend ’ezer’
TSE ang Transmile Air Services (ma
láj légitársaság) ♦ sport Testvériség 
Sport Egyesület
TSF Tessedik Sámuel Főiskola ♦ fr 
télégraphe sans fii ’drót nélküli táv
irat’ ♦ fr  téléphone sans fii ’drót nél
küli telefon’
TSF GFK Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar 
TSF MFK Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
TSF MVK Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és Környezetgaz
dálkodási Kar
TSF PFK Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Kar 
TSG ang Trans Air Congo (kongói lé
gitársaság) ♦ ang traditional speciality 
guaranteed ’hagyományos különleges 
termék’ -* HKT
TSH Technikai Segítségnyújtási Hi
vatal -> TAO ♦ ang orv thyroid stimu
lating hormone ’pajzsmirigyre ható 
hormon’
TSI ang technical specifications for 
interoperability ’átjárhatósági műsza
ki előírások’ —> ÁME 
tsk. társközség, társközségi 
TSK testnevelési és sporttudományi kar

TS-LK litv Tevynes Sanjunga -  
Lieutuvos Konservatoriai ’Haza Szö
vetsége -  Fitván Konzervatívok’ (lit
ván politikai pártszövetség)
TSO ang Transaero Airlines (orosz 
légitársaság)
TSS ang time sharing system ’időosz
tásos rendszer’ ♦ ang orv toxic shock 
syndrome ’toxikussokk-szindróma’ 
TSTAR területi statisztikai adatgyűj
tési rendszer
TSV ang inf tab separated values 
’tabulátorokkal elválasztott értékek’
T. S. V. P.fr  tournez, s’il vous piait
’szíveskedjék lapozni’
tsz termelőszövetkezet
tsz. [tszk.] tanszék
t. sz. nyelv többes szám
Tsz. dm Magyar Tájszótár (Szinnyei
József) ♦ dm Termelőszövetkezet
TSz. dm  Történelmi Szemle
TSZB Társadalmi Szervezetek
Bizottsága
tszcs tört termelőszövetkezet csoport 
tszék. tört törvényszék 
tszf. tengerszint felett, tengerszint 
feletti
TSZI tört Társadalomtudományok 
Szabad Iskolája 
tszk. -» tsz. [tszk.] 
tszkv. -» tszv. [tszkv.]
TSZP Történelmi Szociáldemokrata 
Párt
TSZSZK tört Tadzsik Szocialista
Szovjetköztársaság
Tsztmiklós földr Törökszentmiklós
tszv. [tszkv.] tanszékvezető, tanszék-
vezetői
TT tört Társadalombiztosítási Tanács
tt. tört tiszttartó
1.1. lat terminus technicus ’műszó’
TT teljesítménytényező -> COP *gk 
Trinidad és Tobago ♦ dm Történeti Tár
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♦ tört Társadalomtudományi Társaság
♦ val kolumbiai peso ♦ ang teetotaller 
’antialkoholista’ *sv Tidningarnas 
Telegrambyrá (svéd távirati iroda) 
Ttáj. cím Tiszatáj
TTC sport Törökbálinti Torna Club 
T. T. C./r közg toutes taxes comprises 
’összes költségeket beleértve’
TTD val Trinidad és Tobagó-i 
dollár
TTDBB zene Takáts Tamás Dirty 
Blues Band
TTE sport Természetbarátok Turista
egyesülete
TTEVB tudományos és technológiai 
együttműködési vegyes bizottság 

JSTCC
TTF tört tudományos-technikai for
radalom
TTFK természettudományi főiskolai 
kar
TTFN ang chat Ta Ta for now ’pá-pá 
egy időre’
TTI orv testtömegindex -» BMI ♦ tört 
Típustervező Intézet 
TTI -> MTA TTI [TTI]
T-tiszt tört titkos állományú tiszt 
TTIT Társadalom- és Természettu
dományi Ismeretterjesztő Társulat 
-* TTI
TTK természettudományi kar 
TTKF Természet- és Társadalomba
rát Fejlődésért Közalapítvány 
TTKI sport tört Testneveléstudomá
nyi Kutatóintézet
TTL ang through the lens ’a lencsé
ken keresztül’ ♦ ang time to live ’élet
tartam’ ♦ ang inf transistor-transistor 
logic ’tranzisztor-tranzisztor logika’ 
TTP orv thrombocytopeniás trombo- 
tikus purpura
TTR ang Tatra Air (szlovák légitár
saság)

TTS ang nyomd teletypesetter ’táv
szedés’
TTT sport tört Testnevelési Tudomá
nyos Tanács 
Ttúl cím Tiszántúl 
Ttúli Figy. cím Tiszántúli Figyelő 
Ttúli Függ. Újs. cím Tiszántúli Füg
getlen Újság
Ttv. jog a távközlésről szóló törvény ♦ 
jog a tűz elleni védekezésről, a műsza
ki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
törvény
TTY ang inf teletypewriter ’távírógép’ 
TTYL ang chat talk to you later ’ké
sőbb beszélünk’
tu. orv tumor 
Tu rep Tupoljev
TU ang in f tributary unit ’összetevő 
egység’ ♦ ném Technische Universität 
’műszaki egyetem’
T. U. [TU] ang trade union ’szakszer
vezet’
TUA ang Turkmenistan Airlines 
(türkmén légitársaság)
TUB ang Jetair/TUI Airlines Belgi
um (belga légitársaság)
Tue lat csili Tucana ’Tukán’
TUC ang Trade Union Congress 
’szakszervezetek kongresszusa’ 
tud. tudomány, tudományos 
tudegy. tudományegyetem, tudomány- 
egyetemi
TudGyűjt. [Tud. Gyűjt.] cím Tudo
mányos Gyűjtemény 
Tud. Műsz. Táj. cím Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás 
Tudosz Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezete 
Tudtár. cím Tudomány tár 
Tudtár. Ért. cím Tudománytár Értesí
tője
Tu. [Tue., Tues.] ang Tuesday ’kedd’ 
TU ang chat thank you ’köszönöm’
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TUG ang inf tributary unit group 
’összetevő egységek csoportja’
TUI Tuninter (tunéziai légitársaság) 
TÚK Tudományos Újságírók Klubja 
túl. tulajdonnév ♦ tulajdonos, tulajdo
nosi
TUN orsz Tunézia
Túr. cím Turul
TÚR orsz Törökország
TUS sp ABSA Aerolinhas Brasileiras
(brazil légitársaság)
TUV orsz Tuvalu
TUX ang Tulpar Air Service (kazah 
légitársaság)
TUY sp Linea Turistica Aerotuy (ve
nezuelai légitársaság) 
tü. kát tüzér, tüzéri ♦ tüzérség 
TŰD sport tört Testnevelési Ügyek 
Direktóriuma 
tüdd. kát tüzérdandár 
Tűk. cím Tükör
TŰK titkos ügyiratkezelés, titkos 
ügyiratkezelésű
Tüker cég tört Tüzelő- és Építőanyag
kereskedelmi Vállalat 
Tüker SC sport tört Tüzelő- és Építő
anyag-kereskedelmi Vállalat Sport 
Club
Tüki Tüzeléstechnikai Kutató és Fej
lesztő Rt. 
tűo. tűzoltó
Tűpk. tűzoltóparancsnokság 
TÜSZSZK tört Türkmén Szocialista 
Szovjetköztársaság 
TÜV ném Technischer Überwa
chungsverein ’Műszaki Minőség-el
lenőrző Egyesület’
Tüvati Tűz- és Vagyonvédelmi Társa
sági Intézmény 
tüza. tüzelőanyag
Tüzép cég tört Tüzelőszer- és Építő
anyag-kereskedelmi Vállalat 
tv televízió

tv. törvény, törvényi ♦ területvédelem,
területvédelmi
t. v. tölteni való
TVA fr közg taxe ä la valeur ajoutée 
’hozzáadottérték-adó’
TVB területi választási bizottság 
TVDSZ Televíziós Dolgozók Szak- 
szervezete
TVE sport tört Torna és Vívó Egylet 
Tvg. Ért. cím Tervgazdasági Értesítő 
tvhat. törvényhatóság, törvényható
sági
TVI tört Tűzvédelmi Intézet ♦ ang
nyomd tone value increase ’árnyalat-
érték-növekedés’
tvj .jog törvényjavaslat
TVJ port Tavaj Transportes Aereos
Reguläres (brazil légitársaság)
TVK Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 
tvl. ang travel ’utazás’
TVM területi választási munkacso
port ♦ cég Tisza Menti Vegyi Művek ♦ 
ang chat thanks very much ’nagyon 
köszönöm’
TVOT Tankönyves Vállalkozók Or
szágos Testületé 
tvr. törvényerejű rendelet 
TVR ukr Tavrey/Tavria Aviakompa- 
nia (ukrán légitársaság)
TVS ang Travel Service (cseh légitár
saság)
TVSE sport Tiszai Vízisport Egyesület 
TVSK sport Túravitorlás Sportkör 
tvsz. [tvszék]yog törvényszék, tör
vényszéki
TVSZ tanulmányi és vizsgaszabály
zat ♦ Tudósok Világszövetsége 
-» WFSW
Tvt .jog az államtitokról és a szolgála
ti titokról szóló törvény ♦ jog a termé
szet védelméről szóló törvény 
TVTV Tatabányai Városi Televízió 
t. w. ang total weight ’teljes súly’
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TWA ang time-weighted average ’idő
arányos középérték’ ♦ ang Trans- 
World Airlines (amerikai légitársaság) 
TWIMC ang chat to whom it may 
concern ’mindenkit, akit illet’
TWN ang Avialeasing Aviation Com
pany (üzbég légitársaság)
TWQ ang Timm Wind Quintet 
TWU ang Transport Workers’ Union 
’Szállítási Dolgozók Egyesülése’ 
(amerikai szakszervezet) 
tx ang közg tax ’adó’
TX ram adókészülék 
TXC ang Transaviaexport Cargo Air
line (belorusz légitársaság)

TXD ang inf transmit data ’átviteli 
adat’
txt ang inf text ’szöveg’
Ty lat orv typhus ’tífusz’
Ty. ang territory ’terület, tartomány’ 
TYM ang Tyumen Airlines (orosz lé
gitársaság)
Tyr kém tirozin
TYR ang Tyrolean Airways (osztrák
légitársaság)
tz. témazáró
tzls. kát törzszászlós, törzszászlósi 
TZS val tanzániai shilling 
TZT ang Air Zambezi (zimbabwei lé
gitársaság)
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ufiz atomi tömegegység
u. után ♦ utca ♦ ang uncle ’nagybácsi’ ♦ 
ang unit ’egység’ ♦ ang united ’egye
sült’ ♦ ang unpaid ’kifizetetlen’ ♦ ang 
upper ’felső’ ♦ ném und ’és’ ♦ ném un
ter ’alatt’
U fiz belső energia ♦ fiz csúcsfeszült
ség ♦ kém uracil ♦ orv vizeletkoncent
ráció ♦ vegyj urán ♦ ang chat ugly ’csú
nya’ ♦ ang chat you ’te’
U [Uni, Univ.] ném Universität ’egye
tem’
U. cím Az Újság ♦ tört Uram ♦ ang 
union ’egyesülés’ ♦ ang universal 
’egyetemes’ ♦ ang film universal ’kor
határ nélkül’ ♦ fr union ’egyesülés’ ♦ 
ném Uhr ’óra’ ♦ ném Umsatz ’for
galom’
U. [univ.] ang university ’egyetem’ 
u.&lc. [u/lc] ang nyomd upper and 
lower case ’nagybetű és kisbetű’ (nor
mál szedés) 
ua. [uaz] ugyanaz
u. a. ném und andere ’és mások’ ♦ ném
unter anderem ’többek között’
u/a [U/A] ang underwriting account
’biztosítási számla’
u. ä. ném und ähnliche ’és hasonlók’
u. A. ném unter Anzeige ’értesítés
mellett’
Ua fiz anódfeszültség 
UAgk Ukrajna *anginf user agent 
’felhasználói ügynök’* ang inf user 
area ’felhasználói terület’
U. A. ang cég United Artists Corpo
ration (amerikai filmvállalat)
U/A -» u/a [U/A]

UAA ang utilised agricultural area 
’mezőgazdasági hasznosítású terület’ 
UAE gk Egyesült Arab Emírségek ♦ 
orsz United Arab Emirates ’Egyesült 
Arab Emírségek’ ♦ ang Emirates (egye
sült arab emírségekbeli légitársaság) 
UAK val ukrán hrivnya 
UAL ang United Airlines (amerikai 
légitársaság)
u. a. m. ném und anderes mehr ’és 
még egyebek’
u. a. M. ném közg unter amtlichem 
Mitverschluß ’hivatalos zárlattal 
együtt’
u. ä. m. ném und ähnliches mehr 
’és több hasonló’
UANA ang Union of African News 
Agencies ’Afrikai Hírügynökségek 
Egyesülése’
UART ang inf universal asynchro
nous receiver-transmitter ’univerzális 
aszinkron adó-vevő’
UAW ang United Automobile Wor
kers ’Egyesült Autóipari Dolgozók 
Szakszervezete’
u. A. w. g. ném um Antwort wird ge
beten ’választ kérünk’ 
uaz —> ua. [uaz]
UAZ or cég Uralszkij Avtozavod 
(orosz autógyár) 
ub. tört udvarbíró
UBA ang Myanmar International Air
lines (mianmari légitársaság)
U-Bahn ném Untergrundbahn ’föld
alatti vasút’
UBE ang inf unsolicited bulk e-mail 
’kéretlen tömeges levél’
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u. b. i. p. lat ubi bene, ibi patria ’ott 
a haza, ahol jó dolgunk van’
U-Boot ném Unterseeboot ’tenger
alattjáró’
UBR ang közg uniform business rate 
’egységes vállalkozási adó’
UBS ang cég Union Bank of Switzer
land (svájci pénzintézet) 
u. c. [uc] ang upper case ’nagybetű, 
verzál’
u. c. [UC] ang közg usual conditions 
’szokásos feltételek’
UC ang under construction ’építés 
alatt’ ♦ ang urban council ’városi ta
nács’ ♦ ang közg under charge ’alacso
nyabb áron’ ♦ lat lev Urbaria et Cons- 
criptiones gyűjtemény (MÓL) *ol 
zene una corda ’egy pedállal’
U. C. cím Út és Cél 
UCA ang Continental Connection/ 
Commutair (amerikai légitársaság) 
UCA/UCR ang nyomd undercolour 
addition/undercolour removal ’szín- 
alárakás/ alsószín-visszavétel’
UCB ang inf unit control block ’egy
ség vezérlőkódja’
UCC ang Universal Commercial Code 
(amerikai kereskedelmi törvénykönyv) 
♦ ang Universal Copyright Convention 
’egyetemes szerzői jogi egyezmény’ 
UCCM fr Union des Chambres de 
Commerce Maritimes ’Tengeri Keres
kedelmi Kamarák Szövetsége’
UCD sp Unión de Centro Democra- 
tico ’Demokratikus Centrum Unió’ 
(spanyol politikai párt)
UCI fr Union Cycliste Internationale 
’Nemzetközi Kerékpáros-szövetség’ 
UCITS ang közg undertakings for 
collective investment in transferable 
securities ’átruházható értékpapírok
kal foglalkozó kollektív befektető vál
lalkozások’

UCL ang inf upper control limit ’felső 
beavatkozási határ’
UCLA ang University of California at 
Los Angeles ’Los Angeles-i California 
Egyetem’
UCLAFfr Unité de Coordination de 
la Lutte Antifraud ’Csalások megelő
zésének koordinációjával foglalkozó 
egység’
UCOSIDER fr Union Commercial de 
Sidérurgie ’Vasipari Kereskedelmi 
Egyesülés’
UCP ang közg uniform customs and 
practice ’egységes szokások és szokvá
nyok’
UCPTE fr Union pour la Coordina
tion de la Production et du Transport 
de l’Electricité ’Villamosenergia-ter- 
melési és -szállítási Együttműködési 
Egyesülés’
UCR ang Aero-Charter Ukraine (uk
rán légitársaság) ♦ ang pszich uncon
ditioned response/reflex ’feltétlen vá- 
lasz/reflex’
u. cs. [up. cs.] sport utánpótlás
csúcs
UCS ang inf universal character set 
’univerzális karakterkészlet’ ♦ ang 
nyomd under colour separation ’szín- 
rebontás’ ♦ ang pszich unconditioned 
stimulus ’feltétlen inger’
UCSA ang Uniform Conditional 
Sales Act (a feltételes eladásról szóló 
amerikai törvény)
UCSB ang University of California in 
Santa Barbara ’Santa Barbara-i Cali
fornia Egyetem’
UCSD ang University of California, 
San Diego ’Kalifornia Egyetem, San 
Diego’
UCSE Univerzum Csillagászati Egye
sület
UCSF ang University of California
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San Francisco ’Kalifornia Egyetem, 
San Francisco’
U £K  alb Ushtria Qlirimtare e Koso- 
ves ’Kosovói Felszabadítási Hadsereg’ 
UD anginf urgent data ’sürgős adat’ 
(memória-hozzáférés)
U. D./r union douaniére ’vámunió’ 
UDA ang Ulster Defence Association 
’Ulsteri Védelmi Szövetség’ 
u. d. Ä. ném und dem Ähnliches ’és 
ehhez hasonló’
UDC ang universal decimal classifi
cation ’egyetemes tizedes osztályozás’ 
-*  ETO ♦ ang Utility Enterprise Don
bass Aero Airline (ukrán légitársaság) 
♦ fr  Union Démocratique du Centre 
’Demokratikus Centrum Unió’ (svájci 
politikai párt)
UDD ang Dombass Airlines (ukrán 
légitársaság)
ÜDE fr  Union Démocratique Euro- 
péenne ’Európai Demokrata Unió’
- » EDU
u. desgl. ném und desgleichen ’és ha
sonlóképpen’
u. d. f. ném und das folgende ’és a kö
vetkező’ ♦ ném und die folgenden ’és 
a következők’
UDF fr  Union pour la Démocratie 
Franchise ’Unió a Francia Demokrá
ciáért’ (francia politikai párt) 
u. dgl. ném und dergleichen ’és ilye
nek’
u. dgl. m. ném und dergleichen mehr 
’és több ilyen’
UDI ang unilateral declaration of in
dependence ’a függetlenség egyoldalú 
kinyilvánítása’
UDK ang inf user defined key ’a fel
használó által definiált billentyű’ 
udm. udmurt
u. d. M. ném unter dem Meeresspiegel 
’a tengerszint alatt’

UDMR rom Uniunea Democratá a 
Maghiarilor din Románia ’Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség’ (ro
mán politikai párt) -* RMDSZ 
UDN ukr Dnieproavia (ukrán légitár
saság)
UDP kém uridin-difoszfát ♦ ang inf 
user datagram protocol ’felhasználói 
datagramprotokoir 
UDPG orv uridin-difoszfoglukóz 
UDR fr  Union des Démocrates pour 
la République ’Demokraták Egyesü
lése a Köztársaságért’ (francia politi
kai párt) ♦ fr  Union des Républicains 
’Republikánusok Uniója’ (francia po
litikai párt)
UDS orv nem differenciálható szar
kóma
UDSR fr  tört Union Démocratique et 
Socialiste de la Résistance ’Az Ellen
állás Demokratikus és Szocialista 
Uniója’ (második világháborús fran
cia ellenállók szervezete)
UdSSR ném Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken ’Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövetsége’
-> SZSZKSZ -» SZSZSZR -» URSS 
-» U. S. S. R.
udt. ang underdeck tonnage ’hajóűr- 
tonnatartalom’
u. d. T. ném unter dem Titel ’címmel’ 
UDT ang inf uniform data transfer 
’egységesített adatátvitel’ 
udv. udvar, udvari 
Udv. Udvarhely
Udv. Hír. cím Udvarhelyi Híradó 
u. E. ném unseres Erachtens ’vélemé
nyünk szerint’
UE ang university entrance (exami
nation) ’egyetemi felvételi (vizsga)’ ♦ 
ang universal edition ’általános érvé
nyű kiadás’ ♦ fr  Union Européenne 
’Európai Unió’ —> EU
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U. E./r union économique ’gazdasági 
unió’
u. e. a. ném und einige andere ’és né
hány más’
UEA eszperantó Universala Esperanto 
Asocio ’Eszperantó Világszövetség’ ♦ 
fir Union Européenne de l’Ameuble- 
ment ’Európai Bútorgyártók Szövet
sége’
UECD ang Union of European Chris
tian Democrats ’Európai Keresztény- 
demokrata Unió’ —> EUCD -> UEDC 
UEDC fr  Union Européenne Démoc- 
rate-Chrétienne ’Európai Keresztény- 
demokrata Unió’ -> EUCD -* UECD 
UEFA fr  Union Européenne de Foot
ball Associations ’Európai Labdarú
gó-szövetség’
UEFF fr  Union et Fratérnité Fran- 
gaise ’Francia Unió és Testvériség’ 
(francia politikai mozgalom)
UEG fr  Union Européenne de Gym- 
nastique ’Európai Tornaszövetség’ 
UEMC sp Universidad Europea Mi
guel de Cervantes ’Miguel de Cervan
tes Európai Egyetem’
UEO fr  Union de l’Europe Occiden
t a l  ’Nyugat-európai Unió’ -> NYEU 
-» WEU
UEPS fr  Union Européenne de la 
Presse Sportive ’Európai Sportújság- 
írók Egyesülete’
UER ang university entrance require
ments ’egyetemi felvételi követelmé
nyek’ ♦ fr  Union Européenne de Ra
diodiffusion ’Európai Rádióegyesület’ 
u. et o. lat urbi et orbi ’a városnak 
(Rómának) és a világnak’ (pápai ál
dás)
u. f. lat jog usus fructus ’haszonélve
zet’ ♦ ném und folgende ’és a követ
kező’
UF nyomd karbamid-formaldehid

gyanta ♦ ang uncertainty factor ’bi
zonytalansági tényező’ ♦ ang inf user 
flag ’felhasználói állapotjelző’ 
ú. f. új folyam
UFA ném cég Universum-Film AG 
(német filmgyár)
UFAG ném tört cég Ungarische Flug
zeugwerke AG ’Magyar Repülőgép
művek Rt.’
UFB ang chat ultra fine business 
’egészen kiváló, pompás’
UFC ang cég United Fruit Company 
(amerikai gyümölcsforgalmazó cég) 
ÚFC [UFC] sport Újlaki Futball Club 
UFE ang Group Union for Europe 
’Unió Európáért Frakció’ 
u. ff. ném und folgende ’és a követke
zők’
UFF Udvarhelyi Fiatal Fórum 
UFH orv frakcionálatlan heparin 
UFHS ang tört Union of Free Hun
garian Students ’Szabad Magyar Diá
kok Uniója’ ♦ ang tört United Fede
ration of Hungarian Students ’Ma
gyar Diákok Egyesült Szövetsége’ 
UFI/r Union des Foires Internationa
les ’Nemzetközi Vásárok Szövetsége’ 
UFO ang unidentified flying object 
’azonosítatlan repülő tárgy’ -> ÓVNI 
UFOSZ tört Újgazdák és Földhözjut- 
tatottak Országos Szövetsége 
ug. ugor
UGA orsz Uganda
UGP fr cég Union Générale de Pet-
role (francia kőolajipari vállalat)
ugs. ném nyelv umgangssprachlich 
’köznyelvi’
Ugs. ném nyelv Umgangssprache ’köz
nyelv’
ugt. [UGT] ang urgent ’sürgős’
UGT sp Unión General de 
Trabajadores ’Általános Munkásszö
vetség’ (spanyol szakszervezet)
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UGX val ugandai új shilling ♦ ang 
East African Airlines (ugandai légi- 
társaság)
u. H. ném unerlaubte Handlung ’meg 
nem engedett üzlet’
UH orv ultrahang ♦ ultrahangvizsgá
lat
UHF ang ultra high frequency ’ultra
rövid-hullámú frekvencia’ ♦ ang Uni
ted Hungarian Fund ’Egyesült Ma
gyar Alap’ ♦ ném Ultra-Hoch-Frequenz 
’ultrarövid-hullámú frekvencia’
UHL ang inf user header label ’fel
használói fejcímke’
UFL cím Új filmlexikon 
UHP ang unit of homogeneous pro
duction ’homogén szakosodott egység’ 
UHT ang ultra high temperature 
’igen magas hőmérséklet’ ♦ ang ultra 
heat treated ’ultramagas hőmérsékle
ten hőkezelt’ 
ui. ugyanis
u. i. lat. ut infra ’mint lent’
Ui. utóirat
UI ang inf user interface ’felhasználói 
interfész’
UI -» UIP [UI]
U. I ./r  union internationale ’nemzet
közi unió’
UIA ang Uni Air (tajvani légitársaság) 
♦ fr  Union Internationale des Archi- 
tectes ’Nemzetközi Építészszövetség’» 
fr  Union Internationale des Avocats 
’Ügyvédek Nemzetközi Szövetsége’ 
UIC ang inf user identification code 
’felhasználói azonosító kód’
UIC [UICF]/r Union Internationale 
des Chemins de Fér ’Nemzetközi 
Vasúti Szövetség’
UICC fr  Union Internationale contre 
le Cancer ’Rák Elleni Nemzetközi 
Egyesület’
UICF -» UICF [UICF]

UICPA fr  Union Internationale de 
Chimie Pure et Appliquée ’Nem
zetközi Kémiai Unió’
UIET Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez
tetőtanács
UIIG fr Union Internationale de In
dustries du Gaz ’Nemzetközi Ipari- 
gáz-szövetség’
UIL ol Unione Italiana del Lavoro 
’Olasz Munkásszövetség’ (olasz szak- 
szervezet)
UIN ang inf unique identifier number 
’egyedi azonosító szám’
UIP fr  Union Interparlementaire 
’Interparlamentáris Unió’ - » IPU 

> IU
UIP [UI] ang cég United International 
Pictures
UIPPA fr  Union Internationale de 
Physique Pure et Appliquée ’Nemzet
közi Fizikai Unió’
UIPMB fr  Union Internationale de 
Pentathlon Moderne et Biathlon 
’Nemzetközi Öttusa- és Biatlon
szövetség’
UIR fr  Union Internationale de 
Radiodiffusion ’Nemzetközi Rádiós 
Unió’
UISM/r Union Internationale des 
Syndicats des Mineurs ’Bányász Dol
gozók Szakszervezeteinek Nemzetkö
zi Szövetsége’
UISMM fr  Union Internationale des 
Syndicats des Travailleurs des In
dustries Métallurgiques et Mécani- 
ques ’Kohászati és Gépipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Nemzetközi Szö
vetsége’
UISTAF fr  Union Internationale des 
Syndicats des Travailleurs Agricoles 
et Forestiers ’Mezőgazdasági és Erdé
szeti Dolgozók Szakszervezeteinek 
Nemzetközi Szövetsége’
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UISTC fr  Union Internationale des 
Syndicats des Travailleurs du Com
merce ’Kereskedelmi Dolgozók Szak- 
szervezeteinek Nemzetközi Szövet
sége’
UIT fr  Union Internationale de Télé- 
communications ’Nemzetközi Táv
közlési Egyesület’ -* ITU ♦ fr  Union 
Internationale de Tir ’Nemzetközi 
Sportlövőszövetség’
U. J. ang Union Jack (a brit zászló)
Uj Aur. cím Új Auróra 
Új É. cím Új Élet 
Új Emb. cím Új Ember 
Uj Eur. cím Új Európa 
Uj If). cím Új Ifjúság 
Uj Fór. cím Új Fórum 
Új Forr. cím Új Forrás 
Új Főv. L. cím Új Fővárosi Lapok 
Ujh. cím Új hold 
Uj H. cím Új Hang 
Ujh. Evk. cím Újhold Évkönyv 
Uj Hév. N. cím Új Hevesi Napló 
Uj Hóin. cím Új Holnap 
Uj Hor. cím Új Horizont 
Uj Hort. cím Új Hortobágy 
Új Hölgyf. cím Új Hölgyfutár 
Uj Hung. cím Új Hungária 
Uj I. cím Új írás 
Új Id. cím Új Idők 
Új K. cím Új Kelet 
Uj Kát. cím Új Katedra 
Új Kil. cím Új Kilátó 
Új Korsz. cím Új Korszak 
Uj Kuns. cím Új Kunság 
újlat. nyelv újlatin 
Uj Látóh. cím Új Látóhatár 
Uj Márc. cím Új Március 
Új M. Épműv. cím Új Magyar Építő
művészet
Uj M. Föld cím Új Magyar Föld 
Új M. Közp. Lvt. Közi. cím Új Ma
gyar Központi Levéltár Közleményei

Új M. Min. cím Új Magyar Minerva 
Új M. Mus. cím Új Magyar Musem 
Új M. Múz. cím Új Magyar Múzeum 
Uj Mo. cím Új Magyarország 
Új Mság. cím Új Magyarság 
Új M. Sión cím Új Magyar Sión 
Uj M. Sz. cím Új Magyar Szemle 
Új M. Szál. cím Új Magyar Szalon 
Új Műv. cím Új Művészet 
Új Nemz. cím Új Nemzedék 
ÍJ]p. földr Újpest
Új PedLex. cím Új pedagógiai lexi
kon
Új Ped. Sz. cím Új Pedagógiai Szemle 
Új Sopr. cím Új Sopron 
Új Symp. cím Új Sympozion 
Új Sz. cím Új Szemle 
Új Szó cím Új Szó 
Újv. Újvidék 
V í v . cím Új Világ 
Új-Z.földr Új-Zéland 
Uj Z. Sz. cím Új Zenei Szemle 
uk ném unabkömmlich ’nélkülözhe
tetlen’
UK orv uréterkatéter
U. K. [UK] ang földr United Kingdom
’Egyesült Királyság’
ÚKE Útalap és Közlekedéstudomá
nyi Egyesület
Ükig Útgazdálkodási és Koordinációs 
Igazgatóság
UKM ang UM Air (ukrán légitársa
ság)
ukr. ukrán
UKR orsz Ukrajna ♦ ang Air Ukraine 
(ukrán légitársaság)
UKS orv nem klasszifikálható szarkó
mák ♦ ang Ukrainian Cargo Airways 
(ukrán légitársaság)
UKU ném Ungarischer Kulturverein 
Ulm ’Ulmi Magyar Kultúregyesület’ 
-» ULMKE
UKW ang Lviv/Lvov Airlines (ukrán
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légitársaság) ♦ ném Ultrakurzwelle 
’ultrarövidhullám’ —> URH 
Ukz. ném közg Umzatzkennziffer ’for
galmi mutató’
u l .  tört ulánus ♦ or ulica ’utca’ 
ú. 1. úgy látszik
ULA ang Uniform Law on Arbitra
tion ’egységes választott bírósági tör
vény’ ♦ ang in f uncommitted logic 
array ’összeköttetés nélküli logikai 
áramkör’
ULFIS ang Uniform Law on the For
mation of Contracts for the Interna
tional Sale of Goods ’egységes törvény 
az áruk nemzetközi adásvételi szerző
désének megkötéséről’
ULM fr  Union Libérale Mondiale 
’Liberális Világszövetség’ -* WLU 
ULMKE Ulmi Magyar Kultúregye- 
sület -* UKU
ULMS ang kát undersea long range 
missile system ’víz alatti indítású 
nagy hatótávolságú rakétarendszer’ 
u. loq. lat usus loquendi ’szójárás’ 
ULSI ang inf ultra large scale integ
ration ’különlegesen nagy mértékű 
integrálás’
ült. ultimátum ♦ ang ultimately ’vé
gül’ ♦ lat ultimo ’utolsó’
ULWC ang nyomd ultra lightweight 
coated (különlegesen könnyű mázolt 
papír)
úm. úgymint
UM ang unified method ’egységesített 
módszer’ ♦ ang unit of measure ’mér
tékegység’
U. M.fr  unité de mesure ’mértékegy
ség’ ♦ fr  unité monétaire ’pénzegység’ 
ÚM Új Magyarország (politikai párt) 
♦ tört Újjáépítési Minisztérium 
UMa lat csili Ursa Maior ’Nagy Medve’ 
UMA ang inf upper memory area ’fel
ső memóriaterület’

UMB ang inf upper memory block 
’felső memóriablokk’
UMC ang cég United Microelectro
nics Corp.
UMDC/r Union Mondiale Démoc- 
rate-Chrétienne ’Kereszténydemok
rata Világunió’
UMDSZ Ukrajnai Magyar Demokra
ta Szövetség
ÚME Új Művészek Egyesülete 
UMEC ang World Union of Catholic 
Teachers ’Katolikus Tanárok Világ- 
szövetsége’
UMEK Ukrajnai Magyar Értelmisé
giek Közössége
Umf. ném Umfang ’terjedelem’
UMF tört Új Márciusi Front 
umg. ném umgearbeitet ’átdolgozott’ 
UMi lat csili Ursa Minor ’Kis Medve’ 
UMIL cím Új magyar irodalmi lexikon 
UMK ukr Yuzmashavia (ukrán légi- 
társaság)
ÚMKL Új Magyar Központi Levéltár 
UML cím Új magyar lexikon 
u. M. n. ném unserer Meinung nach 
’véleményünk szerint’
UMN ang user manual ’felhasználói 
kézikönyv’
UMNGy cím Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény
UMOA fr  Union Monétaire Ouest- 
Africaine ’Kelet-afrikai Pénzügyi 
Unió’
UMP kém uridin-monofoszfát ♦ fr 
Union pour une Mouvement Popu
la te  ’Unió Egy Népi Mozgalomért’ 
(francia politikai párt)
Umst. ném Umtstand ’állapot, körül
mény’
umstr. ném umstritten ’vitatott’ 
UMSZ Ung Vidéki Magyar Szövetség 
ÚMTE sport Újpesti Munkás Torna
egylet
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UMTS ang inf universal mobile tele
com system (harmadik generációs 
mobilhálózat)
UMTsz. cím Új magyar tájszótár 
UMVSZ Udvarhelyszéki Magánvál
lalkozók Szövetsége 
UmwSch ném Umweltschutz ’környe
zetvédelem’
un. ang unified ’egyesített’
Un. cím Unió
UN orv ureanitrogén ♦ ang United 
Nations ’Egyesült Nemzetek’ -> EN 
-> NU -> VN 
ún. úgynevezett
UNA ang Uganda News Agency 
(ugandai hírügynökség)
UNAEC ang United Nations Atomic 
Energy Commission ’ENSZ Atom
energia-bizottság’
UNAMIR ang United Nations Assis
tance Mission for Rwanda ’ENSZ 
Ruandái Misszió’
UNAVEM ang United Nations Ango
la Verification Mission ’ENSZ Ango
lai Misszió’
unb. ném unbekannt ’ismeretlen’ 
unbdgt. ném unbedingt ’feltétlen’ 
unbest, ném unbestimmt ’bizony
talan’
unc. ang uncertain ’bizonytalan’
UNC ang inf universal naming con
vention ’egységesített elnevezési kon
venció’
UNCD ang United Nations Centre 
for Disarmament ’ENSZ Leszerelési 
Központ’
UNCDF ang United Nations Capital 
Development Fund ’ENSZ Pénzügyi 
Fejlesztési Alap’
UNCED ang United Nations Confe
rence on Environment and Develop
ment ’ENSZ-konferencia a környezet
ről és fejlődésről’

UNCHS ang United Nations Centre 
for Human Settlements ’ENSZ Em
beri Települések Központja’ 
UNCITRAL ang United Nations 
Commission on International Trade 
Law ’ENSZ Nemzetközi Kereskede
lemjogi Bizottság’
UNCLOS ang United Nations Con
vention on the Law of the Sea ’ENSZ 
tengerjogi egyezménye’
UNCOPUOS ang United Nations 
Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space ’ENSZ Világűr Békés 
Hasznosításának Bizottsága’
UNCPC ang United Nations Central 
Product Classification ’ENSZ köz
ponti termékbesorolás’
UNCRO ang kát United Nations 
Confidence Restoration Operation in 
Croatia ’ENSZ bizalom-helyreállítási 
művelet Horvátországban’
UNCTAD ang United Nations Con
ference on Trade and Development 
’ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 
Konferencia’
UNDA ang International Catholic 
Association for Radio, Television and 
Audiovisuals ’Nemzetközi Katolikus 
Rádió-, Televízió- és Audiovizuális 
Szövetség’
UNDC ang United Nation Disarma
ment Commission ’ENSZ Leszerelési 
Bizottság’
UNDCP ang United Nations Drog 
Control Programme ’ENSZ Kábító
szer-ellenes Program’ 
undid, ang közg undelivered ’nem kéz
besített’
UNDOF ang kát United Nations 
Disengagement Observer Force 
’ENSZ Csapatszétválasztási Megfi
gyelőerők’
UNDP ang United Nations Develop-
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ment Programme ’ENSZ Fejlesztési 
Program’ —> PNUD 
UNDPKO ang United Nations De
partment for Peacekeeping Opera
tions ’ENSZ békefenntartó műveletek 
csoportfőnöksége’ 
undsgd. ang undersigned ’aláírt’
UNE Ungvári Nemzeti Egyetem ♦ sp 
Una Norma Espa)ola ’spanyol szab
vány’
UNECE ang United Nations Econo
mic Commission for Europe ’ENSZ 
Európai Gazdasági Bizottság’
UNED spanyol Universidad Náció
nál de Educación a Distancia ’Nem
zeti Távoktatási Egyetem’
UNEF ang United Nations Emergen
cy Forces ’ENSZ Békefenntartó Erők’ 
UNEP ang United Nations Environ
ment Programme ’ENSZ Környezet- 
védelmi Program’ -* PNUE 
UNESCO ang United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural Orga
nization ’ENSZ Nevelésügyi, Tudo
mányos és Kulturális Szervezet’
-> ONUESC
Unf. ném Unfall ’baleset’
UNFICYP ang United Nations Force 
in Cyprus ’ENSZ Ciprusi Misszió’ 
ung. lat unguentum ’kenőcs’ ♦ ném 
ungarisch ’magyar’ ♦ ném ungefähr 
’körülbelül’
Ung. ném cím Ungarn
UNGA ang United Nations General
Assembly ’ENSZ Közgyűlés’
UngGr. ném cím Ungarische Gram
matik
Ung. Jb. ném cím Ungarische Jahr
bücher
Ung. Ll. ném cím Ungarischer Lloyd 
Ung. Mag. ném cím Ungarisches Ma
gazin
úngr új nemzetközi gazdasági rend

Ung. Rév. ném cím Ungarische Revue 
Ung. Rschau ném cím Ungarische 
Rundschau
Ung. Sieb, ném cím Ungarn und Sie
benbürger in Bilder 
Ung. Theat. ném cím Ungarisches 
Theater
Ungv. Közi. cím Ungvári Közlöny 
UNHCHR ang United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
’ENSZ Emberjogi Főbiztosság’ 
UNHCA ang United Nations Head 
of Civil Affairs ’ENSZ polgári ügyek 
főbiztosa’
UNHCR ang United Nations High 
Commissioner for Refugees ’ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosság’
UNHQ ang United Nations Head
quarters ’ENSZ Központ’ (New 
York)
Uni -» U [Uni, Univ.]
UNI ang United News of India (indiai 
hírügynökség) ♦ ang inf user network 
interface ’felhasználó-hálózat inter
fész’ ♦ ol Ente Nationale Italiano di 
Unificazione ’Olasz Nemzeti Szab
ványügyi Testület’
UNIAN ukr Ukrainszke Nyezsalezne 
Informacijne Agensztvo Novin (ukrán 
hírügynökség)
UNIAR ang Ukrainian Independent 
Information Agency (ukrán hírügy
nökség)
UNIC ang United Nations Informa
tion Centre ’ENSZ Tájékoztatási 
Központ’
UNICA fr  Union Internationale du 
Cinema d v Amateur ’Nemzetközi 
Amatőrfilm Szövetség’
Unice fr  Union des Confédérations 
de l’Industrie et des Employeurs 
d’Europe ’Európai Iparszövetségek és 
Munkáltatók Uniója’
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UNICEF ang United Nations Inter
national Children’s Emergency Fund 
’ENSZ Nemzetközi Gyermeksegélye
zési Alap’ - » FISÉ
UNICRI ang United Nations Interre
gional Crime and Justice Research 
Institute ’ENSZ Régiók Közötti Bű
nözési és Igazságszolgáltatási Kutató- 
intézet’
UNID ang United Nations Identifica
tion Card ’ENSZ személyi azonosító 
kártya’
UNIDCP ang United Nations Inter
national Drug Control Programme 
’ENSZ nemzetközi kábítószer-ellen
őrzési programja’
UNIDIR ang United Nations Insti
tute for Disarmament Research 
’ENSZ Leszerelési Kutatóintézet’ 
UNIDO ang United Nations Indust
rial Development Organization 
’ENSZ Iparfejlesztési Szervezet’
-» ONUDI
Unidroit fr  Institut International 
pour l’Unification du Droit Privé 
’Magánjogegységesítési Nemzetközi 
Intézet’
UNIF/r Union Internationale de la 
Navigation Fluviale ’Nemzetközi Fo
lyamhajózási Unió’
UNIFEM ang United Nations Deve
lopment Fund for Women ’ENSZ 
Fejlesztési Alap a Nőkért’
UNIFET ang unipolar field effect 
transistor ’unipoláris térvezérlésű 
tranzisztor’
UNIFIL ang kát United Nations 
Interim Forces in Lebanon ’ENSZ li
banoni ideiglenes erők’
UnifSA ang Uniform Sales Act ’egy
séges adásvételi törvény’
UNIIMOG ang United Nations Iran- 
Iraq Military Observer Group ’ENSZ

iraki-iráni katonai megfigyelő cso
port’
unik. unikális
UNIKOM ang United Nations Iraq-
Kuwait Observation Mission ’ENSZ
Iraki-Kuwaiti Megfigyelő Misszió’
unilat. unilaterális
unilin. unilineáris
unint. uninteligens
UNIPOM ang United Nations India-
Pakistan Observation Mission ’ENSZ
Indiai-Pakisztáni Megfigyelő Misz-
szió’
UNISIST ang United Nations Infor
mation System in Science and Tech
nology ’ENSZ tudományos és techno
lógiai információs rendszer’ 
UNISPACE ang United Nations 
Space Conference ’ENSZ Világűr
konferencia’ 
unit. unitárius
UNITA por Uniáo Nációnál para a 
Independencia Total de Angola 
’Nemzeti Unió Angola Teljes Függet
lenségéért’ (angolai politikai párt) 
UNITAR ang United Nations Ins
titute for Training and Research 
’ENSZ Képzési és Kutatási Intézet’ 
Unit. Evk. cím Unitárius Évkönyv 
Unit. Közi. dm Unitárius Közlöny 
univ. univerzális ♦ univerzalitás ♦ 
univerzalizmus ♦ fr  université ’egye
tem’
Univ. -» U [Uni, Univ.] 
univ —* U. [univ] 
unkn. ang unknown ’ismeretlen’ 
unlW. ném közg unlauterer Wettbe
werb ’tisztességtelen verseny’ 
unm. ang unmarried ’nem házas, 
egyedülálló’
UNMDG ang United Nations Millen
nium Development Goals ’ENSZ 
millenniumi fejlesztési célok’
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UNMIK ang United Nations Mission 
in Kosovo ’ENSZ koszovói misszió’ 
UNMILPOC ang United Nations 
Military Police Course ’ENSZ kato- 
nairendőr-tanfolyam’
UNMOT ang United Nations Mis
sion of Observers in Tajikistan ’ENSZ 
Tadzsikisztáni Megfigyelő Misszió’ 
UNMP ang United Nations Military 
Police ’ENSZ Katonai Rendőrség’ 
UNNGLS ang United Nations Non- 
Governmental Liaison Service ’ENSZ 
nem kormányzati összekötő szolgálat’ 
UNO ang United Nations Organiza
tion ’Egyesült Nemzetek Szervezete’ 
-» ENSZ ONU -> OON -» OVN 
UNOCHA ang United Nations Office 
for the Co-ordination of Humanita
rian Affairs ’ENSZ Humanitárius 
Ügyek Koordinációs Hivatala’ 
UNODC ang United Nations Office 
on Drugs and Crime ’ENSZ Drog és 
Bűnözés Hivatala’
UNOE ang United Nations Owned 
Equipment ’ENSZ-tulajdonú felsze
relések, eszközök és javak’
UNOMIG ang United Nations 
Observer Mission in Georgia ’ENSZ 
Grúziái Misszió’
UNOMIL ang United Nations 
Observer Mission in Liberia ’ENSZ 
Libériái Megfigyelő Misszió’ 
UNOOSA ang United Nations Office 
of Outer Space ’ENSZ Világűrügyi 
Hivatala’
UNOPS ang United Nations Office 
for Project Services ENSZ Projekte
ket Összefogó Hivatal’
UNOSOM ang United Nations 
Observer Mission in Somalia ’ENSZ 
Szomáliái Megfigyelő Misszió’ 
UNOSZ Unitárius Nők Országos 
Szövetsége (Kolozsvár)

unpd. ang unpaid ’kifizetetlen’
UNPF ang United Nations Popula
tion Fund ’ENSZ Népesedési Alap’ 
Unpredep ang kát United Nations 
Preventive Deployment Force ’ENSZ 
Megelőző Felvonulási Erő’
Unprofor ang kát tört United Nations 
Protecting Forces ’ENSZ Védelmi 
Erők’ (Bosznia-Hercegovinában) 
unpub. ang unpublished ’kiadatlan’ 
unr. ném unregelmäßig ’szabályta
lan’
UNR/r Union pour la Nouvelle 
République ’Egyesülés az Új Köztár
saságért’ (francia politikai párt) 
Unrefang United Nations Refugee 
Fund ’ENSZ Menekültügyi Alap’ 
UNRISD ang United Nations Re
search Institute for Social Develop
ment ’ENSZ Szociális Fejlesztési 
Kutatóintézet’
UNRRA tört United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration 
’ENSZ Segélyezési és Újjáépítési 
Hivatal’
UNRWA ang United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine 
’ENSZ Palesztin Menekültekkel Fog
lalkozó Segélyezési és Munkaügyi 
Hivatal’
UNS ang unified numbering system 
’egységes számozási rendszer’
UNSC ang United Nations Security 
Council ’ENSZ Biztonsági Tanács’ 
UNSCEAR ang United Nations 
Scientific Committee on Effects of 
Atomic Radiation ’ENSZ Atomsugár
zások Hatásaival Foglalkozó Tudo
mányos Bizottság’
UNSCOM ang United Nations Spe
cial Commission ’ENSZ Különleges 
Bizottság’
UNSCR ang United Nations Security
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Council Resolution ’ENSZ Biztonsági 
Tanács határozata’ 
unsdg. ang unsigned ’aláíratlan’ 
UNSG ang United Nations Secretary 
General ’ENSZ-főtitkár’ 
unstr. ném unstreitig ’vitathatatlan’ 
Untaes ang kát United Nations Task 
in East Slavonia (ENSZ kelet-szlavó
niai békefenntartó erők)
UNTC ang United Nations Trustee
ship Council ’ENSZ Gyámsági Ta
nács’
UNU ang United Nations University 
’ENSZ Egyetem’
UNU-INTECH ang United Nations 
University Institute for New Tech
nologies ’ENSZ Egyetem Új Techno
lógiák Intézete’
UNV ang United Nations Volunteers 
’ENSZ-önkéntesek’ 
unverh. ném unverheiratet ’nem há
zas, egyedülálló’
UNYF ang United Nations Youth 
Federation ’ENSZ Ifjúsági Szövetség’ 
unz. ném unzählbar ’megszámlálha
tatlan’
uo. [uott] ugyanott
u/o ném und/oder ’és/vagy’
UOÖ Ukrán Országos Önkormányzat 
UOP len tört Urz'd Ochrony Pa)stwa 
’Államvédelmi Hivatal’ (lengyel ál
lamvédelmi szervezet) 
u. o. s. ang unless otherwise specified 
’hacsak nincs más kikötés’ 
uott -> uo. [uott] 
u. ö. ném und öfters ’és többszöri’ 
uő ugyanő 
uők ugyanők 
u. p. utolsó posta
UP földr Uttar Pradesh (IND) ♦ ang 
kém unsaturated polysters ’telítetlen 
poliészterek’
UPA ang Airfoyle (brit légitársaság)

upan. upanisád, upanisádok 
UPC ang universal product code ’ál
talános termékkód’ (amerikai vonal
kódrendszer) ♦ ang cég United Pan- 
Europe Communications (távközlési 
vállalat)
up. cs. —» u. cs. [up. cs.]
U. PEAC sport Universitas Pécsi 
Egyetemi Atlétikai Klub 
UPI ang United Press International 
(amerikai hírügynökség) 
u. p. m. lat unus pro multis ’egy soka
kért’
UPN ang inf user principal name ’el
sődleges felhasználónév’
UPN szlovák Ústav Pamati Národa 
’Nemzeti Emlékezet Intézete’
UPOSZ tört Undok Pofák Országos 
Szövetsége
UPS ang United Parcel Service (ame
rikai légitársaság) ♦ ang inf uninter- 
ruptable power supply ’szünetmentes 
tápegység’
UPU ang Universal Postal Union 
’Nemzetközi Postai Szövetség’ *fr 
Union Postale Universelle ’Nemzet
közi Postai Szövetség’ -* NPSZ 
ur. uráli ♦ uralkodás, uralkodott 
u. R. ném unter Rückerbittung ’visz- 
szavárólag’
Ur. cím Uránia
UR ném jog Urheberrecht ’szerzői jog’ 
URAK sport Újpest Rákospalotai At
létikai Klub
ural. uralista ♦ uralisztika 
urb. urbanizáció ♦ urbanizmus ♦ urbá
nus ♦ tört urbárium 
URC ang inf uniform resource cita
tion ’egységes forrásleíró’ ♦ ang közg 
uniform rules for collections ’beszed- 
vényekre vonatkozó egységes szabá
lyok’
URDG ang közg uniform rules for
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demand guarantees ’garanciákra vo
natkozó egységes szabályok’ 
urg. ang urgent ’sürgős’
URG Air Urga (ukrán légitársaság) 
Urh. ném Urheber ’szerző’
URH ultrarövidhullám -» UKW
->usw
ÚRI ang inf uniform resource identi
fier ’egységes erőforrás-azonosító’ ♦ 
ang orv upper respiratory infection 
’felső légúti fertőzés’ 
ubg. orv urobilinogén 
Urk. ném Urkunde ’okmány, oklevél’ 
Url. ném Urlaub ’szabadság’
URL ang inf uniform resource loca
tion ’egységes erőforráshely’ (az inter
neten elérhető információk forrásai
nak azonosítására szolgáló cím) 
urol. orv urológia ♦ urológus 
Urol. Sz. cím Urológiai Szemle 
URN ang Turan Air (azerbajdzsáni 
légitársaság) ♦ ang inf uniform re
source name ’egységes erőforrásnév’ 
u. r. r. lat ultima ratio regis ’a kirá
lyok végső érve’
Urs. ném Ursache ’ok, indíték’
URS orv ureterorenoszkópia 
Ursp. ném Ursprung ’eredet, származás’ 
urspr. ném ursprünglich ’eredetileg’ 
URSS fr  Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques ’Szovjet Szocia
lista Köztársaságok Szövetsége’ ♦ ol tört 
l’Unione déllé Repubbliche Socialists 
Soviétice ’Szovjet Szocialista Köztár
saságok Szövetsége’ -* SZSZKSZ —» 
SZSZSZR -> UdSSR -» U. S. S. R. 
URU orsz Uruguay 
u. s. ang under seal ’pecsét alatt’ ♦ lat 
ut supra ’mint fent’ 
ú. s. új sorozat
US ang United States ’Egyesült Álla
mok’ -> EA ♦ cseh Unie Svobody ’Sza
badság Unió’ (cseh politikai párt)

U. S. ang Uncle Sam (az USA jelképes 
megtestesítője)
u/s [U/S] ang unserviceable ’haszna
vehetetlen’
U/S ang useless ’használhatatlan’
US. A. ang United States Army ’az 
USA hadserege’
USAgfc Amerikai Egyesült Államok ♦ 
orsz Amerikai Egyesült Államok ♦ ang 
United States of America’Amerikai 
Egyesült Államok’ -> AEÁ -> E. U. A. 
—> V. St. v. A. ♦ ang US Airways/US- 
Airways (amerikai légitársaság) 
USAAC ang United States Army Air 
Corps ’az USA hadseregének légi ala
kulatai’
USAAF ang United States Army Air 
Force ’ az USA hadseregének légi
ereje’
USAF ang United States Air Force 
’az USA légi ereje’
USAID ang United States Agency for 
International Development (amerikai 
kormány segélyszervezete)
USAP ném tört Ungarische Sozialis
tische Arbeiterpartei ’Magyar Szocia
lista Munkáspárt’ -* MSZMP 
USASI ang United States of America 
Standards Institute ’USA Szabvány- 
ügyi Intézete’
USB ang inf universal serial bus ’uni
verzális soros sín’
USC ang United States Code ’USA 
törvénykönyv’ ♦ ang United States 
Congress ’USA Kongresszus’
USCC ang United States Chamber of 
Commerce ’USA Kereskedelmi Kamara’ 
USCG ang United States Coast 
Guard ’USA Parti Őrség’
USD val USA-dollár
USDA ang United States Department
of Agriculture ’USA Mezőgazdasági
Minisztérium’
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USEPA ang United States Environ
mental Protection Agency ’USA Kör
nyezetvédelmi Ügynökség’ 
usf. [u. s. f.] ném und so fort ’és így to
vább’
USG ang United States Government 
’USA Kormány’
USIA ang United States Information 
Agency (USA kormányának tájékoz
tatási hivatala)
USIS ang United States Information 
Service ’USA Információs Szolgálat’ 
USL ang upper specification limit 
’felső tűréshatár’
USM ang United States Mail (ameri
kai postaszolgálat) ♦ ang United 
States Marines ’USA tengerészgyalog
ság’ ♦ ang kát underwater to surface 
missile ’víz-föld rakéta’ ♦ ang nyomd 
unsharp masking ’életlen maszkolás’ 
USMA ang United States Military 
Academy ’USA Katonai Akadémia’ 
USMC ang United States Marine Corps 
’USA tengerészgyalogos-alakulatok’ 
USN ang United States Navy ’USA 
haditengerészet’
USNA ang United States Naval Aca
demy ’USA Tengerészeti Akadémia’ 
USNG ang United States National 
Guard ’USA Nemzeti Gárda’
USO ang universal service obligation 
’egyetemes szolgáltatási kötelezett
ség’
USODA ném nyelv und, so, oder, 
denn, aber ’és, így, vagy, mert, de’ 
USP ang közg unique selling proposi
tion ’egyedülálló eladási ajánlat’ ♦ ang 
cím United States Pharmacopoeia 
’Egyesült Államok gyógyszerkönyve’ 
USPO ang United States Patent Of
fice ’USA Szabadalmi Hivatal’
USPS ang cég United States Postai 
Service (amerikai postai szervezet)

USRT ang inf universal synchronous 
receiver-transmitter ’univerzális egy
idejű adó-vevő’
USPTO ang United States Patent and 
Trademark Office ’USA Szabadalmi 
és Védjegyhivatal’
ÜSS ang United States Senate ’USA 
Szenátus’ ♦ ang United States Stan
dard ’amerikai szabvány’ ♦ fr  Union 
Syndicate Suisse ’Svájci Szakszerve
zeti Szövetség’ —> SGB 
USSAF ang United States Strategic 
Air Force ’USA Hadászati Légierő’ 
USSB ang cég United States Shipping 
Board ’USA Hajózási Hivatal’
USSC ang United States Supreme 
Court ’USA Legfelsőbb Bíróság’
U. S. S. R. [USSR] ang tört Union of
Soviet Socialist Republics ’Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége’
-> SZSZKSZ -> SZSZSZR
-> UdSSR -> URSS
USt. ném közg Umsatzsteuer ’forgalmi
adó’
UST lat Unum Sanctissimae Trinita
tis ’Unum Testvérek’ (szerzetesrend) 
USTC ang United States Tariff Com
mission ’USA vámtarifabizottság’ 
usu. ang usually ’rendszerint’
USz cím Újszövetség
USZSZK tört Ukrán Szocialista Szov-
jetköztársaság
usw. [u. s. w.] ném und so weiter ’és 
így tovább’
USW ang ultra short wave ’ultrarö
vidhullám’ -> URH -> UKW 
USWA ang United Steel Workers of 
America ’Amerikai Acélipari Dolgo
zók Szakszervezete’ 
ut. utaló ♦ utasítás
u. t. ang usual terms ’szokásos feltéte
lek’
Ut.földr Utah (USA)
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UT a n g  csili Universal Time ’világidő’ 
utánny. utánnyomás 
UTC a n g  universal time coordinated 
’egyeztetett világidő’
Utd. a n g  united ’egyesült’
ÚTÉ [UTE] sp o r t Újpesti Tornaegylet 
UTFG c h a t use that flancos Google 
’használd azt a flancos Google-t’
(a túlságosan egyszerű kérdéseket
visszautasító szokványos válasz)
Utiber cég  Közúti Beruházó Kft.
útijel. útijelentés
util. utilitarista, utilitarizmus
utk k ö zg  utókalkulációs termékkód
Utk. cím  Útközben
úti. útleírás, útleírási
u. t. n. t. la t unus testis nullus testis
’egy tanú nem tanú’
Útv . j o g  az Útalapról szóló törvény 
UTP kém  uridin-trifoszfát ♦ a n g  in f  
unshielded twisted pair ’árnyékolás 
nélküli sodrott érpár’
ÚTT c ím  Új Történelmi Tár 
u. U. ném  unter Umständen ’adott 
esetben’
UUCP a n g  in f  Unix to Unix copy prog
ram ’Unixből Unixba másoló program’ 
UUENCODE a n g  in f  Unix to Unix 
encode ’Unix-Unix kódolás’
UUP a n g  Ulster Unionist Party ’Uls- 
teri Unionista Párt (északír politikai 
párt)
UUR [u. u. r.] a n g  under usual re
serve ’a szokásos fenntartással’ 
u. ü. V. n ém  unter üblichem Vorbe
halt ’a szokásos fenntartással’ 
uv utóvizsga
u. V. ném  unter Vorbehalt ’fenntar
tással’

UV ultraviola
U. y . f r  unité de valeur ’oktatási tan
egység’
UVA Universal Airways (amerikai 
légitársaság)
Uvaterv cég tö r t Út- és Vasúttervező 
Vállalat
UVG a n g  Universal Airlines (guyanai 
légitársaság)
UVL a n g  k ö zg  upper warning limit 
’felső figyelmeztető határ’
UVV ném  Unfallversicherungsvor
schriften ’baleset-biztosítási előírások’ 
u. W. ném  unseres Wissens nach ’tu
domásunk szerint’
UW [U/W] a n g  k ö zg  underwriter ’biz
tosítási ügynök’
uwc a n g  n y o m d  uncoated wood-con- 
taining ’mázolatlan fatartalmú (papír)’ 
UWF a n g  n y o m d  uncoated woodfree 
’mázolatlan famentes (papír)’
UWS ném  Umweltschutz ’környezet- 
védelem’
ux. la t  uxor ’feleség’
UYA a n g  Yute Air Alaska (amerikai 
légitársaság)
UYC Cameroon Airlines (kameruni 
légitársaság)
UYP v a l  uruguayi peso 
uz. tö r t uzurpál ♦ uzurpátor 
u. Z. ném  unserer Zeitrechnung ’idő
számításunk szerint’
UZ g k  Üzbegisztán ♦ ném  Ursprung
zeugnis ’származási bizonyítvány’ 
UZA (üzbég hírügynökség)
UZB o rsz  Üzbegisztán ♦ a n g  Uzbekis
tan Airways (üzbég légitársaság)
UZS v a l  üzbég szom
u. zw. ném  und zwar ’éspedig’



ü. ügynök, ügynöki 
üag. -> üza. [üag.]
üb. ügyrendi bizottság ♦ üzemi bizott
ság
ÜB Ügyrendi Bizottság ♦ Üzemi Bi
zottság
Überg. ném közg Übergabe ’kézbesítés’ 
überh. ném überhaupt ’általában’ 
überl. ném überlebend ’túlélő’ 
übers, ném übersetzt ’fordította’ 
Übers, ném Übersetzer ’fordító’ ♦ ném 
Übersetzerin ’fordítónő’
Übertr. ném Übertragung ’átruházás’ 
Überw. ném közg Überweisung ’át
utalás’
Übs. ném Übersicht ’áttekintés’ 
üd. üdülő, üdülői
UD ném Überseeische Departements 
’tengerentúli területek’ 
ü. d. M. ném über dem Meeresspiegel 
’a tengerszint felett’
ÜDOSZ Ügyészségi Dolgozók Orszá
gos Szakszervezete 
üdv. üdvözlet, üdvözlettel 
üe. üzemegység 
ÜE cím Ügyészségi Értesítő 
üfő. ügyeletes főszerkesztő 
üfsz ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálati 
ügyv. ügyvéd, ügyvédi ♦ ügyvitel, ügy
viteli
ügyv. [üv.] ügyvezető, ügyvezetői 
ügyv. ig. [üv. ig.] ügyvezető igazgató, 
ügyvezető igazgatói 
üi. ügyintéző, ügyintézői ♦ ügyirat 
ü. i. ügyvédi iroda

ük. tört üzletszerű kéjelgés 
ÜKOB tört Ügyvédi Kamarák Orszá
gos Bizottsága
ükser üzemi környezeti sugárvédelmi 
ellenőrző rendszer 
Ükt. jog az üzemanyagok környezet- 
védelmi termékdíjáról szóló törvény 
UL cím Ügyvédek Lapja 
ÜLG ném Überseeische Länder und 
Gebiete ’tengerentúli országok és bir
tokok’
ümk ügyvédi munkaközösség 
üo. ügyosztály, ügyosztályi 
üpk kát ügyeletes parancsnok, ügyele
tes parancsnoki 
űrh. űrhajózás, űrhajózási 
űrm. űrmérték 
Üst. cím Üstökös 
üstd. zene üstdob 
üt üzemi tanács ♦ ügyvivő testület 
üti kát ügyeletes tiszt 
ütk. tört üzletszerű titkos kéjelgés 
ÍJ tv. jog a Magyar Köztársaság 
ügyészségéről szóló törvény 
Ütvr. jog az ügyvédségről szóló tör
vényerejű rendelet 
üv. üzletvezető, üzletvezetői 
üv. ig. -> ügyv. ig. [üv. ig.] 
üvé ügyvezetői értekezlet 
üvsz. üdülővendég-szolgálat, üdülő
vendég-szolgálati 
Üz. cím Üzenet 
üza. [üag.] üzemanyag 
üzb. üzbég 
üzl. üzlet, üzleti
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v fiz  sebesség (velocitás) ♦ orv véna, 
vénás ♦ lat variábilis ’változó’
v. vagy ♦ vállalat ♦ város ♦ vége ♦ vég
zés ♦ vers ♦ vezette ♦ völgy ♦ sport vere
ség ♦ ang vacuum ’vákuum’ ♦ ang val
ley ’völgy’ ♦ ang verb ’ige’ ♦ ang vers
ion ’változat’ ♦ ang very ’nagyon’ ♦ ang 
village ’falu’ ♦ fir voir ’lásd’ ♦ f i  vers 
’verssor’ ♦ lat vei ’vagy’ ♦ lat verso ’vér
ző’ (a lap hátoldala) ♦ lat versus ’ellen’
♦ lat verte ’fordíts’ ♦ lat via ’út’ ♦ lat 
vide ’lásd’ ♦ ném verso ’verzó’ ♦ ném 
von ’-tói, -tői’
V 5 (római szám)*gk Vatikán ♦ fiz  
volt ♦ fiz  térfogat ♦ orv percenkénti vi
zeletmennyiség ♦ orv reakciósebesség
♦ orv tüdőtérfogat ♦ sakk vezér ♦ vegyj 
vanádium ♦ ang victory ’győzelem’
V [Vert] ang Green Group in the 
European Parliament (zöldek frakció
ja az Európai Parlamentben)
V. cím Világ ♦ ang vessel ’hajó’ ♦ ang 
volume ’kötet, mennyiség’ ♦ ném Verb 
’ige’ ♦ ném Vers ’verssor’ ♦ ném Ver
band ’szövetség’ ♦ ném Verordnung 
’rendelet’ ♦ ném Versicherung ’bizto
sítás’
V -l ném kát Vergeltungswaffe-1 ’1. 
megtorló fegyver’ (német szárnyas ra
kéta)
V-2 ném kát Vergeltungswaffe-2 ’2. 
megtorló fegyver’ (német ballisztikus 
rakéta)
va vállalkozási adó
va. ol zene viola ’mélyhegedű’
v. a. ném vor allem ’mindenekelőtt’
vá. vasútállomás

v/a [V/A] ang kér voucher attached 
’bizonylat mellékelve’
\a.földr  Virginia (USA)
VA Vízügyi Alap ♦ fiz  voltamper *jog 
a vállalkozási nyereségadóról szóló 
törvény ♦ ném közg Vermögensabgabe 
’vagyonadó’
VA [V. A.] ang kát vice-admiral ’al- 
tengernagy’
V. A. ang közg value analysis ’érték- 
elemzés’ ♦ f i  valeur absolue ’abszolút 
érték’
VAB tört Vagyonátadó Bizottság 
VÁC sport Vívó- és Atlétikai Club ♦ 
ang műsz volts alternating current 
’váltóáram’
vacc. ang vaccination ’oltás’ ♦ lat orv 
vaccina ’oltóanyag’
VACCAP chat what’s up ’mi van’ 
vad. vadászat, vadászati 
VADSZ Vasúti Alkalmazottak De
mokratikus Szövetsége 
Vad. V. cím Vadász- és Versenylap 
VAEV cég tört Veszprém Megyei Álla
mi Építőipari Vállalat 
Vafém cég tört Vas- és Fémhulladék
ipari Vállalat 
vág. lat vagina
VAHAVA változás, hatás, válaszadás 
vakc. vakcina ♦ vakcináció 
VÁKÖM tört Város- és Községgazdál
kodási Minisztérium 
val. valóság, valóságos ♦ valuta ♦ ang 
valuation ’értékelés’ ♦ ang value ’ér
ték’ ♦ ang valued ’értékelve’ ♦ f i  valeur 
’érték’
Val kém valin
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Val. cím Valóság 
Vál. cím Válasz
vál. választékos ♦ válogatás, válogatta
♦ sport válogatott
vall. vallás, vallási ♦ vallomás
váll. vállalat, vállalati
vál. m. válogatott művei, válogatott
művek
vált. változás ♦ változat 
váltl. változatlan
Vámtv. /og a vámról, a vámeljárásról, 
valamint a vámigazgatásról szóló tör
vény
VAN orsz Vanuatu ♦ ang inf value 
added network ’értéknövelt hálózat’ 
Vanc.földr Vancouver (CDN) 
vand. vandalizmus 
Vánd. cím Vándortűz 
ványa vállalkozási nyereségadó 
VAOSZ tört Városi Alkalmazottak 
Országos Szövetsége 
VAP ang Phuket Airlines (thaiföldi 
légitársaság) ♦ ang orv ventilator asso
ciated pneumonia ’gépi lélegeztetés 
során kialakuló tüdőgyulladás’ 
váp városparancsnokság (katonai ren
dészeti szerv)
VAPP or tört Vszeszojuznaja Asszo- 
ciacija Proletarszkih Piszatyelej ’Pro
letár írók Országos Szövetsége’
var. variáns ♦ zene variáció ♦ ang va
riable ’változó’ ♦ ang variant ’változat’
♦ lat variatio ’változat’
VARIG port Empresa de Viaqáo Aérea 
Rio Grandense (brazil légitársaság) 
várh. várható
várospol. várospolitika, várospolitikai 
Várospol. Sz. cím Várospolitikai 
Szemle
vas. vasárnap, vasárnapi 
Vas. cím Vasárnap
VAS ang ATRAN Aviatrans Cargo 
Airlines (orosz légitársaság)

Vasért cég tört Vastömegcikk-értéke- 
sítő Vállalat
Vasi Sz. cím Vasi Szemle 
Vaskút tört Vasipari Kutató- és Fej
lesztő-intézet 
Vasm. cím Vasmegye 
Vasm. L. cím Vasmegyei Lapok 
Vas. Regg. cím Vasárnap Reggel 
Vas. Újs. -> V. Ú. [Vas. Újs.]
VASZ vasúti árufuvarozás szabályzata 
Vat .földr Vatikán
VAT Vajdasági Autonóm Tartomány
♦ ang közg value added tax ’hozzá-
adottérték-adó’ —> áfa
Váti tört Városépítési Tervező Iroda
Vatuki Vasúti Tudományos Kutató
Intézet
Vátv. jog az egyes állami tulajdonban 
lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló törvény 
VAV cég tört Villamosállomás-szerelő 
Vállalat
v. A. w. ném von Amst wegen ’hiva
talból’
VAW ném cég Vereinigte Aluminium 
Werke (német alumíniumipari válla
lat)
VAX ang inf virtual address extension 
’virtuális címkiterjesztés’ 
váz. tört vazallus, vazallusi 
VÁZ or cég Volzsszkij Avtozavod 
(orosz autógyár) 
vázl. vázlat, vázlatos 
vb [VB] sport világbajnokság 
-> Wld. Ch. -> WM 
vb. vasbeton ♦ ang verb, verbal ’ige, 
igei’ ♦ ném verbessert ’javított’ 
vb. [V. B.] végrehajtó bizottság 
Vb. [Vbd.] ném Verband ’szövetség’ 
Vb. [Vbdg.] ném Verbindung ’össze
köttetés, kapcsolat’
VB ang chat very boring ’nagyon unal
mas’
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VB [V. B.] ang volunteer battalion 
’önkéntes zászlóalj’ ♦ fr  közg valeurs 
bancaires ’bankérték’ ♦ fr  közg vire
ment bancaire ’bankátutalás’
V. B. -» vb. [V. B.]
VBA ang inf Visual Basic for applica
tions ’Visual Basic alkalmazásokhoz’ 
(programnyelv)
Vbd. -» Vb. [Vbd.]
Vbdg. -> Vb. [Vbdg.]
Vbf. ném Versandbahnhof ’feladási 
pályaudvar’
VBK chat vörösboros kóla 
VBKE Vér és Becsület Kulturális 
Egyesület
vbkj közg választható béren kívüli jut
tatás
VBKM cég tört Villamos Berendezés 
és Készülék Művek 
VB1. ném cím Verordnungsblatt 
VBL orv vinblastin 
VBM ang közg value-based manage
ment ’értékalapú vállalatvezetés’
VBN ang inf virtual backbone net
work ’látszólagos gerinchálózat’
v. B. P. ném vereidigter Buchprüfer 
’hites könyvvizsgáló’
Vbr. ném Verbrauch ’fogyasztás’ ♦ ném 
Verbraucher ’fogyasztó’
VBS ang V Bird Airlines (holland lé
gitársaság)
Vbt.jog a választott bíráskodásról szó
ló törvény
v. b. 1. 1. tört valóságos belső titkos ta
nácsos
VBW ang Air Burkina (Burkina 
Fasó-i légitársaság)
VBX ang inf Visual Basic custom 
control (a Visual Basic programnyelv 
grafikus felülete)
ve. vezércikk ♦ ang variable compo
nent ’változó alkotóelem’
v. c. ang verbal communication ’ver

bális kommunikáció’ ♦ lat verbi causa 
’példának okáért’ ♦ lat vi coacta ’erő
szakkal’
v. c. [V. C.] ♦ ang kér valuable cargo 
’értékes szállítmány’ 
v. C. [v. Chr.] ném vor Christus 
’Krisztus előtt’
VC ang chat very clever ’nagyon okos/ 
ügyes’ *fr közg votre compte ’szám
lája’ ♦ lat orv vitalcapacitas ’vitálka- 
pacitás’
VCA ang vegetable cleaning agent 
’növényi alapú tisztítószer’
VCG lat orv vectorcardiogram ’vek- 
torkardiogramm’ 
v. Chr. G. ném vor Christi Geburt 
’Krisztus születése előtt’
VCI ang inf virtual channel identifier 
’virtuáliscsatorna-azonosító’ ♦ ang inf 
virtual connection identifier ’virtuá- 
liskapcsolat-azonosító’
VCP ang volumetric coefficient of 
packaging ’csomagolási térfogat
együttható’
VCPI ang inf virtual control program 
interface ’virtuális vezérlőprogram- 
interfész’
VCR ang video cassette recorder 
’videokészülék’ 
vcs. sport világcsúcs 
vcs. be. sport világcsúcs-beállítás 
VCSK or tört Vszerosszijszkaja 
Csrezvicsajnaja Komisszijja po Borbe 
sz Kontrarevoljucijej i Szabotazsem 
’Összoroszországi Rendkívüli Bizott
ság az Ellenforradalom és Szabotázs 
elleni Harcra’ -» CSEKA 
VCSOSZSZ Víz- és Csatornaművek 
Országos Szakmai Szövetsége 
VCS Traktorgyár cég tört Vörös Csil
lag Traktorgyár
v. d. ang various dates ’különböző idő
pontok’
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Vd. -» Vis. [Vd.]
V. D .fir közg valeur déclarée ’bevallott 
érték’ *fr közg versement différé ’ha
lasztott fizetés’
VDA ang Volga-Dnepr Airlines (orosz 
légitársaság) ♦ ném tört Verein für 
Deutschtum im Ausland ’Külföldi 
Németek Szövetsége’ ♦ ném tört Volks
bund für das Deutschtum im Ausland 
’Népi Szövetség a Külföldi Németsé
gért’
VdAR ném Vorsitzender des Aufsicht
srates ’felügyelőbizottság elnöke’ 
vdd. kát vadászdandár 
VDE ném Verband Deutscher Elekt
rotechniker ’Német Elektrotechniku
sok Szövetsége’
Vdg. ném Verordnung ’rendelet’
VDI ném Verein Deutscher Inge
nieure ’Német Mérnökök Egyesülete’
♦ or cím Vestnyik Drevnyej Istorii 
VDK Vietnami Demokratikus Köz
társaság
VDL ang infWienna definition lan
guage ’bécsi definíciós nyelv’
VDM lat orv vasodepressor materia 
’vérnyomáscsökkentő anyag’
VdN ném Verfolgter des Naziregimes 
’nácizmus üldözöttje’
VDP ang inf variable data printing ’vál
tozó tartalmú kép/szöveg nyomtatása’ 
VDR ang voyage data recorder ’úti 
adatrögzítő’
VDS ném Verband Deutscher Stu
dentenschaften ’Német Főiskolai 
Diákszövetség’
VDSZ Magyar Vegyipari, Energia- 
ipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége ♦ Vöröske
reszt Dolgozóinak Szakszervezete 
VDSZSZ Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezete ♦ Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége ♦ Villamos

energia-ipari Dolgozók Szakszerve
zeti Szövetsége 
vdt. lat vidít ’látta’
VDT ang inf video display terminal 
’képmegjelenítő terminál’
VDU ang inf visual display unit ’kép
megjelenítő egység’ ♦ ném Volksbund 
der Deutschen in Ungarn ’Magyar- 
országi Németek Egyesülete’
VDV ang vibration dose value ’vib
rációs dózisérték’ 
v. d. Z. ném vor der Zeitrechnung 
’időszámításunk előtt’
VDZ ném Verband Deutscher Zeit
schriftenverleger ’Német Folyóirat
kiadók Szövetsége’ 
ve .fr  veuve ’özvegy’
\e .jo g  a választási eljárásról szóló 
törvény
VE Veszprémi Egyetem ♦ ném közg 
Verrechnungseinheit ’elszámolási 
egység’
VEA lat orv vasoepididymoanasto- 
mosis
VEB val venezuelai bolivar ♦ ném tört 
Volkseigener Betrieb ’állami vállalat’ 
ved. ol vedova ’özvegy’ 
véd. védelem, védelmi ♦ védett 
VEDAC sport Veszprémi Egyetemi és 
Diák Atlétikai Club 
védj. védjegy
Veditex cég tört Veszprém Megyei Di
vattextil Ruházati Kereskedelmi Vál
lalat
vég. ang vegetable ’növény’ ♦ ang vege
tarian ’vegetáriánus’
VÉG ném tört Volkseigenes Gut ’ál
lami gazdaság, állami vagyontárgy’ 
Vega űrh Venyera és Gallilei (orosz
amerikai együttműködéssel készült 
űrszonda)
veget, vegetál ♦ vegetarianizmus ♦ 
vegetatív
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VEGF ang orv vascular endothelial 
growth factor ’vascularis endothelialis 
növekedési faktor’ 
végi. végleges, véglegesen 
VE GMK Veszprémi Egyetem Geor- 
gikon Gazdaságtudományi Kar 
végr. végrendelet, végrendeleti 
VégSz. cím A magyar nyelv szóvég- 
mutató szótára
vegy. vegyészet, vegyészeti ♦ vegyi ♦ 
vegyipar, vegyipari ♦ lev vegyes 
iratok
végz. végezte ♦ végzettség ♦ végzés 
Vegyépszer cég Vegyiműveket Építő 
és Szerelő Rt.
Vegytek cég tört Vegyipari Termelő
eszköz-kereskedelmi Vállalat 
Vegyterv cég Vegyipari Tervező és 
Vállalkozó Rt.
veh. ang vehicle ’jármű’
VEH ném tört Volkseigener Handel 
’állami kereskedelem’ 
véh./r véhicule ’jármű’
Veiki tört Villamosenergia-ipari 
Kutatóintézet 
VEK vegyészmérnöki kar 
VEKE Városi és Elővárosi Közlekedé
si Egyesület
vei. ang velvet ’bársony’
Vei lat csili Vela ’Vitorla’
VEM tört Vegyipari és Energiaügyi 
Minisztérium ♦ lat orv vasoexitans 
materia ’vérnyomásnövelő anyag’
VE MK Veszprémi Egyetem Mérnöki 
Kar
Ven. ang venerable ’nagytiszteletű’
VEN orsz Venezuela
vend.fr  vendredi ’péntek’ ♦ ol venerdi
’péntek’
ver. ang verification ’bizonyítás, iga
zolás’ ♦ ang version ’változat’ ♦ ném 
vereinigt ’egyesült’
Ver. ném Verein ’egyesület’

VER ang közg voluntary export 
restraints ’exportkorlátozás’ 
veränd. ném verändert ’módosított’ 
verantw. ném verantwortlich ’fele
lős’
verb, ném verbessert ’javított’ ♦ lat 
nyelv verbum ’ige’
Verb. ném Verbindung ’kapcsolat’ ♦ 
ném Verband ’szövetség’
Verbr. ném Verbrauch ’fogyasztás’ ♦ 
ném Verbraucher ’fogyasztó’
Verf. ném Verfahren ’eljárás’ ♦ ném 
Verfasser ’szerző’ ♦ ném Verfassung 
’alkotmány’
Verh. ném Verhältnis ’viszony’ 
verj. ném verjähren ’elévül’
Verk. ném Verkauf’eladás’ ♦ ném Ver
käufer ’eladó’ ♦ ném Verkehr ’forga
lom, közlekedés’
Veri. ném Verlag ’kiadó’ ♦ ném Verlei
her ’kölcsönadó’
verm. ném vermehrt ’bővített’
Verm. ném Vermieter ’bérbeadó’ ♦ 
ném Vermögen ’vagyon’
vern. ang vernacular ’hazai’
Veröff. ném Veröffentlichung ’közle
mény’
Verp. ném Verpackung ’csomagolás’ 
vers .fr  version ’változat’
Vers. ném Versammlung ’gyűlés’ ♦ 
ném Versicherung ’biztosítás’ ♦ ném 
Versorgung ’ellátás’ 
versch. ném verschieden ’különböző’ 
Versch. ném Verschulden ’hiba’ 
Verseghy Kvt. Évk. cím A Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár Évkönyve 
Ver. St. ném Vereinigte Staaten 
’Egyesült Államok’ —> EÁ -* US 
vert. vertikális ♦ vertikum ♦ lat verta- 
tur ’fordíts’
Vert -> V [Vert]
Vert. ném Verteidigung ’védelem, vé
dekezés’
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Vertesz tört Villamoserőműveket Ter
vező és Szerelő Vállalat 
Vertr. ném Vertrag ’szerződés’ ♦ ném 
Vertreter ’képviselő’ 
verw. ném verwandt ’rokonságban 
levő’
Verw. ném Verwaltung ’közigazgatás’
verz. nyomd verzál
Verz. ném Verzeichnis ’jegyzék’
VESA ang m/Video Electronics Stan
dards Association ’Videoelektronikai 
Szabványügyi Szervezet’
VESC sport Veszprémi Egyetemi 
Sport Club
VESZ Vasúti Együttműködési Szer
vezet
Veszpr. Veszprém
Veszpr. M. Múz. Közi. cím A Veszp
rém Megyei Múzeumok Közleményei 
Veszpr. Sz. cím Veszprémi Szemle 
vet. veterán ♦ ang veterinary ’állator
vosi’ ♦ lat veterinarius ’állatorvos’ 
VET Vám-együttműködési Tanács ♦ 
Magyarok Világszövetsége Erdélyi 
Tanácsa *jog a villamos energia ter
meléséről, szállításáról és szolgáltatá
sáról szóló törvény
VET Vasutas Érdekegyeztető Tanács 
VE TK Veszprémi Egyetem Tanár
képző Kar
vet. sei. ang veterinary science ’állat
orvos-tudomány’
VEX ang Virgin Express (belga légi- 
társaság)
vez. vezetés ♦ vezetőség ♦ zene vezé
nyel, vezényelte
vezds. kát vezérezredes, vezérezredesi 
vezérig, vezérigazgató, vezérigaz
gatói
vf. tört vonásforint
v. f. ang very fair ’nagyon jó’ ♦ ang 
very fine ’nagyon finom’ ♦ fr  version 
fran^aise ’francia változat’

VF védőföldelés ♦ Világgazdasági 
Fórum -» WEF
V. F.fr  vente forcée ’kényszereladás’ 
VFAT anfin f virtual file allocation 
table ’virtuális allokációs tábla’
VfB ném sport Verein für Ballspiele
(stuttgarti sportegyesület)
vfe. kát vegyi fegyver
Vfg. ném Verfassung ’alkotmány’ ♦
ném Verfügung ’rendelkezés’
VfGH ném Verfassungsgerichtshof 
’Alkotmánybíróság’ (Ausztria)
VFM ang közg value for money 
(audit) ’költségbecslési vizsgálat’
VFR ang visual flight rules (repülési 
szabályok jó látási viszonyok között) 
VFSZ Vas- és Fémipari Szövetség ♦ 
Város- és Faluvédők Szövetsége 
(Hungária Nostra)
VFSZSZ Vasutasok Független Szak- 
szervezeti Szövetsége 
vg. vagon
v. g. lat verbi gratia ’a példa kedvéért’ 
Vg. lat cím Vulgata 
VG cím Világgazdaság 
VGA ang Air Vegas (amerikai légitár
saság) ♦ ang inf video graphics adapter 
’grafikus videoadapter’ 
v. g. c. [VGC] ang very good condi
tion ’nagyon kedvező körülmény’
Vgg. ném Vereinigung ’egyesület, 
megállapodás’
VGH ném Verwaltungsgerichtshof 
’másodfokú közigazgatási bíróság’ 
VGKI Világgazdasági Kutatóintézet 
vgl. ném vergleiche ’vesd össze’ 
vgm [vgmk] vállalati gazdasági mun
kaközösség
VGSA ang inf video graphics array 
’képmegjelenítési szabvány’ 
vgt vízgazdálkodási társulat 
Vgtv. jog a vízgazdálkodásról szóló 
törvény
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v. g. u. némjog vorgelesen, genehmigt, 
unterschrieben ’felolvasás után jóvá
hagyólag aláírta’ 
vgy. világgyőztes 
vgyt. vízgyűjtő terület 
vh. vámhivatal ♦ világháború ♦ nyelv 
visszaható
v. h. ang very high ’nagyon magas’ 
v. H. ném vom Hundert ’százalék’
Vh ném Volkshochschule ’népfőiskola’ 
\h .fö ld r  Vajdahunyad 
VH Vörös Hadsereg ♦ lat orv virus he
patitis
V. H. cím Vasárnapi Hírek 
vhány valahány
VHBSZ Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetsége
VHD ang very high density ’nagyon 
nagy sűrűségű’
VHDL ang inf VHSIC hardware defi
nition language ’VHSIC hardverleíró 
nyelv’
VHE ang very high energy ’nagyon 
nagy energia’
VHF Veszprémi Érseki Hittudomá
nyi Főiskola ♦ ang very high fre
quency (nagyon magas frekvencia) 
VHILL ang inf very high-level lan
guage ’nagyon magas szintű nyelv’ 
VHK Vágtázó Halottkémek ♦ inf 
visszahívást kér
VHO ang very high output ’nagyon 
magas kibocsátás’
VHOE Vak Hadirokkantak Országos 
Egyesülete 
vhogy valahogy 
vhogyan valahogyan 
vhol valahol 
vhonnan valahonnan 
vhova valahova 
vhr. jog végrehajtási rendelet 
VHS ang video home system (elter
jedt videoszabvány)

VHSIC ang inf very high speed integ
rated circuits ’nagyon nagy sebességű 
integrált áramkör’
Vht.jog a bírósági végrehajtásról szó
ló törvény
VHT Vágóállat- és Hústerméktanács 
♦ ang very high temperature ’nagyon 
magas hőmérséklet’ 
v. i. ang nyelv verb intransitive ’tár
gyatlan, intranzitív ige’ ♦ lat vide 
infra ’lásd alább’ ♦ lat vis inertiae 
’tehetetlenségi erő’
Vi lat orv virulentia-antigen
VI ang chat very important ’nagyon
fontos’
VIA ang inf virtual interface architec
ture ’virtuális interfészarchitektúra’ 
vib. vibráció
Vibeg cég tört Vendéglátó-ipari Be
rendezéseket és Felszereléseket Javító 
és Gyártó Vállalat
viber közg valós idejű bruttó elszámo
lási rendszer —> RTGS 
vie. ang vicar ’anglikán lelkész, viká
rius’
Vic. földr Victoria 
videoflv. videofelvétel 
videók, videokazetta 
videolem. videolemez 
vidia ném wie Diamant ’mint a gyé
mánt’
vid. isk. sz. tört vidéki iskolák szá
mára
VIE orsz Vietnam
VIES ang VAT information exchange 
system ’VAT-információ csererend
szer’
Vietn./ötór Vietnam
ViÉvk. -» Világirod. Évk. [ViÉvk.]
ViF. -» Világirod. Figy. [ViF.]
VIFER vízföldtani információs rend
szer
VIFI Videoton Fejlesztési Intézet
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Vihars. cím Viharsarok 
Vihars. N. cím Viharsarok Népe 
Világirod. Évk. [ViEvk.] cím Világiro
dalmi Évkönyv
Világirod. Figy. [ViF.] cím Világiro
dalmi Figyelő 
Vig. cím Vigilia
vik. vikárius, vikáriusi
VIK villamosmérnöki és informatikai 
kar ♦ Vörösmarty Irodalmi Kör 
VIKE cím Világirodalmi kisenciklo
pédia
VIKKK Vegyészmérnöki Intézet 
Kooperációs Kutatási Központ 
Viköz Vízkészlet-gazdálkodási Köz
pont
VIKSZ tört Vagyont Ideiglenesen 
Kezelő Szervezet
VIKSZKI Vendéglátó, Idegenforgal
mi és Kereskedelmi Középiskola és 
Szakiskola
VIKUV cég tört Vízkutató és Fúró 
Vállalat
vil. világi ♦ ang village ’falu’
Vil. cím Világosság
Vilati Villamos Automatika Intézet 
VIL ang inf vertical injection logic 
’vertikális injekciós logika’
VIL [VilIrLex] cím Világirodalmi le
xikon
Vilh. vall vilhelmiták 
VILI ang orv ventilator-induced lung 
injury ’lélegeztetés okozta tüdősérü
lés’
Vil. Ifj. cím Világ Ifjúsága 
VilIrLex -> VIL [VilIrLex] 
vili. villamosság, villamossági ♦ villa
mosságtan, villamosságtani 
Viliért cég tört Villamossági és Szere
lési Cikkeket Értékesítő Vállalat ♦ cég 
Villamossági Kereskedelmi Rt.
Villgép cég tört Villamosgép- és Alkat
részgyártó Ktsz

Villkesz cég Villamosipari Kereske
delmi és Szolgáltató Kft.
Villtesz cég tört Autóvillamossági és 
Műszerész Ktsz
viltört. világtörténet, világtörténeti 
Viltört. cím Világtörténet 
v. m. lat vis maior ’nagyobb erő’ (elő
re nem látott akadály)
VIM tört Vegyipari Minisztérium ♦ 
ang Air VIA Bulgarian Airways (bol
gár légitársaság)
VIMOSZ Vendéglátó és Idegenforgal
mi Munkaadók Országos Szövetsége 
VIN orsz Saint Vincent ♦ ang vehicle 
identification number ’gépjármű
azonosítási szám’ 
vind. vindikál, vindikáció 
VI. N. Napt. cím Vahot Imre Nagy 
Naptára
VIÖM cím Vas István Összegyűjtött 
Munkái
VIP orv vazoaktív intestinalis peptid 
♦ ang very important person/people 
’nagyon fontos személy/személyek’ ♦ 
ang inf variable information printing 
’változó információk nyomtatása’
vir. tört virilizmus ♦ virilista 
Vir lat csili Virgo ’Szűz’
VIR ang Virgin Atlantic Airways (brit 
légitársaság) ♦ fr  közg virement inter
national ’nemzetközi átutalás’
V. I. R. lat Victoria Imperatrix et Re
gina ’Viktória császárnő és királynő’ 
Virágért cég Virágértékesítő Vállalat 
(ma Kft.)
Virr. cím Virradat
vis. ang visual ’vizuális’ ♦ ang visibi
lity ’látási viszonyok’
Vis. [\d.]földr Visegrád 
vis. can. -» can. vis. [vis. can.] 
visp. tört viceispán 
VISZ Vendéglátó-ipari és Idegenfor
galmi Szakszervezet
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Viszék cég tört Villamosipari Szolgál
tató és Kisgépgyártó Ktsz 
VISZSZ tört Vendéglátó-ipari és Ide
genforgalmi Szakmai Szakszervezet
vit. orv vitamin ♦ tört vitéz ♦ tört vitéz- 
ségi
VIT tört Világifjúsági Találkozó 
VITÉV cég tört Villamosenergia-ipari 
Tatarozó és Építő Vállalat 
vitr. vitrum
Vituki Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutatóintézet (ma Rt.) 
vív . ol zene vivace ’élénken’
VIVO ang inf video in video out ’video 
be- és kimenet’ 
vix. lat vixit ’élt’ 
víz. tört vizitáció, vizitátor 
víz. [vl.] lat videlicet ’azaz, tudniillik’ 
Vizdok tört Vízügyi Dokumentációs 
és Tájékoztatási Iroda 
Vizép cég tört Vízügyi Építő Vállalat 
vízg. vízgazdálkodás, vízgazdálko
dási
Vízgép cég tört Vízgépészeti Vállalat 
vízig vízügyi igazgatóság 
vizsg. vizsgálat, vizsgálati ♦ vizsgáló 
Vizű. Közi. cím Vízügyi Közlemények 
vízv. vízvezeték, vízvezetékes
V. Izzó sport tört Vasas Izzó Sportkör
vj. vígjáték *jog váltójog ♦ tört városi 
jogú ♦ ném vierteljährlich ’negyed
évenként’
v. J. ném vorigen Jahres ’múlt évi’
VJ vámjegyzék
vj. nk. tört városi jogú nagyközség 
VJOM cím Vajda János Összes Művei 
Vjt .jog a védjegyről és a földrajzi áru
jelzők oltalmáról szóló törvény *jog 
az országgyűlési képviselők választá
sáról szóló törvény
vk. választókerület ♦ választókörzet ♦ 
városkörnyék ♦ kát vezérkar, vezérkari 
♦ nyomd vászonkötés ♦ zene vegyeskar

Vk sport világkupa 
VK vezérkar ♦ sport világkupa -> WP 
♦ vízkapacitás ♦ Vöröskereszt ♦ cím 
Világirodalmi Klasszikusok ♦ ném 
Verkehrskontrolle ’közlekedési ellen
őrzés’ ♦ ném tört Volkskammer ’Népi 
Kamara’
VK. ném Vizekonsul ’alkonzul’ 
VKDSZ Vízügyi- és Közszolgáltatási 
Dolgozók Szakszervezete
vkf. [VKF] vezérkari főnök, vezérkari 
főnöki -> CHOD
Vkf. ném Verkauf ’eladás’
VKF tört (Magyar Királyi) Vezérkari 
Főnökség
VKF-1. tört vezérkari hadműveleti 
osztály
VKF-2. tört vezérkar hírszerző és 
elhárító osztály
VKF-6. tört vezérkar nemzetvédelmi 
és propagandaosztály
vkg. városgazdálkodás, városgazdál
kodási
VKG ang MyTravel Airways (dán 
légitársaság)
VKGM tört Város- és Községgazdál
kodási Minisztérium 
vki valaki
VKI Villamosipari Kutatóintézet 
VKI -» MTA VKI [VKI]
VKIK Veszprém megyei Kereskedel
mi és Iparkamara 
vkit valakit 
vkivel valakivel
vkki városi könyvtár és közművelődé
si intézmény
VKKSZ Vas Megyei Közúti Közleke
dési Szakszervezet 
VKM tört Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium 
vkny. vadászkunyhó
V. Közi. cím Városi Közlekedés 
VKP Vietnami Kommunista Párt ♦
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kát vasúti katonai parancsnokság ♦ 
chat voltaképpen
VKSZ Villamosenergia-közüzemi 
szabályzat
VKT tört Végzett Kollégisták Testü
leté (népi kollégisták szervezete) 
vkv. villamoskocsi-vezető
vl. ol zene violino ’hegedű’ 
v. 1. lat varia lectio ’eltérő olvasat’ ♦ 
ném von links ’balról’
VL sport tört Vörös Lobogó 
V/L fr  votre lettre ’On(ök) levele’ 
VLAN ang inf virtual LAN ’virtuális 
helyi hálózat’
VLBI ang very long baseline inter
ferometry ’nagyon nagy bázisvonalú 
interferometria’
VLCB ang inf virtual long control 
block ’virtuális csatlakozásvezérlő 
blokk’
VLD ang very low density ’nagyon 
alacsony sűrűségű’ ♦ ang in f very large 
database ’nagyon nagy adatbázis’ 
VLDL ang orv very low density lipo
protein ’nagyon alacsony sűrűségű 
lipoprotein’
VLE ang Volare Airlines (olasz légi- 
társaság)
VLF ang inf very low frequency ’igen 
alacsony frekvencia’» ang nyomd very 
large format ’nagyon nagy méret’
Víg. ném Verlängerung ’meghosszab
bítás’
VLG ang Vueling Airlines (spanyol 
légitársaság)
VLIW ang inf very long instruction 
word ’nagyon hosszú utasításszó’ 
VLK sport tört Városi Lövészegylet ♦ 
ang Vladivostok Air (orosz légitársa
ság)
VLKSZM or tört Vszeszojuznij 
Lenyinszkij Kommunyisztyicseszkij 
Szojuz Mologyozsi ’Ifjúság Ossz-

szövetségi Lenini Kommunista Szö
vetsége’ (volt szovjet ifjúsági szerve - 
zet) —»Komszomol 
VLM VLM (belga légitársaság) ♦ ang 
in f very large memory ’nagyon nagy 
memória’
VLO port Varig Log (brazil légitársa
ság)
VLP ang very low power ’nagyon kis 
teljesítmény’
v. 1. q. p. r. d.fr agr vin de liqueur de 
qualité produit dans une région dé- 
terminée ’meghatározott termőhely
ről származó minőségi likőrbor’
VLR ang kát very long range ’nagyon 
nagy hatótávolságú’
VLSE sport Vízivárosi Lakóterületi 
Sportegyesület
VLSI ang m/very large scale integra
tion ’nagyon nagyfokú integráltság’ 
VLT ang very large telescope ’nagyon 
nagy távcső’
vltg. ang voltage ’feszültség’
VLU ang Valuair (szingapúri légitár
saság)
VLW ang very long wave ’nagyon 
hosszú hullám’
vm. vármegye, vármegyei ♦ vegyi
mentesítés ♦ ném vormittags ’délelőtt’ 
v. m. [vmh.] vasúti megállóhely 
v. M. ném vorigen Monates ’múlt 
havi’
VM ang inf virtual machine ’virtuális 
gép’ ♦ orv vákuummatrac 
V. M .fr  közg valeur marchande 
’kereskedelmi érték’
VMA kém vanillin-mandulasav ♦ orv 
vizelet-mandulasavszint 
VMBSZ Vörös Meteor Barlangkutató 
Szakosztály
VMC ang visual meteorological con
ditions ’meteorológiai látási körülmé
nyek’
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VMCSSZ Vajdasági Magyar Cser
készszövetség
vmdb tört vállalati munkaügyi döntő- 
bizottság
VMDK Vajdasági Magyarok Demok
ratikus Közössége
VMDP Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt
VM Egyetértés SC tört Vörös Meteor 
Egyetértés Sportklub 
vmely valamely 
vmennyi valamennyi 
vmerre valamerre
VMG Városmajori Gimnázium ♦ Vö
rösmarty Mihály Gimnázium 
vmh. —* v. m.
VMH ang orv ventromedial hypotha
lamus ’ventromediális hipotalamusz’ 
vmi valami 
vmikor valamikor 
vmilyen valamilyen 
VMISZ Vajdasági Magyar Ifjúsági 
Szövetség
VMK Vajdasági Módszertani Köz
pont
VMKDM Vajdasági Magyarok Ke
reszténydemokrata Mozgalma 
VMKIK Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara
VMKT Vajdasági Magyar Közműve
lődési Társaság
VML ang inf vector markup language 
’vektoros jelölőnyelv’
VMMSZ Vajdasági Magyar Művelő
dési Szövetség
VMNYE Vajdasági Magyar Nyelv
művelő Egyesület
VMOSZ Villamos Művek Országos 
Szövetsége
VMÖM cím Vörösmarty Mihály 
Összes Művei
VMP ang közg value of marginal pro
duct’ határtermékérték’

VMPE Vajdasági Magyar Pedagógu
sok Egyesülete
VMPM Vajdasági Magyar Polgári 
Mozgalom
v. m. q. p. r. d ./r agr vin mousseux 
de qualité produit dans une région 
déterminée ’meghatározott termő
helyről származó minőségi pezsgő’ 
VMR ang inf virtual monitor routine 
’virtuális monitorrutin’
VMS ang vessel monitoring system 
’hajómegfigyelési rendszer’
VMSZ Vajdasági Magyar Szövetség ♦ 
vállalati működési szabályzat 
VMSZSZ tört Vendéglátó-ipari Mun
kások Szabad Szakszervezete 
VMT [v. m. t.] ang chat very many 
thanks ’nagyon sok köszönet’ ♦ ang in f 
virtual method table ’virtuálismód- 
szer-táblázat’
VMTE Vésztő-Mágor Történelmi 
Emlékhely
VMTT Vajdasági Magyar Tudomá
nyos Társaság
vn. vezetéknév, vezetéknévi 
Vn. ném Vorname ’utónév’
V. N .földr Vietnam 
VN gk Vietnam ♦ ném Vereinte Na
tionen ’Egyesült Nemzetek’ -* EN 
-» NU -» UN
V. N .fr  közg valeur nominale ’névér
ték, nominális érték’
Vna földr Vienna ’Bécs’ -» Wn.
VNA ang Viet Nam News Agency 
(vietnami hírügynökség)
VND val vietnami dong 
VNHM Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós 
vnő védőnő
VNP ang inf virtual network program 
’virtuális hálózatvezérlő program’ ♦ 
hol Vlaams Nationale Partij (belga po
litikai párt)
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VNR/r Wanair (francia polinéziai lé
gitársaság)
VNT ang orv virus neutralisation test 
’vírusneutralizációs próba’
VNZ grúz Tbilaviamsheni (grúz légi- 
társaság)
v. o.fr version originale ’eredeti válto
zat’ ♦ ném von oben ’felülről’
VO [V. O.] ang Royal Victorian Order 
(brit kitüntetés)
VO. ném Verordnung ’rendelet’
VOA ang Viaggio Air (bolgár légitár
saság) ♦ ang Voice of America ’Ame
rika Hangja’
voc. lat nyelv vocalis ’vokális, magán
hangzó’ ♦ lat nyelv vocativus ’megszó
lító eset’
VOC ang nyomd volatile organic com
pound ’szerves oldószer’ ♦ hol cég Ve- 
renigde Oost-Indische Compagnieen 
’Egyesült Kelet-indiai Társaság’ 
vocab. lat vocabularium ’szótár’ 
VOEST ném cég Vereinigte Österrei
chische Eisen- und Stahlwerke (oszt
rák nehézipari vállalat) 
vök. zene vokális
VOKE Vasutasok Országos Közmű
velődési Egyesülete 
VOKUHILA ném chat vorne kurz, 
hinten lang ’elöl rövid, hátul hosszú’ 
(labdarúgók hajviselete) 
vol. volumen ♦ ang volume ’kötet, 
mennyiség’ ♦ fr  volume ’kötet, meny- 
nyiség’ ♦ lat volumen ’kötet, mennyi
ség’
Vol lat csili Volans ’Repülő Hal’
Vol. ném Volumen ’kötet, mennyiség’ 
VOL ang inf volume label ’kötet
címke’
VOLAR ang kát volunteer army 
’önkéntes hadsereg’ 
volkst. ném volkstümlich ’népi’ 
vollst. ném vollständig ’teljes’

Vollstr. ném Vollstreckung ’végre
hajtás’
vollw. ném vollwertig ’teljes értékű’ 
von. vonatkozó
VON ang inf voice on the net ’hang 
a hálón’
Vopo [VPO] ném tört Volkspolizei 
’Népi Rendőrség’
Vorb. ném Vorbemerkung ’előzetes 
megjegyzés’
vorl. ném vorläufig ’előzetes’
Vorr. ném Vorrede ’előszó, bevezető’ 
Vors. ném Vorsittzender ’elnök’ 
Vorschr. ném Vorschrift ’előírás’ 
vorw. ném vorwärts ’előre’
Vorw. ném Vorwort ’előszó’
VOS ném Verordnungssammlung 
’rendeletgyűj temény’
VOSE sport tört Vörös Október Sport
egyesület
VOSZ Vállalkozók Országos Szövet
sége
VÖT ang voice onset time ’zöngekez- 
dési idő’
vou. ang nyelv voucher ’bizonylat, 
utalvány’
VOZ ang Virgin Blue Airways (auszt
rál légitársaság) 
vö. vesd össze!
vörgy. kát vezérőrnagy, vezérőrnagyi 
Vör. Ujs. cím Vörös Újság 
v. p. ang nyelv verb passive ’passzív, 
szenvedő ige’
Vp. Veszprém
V. P. ang vice-president ’alelnök’
VP Vállalkozók Pártja ♦ ang nyelv 
verb phrase ’igei csoport’ ♦ ném 
Verkehrspolizei ’közlekedési rendőr
ség’ ♦ ném tört Volkspolizei ’Népi 
Rendőrség’ (az egykori NDK-ban) 
VPD ang inf virtual printer device 
’virtuális nyomtató’
VPEARP Vám- és Pénzügyőrség
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Észak-alföldi Regionális Parancsnok
sága
VPEMRP Vám- és Pénzügyőrség 
Észak Magyarországi Regionális Pa
rancsnoksága
VPFP Vám- és Pénzügyőrség Főváro
si Parancsnoksága 
VPFSZ Vám- és Pénzügyőrség Füg
getlen Szakszervezete 
VPG Veres Pálné Gimnázium 
VPKMRP Vám- és Pénzügyőrség Kö
zép Magyarországi Regionális Pa
rancsnoksága
VPKRP Vám- és Pénzügyőrség Kihe
lyezett Repülőtéri Parancsnoksága 
Vp. m.földr Veszprém megye 
VPM cím Veres Péter Munkái ♦ ang 
orv vasopressor-material ’vérnyomás
növelő anyag’
VPMP Vám és Pénzügyőrség Megyei 
Parancsnoksága
VPN ang inf virtual private network 
’virtuális magánhálózat’
VPNYDRP Vám- és Pénzügyőrség 
Nyugat Dunántúli Parancsnoksága 
VPO - » Vopo [VPO]
VPOP Vám- és Pénzügyőrség Orszá
gos Parancsnoksága 
v. p. q. p. r. d ./r agr vin pétillant de 
qualité produit dans une région dé- 
terminée ’meghatározott termőhely
ről származó minőségi gyöngyöző bor’ 
VPS ang video processing system 
’videoprogramozási rendszer’ 
VPÜSZK Vám- és Pénzügyőrség 
Ügyvitelszervezési és Számítástechni
kai Központja
v. q. p. r. d ./r  agr vin de qualité pro
duit dans une région déterminée 
’meghatározott termőhelyről szárma
zó minőségi bor’
v. r. lat visum repertum ’orvosi lát
lelet’

VR ang variant reading ’eltérő olva
sat’ ♦ ang virtual reality ’virtuális va
lóság’ ♦ finn Valtionrautatiet ’Finn Ál
lamvasutak’ ♦ ném Verwaltungsrat 
’igazgatótanács’
VRAM ang inf video RAM Video- 
RAM’
VRC ang inf vertical redundancy 
check ’vertikális redundancia-ellenőr
zés’
v. refl. ang nyelv verb reflexíve ’vissza
ható ige’
VRG port Varig (brazil légitársaság) 
VRK vékonyréteg kromatográfia 
VRL ang visible red laser ’látható 
vörös lézer’
V. R. M.fr közg valeur re$ue mar- 
chandise ’az áru valódi értéke’
VRML ang inf Virtual Reality Meta 
Language Consortium ’virtuális való
ság metanyelv konzorcium’ ♦ ang 
virtual reality modelling language 
’virtuális valóságot leíró nyelv’
VRN or Voronezhavia (orosz légitár
saság)
VRR ang VIA Rail Canada (kanadai 
légitársaság)
v. r. S. lat vadé retro, Satanas ’távozz 
tőlem, Sátán!’
v. R. w. ném von Rechts wegen ’jogi
lag’
vs. ang verse ’költemény, strófa’ ♦ lat 
versus ’szemben’
v. s. lat vide supra ’lásd fentebb’ ♦ ol 
zene volti subito ’lapozz gyorsan’
Vs fr vous ’ti, ön’
Vs. ném Vorseite ’rektó, hátoldal’
VS cég Vought-Sikorsky ♦ tört Vörös 
Segély ♦ ang inf virtual storage ’virtuá
lis tár’ ang orv venetiary surgeon ’se
bész állatorvos’ ♦ lat orv vascularis 
sarcoma
VSAT ang very small aperture
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terminal ’kis apertúrájú földi állo
más’
VSC sport Vasas Sport Club ♦ sport 
Veszprémi Sport Club 
VSD ném Verband der Schweizer 
Druckindustrie ’Svájci Nyomdaipari 
Szövetség’
VSE sport Városi Sportegyesület 
V. S. G ./r közg vente sans garantie 
’garancia nélküli eladás’ 
vsl. ném voraussichtlich ’előrelátható’ 
VSM lat Ordo de Visitatione Beatae 
Mariae Virginis ’Szűz Mária Látoga
tásáról Nevezett Rend’ (vizitációs 
rend)
VSOP ang very special old product 
’nagyon speciális régi termék’
V. S. O. P. ang very superior old pale 
(legalább 30 éves konyak)
VSP VASP (brazil légitársaság)
VSQ ang very special quality ’nagyon 
különleges minőség’ 
vss. ang verses ’költemények, strófák’ 
v. S. S. lat veni Sancte Spiritus ’Jöjj 
el, Szentlélek!’
V. St. v. A. ném Vereinigte Staaten 
von Amerika ’Amerikai Egyesült Ál
lamok’ -> AEÁ -> E. U. A. -» USA 
VSV ang PLL Scat Aircompany (ka
zalt légitársaság)
vsz. valószínű, valószínűleg ♦ írod 
versszak
VSZ Vasutasok Szakszervezete ♦ tört
Varsói Szerződés -7 WAbk. —> WP
-» W. T. O. ♦ or tört Verhovnij Szovjet
’Legfelsőbb Tanács’
vszb vállalati szakszervezeti bizottság
vszb. tört viceszolgabíró
VSZ EFE kát tört Varsói Szerződés
Egyesített Fegyveres Erők
VSZI tört Vörös Szakszervezeti Inter-
nacionálé
vszó nyelv vándorszó

VSZOSZ Védett Szervezetek Orszá
gos Szövetsége
VSZSZ Vasas Szakszervezeti Szövet
ség
vszt vállalati szakszervezeti tanács 
Vszt. jog a védett természeti területek 
védettségi szintjének helyreállításáról 
szóló törvény 
vt. vértanú
v. t. ang nyelv verb transitive ’tárgyas, 
tranzitív ige’
v. T. ném vom Tausend ’ezrelék’ 
Vt.földr Vermont (USA) *jog az álla
mi vállalatokról szóló törvény *jog 
a védjegyről szóló törvény 
VT tört városi tanács ♦ ang inf verti- 
fical tab ’függőleges tabulálás’ ♦ ang 
inf virtual terminal ’virtuális termi
nál’ ♦ ang orv volume tidal ’egy légvé
tellel kilégzett térfogat’
VTA ang Air Tahiti (francia poliné
ziai légitársaság)
VTAM ang inf virtual telecommuni
cation access method ’virtuális táv
közlési hozzáférési módszer’
VTC sport Veszprémi Torna Club 
VTD ang inf virtual timer device ’vir
tuális óravezérlő’
Vtdg. ném Verteidigung ’védelem, vé
dekezés’
VTDSZSZ Városi Tömegközlekedési 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
Vte/r  vicomte ’vicomte’
Vtesse/r  vicomtesse ’vicomte felesége’ 
VTFV cég tört Vegyigéptervező és Fő- 
vállalkozó Vállalat 
Vtg. ném Vertrag ’szerződés’
VTH cég Vivendi Telecom Hungary 
Rt.
VTI Vezető- és Továbbképző Intézet 
VTIF tört Vitéz János Római Katoli
kus Tanítóképző Főiskola 
VTK Vértesi Tájvédelmi Körzet
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VTMSZ Vezetési Tanácsadók Ma
gyarországi Szövetsége 
Vto ol közg venciniento ’lejárat’ 
VTOL ang vertical take-off and lan
ding ’függőleges fel- és leszállás’ 
VTOSZ Vízgazdálkodási Társulatok 
Országos Szövetsége 
VTP ang inf virtual terminal protocol 
’virtuálisterminál-protokoll’
Vtr. ném Vertreter ’helyettes, képviselő’ 
VTR ang video tape recorder ’videó- 
készülék’
VTS ang Evers Air Alaska (amerikai 
légitársaság) ♦ ang vessel traffic servi
ce ’hajóforgalmi szolgálat’ 
vtsz. vámtarifaszám 
V. T. T ./r  vélő tous terrains ’terep
kerékpár, mountain-bike’
\tv .jo g  a vasútról szóló törvény 
V. U. [Vas. Ujs.] cím Vasárnapi Újság 
VÜK sport Veszprémi Úszó Klub 
Vul lat csili Vulpecula ’Kis Róka’ 
vulg. vulgáris, vulgárisán ♦ ang vulgar 
’vulgáris’ ♦ ném vulgär ’vulgáris’
VUN fr  Société Nouvelle Air Ivoire 
(elefántcsontparti légitársaság)
VUSB ném tört Verband der Ungari
schen Studenten in der Bundesrepub
lik ’Németországi Magyar Diákok 
Szövetsége’
vuln. vulnerábilis, vulnerabilitás 
VUO Vasárnapi Újság Online 
VUV val vanuatui vatu 
v. u. Z. ném vor unserer Z eitrech
nung) ’időszámításunk előtt’ 
vv tört városi vállalat 
vv. ang volumes ’kötetek’ 
v. v. lat vanitatum vanitas ’hiúságok 
hiúsága’ ♦ lat vice versa ’kölcsönösen’ 
Vv ném Verse ’versek, verssorok’
V. v. lat Vae victisl’Jaj a legyőzőitek
nek!’
VV cég tört Vendéglátó Vállalat ♦ ném

Verbesserungsvorschlag ’javítási ja
vaslat’
VVB ném tört Vereinigung Volkseige
ner Betriebe ’Állami Vállalati Egye
sülés’
VVD hol Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratic ’Néppárt a Szabadságért 
és a Demokráciáért’ (holland politikai 
párt)
VVE tört Veszprémi Vegyipari Egye
tem
Vve [Vve]/r veuve ’özvegy’
VVKsport tört Vásárvárosok Kupája 
VVMSZ Vámügynökségek és Vámköz
reműködők Magyarországi Szövetsége 
vvo ném Verband der Versicherung
sunternehmen Österreichs ’Osztrák 
Biztosítótársaságok Szövetsége’ 
VVOME tört Városok és Vármegyék 
Önkéntes Mentő Egyesülete 
W S I sport Velencei-tavi Vízi Sportis
kola
w s. orv vörösvérsejt 
v. v. s. m. lat verba volant, scripta ma- 
nent ’a szó elrepül, az írás megmarad’ 
vvt. orv vörösvértest 
v. v. v. lat veni, vidi, vici ’jöttem, lát
tam, győztem’
Vw. ném Verwaltung ’közigazgatás’ 
VW ném cég Volkswagenwerk AG (né
met autógyár)
VWD ném Vereinigte Wirtschafts
dienste (német gazdasági hírügynök
ség)
vWF orv von Willebrand-faktor 
VXG Avirex (gaboni légitársaság) 
vy ang very ’nagyon’
VZA ang Air Venezuela (venezuelai 
légitársaság)
vzgl. ném vorzüglich ’különösen, fő
képpen’
VZs Vatikáni Zsinat 
vzv orv varicella-zoster vírus
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w. ang war ’háború’ ♦ ang warm ’me
leg’ ♦ ang water ’víz’ ♦ ang weather 
’időjárás’ ♦ ang week ’hét’ ♦ ang wet 
’nedves’ ♦ ang white ’fehér’ ♦ ang wic
ket ’krikettkapu’ ♦ ang wide ’széles’ ♦ 
ang wife ’feleség’ ♦ ang win ’győzelem’
♦ ang wind ’szél’ ♦ ang woman ’nő’ ang 
word ’szó’ ♦ ang work ’munka’ ♦ ang 
wrong ’rossz’ ♦ ném warm ’meleg’ ♦ 
ném weiblich ’női’ ♦ ném weich ’lágy’ ♦ 
ném weiß ’fehér’ ♦ ném wenden! ’for
díts!’
w. [wk.] ang week ’hét’
w. —> wgt [w.]
W földr Wales (GB) ♦ bioi fali nyomás
♦ fiz  watt ♦ orv a fitnesz mértéke ♦ val 
koreai von ♦ vegyj volfrám ♦ ang chat 
wait ’várj!’ ♦ ném Ware ’áru’ ♦ ném 
Währung ’valuta’ ♦ ném Weite ’széles
ség’ ♦ ném West(en) ’nyugat’ ♦ ném 
Woche ’hét’
W [W/] ang chat with ’-val, -vei’ 
W[W8] ang chat wait ’várj’
W. ang Welsh ’velszi’ ♦ ang Western 
’nyugati’ ♦ ang Widow(er) ’özvegy’ ♦ 
ném Wagen ’vagon’ ♦ ném Wahl ’vá
lasztás’ ♦ ném Wald ’erdő’ ♦ ném Was
ser ’víz’ ♦ ném Werbung ’hirdetés’ ♦ 
ném Wert ’érték’ ♦ ném Wissen ’tudás’
♦ ném Wort ’szó’ ♦ ném Wunde ’seb’
W [W.] ang West ’nyugat’
W3 -> WWW [W3]
W3C [WWWC] ang WWW Consor
tium ’Világháló Konzorcium’
W8 - » W [W8]
W&S ang whisky and soda ’whisky 
szódával’

w. a. ang will advise ’értesíteni fogjuk’ 
♦ ang with answers ’válaszokkal’
Wa.földr Washington (USA, város) ♦ 
ném Waggon ’vasúti kocsi’ ♦ ném Ware 
’áru’
WA ang Westminster Abbey ’West- 
minsteri székesegyház’ ♦ ném Wirt
schaftsamt ’gazdasági hivatal’ ♦ ném 
Wissenschaftliche(r) Angestellte(r) 
’tudományos munkatárs’
WA. [Wash.] földr Washington (USA, 
állam)
WAA ang World Athletic Association 
’Atlétikai Világszövetség’
WAbk. ném tört Warschauer Abkom
men ’Varsói Szerződés’ —> VSZ -» WP 
-> W. T. O.
WAC ang inf wide area communica
tion ’nagy területre kiterjedő kommu
nikáció’
WACC ang World Association for 
Christian Communication ’Keresztény 
Tömegtájékoztatás Világszövetsége’ ♦ 
ang közg weighted avarage cost of ca
pital ’a tőke súlyozott átlagköltsége’ 
WAD ang inf wide area differential 
information ’nagy területre kiterjedő 
differenciált információ’
WADS ang inf wide area data service 
’nagy területre kiterjedő adatszolgál
tatás’
WAEF ang chat when all else fails ’ha 
minden egyéb elromlik’
w. a. f. ang with all faults ’minden 
hibával’
W. Afr. ang földr West Africa ’Nyugat- 
Afrika’
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WAG gk Gambia
WAGGGS ang World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts ’Leány
cserkészek Világszövetsége’ 
wahrsch. ném wahrscheinlich ’való
színű’
WAIS ang inf wide area information 
service ’nagy területre kiterjedő infor
mációszolgáltatás’
WAK ang Wings of Alaska (amerikai 
légitársaság)
WALgfc Sierra Leone 
WAM ang Emirates News Agency (egye
sült arab emírségekben hírügynökség) 
WAN gk Nigéria ♦ ang in f wide area 
network (számítógépeket összekötő 
hálózat)
WAP ang inf wireless application pro
tocol ’vezeték nélküli alkalmazási 
protokoll’
w. a. r. ang with all risks ’minden koc
kázatra’
War. ang warrant ’jótállás’
WAR ang inf write after read ’olvasást 
követő írás’
warn, ang warning ’figyelmeztetés’ 
WAS ang orv Wiskott-Aldrich synd
rome ’Wiskott-Aldrich-szindróma’ 
Wash. -> WA. [Wash.]
WASP ang white, anglo-saxon Pro
testant ’fehér, angolszász protestáns ♦ 
ang World Association of Societies 
of Pathology ’Patológiai Társaságok 
Világszervezete’
Wass. ang orv Wassermann-test ’Was- 
sermann-próba’
WATA ang World Association of Tra
vel Agencies ’Utazási Irodák Nemzet
közi Szervezete’
W. Austr. ang földr Western Australia 
’Nyugat-Ausztrália’
WAV ang Warbelow’s Air Ventures 
(amerikai légitársaság)

WAVES ang Women Accepted for 
Volunteer Emergency Service ’höl
gyek felvétele önkéntes egészségügyi 
szolgálatra’
WAW ang inf write after write ’írást 
követő írás’
WAZ ném rím Westdeutsche Allge
meine Zeitung
w. b. ang közg warehouse book ’raktár
könyv’
w/b [W/B] ang közg waybill ’szállító- 
levél’
Wb fiz  weber (a mágneses fluxus mér
tékegysége)
Wb. ném Wörterbuch ’szótár’
WB ang World Bank ’Világbank’ ♦ 
ang cég Warner Brothers Pictures 
(amerikai filmgyártó vállalat) ♦ ang 
chat welcome back! ’Isten hozott is
mét!’ ♦ ang inf write back ’beírás, 
visszaírás’ ♦ ném Weiterbildung 
’továbbképzés’
W/B -> w/b [W/B]
WBA sport West Bromwich Albion ♦ 
ang World Boxing Association of 
America ’Amerikai Ökölvívó Világ- 
szövetség’
Wbb. ném Wörterbücher ’szótárak’ 
WBC ang World Boxing Council 
’Hivatásos Ökölvívó-világtanács’ 
WBEM ang inf web-based enterprise 
management ’webalapú menedzs
ment’
Wbf. ném Wertbrief ’értéklevél’ 
w. b. i. ang will be issued ’kibocsátás
ra kerül’
wbl. ném weiblich ’női’
WBO ang World Boxing Organiza
tion ’Ökölvívó-világszervezet’
Wbs. ném Warenbegleitschein ’árukí
sérőjegy’
WBT ang web based training ’inter
net alapú oktatás’
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w. c. ang without charge ’díjmente
sen’ ♦ ang közg working capital ’for
gótőke’
WC ang water closet ’vízöblítéses il
lemhely’
W/C ang kát wing commander ’repülő 
alezredes’
WCC ang World Council of Churches 
’Egyházak Világtanácsa’ - » EVT 
- *  COE
WCH ang World Champion ’világ
győztes’
WCL ang World Confederation of 
Labour ’Munkavállalók Világszövet
sége’
WCN ang inf worldwide communica
tions network ’világméretű kommuni
kációs hálózat’
WCO ang World Customs Organiza
tion ’Vámigazgatások Világszervezete’ 
WCP ang World Council of Peace 
’Békevilágtanács’ -> BVT —> CMP 
- » WPC
WCT ang World Championships 
Tennis (nemzetközi teniszszövetség) 
WCW ang West Caribbean Airways 
(kolumbiai légitársaság) 
wd ang wood ’fa’
wd. [w/d] ang közg warranted ’szava
tolt’
w. d. ang without date ’kelet nélkül’ 
w/d ang well developed ’magasan fej
lett’
w/d -> wd. [w/d]
WD gk Dominika ♦ ang War Depart
ment ’főhadiszállás’ ♦ ném földr West
deutschland ’Nyugat-Németország’
W. D. ang War Department ’Hadügy
minisztérium’
W/D ang közg withdrawal ’kivét’ 
WDC ang inf world data center ’nem
zetközi adatközpont’
Wdh. ném Wiederholung ’ismétlés’

Wdk. ném közg Wiederkauf ’tovább- 
eladás’
WDR ang wide-dynamic range ’széles 
dinamikus sávú’ ♦ ném Westdeutscher 
Rundfunk (német rádió- és televíziós 
társaság)
wdt. ném westdeutsch ’nyugatnémet’ 
WDY ang ATA Connection/Chicago 
Express Airlines (amerikai légitársa
ság)
Web -» WWW [Web]
Webzine cím Web Magazine 
WECC ang Western-European Calib
ration Cooperation ’Nyugat-európai 
Kalibrálási Együttműködés’ 
w/e ang weekend ’hétvége’
We. [Wed.] ang Wednesday ’szerda’ 
WE ang West End (London üzleti ne
gyede)
WEA ang World Evangelical Alliance 
’Nemzetközi Evangéliumi Szövetség’ 
Wed. -> We. [Wed.]
WEEE ang waste electrical and elect
ronic equipment ’elektromos és elekt
ronikus berendezések hulladékai’ 
WEF ang World Economic Forum 
’Világgazdasági Fórum’ -> VF 
WELL ang inf whole Earth ’lectronic 
link ’az egész világra kiterjedő elekt
ronikus kapcsolat’ 
wesentl. ném wesentlich ’lényeges’ 
WET ang Western European time 
’nyugat-európai idő’
WEU ang Western European Union 
’Nyugat-európai Unió’ ♦ ném West
europäische Union ’Nyugat-európai 
Unió’ -> NYEU -> UEO 
WEZ ném Westeuropäische Zeit ’nyu
gat-európai idő’
wf. ang nyomd wrong font ’téves betű
típus’
wf. [whf.] ang wharf ’rakpart’
Wf. földr Westfalen ’Vesztfália’ (D)
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WF földr Wallis és Futuna (szigetek, 
Franciaország társult területei) ♦ ang 
nyomd woodfree ’famentes (papír)’ ♦ 
ang nyomd wrong font ’betűhiba’ 
w factor angpszich will factor ’akarati 
tényező’
WFC ang World Food Council ’Világ- 
élelmezési Tanács’ ♦ ang in fWindows 
foundation classes ’Windows alapítói 
osztályok’ ♦ ang nyomd wood-free 
coated ’famentes mázolt (papír)’ 
WFDY ang World Federation of De
mocratic Youth ’Demokratikus Ifjú
sági Világszövetség’ —> DÍVSZ 
-*  FMJD
WFF ang inf well-formed formula ’jól 
bevált képlet’
WFL ang World Federation of La
bour ’Munka Világszövetsége’ —> CMT 
-> MVSZ
WFP ang World Food Programme 
’Világélelmezési Program’ -* PAM 
WFPA ang World Federation for the 
Protection of Animals ’Állatvédő 
Világszövetség’ -> FMPA 
WFSGI ang World Federation of the 
Sporting Goods Industry ’Sportszer
ipari Világszövetség’
WFSW ang World Federation of 
Scientific Workers ’Tudományos Dol
gozók Világszövetsége’ —> TVSZ 
WFTU ang World Federation of Tra
de Unions ’Szakszervezeti Világszö
vetség’ -> FSM -> SZVSZ 
WFUNA ang World Federation of 
United Nations Associations ’ENSZ 
Társaságok Világszövetsége’
-> FMANU
wg. ném wegen ’miatt’
WG gk Grenada ♦ ang working group 
’munkacsoport’
wgt [w.] ang weight ’súly, tömeg’
Wh wattóra

WH ang water heater ’vízmelegítő’
W. H. White House ’Fehér Ház’ 
WHA ang World Hockey Association 
’Gyeplabda-világszövetség’ ♦ ném Wis
senschaftliche Hilfsarbeiter 
’tudományos segédmunkatárs’ 
whf. —> wf. [whf.]
WHFTA ang Western Hemisphere 
Free Trade Area ’Nyugati Félteke 
Szabad Kereskedelmi Övezete’
Whg. ném Wohnung ’lakás’
WHO World Health Organization 
’Egészségügyi Világszervezet’ - » OMS 
WHQL ang inf Windows hardware 
quality lab ’windows-os hardverminő
ségű laboratórium’
WHU sport West Ham United 
whs. ang warehouse ’raktár’
Whs. ném Warenhaus ’áruház’ 
whsl. ang wholesale ’nagybani eladás’ 
Wi. ném Wirtschaft ’gazdaság’ ♦ ném 
Wissenschaft ’tudomány’
WI cég Wallis Ingatlan Rt.
WIA ang Winair/Windward Islands 
Airways (holland antilláki légitársa
ság)
WIDF Women’s International De
mocratic Federation ’Nemzetközi De
mokratikus Nőszövetség’ -> NDNSZ 
- » FDIF
WIF Wideroe (norvég légitársaság) 
WIFO ném Österreichisches Institut 
für Wirtschaftsforschung ’Osztrák 
Gazdaságkutató Intézet’
WIG (varsói tőzsdeindex)
WIIW ném Wiener Institut für Inter
nationale Wirtschaftsvergleiche 
’Bécsi Nemzetközi Összehasonlító 
Gazdaságkutató Intézet’
WIL ang West Isle Air (amerikai légi- 
társaság)
w. i. m. c. [WIMC] ang whom it may 
concern ’akit illet’
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WIMPs ang inf windows, icons, mice 
and pulldown menus ’ablakok, iko
nok, egerek és legördülő menük’
Win ang inf Windows (összetételi elő
tag)
WinG ang inf Windows games ’Win
dows-) átékok’
Winipcgf ang in/Windows IP confi
guration ’Windows IP-konfígurálás’ 
Winn.földr Winnipeg (CDN)
WINS ang inf Windows Internet 
name service ’windowsos-internet- 
névkiszolgáló’
wip ang work in progress ’a munka 
folyamatban’
WIPO ang World Intellectual Pro
perty Organization ’Szellemi Tulajdon 
Világszervezete’ -» OMPI -> SZTV 
Wirtsch. ném Wirtschaft ’gazdaság’ 
Wis.földr Wisconsin (USA) 
wiss. ném wissenschaftlich ’tudo
mányos’
Wiss. ném Wissenschaft ’tudomány’ 
wit. ang witness ’tanú’
WITS ang inf worldwide information 
trade system ’világméretű kereskedel
mi információs rendszer’
WIW ang cím Who is who ’Ki kicsoda’ 
WJA ang Westjet (kanadai légitársa
ság)
WJC ang World Jewish Congress ’Zsi
dó Világkongresszus’ - » ZSVK 
WJCH ang sport World Junior Cham
pion ’fiatal világgyőztes’
WJLF Wesley János Lelkészképző 
Főiskola
WJRO ang World Jewish Recom
pense Organization ’Zsidó Kártérítési 
Világszervezet’
wk. ang weak ’gyenge’ ♦ ang work 
’munka’ ♦ ang wreck ’hajóroncs’ 
wk. -*  w. [wk.]
w. k. ang well known ’jól ismert’

WK ném Weltkrieg ’világháború’ ♦ 
ném közg Werbungskosten ’propagan
daköltségek’
wkg ang working ’munka-’
WKH Washingtoni Kossuth Ház 
wknd ang weekend ’hétvége’
WKP ném Weibliche Kriminalpolizei 
’Női Bűnügyi Rendőrség’ 
wks. ang weeks ’hetek’
Wkst. ném Werkstoff ’nyersanyag’ 
WL gk Saint Lucia ♦ ang ram I will 
’fogok’
WLAN ang inf wireless local area 
network ’vezeték nélküli helyi há
lózat’
WLC ang Welcome Air (osztrák légi- 
társaság) ♦ ang nyomd white lined 
chipboard ’fehér fedőrétegű lemez’ 
Wld. Ch. ang World Championship 
’világbajnokság’ -> vb -» VB -» WM 
WLR ang cím Weekly Law Reports 
WLU ang World Liberal Union 
’Liberális Világszövetség’ -» ULM 
wly ang westerly ’nyugati’ 
w/m [W/M] ang weight or measure
ment ’súly vagy méret’
Wm. William
WM cég tört Weiss Manfréd Acél- és 
Fémművek Rt. ♦ ang war memorial 
’háborús emlékmű ♦ ném Weltmeis
terschaft ’világbajnokság’ -» vb -» VB 
-> Wld. Ch.
W/M -> w/m [W/M]
WMD ang kát Weapon of Mass 
Destruction ’tömegpusztító fegyver’ 
WMF ang inf Windows metafile 
format ’Windows-metaállomány’ 
WMFC sport tört Weiss Manfréd 
Művek Football Club 
WMI ang inf Windows management 
instrumentation ’windowsbeli fel
ügyeleti műszerezés’
WMO ang World Meteorological Or-
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ganization ’Meteorológiai Világszer
vezet’ -» OMM
WMRM a n g  i n f  write many, read 
many (törölhető optikai lemez)
WMS a n g  k ö zg  warehouse manage
ment system ’raktárirányítási rend
szer’
WMVTK sp o r t tö r t Weiss Manfréd 
Vállalatok Testedző Köre 
w. N. ném  weitere Nachweise ’további 
bizonyíték’
W n .f ö l d r  Wien ’Bécs’ -» Vna 
WN a n g  i n f  worldwide network ’világ
méretű hálózat’
WNBA a n g  Women’s National Bas
ketball Assotiation (észak-amerikai 
hivatásos női kosárlabdaliga)
WNL a n g  within normal limits ’ész
szerű korlátok között’ 
w. o. a n g  sp o r t walk-over (mérkőzés 
nélküli győzelem) ♦ ném  wie oben 
’mint fent’
w/o a n g  without ’nélkül’
Wo. ném  Woche ’hét’
WO n ém  Wahlordnung ’választási 
szabály’
W/O a n g  water-in-oil ’víz az olajban 
emulzió’
WOA a n g  World Airways (amerikai 
légitársaság)
WOB a n g  n y o m d  white on black ’fe
hér, fekete alapon’ (negatívba forgat
va) ♦ a n g  o rv  work of breathing ’légzé
si munka’
w. o. c. [WOC] ang k ö zg  without 
compensation ’kompenzáció nélkül’ 
w. o. e. [WOE] a n g  k ö zg  without 
equipment ’eszköz nélkül’ 
w. o. g. [WOG] an g  k ö zg  with other 
goods ’más termékekkel együtt’
WOK -> VÖK [WOK]
WOR a n g  without our responsibility 
’felelősségünk nélkül’

W orcs. f ö ld r  Worcestershire (GB) 
WORM an g  in f  write once, read many 
’egyszer írható, sokszor olvasható’ (di
gitális adattárolásra szolgáló lézerle
mez)
WOSA a n g  in f  Windows open system 
architecture ’Windows nyílt architek
túra’
WOSM ang  World Organization of 
the Scout Movement ’Cserkészmoz
galom Világszervezete’
WOT a n g  n yom d  white on tint ’fehér, 
tónusból kiejtve’
w. p. a n g  waste paper ’szemét’ ♦ an g  
waterproof’vízálló’ ♦ a n g  without pre
judice ’előítélet nélkül’
WP a n g  weather permitting ’ha az 
időjárás engedi’ ♦ a n g  word processing 
’szövegszerkesztés’ ♦ a n g  working 
paper ’munkaanyag’ ♦ a n g  in f  white 
pages (telefonkönyv az interneten) ♦ 
a n g  n y o m d  waste paper ’hulladékpa
pír’ ♦ ném  tö r t Warschauer Pakt 
’Varsói Szerződés’ -> VSZ -» WAbk.
—> W. T. O. ♦ ném  sp o r t Weltpokal ’vi
lágkupa’ -» VK
WPA a n g  World Pool Association 
’Biliárd-világszövetség’
WPB a n g  waste paper basket ’szemét
kosár’
WPC a n g  World Peace Council 
’Békevilágtanács’ —> BVT -> CMP 
-» WCP ♦ ang  woman police constable 
’rendőrnő’ ♦ an g  in f  writable 
personalised chip ’írható személyre 
szabott csip’
Wpg. ném  kö zg  Wirtschaftsprüfung 
’könyvvizsgálat’
WPM a n g  in f  word per minute (adat- 
átviteli sebesség billentyűn) 
wpn a n g  k á t weapon ’fegyver’
WPO a n g  World Packaging Organiza
tion ’Csomagolási Világszervezet’
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WPW a n g  o rv  Wolff-Parkinson- 
White syndrome ’Wolff-Parkinson- 
White-szindróma’
WQS a n g  water quality standards 
’vízminősítési szabványok’ 
w. r. a n g  k ö zg  warehouse receipt ’rak
tári nyugta’
WR a n g  world record ’világcsúcs’ ♦ 
ném  Weltrekord ’világcsúcs’
WRB a n g  tö r t War Refugee Board 
’Háborús Menekültügyi Hivatal’ 
WRK a n g  ra m  I work ’dolgozom’ 
w. r. o. [WRO] a n g  k ö zg  war risk only 
’csak háborús kockázat esetére’
WRT a n g  Wright Air Service (ameri
kai légitársaság) ♦ a n g  ch a t with res
pect to somebody ’hivatkozva vala
kire’
Ws ném  Wechselstrom ’váltakozó 
áram’
WS g k  Szamoa ♦ a n g  in f  working sto
rage ’munkatár’ ♦ an g  in f  workstation 
’munkaállomás’
WSF a n g  West African Airlines (beni- 
ni légitársaság)
WSG a n g  Wasaya Airways (kanadai 
légitársaság)
W. S. g. u. n ém  Wenden Sie gefälligst 
um! ’szíveskedjék fordítani!’
WSJ a n g  c ím  Wall Street Journal 
WSSD a n g  World Summit on Sus
tainable Development ’fenntartható 
fejlődés világtalálkozója’
WST v a l  nyugat-szamoai tala ♦ a n g  
in f  writer status ’írási állapot’ 
w. t. [WT] a n g  watertight ’vízálló’
WT a n g  wireless telegraphy ’vezeték 
nélküli távirat’ ♦ a n g  wireless tele
phony ’vezeték nélküli telefon’ 
wt o rv  wild type (nem mutáns gén 
megjelölése) 
wt. a n g  weight ’súly’
WTA a n g  Africa West (togói légitár

saság) ♦ a n g  Women’s Tennis Associa
tion ’Hivatásos Női Teniszszövetség’ 
WTB a n g  ch a t I want to buy ’venni 
szeretnék’
WTC a n g  World Trade Center ’Világ
kereskedelmi Központ’
WTG a n g  ch a t way to go ’csak így to
vább’
WTO a n g  tö r t Warsaw Treaty Organi
zation ’Varsói Szerződés Szervezete’
-> VSZ -> WAbk. -> WP ♦ an g  World 
Trade Organization ’Világkereskedel
mi Szervezet’ —> OMC ♦ World Tou
rism Organization ’Idegenforgalmi 
Világszervezet’ —> OMT 
WTP a n g  n yo m d  web to print ’webről 
történő nyomtatás’
WTR a n g  Western Test Range (ame
rikai űrközpont)
WTS a n g  ch a t I want to sell ’eladni 
szeretnék’
WTT a n g  ch a t I want to trade ’cserél
ni szeretnék’
Wttbg./ö/dr Württemberg (D)
WU a n g  ch a t what’s up? ’mi van?’ 
WUCPS ang  World Union of Catholic 
Philosophical Societies ’Katolikus 
Filozófiai Társaságok Világszövetsége’ 
WUCT a n g  World Union of Catholic 
Teachers ’Katolikus Tanárok Világ- 
szövetsége’
WUKO a n g  World Union of Karate- 
do Organizations ’Karate-do Szerve
zetek Világszövetsége’
WUST [Wust] ném  Warenumsatzs
teuer ’forgalmi adó’
WV g k  Saint Vincent
W. Va . f ö ld r  Western Virginia (USA) 
WVHA ném  tö r t Wirtschaft- und Ver- 
waltungs Hauptamt ’Gazdasági és 
Igazgatási Főhivatal’
WW a n g  wild west ’vadnyugat’ ♦ a n g  
c h a t the whole world ’az egész világ’
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W/W a n g  k ö z g  warehouse warrant 
’raktári utalvány’
WW1 a n g  World War One ’az első vi
lágháború’
WW2 a n g  World War Two ’a második 
világháború’
Wwe. n é m  Witwe ’özvegyasszony’ 
WWF a n g  World Wide Fund (for Na
ture) ’(Természetvédelmi) Világalap’ 
WWI a n g  World Watch Institute 
(környezetvédelmi szervezet)
Wwr. n ém  Witwer ’özvegyember’ 
WWW [W3] a n g  in f  word wide web 
(internetes világháló)
WWWC -> W3C [WWWC]
WX a n g  women’s extra size ’női extra 
méret’ ♦ a n g  ra m  weather ’időjárás’ 
Wyo. Wyoming (USA)

WYSBYGI ang n y o m d  what you see 
before you get it ’amit lát, azt kapja’ 
WYSIWYG an g  n y o m d  what you see 
is what you get ’amit lát, azt kapja’ 
WYSIWYHIM a n g  n y o m d  what you 
see is what you had in mind ’viszont
látja az eredeti elképzelését’ (a hat
színnyomás jelmondata)
Wz. n ém  Warenzeichen ’áruvédjegy’ 
WZ n ém  Weltzeit ’világidő ’ ♦ ném  
Wissenschaftszentrum ’tudományos 
központ’ ♦ ném  c ím  Wiener Zeitung 
w. z. b. w. ném  was zu beweisen war 
’amit be kellett bizonyítani’
WZO a n g  World Zionist Organiza
tion ’Cionista Világszervezet’
WZZ a n g  Wizz Air (magyar légitársa
ság)
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x m a t  függvény független változója ♦ 
m a t vízszintes tengely a koordináta- 
rendszerben ♦ m a t ismeretlen szám 
vagy mennyiség ♦ sa k k  ütés jele
x. an g  exclusive ’kivéve’ ♦ a n g  extra 
’különleges’ ♦ a n g  f i lm  x-rated (csak 
felnőttek részére) ♦ f r  f i lm  film classé 
x ’pornófilm’
X 10 (római szám) ♦ nagy méretű ♦ 
meg nem nevezett dolog ♦ b io i kromo
szóma ♦ k r im  ismeretlen tettes ♦ ang  
Christ ’Krisztus’ ♦ an g  cross ’kereszt, 
kereszteződés ♦ a n g  experiment ’kí
sérlet’ ♦ a n g  extension ’kiterjesztés, 
mellék’ ♦ f r  les X ’matematika’ 
xa a n g k ö z g  ex all ’mindenfajta haszon 
nélkül’
XAA a n g  ARINC/Aeronautical Radio 
Inc. (amerikai légitársaság)
XAF v a l  CFA-frank 
XAG tő zsd e  ezüst 
XAU tő zsd e  arany
xb. an g  k ö zg  ex bonus ’bonusz nélkül’ 
Xber a n g  december ’december’
XBO a n g  Baseops International (ame
rikai légitársaság)
xbre f r  décembre ’december’ 
xbt. a n g  exhibit ’kiállított tárgy’ 
x. c. [xcp.] a n g  k ö zg  ex coupon ’ka
matszelvény nélkül’
xc. [x cp.] a n g  k ö zg  ex capitalization 
’tőkésítés nélkül’
XCD v a l  kelet-karibi dollár 
XCH a n g  k ö zg  ex clearing house ’klí
ringházon kívüli’
XCMD a n g  i n f  external command 
’külső parancs’

xcp. - *  x. c. [xcp.] 
x cp. -» xc. [x cp.] 
xcpt. a n g  except ’kivéve’
XCUS a n g  ch a t excuse me ’elnézést’ 
x-cut a n g  cross-cut ’harántvágás, levá
gás’
xd. [xdiv] a n g  k ö zg  ex dividend ’osz
talék nélkül’
x’d a n g  executed ’kivégezve’
XD o r v  X-kromoszómához kötött do
mináns
xdist. a n g  k ö zg  ex distribution ’forgal
mazás nélkül’ 
xdiv —> xd. [xdiv]
Xdr. a n g  crusader ’keresztes vitéz’ 
XDR a n g  in f  external data represen
tation ’külső adatábrázolás’ 
xDSL a n g  i n f x  digital subscriber line 
’bármilyen digitális előfizetői vonal’ 
Xe v e g y j  xenon 
Xen. g ö r  Xenophón 
xer. xerox
xerogr. xerográfia, xerográfiai 
XEU v a l  tö r t európai uniós ECU 
XF a n g  extra fine ’különlegesen fi
nom’
XFCN a n g  in f  external function ’kül
ső függvény’
x-fer a n g  transfer ’átutalás’
XGA a n g  in f  extended graphics array
’kiterjesztett grafikus tömb’
xi. a n g  k ö zg  ex interest ’kamat nélkül’
XID a n g  in f  exchange identification
’központ-azonosítás’
xil. xilográfia, xilográfiai ♦ xilofon
Xinhua - *  Hszinhua [Xinhua]
XL a n g  extra large ’extra nagy’
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xl.&ul. ang közg  exclusive of loading 
and unloading ’berakodás és kirako
dás nélkül’
XLA an g  Excel Airways (brit légitár
saság)
Xm. -» Xmas [Xm.]
X. M. an g  k á t experimental missile 
’kísérleti rakéta’
Xmas [Xm.] ang Christmas ’kará
csony’
XMD v a l  macedón dinár 
XME ang  Australian Air Express 
(ausztrál légitársaság)
XMI ang közg  major market index 
’piaci alapindex’
XML an g  in f  extensible markup lan
guage ’kiterjeszthető jelölőnyelv’ 
XMS an g  in f  extended memory spe
cification ’kiterjesztett memória
specifikáció’ ♦ ang in f  extended me
mory system ’kiterjesztett memória
rendszer’
xn. a n g  közg  ex new shares ’a követke
ző részvénykifizetés nélkül’
Xn. a n g  Christian ’keresztény’
XNOR ang in f  exclusive NOR ’kizáró 
NEM-VAGY’
XNS an g  in f  Xerox network system 
’Xerox hálózati rendszer’
Xnty [Xty] ang Christianity ’keresz
ténység’
x. o. an g  examination officer ’vizsga
ellenőr’ ♦ ang executive officer ’ügyve
zető igazgató’
XO a n g  extremely old ’rendkívül 
öreg’
XOI an g  tőzsde oil index ’olajindex’ 
XOR ang in f  exclusive OR ’kizáró 
VAGY’
xp. a n g  express paid ’küldöncdíj fi
zetve’
XP an g  express ’expressz’ ♦ f r  exprés 
payé ’átvételkor fizetett távirat’

xpl. ang  explosive ’robbanóanyag’ 
xpn. ang  expansion ’bővülés’
x. p. p. f r  exprés payé lettre ’átvétel
kor fizetett levél’
x. pri. ang without privileges ’előjogok 
nélkül’
XPS ang in f  expert system ’szakértői 
rendszer’
x. p. t./r exprés payé telegraph ’átvé
telkor fizetett távirat’
XPT tőzsde platina
x. q. [XQ] ang cross question ’kereszt
kérdés’
xr ang  ex rights ’jog híján’
XR o rv  X-kromoszómához kötött 
recesszív ♦ ang examiner ’vizsgáztató’ 
XR [X-ray] ang’röntgensugárzás’ 
xrds [x. roads] ang cross roads ’ke
reszteződés’
x ref. ang cross reference ’kereszt- 
hivatkozás’
x. its. ang without rights (új részvé
nyekre vonatkozó opció nélkül) 
xs. ang  expenses ’kiadások’
XS an g  extra small ’extra kicsi’
x. sh. ang  ex ship ’hajóról’
XSL ang in f extensible style language 
’kiterjeszthető stílusnyelv’
Xt. ang  Christ ’Krisztus’
XT an g  extended ’bővített’ ♦ ang in f  
crosstalk ’áthallás’ ♦ a n g  in f  extended 
technology ’kibővített technológia’ 
Xtian ang Christian ’keresztény’ 
xtra ang extra ’különleges’
Xtra [Xtras] ang n yom d  external mo
dule ’kiegészítő modul’ 
xtry ang  extraordinary ’rendkívüli’ 
Xty -> Xnty [Xty]
x. whse. ex warehouse ’közvetlenül a 
raktárból
x. wks. ang ex works ’közvetlenül a 
gyártótól’
xx [XX] kettős erősségű
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XX [XXX] (különlegesen erős sörfaj
ta jelzése)
XXD ang OAG/Official Airline 
Guides (amerikai légitársaság)
XXH Special Ground Handling Ser
vice (amerikai légitársaság)
XXI ang AEROTEL/Aeronautical 
Telecommunications (jamaicai légi- 
társaság)

XXL ang extra-extra large ’különlege
sen nagy méret’ 
xxx [XXX] hármas erősségű 
XXX -» XX [XXX]
X. Y. meg nem nevezett személy 
XYL ang chat ex young lady ’feleség’ 
XYY ang orv XYY syndrome ’XYY- 
szindróma’ (kromoszóma-rendelle
nesség)

i



y m a t második ismeretlen ♦ m a t füg
gőleges tengely a koordináta-rend
szerben
y- [yd] a n g  yard ’yard’ (angol hossz
mérték, 0,9144 m) 
y. [yr] a n g  year ’év’
Y Y alakú ♦ Y elágazás ♦ kromoszóma 
♦ v e g y j ittrium (yttrium) ♦ a n g  nyom d  
yellow ’sárga’ ♦ v a l  japán jen ♦ ang  
ch a t why? ’miért?’
Y2K a n g  i n f  year 2000 problem (a dá
tumváltás miatti számítógépes prob
léma)
Y. A. a n g  young aduit ’fiatal felnőtt’ 
YABA a n g  Yet Another Bloody Acro
nym ’még egy „istenverte” rövidítés’ 
YAG ittrium-alumínium-gránát 
(lézer)
YAHOO a n g  cég Yet Another Hierar
chical Officious Oracle 
YAR g k  Jemen
Y. A. R. a n g  k ö zg  York-Antwerp 
Rules ’York-antwerpeni szabályok’ 
(hajózási kárrendezési szabályok) 
YAVIS a n g  young, attractive, verbal, 
intelligent and successful ’fiatal, at- 
raktív, beszédes, intelligens és sikeres’ 
YAW - *  YW [YAW, YWC] 
yb. [yrbk.] a n g  yearbook ’évkönyv’
Yb v e g y j  itterbium (ytterbium)
YC a n g  yacht club ’jachtklub’ ♦ ang  
young conservative ’fiatal konzerva
tív’ ♦ a n g  youth club ’ifjúsági klub’ ♦ 
a n g  Yale College ’Yale Kollégium’ 
yet. [yt.] a n g  yacht ’jacht’
YCW a n g  c h a t you can’t win ’nem 
nyerhetsz’

yd -* y. [yd]
YD v a l  jemeni dinár 
YDA an g  c h a t yesterday ’tegnap’ 
yday [y’day] a n g  yesterday ’tegnap’ 
yds a n g  yards ’yardok’
YE a n g  Your Excellency ’excellen- 
ciád’
yel. a n g  yellow ’sárga’
YEL a n g  cím  Yearbook of European 
Law
YEM orsz Jemen
yeo. [Yeo.] a n g  yeoman ’szabad kis
birtokos’ ♦ a n g  yeomanry ’szabad kis- 
birtokosság’
YER v a l  jemeni riál ♦ ang k ö zg  yearly 
effective rate ’éves tényleges kamat
láb’
Y. H. [YH] a n g  Youth Hostel (ifjúsági 
szálláshely)
YHA an g  Youth Hostel Association 
’Youth Hostel Szövetség’
YHBT an g  c h a t you have been trolled 
’horogra akadtál’
YHL an g  c h a t you have lost ’vesztet
tél’
Yi. [Yid.] a n g  Yiddish ’jiddis’
YIVO ném  Yiddische Wissenschaft
liche Institute ’YIVO Zsidókutató 
Intézet’
Yk. [Yuk.] f i l d r  Yukon (USA)
YL a n g  young liberal ’fiatal liberális’
♦ a n k  k ö zg  yield limit ’hozam limit’ 
yld a n g  k ö zg  yield ’hozam’
YLF ittrium-lítium-fluorid (lézer) 
YM an g  k ö zg  yard management 
’telephely-irányítás’
YMCA an g  Young Men’s Christian
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Association ’Keresztény Ifjak Egyesü
lete’
YMCU ang Young Men’s Christian 
Union ’Keresztény Ifjak Uniója’ 
YMHA ang Young Men’s Hebrew 
Association ’Zsidó Ifjak Egyesülete’ 
YMMF tört Ybl Miklós Műszaki Fő
iskola
YMMFK Ybl Miklós Műszaki Főis
kolai Kar
ymp val jüan (kínai pénzegység)
YNP ang Yellowstone National Park 
’Yellowstone Nemzeti Park’ 
y. o. ang year old ’éves’ 
y. o. b. [YOB] ang year of birth ’szüle
tési év’
y. o. d. [YOD] ang year of death ’halá
lozási év’
y. o. m. [YOM] ang year of marriage 
’házasságkötés éve’
Yonhap -» Jonhap [Yonhap]
YP ang young person ’fiatal személy’ 
yr. ang younger ’fiatalabb’ 
yr -» y. [yr]
yr [Yr] ang your ’az Ön(ök)’ 
yrbk. -> yb. [yrbk.] 
yrly ang yearly ’évenként’
Yrs ang Yours ’az Ön(ök)...’ (levél 
végi formula)

Yrs ty ang Yours truly ’az Ön(ök) igaz 
híve’ (levél végi formula)
YS ang young socialist ’fiatal szocia
lista’
YSL f r  cég Yves Saint Laurent (fran
cia divatcég)
yst. ang youngest ’legfiatalabb’ 
yt. -» yct. [yt.]
YU [Yugo.] tört Yugoslavia ’Jugo
szlávia’
Y. U. ang Yale University ’Yale Egye
tem’
YUD val jugoszláv dinár 
Yugo. -> YU [Yugo.]
Yuk. -» Yk. [Yuk.] 
yuppie [YUP] ang young urban pro
fessional person ’fiatal városi szak
képzett személy’
YV gk Venezuela
YW [YAW, YWC] ang chat you are 
welcome ’szívesen’
YWCA ang Young Women’s Chris
tian Association ’Fiatal Keresztény 
Nők Egyesülete’
YWHA ang Young Women’s Hebrew 
Association ’Fiatal Zsidó Nők Egye
sülete’
YZR ang Yangtze River Express Air
lines (kínai légitársaság)



z , ZSZ, Zs

z csiZZ zenittávolság ♦ mai harmadik 
ismeretlen ♦ mat harmadik tengely 
a koordináta-rendszerben ♦ orv vala
mely ion valenciája 
z [Z] ang zero ’zéró, nulla’ 
z. zene, zenei *kat zászlóalj, zászlóalji
♦ ang zionist ’cionista’ ♦ ang zone ’öve
zet’ ♦ ném zu, zum, zur ’-hoz, -hez, hoz’ 
Z Z alakú ♦ fiz  elektromos impedan
cia ♦ fiz  protonszám *gk Zambia ♦ 
ném Zentrale ’központ’ ♦ ném Zent
rum ’centrum’ -> Zentr. ♦ ném Zoli 
’vám’
Z. ang Zion ’Sión’ ♦ ném Zahl ’szám
jegy’ ♦ ném Zahlung ’fizetés ♦ ’nem 
Zeile ’sor’ ♦ ném Zeit ’idő’ ♦ ném Zettel 
’cédula’ ♦ ném Zeugnis ’bizonyítvány’
♦ ném Ziffer ’számjegy’ ♦ ném Zimmer 
’szoba’ ♦ ném Zitat ’idézet’ ♦ ném 
Zucker ’cukor’
za. ném zirka ’körülbelül’ 
z. A. ném zum Abholen ’elvitelre’ ♦ 
ném zur Ansicht ’megtekintésre’ ♦ ném 
zur Anstellung ’kiállításra’
ZA Zeneakadémia ♦ Zirci Arborétum
♦ Zöld Alternatíva ♦ gk Dél-Afrika ♦ 
ném Zahlungsabkommen ’fizetési 
egyezség’ ♦ ném Zahlungsanweisung 
’fizetési utalvány’ ♦ ném Zahnarzt 
’fogorvos’ ♦ ném Zentralamt ’központi 
hivatal’ ♦ ném Zentralarchiv ’központi 
archívum’ ♦ ném Zinsabkommen ’ka
matmegállapodás’» ném Zollamt 
’vámhivatal’ ♦ ném cím Zeitschrift für 
Assyriologie
ZAB ném Zollamt am Bahnhof’pálya
udvari vámhivatal’

ZAbfO ném Zollabfertigungsordnung 
’vámkezelési rend’
ZAbfSt ném Zollabfertigungsstelle 
’vámkezelési hely’
Z. A. C ./r zone d’aménagement 
concerté ’összehangolt területrende
zési övezet’
Z. A. D./r zone d’aménagement dif- 
feré ’távlati területrendezési övezet’ 
Zag.földr Zagreb ’Zágráb’
Zahl. [Zl.] ném Zahlung ’fizetés’
ZAK ang Zambia Skyways (zambiai 
légitársaság) ♦ ném Zentraler Artikels
katalog ’központi cikk-katalógus’ 
ZA-KO cég tört Zalai Konfekció 
Zal. Gyűjt, cím Zalai Gyűjtemény 
Zal. Közi cím Zalai Közlöny 
Zam. földr Zambia 
ZAM orsz Zambia 
Zan. [Zanz.] földr Zanzibár 
ZAN ang Zantop International Air
lines (amerikai légitársaság)
ZANA ang Zambia News Agency 
(zambiai hírügynökség)
ZANU [Zanu] ang Zimbabwe African 
National Union ’Zimbabwe Afrikai 
Nemzeti Szövetség’
ZANU PF [Zanu PF] ang Zimbabwe 
African National Union Patriotic 
Front ’Zimbabwe Afrikai Nemzeti 
Szövetség Hazafias Front’ 
z. Anw. ném zur Anwendung ’felhasz
nálásra’
Zanz. -> Zan. [Zanz.]
ZAÖRV ném cím Zeitschrift für aus
ländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht
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ZAP ang inf Zero Administration 
Package ’nulla felügyeletet igénylő 
csomag’ ♦ ang kat zero anti-aircraft 
potential ’zéró légvédelmi potenciál’ 
ZAPU ang Zimbabwe African 
People’s Union ’Zimbabwe Afrikai 
Népi Szövetség’
ZAR val dél-afrikai rand 
ZAS ném cím Zeitschrift für Ägyp
tische Sprache und Altertumskunde 
ZASt. ném Zollaufsichtsstelle ’vám
vizsgálati hely’
ZÁVKI Zárolt Állami Vagyont Keze
lő és Hasznosító Intézmény 
ZAW ném cím Zeitschrift für die Alt- 
testamentliche Wissenschaft 
z. B. ném zum Beispiel ’például’
ZB ang Zen Buddhist ’zen buddhista’ 
♦ ném Zahlungsbefehl ’fizetési megha
gyás’ ♦ ném Zentralbibliothek ’köz
ponti könyvtár’ ♦ ném Zentralbüro 
’központi iroda’
Zbl. ném Zentralblatt ’központi lap’ 
ZBB ang közg zero-based budgeting 
’zéró alapú költségvetés’
ZBS ném Zentrale Busstation ’köz
ponti buszpályaudvar’ 
z. b. V. ném zur besonderen Verwen
dung ’külön felhasználásra’ ♦ ném zur 
besonderer Verfügung ’külön rendel
kezésre’
ZC ang Zionist Congress ’cionista 
kongresszus’
Z-car ang a police patrol car (ameri
kai rendőrségi járőrkocsi)
Zehn. [Zeichn.] ném Zeichnung 
’ábrák, rajz’
ZCR ang zip code reader ’vonalkód
olvasó’
z. D. ném zur Disposition ’rendelke
zésre’
z. d. A. ném zu den Akten ’ad acta’
ZD Zöld Demokraták (politikai párt)

♦ ang zero defect ’selejtmentes’ ♦ fr  
zone de défense ’védelmi zóna’
Z. Danuvia sport tört Zuglói Danuvia 
Szerszámgépgyár Sportegyesület 
Z-day ang kat zero day ’zéró nap’ 
ZDF ném cég Zweites Deutsches 
Fernsehen (német tévétársaság)
ZdG ol Zona di Guerra ’háborús öve
zet’
ZDL fr  Zóna de Développement Lo- 
gistique ’logisztikai fejlesztési övezet’ 
ZDSZ Zöld Demokraták Szövetsége 
Zdw. ném Zündwaren ’gyúlékony 
anyagok’
z. E. ném zu Ehren ’tiszteletére’ ♦ ném 
zum Exempel ’például’
ZE ném zentraler Einkauf ’központi 
bevásárlás’
Zeg. [Zegerszeg\földr Zalaegerszeg 
ZEG ang közg zero economic growth 
’zéró gazdasági növekedés’
Zegerszeg -> Zeg. [Zegerszeg] 
Zeichn. -» Zehn. [Zeichn.]
Zemp. Hír. cím Zempléni Híradó 
Zemp. N. dm Zempléni Népújság 
Zemp. K. Újs. cím Zempléni Kis 
Újság
zen. zenés ♦ zenit
Zeneak. Evk. cím Zeneakadémia
Évkönyve
zeneig. zeneigazgató 
Zenei Név. cím Zenei Nevelés 
Zenei Sz. cím Zenei Szemle 
Zeneirod. Sz. cím Zeneirodalmi 
Szemle
Zeneisk. cím Zeneiskola 
Zeneközl. cím Zeneközlöny 
Zenekult. cím Zenekultúra 
Zeneped. cím Zenepedagógia 
zenetud. zenetudomány, zenetudo
mányi
Zenetud. Ért. cím Zenetudományi 
Értesítő
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Zenetud. Dóig. cím Zenetudományi 
Dolgozatok
Zenetud. Tan. cím Zenetudományi
Tanulmányok
Zenev. cím Zenevilág
zen. ját. zenés játék
Zen. H. cím Zenészeti Hírlap
Zent. H. cím Zentai Hírlap
Zentr. ném Zentrum ’centrum’ -» Z
ZEV ang zero emission vehicle ’káros
anyagot nem kibocsátó jármű’
zf. tört zabföld
Zf. ném közg Zinsfuss ’kamatláb’
ZF fiz  zéró frekvencia ♦ tört Zenemű
vészeti Főiskola ♦ ang zone of fire 
’égési terület’ ♦ fr  zone franche ’vám
szabad terület’
Zffi ném cím Zentralblatt für Biblio
thekswesen
ZfE ném cím Zeitschrift für Ethno
logie
ZfG. ném Zuzammenfassung ’össze
foglalás’
ZFK Zeneművészeti Főiskolai Kar 
ZfM ném cím Zeitschrift für Musik 
ZfO ném cím Zeitschrift für Ostfor
schung
zfr. ném közg zinsfrei ’kamatmentes’ 
Zf. Ung. ném cím Zeitschrift von und 
für Ungarn
ZfVk ném cím Zeitschrift für Volks
kunde
zg. zene zongora
Zg- ném Zeuge ’tanú’ ♦ ném Zug ’vo
nat’ ♦ ném Zugang ’kijárat’
Zg. -» Ztg. [Zg.]
ZG ang Zoological Garden ’állatkert’ 
♦ ném cím Zeitschrift für Geschicht- 
wissenschaft ♦ ném jog Zivilgericht 
’polgári bíróság’* ném jog Zollgesetz 
’vámtörvény’
Z. G. ném Zoologischer Garten 
’állatkert’

ZGB ném jog Zivilgesetzbuch ’Polgári
törvénykönyv’
zgdb. zene zongoradarab
zgest. [zgst.] ném zusammengestellt
’összeállított’
Zgf. ném Zugführer ’vasúti menet
rend’
Zgh. ném Zugehörigkeit ’illetőség’ 
zgkiv. zene zongorakivonat 
zgl. ném zugleich ’egyszerre, egyúttal’ 
Zgn. ném Zeugnis ’bizonyítvány’ 
z. gr. T. ném zum großen Teil ’nagy
részt’ ♦ zum größten Teil ’legna
gyobbrészt’ 
zgst. -> zgest. [zgst.] 
zh zárthelyi
ZH [Z. Hr.] ang zero hour ’nulla óra’ 
z. H. [z. Hd.] ném zu Händen ’kezei
be, kezeihez’
zh. dóig. zárthelyi dolgozat 
zhely zarándokhely
Z. Hr. -> ZH [Z. Hr.]
zi. zeneiskola
Zi. [Zimm., Zr.] ném Zimmer ’szoba’ 
Zi. [Ziff.] ném Ziffer ’számjegy’
ZI ném Zentralinstitut ’központi in
tézet’
ZI [Z. I.]/r zone industrielle ’ipari 
övezet’
ZIANA ang Zimbabwe Inter-Africa 
News Agency (zimbabwei hírügynök
ség)
ZIF ang inf zero insertion force ’köny- 
nyű áramkör-beillesztés’
Ziff. -> Zi. [Ziff.]
Zig. ném Zigarette ’cigaretta’
ZIL or Zavod imenyi Lihacsova 
(orosz autógyár)
ZIM orsz Zimbabwe 
Zimb.földr Zimbabwe 
Zimm. —> Zi. [Zimm., Zr.] 
zinsl. ném zinslos ’kamatmentes’
ZIP [zip] tömörített adatállomány ♦
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ang zone improvement plan code 
(amerikai postai irányítószám) ♦ ném 
Zukunftsinvestitionsprogramm ’fej
lesztési program’
zit. ném zitieren, zitiert ’idézni, idézett’ 
Zit. ném Zitate ’idézet’ 
ziv. ném zivil ’polgári’ ♦ ném ziviliza- 
torisch ’civilizatorikus ♦ ném zivili
siert ’civilizált’
Ziv. ném Zivilisation ’civilizáció’
zk. ném zurück ’hátra’ 
zk. - » zkr. [zk.]
ZK ném Zentralkatalog ’központi ka
talógus’ ♦ ném Zollkontrole ’vámellen
őrzés’ ♦ ném tört Zentralkomitee ’köz
ponti bizottság’
ZKBB ném Zimmer, Küche, Bad, 
Balkon ’szoba, konyha, fürdőszoba, 
terasz’
ZKG ném cím Zeitschrift für Kirchen
geschichte
ZKI cég Zöldségtermesztési Kutatóin
tézet Rt.
ZKK ném tört Zentrale Kontrollkom
mission ’központi ellenőrző bizottság’ 
zkr. [zk.] zenekar 
zkrit. zenekritikus, zenekritikusi 
z. Kts. ném zur Kenntnis(nahme) ’tu
domásulvételre’ 
zL ném zu Lasten ’terhére’
Zt [Zl] val lengyel zloty 
Zl. ném Ziel ’cél’
Zl. - » Zahl. [Zl.]
ZL ném Zentrallabor ’központi labo
ratórium’
ZLE ang zero liquid effluent ’szenny
vízkibocsátás-mentes’ 
zlj. kát zászlóalj, zászlóalji 

\  zls. kát zászlós, zászlósi

\ ZM ang inf zone metering ’zónadíj
szabás’

ZMCSCS Zrínyi Miklós Cserkész- 
bsapat

ZMI Zeneművészeti Intézet 
ZMIK Zrínyi Miklós Irodalmi Kör 
ZMK val zambiai kwacha 
ZMKMFSE sport tört Zalka Máté Ka
tonai Műszaki Főiskola Sportegyesü
let
ZMKA Zrínyi Miklós Katonai Aka
démia
ZMKMF Zalka Máté Katonai Mű
szaki Főiskola
ZMKIK Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 
ZmL. Zala Megyei Levéltár 
ZMMK sport Zalka Máté Motoros
klub
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédel
mi Egyetem
ZMNE VSZTK Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szer
vezéstudományi Kar 
ZMPM cím Zrínyi Miklós Prózai 
Művei
Zn vegyj cink
ZND Notre Dame Női Kanonok- és 
Tanítórend (Zalaegerszeg)
Zno kém cink-oxid 
ZNW ném cím Zeitschrift für die 
Neutestamentliche Wissenschaft 
ZO ang Zionoist Organization ’cio
nista szervezet’
ZOA ang Zionoist Organization of 
America ’Amerikai Cionista Szerve
zet’
zod. zodiákus
ZOGA or Zakarpatszkij Oblasztnoj 
Goszudarsztvennüj Archiv (Bereg
szász)
zoo. ang zoological garden ’állatkert 
zool. zoológia, zoológiái ♦ zoológus ♦ 
ang zoologist ’zoológus’ ♦ ang zoology 
’zoológia’ ♦ ang zoological ’zoológiái’ 
Zool. ném Zoologe ’zoológus’ ♦ ném 
Zoologie ’zoológia’
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Zöldért cég tört Zöldség- és Gyü
mölcsértékesítő Szövetkezeti Vállalat 
ZPG ném jog Zivilprozessgesetzbuch 
’Polgári eljárási törvénykönyv’
ZPG ang zero population growth ’zé
ró népességnövekedés’
ZPhF ném cím Zeitschrift für philoso
phische Forschung 
zpk. kát zászlóaljparancsnok, zászló- 
aljparancsnoki
ZPKK ném tört Zentrale Parteikont
rollkommission ’Központi Pártellen
őrző Bizottság’
ZPL ném tört Zentrale Parteileitung 
’Központi Pártvezetőség’
ZPO ném jog Zivilprozessordnung 
’polgári perrendtartás’
ZPR ném jog Zivilprozessrecht ’pol
gári eljárásjog’
Zr vegyj cirkónium
Zr. jog a zaj és rezgésvédelemről szóló
MT rendelet
Zr. —> Zi. [Zimm., Zr.]
ZRE gk Kongói Demokratikus Köz
társaság
ZRGg ném cím Zeitschrift für Reli
gion- und Geistesgeschichte 
ZRN väl új zaire 
zs. nyelv zsargon ♦ tört zsellér 
z. S. ném zur Sache ’érdemben’
Zs ang Zoological Society ’Zoológiái 
Társaság’
Zs. ném Zeitschrift ’folyóirat’
ZSA cég Zalavár Sármellék Airport Kft.
ZSI Zsinati Iroda
zsin. zsinat, zsinati
ZSKF Zsigmond Király Főiskola
ZS. Közi. cím Zala-Somogyi Közlöny
ZSL cím Zsidó lexikon
zs. m. ném zuzammen mit ’együtt
vkivel’
ZSMI tört Zsidókérdés-kutató Ma
gyar Intézet

zsolt. zsoltár
Zsom.földr Zsombolya
ZSR szik Zeleznice Slovenskej Re-
publiky ’Szlovák Államvasutak’
ZSR szik Zeleznice Slovenskej Re- 
publiki ’Szlovák Köztársaság Vas
utak’
Zss. ném Zeitschriften ’folyóiratok’ 
Zs. Sz. cím Zsidó Szemle 
ZST ang Zone Standard Time ’zóna
idő’
Zstell. ném Zusammenstellung ’ösz- 
szeállítás’
ZSTK Zselici Tájvédelmi Körzet 
zsurn. zsurnaliszta ♦ zsurnalisztika ♦ 
zsurnalizmus
ZSVK Zsidó Világkongresszus -» WJC 
zsz. zeneszerző
z. s. Z. ném zu seiner Zeit ’a maga ide
jén’
ZSz zeneművészeti szakközépiskola 
z. T. ném zum Teil ’részben’ ♦ ném 
zum Trotz ’dacból’
ZT ang zone time ’zónaidő’ ♦ ném 
Zinstermin ’kamatfizetési határidő’ ♦ 
ném Zolltarif ’vámtarifa’
Z. T ./r  földr zone tempérée ’mérsé
kelt égöv’
ZTE sport Zalaegerszegi Tornaegylet 
Ztg. [Zg.] ném Zeitung ’újság’
ZThK ném cím Zeitschrift für Theo
logie und Kirche 
ZTI -> MTA ZTI [ZTI] 
ztl. ném zeitlich ’időbeli’
Ztr. ném Zentner (német tömegmér
ték, 50 kg)
ZTSZ Zempléni Településszövetség 
ztv zárt láncú televízió 
ZU. ném cím Zeitbilder aus Ungarn 
Zub. ném Zubehör ’tartozék’ 
zul. ném zulässig ’megengedhető’ 
ZUM ang Zimbabwe Unity Move
ment ’Zimbabwei Egységmozgalom’
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Zur.földr Zürich
zus. ném zusammen’összesen’
Zus. ném Zusammensetzung ’ösz- 
szetéteP ♦ ném Zusatz ’pótlás’
Zust. ném Zustand ’állapot’ 
zutr. ném zutreffend ’helyes’ 
zuverl. ném zuverlässig ’megbízható’ 
zúz. ném zuzüglich ’hozzászámítva’ 
z. V. ném zur Verfügung ’rendelkezé
sére’
Zv. ném Zollverein ’vámközösség’ 
z. Vfg. ném zur Verfügung ’rendelke
zésre’
zw. ném zwischen ’között’
ZW gk Zimbabwe

ZWD val zimbabwei dollár 
ZWT ném dm  Zeitschrift für wissen
schaftliche Theologie 
z. w. V. ném zur weiteren Veranlas
sung ’további intézkedésre’ 
z. Wv. ném zur Wiederverwendung 
’újbóli felhasználásra’ 
zz ang zigzag ’cikcakk’ 
z. Z. ném zur Zeit ’ez idő szerint, jelenleg’ 
Zz. ném Zeilen ’sorok’ ♦ ném Zinszahl 
’kamatszám’
ZZF ném Zentralamt für Zulasungen 
im Fernmeldewesen ’Távközlési En
gedélyezési Központi Hivatal’
ZZM dm Zelk Zoltán Művei

\



Számokkal, jelekkel kezdődő rövidítések

0 o rv  (vércsoport)
0-0 sa k k  rövidsánc 
0-0-0 sa k k  hosszúsánc 
1ELEK+ c h a t egyelek meg 
2D kétdimenziós
2n b io i diploid kromoszómakészlet 
2. r. [2°] n y o m d  kettedrét (folio) 
2SÉGES c h a t kétséges 
3D a n g  háromdimenziós 
3K [KKK] c ím  Könyv -  Könyvtár -  
Könyvtáros
3M [MMM] a n g  cég Minnesota 
Mining Manufacturing Co.
3R a n g  reduce, recycle, reuse ’csökken
tés, visszaforgatás, újrafelhasználás’ 
3Rs a n g  reading, (w)riting, (arithm e
tic (alaptárgyak az alsófokú oktatás
ban)
3SZ [SZSZSZ] Szociális Szakmai 
Szövetség
4EVER a n g  c h a t forever 
4F a n g  n y o m d  food, fabric, furniture, 
flashtone ’élelmiszer, szövet, bútor, 
bőrszín’
4G a n g  i n f  fourth generation ’negye
dik generáció’
4GL a n g  i n f  fourth generation lan
guage ’negyedik generációs nyelv’
4. r. [4°] n y o m d  negyedrét (quarto)
4U a n g  c h a t for you
4YOU a n g  c h a t for you
5/C c h a t öt perc
6AS c h a t hatás
8 O. U. c ím  8 Órai Újság
8. r. [8°] n y o m d  nyolcadrét (octavo)
8-) c h a t szemüveges író 
8:-) c h a t kislány

ÍOQ ang chat thank you 
10X ang chat thanks 
11-es sport tizenegyes, tizenegyesrú
gásokkal
12. r. [12°] nyomd tizenkettedrét (duo
decimo)
16. r. [16°] nyomd tizenhatodrét (sex
todecimo)
18. r. [18°] nyomd tizennyolcadról 
(octodecimo)
III. ker. TTVE sport III. kerületi Tex
tilfestő Torna és Vívó Egylet 
& lat et ’és’
@ inf ’kukac’
© ang copyright ’szerzői jog’
0 dollárcent 
€ val euró 
£ val font 
$ val dollár
a  fiz  lineáris hőtágulási tényező 
e fiz  dielektromos állandó 
T) fiz  dinamikai viszkozitás 

lat deleatur ’töröltessék!’
K fiz  fajhőviszony
A fiz  hullámhossz
|i mikron ♦ fiz  Poisson-szám ♦ mat
mikro (10-6)
pm mat mikrométer
v fiz  frekvencia
k mat pi
n  mat produktum 
p fiz  sűrűség 
Z mat szumma
ü) fiz  körfrekvencia ♦ mat szögsebes
ség
Q fiz  ohm (elektromos ellenállás mér
tékegysége)
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A leggyakrabban használt chates jelek

%-) nagyon hosszú ideje -0 bajuszom van
bámulom a monitorom ki van rúzsozva a szám
balkezes vagyok -I hidegen hagy a dolog

- férfi fázom, esetleg megfáztam
-) félszemű szemüveges vagyok
/PILL per pillanat > micsoda?
:( szomorúság, nem vicc @ micsoda?
:-( szomorúság, nem vicc K kígyó
:) öröm, vicc P kilóg a nyelvem, vagy
:-) öröm, vicc kigúnyollak
:0 meg vagyok lepve, ordítok x( bedugult az orrom
:-0 csodálkozás [le vagyok sújtva
:★ csókok az író sír

csókok az író örömében könnyezik
:*) részeg vagyok I hmmm
:,( sírás ) tréfa, kacsintás

csomót kötöttek a nyelvemre -) tréfa, kacsintás
:-(((((((( az író erősen szomorú, az 

író erősen sajnálja
c - l lusta disznó vagy kicsit 

butuska
:-) az író nevet = 0 égnek áll a hajam
:-)))»))) az író hangosan nevet > ( / / /)< cukorka
:-)> az író nyelvet ölt >- nő
:-/ szkeptikus vagyok ördögien gunyorosan
:-0 pszt, csak csendesen mosolygok
:-7 nagyon nagy butaságot írtam >:-E nagyon ideges vagyok,
:-9 megnyalom a szám szélét nagyon bosszant egy dolog

sziámi ikrek >-) az írónak leragadnak
gunyorosan mosolygok a szemei

o pipázom ?.? bájos mosoly
:-@ sikítás vagy sikító nevetés @-)-)— rózsa
:-C nagyon szomorú vagyok [:-) walkmant hallgatok
:-D az író még hangosabban nevet [:] robot vagyok
:D az író még hangosabban nevet |-0 ásítottam
:-DDDD az író hahotázik l-l éppen alszom
:-Q dohányos vagyok, dohányzom +) mosoly
:-S összevissza beszélek 8-) szemüveges mosoly
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A z  o r s z á g n e v e k  r ö v id íté s e i

Országnév Autó1 NOB ISO 3166-1 
Alpha-2

ISO 3166-1 
Alpha-3

Afganisztán (AFG) AFG AF AFG
Albánia AL ALB AL ALB
Algéria DZ ALG DZ DZA
Amerika USA USA US2 USA
Andorra AND AND AD AND
Angola (AN) ANG AO AGO
Antigua és Barbuda ANT AG ATG
Arab Emírségek (UAE) UAE AE ARE
Argentína RA ARG AR ARG
Ausztrália AUS AUS AU AUS
Ausztria A AUT AT AUT
Azerbajdzsán (AZ) AZÉ AZ AZÉ
Bahama-szigetek BS BAH BS BHS
Bahrein BRN BRN BH BHR
Banglades BD BAN BD BGD
Barbados BDS BAR BB BRB
Belgium B BEL BE BEL
Belize BH BIZ BZ BLZ
Benin RPB BEN BJ BEN
Bhután BHU BT BTN
Bissau-Guinea GBS GW GNB
Bolívia BOL BOL BO BOL
Bosznia-Hercegovina BIH BIH BA BIH
Botswana RB BOT BW BWA
Brazília BR BRA BR BRA
Brunei BRU BRU BN BRN
Bulgária BG BUL BG BGR
Burkina Faso RHV BÚR BF BFA
Burundi RU BDI BI BDI
Chile RCH CHI CL CHL
Ciprus CY CYP CY CYP
Comore-szigetek COM KM COM
Costa Rica CR CRC CR CRI

1 A zárójeles alakok nem hivatalos autójelek.
2 Az internetes URL-ekben nem használatos, helyette a .com, .org, .edu stb. legfelső szintű tarto
mánynevek fordulnak elő.
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Országnév

Csád
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Dél-Korea
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Ecuador
Egyenlítői-Guinea
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Észak-Korea
Észtország
Etiópia
F ehéroroszország
Fidzsi-szigetek
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghána
Görögország
Grenada
Grúzia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Hollandia
Honduras
Horvátország
India
Indonézia
Irak

Autó1 NOB

(TCH) CHA
CZ CZE
DK DEN
ZA RSA

ROK KOR
(WD) DMA
DOM DOM

DJI
EC ECU

(EG) GEQ
ET EGY
CI e r v

ERI
PRK

EST EST
ETH ETH
(BY) BLR
FJI FIJ
FIN FIN

F FRA
RP PHI
G GAB

WAG GAM
GH GHA
GR GRE
WG GRN
GE GEO

GCA GUA
RG GUI

GUY GUY
RH HAI
NL NED

(HO) HON
HR CRO
IND IND
RI INA

(IRQ) IRQ

TD TCD
CZ CZE
DK DNK
ZA ZAF
KR KOR
DM DMA
DO DOM
DJ DJI
EC ECU
GQ GNQ
EG EGY
CI CIV
ER ERI
KP PRK
EE EST
ET ETH
BY BLR
FJ FJI
FI FIN
FR FRA
PH PHL
GA GAB
GM GMB
GH GHA
GR GRC
GD GRD
GE GEO
GT GTM
GN GIN
GY GUY
HT HTI
NL NLD
HN HND
HR HRV
IN IND
ID IDN
IQ IRQ

ISO 3166-1 
Alpha-2

ISO 3166-1 
Alpha-3
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Országnév Autó1 NOB ISO 3166-1 
Alpha-2

ISO 3166-1 
Alpha-3

Irán IR IRI IR IRN
Írország IRL IRL IE IRL
Izland IS ISL IS ISL
Izrael IL ISR IL ISR
Jamaica JA JAM JM JAM
Japán J JPN JP JPN
Jemen YAR YEM YE YEM
Jordánia HKJ JOR JO JOR
Kambodzsa K CAM KH KHM
Kamerun CAM CMR CM CMR
Kanada CDN CAN CA CAN
Katar Q QAT QA QAT
Kazahsztán KZ KAZ KZ KAZ
Kelet-Timor TLS TL TLS
Kenya EAK KEN KE KEN
Kína CN CHN CN CHN
Kirgizisztán KS KGZ KG KGZ
Kiribati KIR KI KIR
Kolumbia (CO) COL CO COL
Kongó RCB CGO CG COG
Kongói Demokratikus Köztársaság ZRE COD CD COD
Közép-Afrika RCA CAF CF CAF
Kuba C CUB CU CUB
Kuvait KWT KUW KW KWT
Laosz LAO LAO LA LAO
Lengyelország PL POL PL POL
Lesotho LS LES LS LSO
Lettország LV LAT LV LVA
Libanon RL LIB LB LBN
Libéria LB LBR LR LBR
Líbia LAR LBA LY LBY
Liechtenstein FL LIE LI LIE
Litvánia LT LTU LT LTU
Luxemburg L LUX LU LUX
Macedónia MK MKD MK MKD
Madagaszkár RM MAD MG MDG
Magyarország H HUN HU HUN
Malajzia MAL MAS MY MYS
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O rszág n é v  A u tó 1

Malawi MW
Maldív-szigetek
Mali RMM
Málta M
Marokkó MA
Marshall-szigetek
Mauritánia RÍM
Mauritius MS
Mexikó MEX
Mianmar BÚR
Mikronézia
Moldova (MD)
Monaco MC
Mongólia MGL
Mozambik MOC
Nagy-Britannia GB
Namíbia NAM
Nauru NAU
Németország D
Nepál NÉP
Nicaragua NIC
Niger RN
Nigéria WAN
Norvégia N
Olaszország I
Omán (OM)
Oroszország RUS
Örményország (AM)
Pakisztán PK
Palau
Panama PA
Pápua Uj-Guinea PNG
Paraguay PY
Peru PE
Portugália P
Románia RO

NOB ISO 3166-1 
Alpha-2

ISO 3166-1 
Alpha-3

MAW MW MWI
MDV MV MDV
MLI ML MLI
MLT MT MLT
MAR MA MAR
MSH MH MHL
MTN MR MRT
MRI MU MUS
MEX MX MEX
MYA MM MMR
FSM FM FSM
MDA MD MDA
MON MC MCO
MGL MN MNG
MOZ MZ MOZ
GBR GB3 GBR
NAM NA NAM
NRU NR NRU
GER DE DEU
NÉP NP NPL
NCA NI NIC
NIG NE NER
NGR NG NGA
NOR NO NOR
ITA IT ITA

OMA OM OMN
RUS RU RUS
ARM AM ARM
PAK PK PAK
PLW PW PLW
PAN PA PAN
PNG PG PNG
PAR PY PRY
PER PE PER
POR PT PRT
ROM RO ROU

3 Az internetes URL-ekben az .uk forma használatos.
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Országnév

Ruanda
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Salamon-szigetek
Salvador
San Marino
Säo Tómé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyolország
Sri Lanka
Suriname
Svájc
Svédország
Szamoa
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szerbia és Montenegró
Szingapúr
Szíria
Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Szudán
Szváziföld
Tádzsikisztán
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tunézia
Tuvalu
Türkmenisztán
Uganda
Új-Zéland

Autó1 NOB

RWA RWA
SCN SKN
WL LCA
WV VIN

(SLB) SOL
(ES) ESA
RSM SMR
STP STP
SY SEY

WAL SLE
E ESP

CL SRI
SME SUR
CH SUI

S SWE
WS SAM
SA KSA
SN SEN

SCG SCG
SGP SIN
SYR SYR
SK SVK

SLO SLO
SO SOM

(SUD) SUD
SD SWZ
TJ TJK

EAT TAN
T THA

TG TOG
TGA

TR TUR
TT TRI
TN TUN

TUV
TM TKM

EAU UGA
NZ NZL

ISO 3166-1 
Alpha-2

RW RWA
KN KNA
LC LCA
VC VCT
SB SLB
SV SLV
SM SMR
ST STP
SC SYC
SL SLE
ES ESP
LK LKA
SR SUR
CH CHE
SE SWE
WS WSM
SA SAU
SN SEN
CS SCG
SG SGP
SY SYR
SK SVK
SI SVN
SO SOM
SD SDN
SZ SWZ
TJ TJK
TZ TZA
TH THA
TG TGO
TO TON
TR TUR
TT TTO
TN TUN
TV TUV
TM TKM
UG UGA
NZ NZL

ISO 3166-1 
Alpha-3
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Országnév Autó1 NOB ISO 3166-1 
Alpha-2

ISO 3166-1 
Alpha-3

Ukrajna UA UKR UA UKR
Uruguay ROU URU UY URY
Üzbegisztán UZ UZB UZ UZB
Vanuatu VAN VU VUT
Vatikán V VA VAT
Venezuela YV VEN VE VEN
Vietnam VN VIE VN VNM
Zambia (Z) ZAM ZM ZMB
Zimbabwe zw ZIM ZW ZWE
Zöld-foki-szigetek cv CPV CV CPV
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A Biblia könyveinek rövidítései (Ószövetség)

Károli (revideált) Rövidítések

Mózes I. könyve 
Mózes II. könyve 
Mózes III. könyve 
Mózes IV. könyve 
Mózes V. könyve 
Józsué könyve 
Bírák könyve 
Rúth könyve 
Sámuel I. könyve 
Sámuel II. könyve 
Királyok I. könyve 
Királyok II. könyve 
Krónika I. könyve 
Krónika II. könyve 
Ezsdrás könyve 
Nehémiás könyve 
Eszter könyve 
Jób könyve 
Zsoltárok 
Példabeszédek 
A prédikátor könyve 
Énekek éneke 
Ésaiás próféta könyve 
Jeremiás próféta könyve 
Jeremiás siralmai 
Ezékiel próféta könyve 
Dániel próféta könyve 
Hóseás próféta könyve 
Jóéi próféta könyve 
Ámós próféta könyve 
Abdiás próféta könyve 
Jónás próféta könyve 
Mikeás próféta könyve 
Náhum próféta könyve 
Habakuk próféta könyve 
Sofóniás próféta könyve 
Aggeus próféta könyve 
Zakariás próféta könyve 
Malakiás próféta könyve

lM ó z-T er  
2Móz -  Kiv 
3Móz -  Lev 
4Móz -  Szám 
5Móz -  MTörv 
Józs 
Bír
Ruth -  Rut
lSám
2Sám
lKir
2Kir
IKrón
2Rrón
Ezsd -  Ezd
Neh
Észt -  Esz
Jób
Zsolt
Péld
Préd
Énekek -  Én 
Ézs(Ésa)-Iz 
Jer
JSir -  Siral 
Ez (Ezék)
Dán
Hős -  Oz
Jóel-Jo
Ám
Abd
Jón
Mik
Náh
Hab
Zof (Sof) -  Szof 
Hág -  Ag 
Zak 
Mai
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A Biblia könyveinek rövidítései (Újszövetség)

Károli (revideált) Rövidítések

Máté írása szerint való szent evangélium
Márk írása szerint való szent evangélium
Lukács írása szerint való szent evangélium
János írása szerint való szent evangélium
Apostolok cselekedetei
Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele
Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele
Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt második levele
Pál apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele
Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele
Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele
Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele
Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt első levele
Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt második levele
Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele
Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele
Pál apostolnak Titushoz írt levele
Pál apostolnak Filemonhoz írt levele
A Zsidókhoz írt levél
Jakab apostolnak közönséges levele
Péter apostolnak közönséges első levele
Péter apostolnak közönséges második levele
János apostolnak közönséges első levele
János apostolnak közönséges második levele
János apostolnak közönséges harmadik levele
Júdás apostolnak közönséges levele
János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

Mt (Mát)
Mk
Lk (Luk)
Jn (Ján)
ApCsel (Csel)
Róm
lKor
2Kor
Gál
Ef(Eféz)
Fii
Kol
ITessz (IThess) -  ITesz
2Tessz (2Thess) -  2Tesz
lTim
2Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak
lPt (lPét)
2Pt (2Pét)
IJn (1 Ján)
2Jn (2Ján)
3Jn (3Ján)
Júd
Jel
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Római számok

Tőszámnevek Sorszámnevek

1 I unus primus
2 II duo, duae, duó secundus
3 III trés, trés, tria tertius
4 IV quattuor quartus
5 V quinque quintus
6 VI sex sexus
7 VII septem septimus
8 VIII octo octavus
9 IX novem nonus
10 X decem decim us
11 XI undecim undecimus
12 XII duodecim duodecimus
13 XIII tredecim tertius decimus
14 XIV quattuordecim quartus decimus
15 XV quindecim quintus decimus
16 XVI sedecim sextus decimus
17 XVII septendecim septimus decimus
18 XVIII duodeviginti duodevicesimus
19 XIX undeviginti undevicesimus
20 XX viginti vicesimus
21 XXI viginti unus vicesimus primus
22 XXII viginti duó vicesimus secundus
23 XXIII viginti trés vicesimus tertius
24 XXIV viginti quattuor vicesimus quartus
25 XXV viginti quinque vicesimus quintus
26 XXVI viginti sex vicesimus sextus
27 XXVII viginti septem vicesimus septimus
28 XXVIII duodetriginta duodetricesimus
29 XXIX undetriginta undetricesimus
30 XXX triginta tricesimus
40 XL quadraginta quadragesimus
50 L quinquaginta quinquagesimus
60 LX sexaginta sexagesimus
70 LXX septuaginta septuagesimus
80 LXXX octoginta octogesimus
90 xc nonaginta nonagesimus
100 c centum centesimus
200 cc ducenti ducentesimus
300 cc c trecenti trecentesimus
400 cc cc quadringenti quadringentesimus
500 D quingenti quingentesimus
600 DC sescenti sescentesimus
700 DCC septigenti septingentesimus
800 DCCC octigenti octingentesimus
900 DCCCC nongenti nongentesimus



521 Függelék

Tőszámnevek Sorszámnevek

1000 M miile millesimus
2000 MM duó milia bis millesimus
3000 IIIM triamilia tér millesimus
4000 IVM quattour milia quater millesimus
10 000 C C I00 decem milia decies millesimus
100 000 CCCIOOD centum milia centies millesimus
1 000 000 C C C C I3000 decies centum milia decies centies millesimus
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Fontnevek rövidítései

Alt Alternate OF Open Face
Bk Book Or Ornaments
Blk Black OsF Old Style Figures
Caps Capitals Ou Outline
Cm Compressed Po Poster
Cn Condensed Rd Rounded
Ct Compact Rg Regular
Cyr Cyrillic Rm Roman
Dfr Deutsche Fraktur Rt Right/Rite
Dlx Deluxe SC Small Caps
Dm Demi Scr Script
DS Display Sh Shaded
Ex Extended Sm Semi
Exp Expert Sn Sans
Hd Headline Srf Serif
Hit Highlight Su Super
Hnd Hand Sw Swash
Hv Heavy Th Thin
In Inline Ti Titling
Ks Kursive Tx Text
Lft Lefty Typ Typewriter
Lt Light/Lite Ult Ultra
Md Medium Wd Wide
Nd Nord X Extra
Nr Narrow Xp Expanded
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Fonetikai jelek

a nyílt, elöl képzett kerekítetlen magánhangzó
$  elöl képzett kerekítetlen magánhangzó, nyílt és félig nyílt között
e középen képzett kerekítetlen magánhangzó, nyílt és félig nyílt között
a nyílt, hátul képzett kerekítetlen magánhangzó
d nyílt, hátul képzett kerekített magánhangzó
b zöngés bilabiális zárhang
b zöngés bilabiális réshang (elsősorban az USA-ban)
6  bilabiális implozíva
bbb zöngés bilabiális pergőhang
b  zöngés lingvolabiális zárhang
c zöngétlen palatális zárhang
£ zöngétlen palatoalveoláris affrikáta (elsősorban az USA-ban)
5  zöngétlen palatális réshang
g zöngétlen alveolopalatális réshang
d zöngés alveoláris zárhang
d zöngés alveoláris réshang (különösen az USA-ban)
ej, zöngés retroflex zárhang
tf alveoláris implozíva
d3  zöngés palatoalveloáris affrikáta
D zöngés alveoláris érintőhang
e félig zárt, elöl képzett kerekítetlen magánhangzó
s  v a g y  3 középen képzett kerekítetlen magánhangzó
a* v a g y  3- r-es színezetű, középen képzett magánhangzó
e középen képzett kerekített magánhangzó
f  zöngétlen labiodentális réshang
g v a g y  g zöngés veláris zárhang
g zöngés veláris réshang (elsősorban az USA-ban)
cf veláris implozíva
g  zöngés uvuláris zárhang
h zöngétlen glottális réshang
h zöngétlen faringális réshang
fi zöngés glottális réshang
5  egyidejűleg képzett fi és x
i zárt, elöl képzett kerekítetlen magánhangzó
i zárt, középen képzett kerekítetlen magánhangzó
i v a g y  i  centralizált, elöl képzett kerekítetlen magánhangzó félig zárt és zárt között
j zöngés palatális réshang/approximáns
j v a g y  )  zöngés palatális zárhang
j zöngés palatoalveoláris affrikáta (elsősorban az USA-ban)
k zöngétlen veláris zárhang
1 zöngés laterális approximáns
4- zöngétlen laterális réshang (elsősorban az USA-ban)
i  zöngétlen laterális réshang
I5 zöngés lateriális réshang
j, zöngés retroflex laterális
1 zöngés alveoláris laterális legyintőhang
L zöngés lingvalabiális laterális
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m zöngés bilabiális nazális
nj zöngés labiodentális nazális
M zöngés lingvolabiális nazális
n zöngés alveoláris nazális
n zöngés palatális nazális (elsősorban az USA-ban)
t\ zöngés retroflex nazális
jt zöngés palatális nazális
i) zöngés veláris nazális
N zöngés uvuláris nazális
o félig zárt, hátul képzett kerekített magánhangzó
0  félig zárt, elöl képzett kerekített magánhangzó
ce félig nyílt, elöl képzett kerekített magánhangzó
(E nyílt, elöl képzett kerekített magánhangzó
0 félig zárt, hátul képzett kerekített magánhangzó
p zöngétlen bilabiális zárhang
ppp zöngétlen bilabiális pergőhang
P zöngétlen lingvolabiális zárhang
q zöngétlen uvuláris zárhang
r zöngés alveoláris pergőhang
r zöngés alveoláris érintő-/legyintőhang
j zöngés posztalveoláris réshang/approximáns
t zöngés retroflex érintő-/legyintőhang
q zöngés retroflex approximáns
T zöngés alveoláris súrlódásos pergőhang
r  zöngés uvuláris pergő-/érintő-/legyintőhang
k zöngés uvuláris réshang
s zöngétlen alveoláris réshang
s zöngétlen palatoalveoláris réshang (elsősorban az USA-ban)
g zöngétlen retroflex réshang
t zöngétlen alveoláris zárhang
t zöngétlen retroflex zárhang
ti zöngétlen palatoalveoláris affrikáta
1 dentális csettintőhang
u zárt, hátul képzett kerekített magánhangzó
u zárt, középen képzett kerekített magánhangzó
m zárt, hátul képzett kerekítetlen magánhangzó
U v a g y a  v a g y  u centralizált, hátul képzett kerekített magánhangzó félig zárt és zárt között 
v zöngés labiodentális réshang
u zöngés labiodentális approximáns
a  félig nyílt, hátul képzett kerekítetlen magánhangzó
w zöngés labioveláris approximáns
m zöngétlen labioveláris réshang
x zöngétlen veláris réshang
y zárt, elöl képzett kerekített magánhangzó
y zöngés palatális réshang/approximáns (elsősorban az USA-ban)
y  centralizált, elöl képzett kerekített magánhangzó félig zárt és zárt között
z zöngés alveoláris réshang
z zöngés palatoalveoláris réshang (elsősorban az USA-ban)

zöngés retroflex réshang
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2 zöngés alveolopalatális réshang
p zöngés bilabiális réshang
Y zöngés veláris réshang
e félig nyílt, elöl képzett kerekítetlen magánhangzó
e zöngétlen dentális réshang
ö zöngés dentális réshang
X zöngés palatális laterális
4> zöngétlen bilabiális réshang
X zöngétlen uvuláris réshang
í zöngétlen palatoalveoláris réshang
í palatalizált zöngétlen palatoalveoláris réshang
3 zöngés palatoalveoláris réshang
3 palatalizált zöngés palatoalveoláris réshang
q zöngés labiopalatális approximáns
UI zöngés veláris approximáns
? zöngés faringális réshang
? z>agy ? glottális zárhang
O bilabiális csettintőhang
f posztalveoláris csettintőhang
b laterális csettintőhang
Y félig zárt, hátul képzett kerekítetlen magánhangzó
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Diakritikus jelek és más jelölések

Használata

0 bizonytalan szegmentum
<- pulmonikus ingresszív hang £
0 zöngétlen b

zöngés s
> ejektív p’
h hehezetes ph
= hehezetlen p

gyengén képzett, mormolt b
dentális t
bidentális h

, v a g y . retroflex t t
fordított labiodentális b
labializált t

y vagy  1 v a g y  \ palatalizált ty t' tj
.v a g y  ~ velarizált/faringalizált 1 *
- laringalizált b
F nazális réshang mF

feszes hangképzés f
i laza hangképzés •p

nagyon rövid hangképzés *
ismételt hangképzés p - p- p
nem hallható felpattanás b“1

0 légáram nélkül képzett hangot zár közre (f)
szótagképző n

- v a g y  „ egyidejű kp
. vagy  . nyíltabb e e
. vagy  c zártabb e e
+ előrébb képzett u+ u
- hátrébb képzett i i-

centralizált e
~ nazalizált ä
‘ vagy  * r-es színezetű 0J0K
: hosszú i:

félhosszú i'
nem szótagképző ü

o vagy  w kerekítéssel (labiálisán) ejtett £ í"
, kerekítettebb ajakréssel képzett (labiálisabb) 0>
, laposabb ajakréssel képzett (illabiálisabb) y.
' elsődleges hangsúly 'ma

másodlagos hangsúly ,ma
_ magas tónus "ma
_ alacsony tónus .ma
* magas emelkedő tónus 'ma
, alacsony emelkedő tónus ,m a
v magas eső tónus 'ma
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. alacsony eső tónus
emelkedő-eső tónus 
eső-emelkedő tónus 
nagyon rövid szünet 
rövid szünet 
hosszú szünet

—  nagyon hosszú szünet
/ v a g y  | v a g y  |  v a g y  =0= intonációs egység határa
t  fellépés a hangmenetben
“va g y  | a hangmagasság változásának kezdete
/  versláb határa
1 magas hangfekvés
2  középmagas hangfekvés
3 középmély hangfekvés
4 mély hangvekvés
[ ] fonetikai egységeket (beszédhangokat

vagy megkülönböztető jegyeket) zár közre 
/  /  fonológiai egységeket (fonémákat) zár közre

Használata

.ma
"ma
ma
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Matematikai jelek
Nyomtatott matematikai és azokkal rokon műszaki jelek alakja és elnevezése (az MSZ 
16352-81 szabvány alapján) -  kiegészítve ezek Unicode-kódjával

A jel elnevezése Jel U-kód
Plusz + u + 002B
Mínusz - u + 2212
Plusz-mínusz ± u + 00B1
A szorzás jele u + 22C5
Szorzókereszt X u + 00D7
Az osztás jele (aránylik) u + 003A
Ferde törtjei / u + 002F
Helyettesítés / / u + 2AFD
Osztója 1 u + 2223
Nem osztója t u + 2224
Egyenlő — u + 003D
Nem egyenlő * u + 2260
Azonosan egyenlő = u + 2261
Nem azonosan egyenlő * u + 2262
Párhuzamos II u + 2225
Norma 1 u + 007C
Nem párhuzamos II u + 2226
Párhuzamos és egyenlő # u + 22D5
Kisebb < u + 003C
Nagyobb > u + 003E
Jóval kisebb, mint « u + 226A
Jóval nagyobb, mint » u + 226B
Kisebb vagy egyenlő u + 2266
Nagyobb vagy egyenlő u + 2267
Megfelel A_ u + 225C
Hasonló ~ u + 223C
Nem hasonló u + 2241
Közel egyenlő « u + 2248
Nem ekvivalens * u + 2249
Nagyfrekvencia ~ u + 224B
Izomorf u + 2243
Egybevágó = u + 2245
Nem egybevágó $ u + 2247
Igaz T u + 2191
Tart —» u + 2192
Kétirányú nyíl <-» u + 2194
Resztringálva h u + 21BE
Egyenlő irányú TT u + 21C8
Ellenkező irányú Ti u + 21C5
És & u + 0026
Áthúzott nyíl -H u + 21F8
Áthúzott kétirányú nyíl u + 21F9
Kétszárnyú nyíl => u + 21D2

A jel elnevezése Jel U-kód
Kétirányú kétszárnyú nyíl <=> U + 21D4
Nem —1 U + 00AC
Végtelen oo U +  221E
Gyök V U + 221A
Szumma I U + 2211
Produktum n U +  220F
Integrál J U +  222B
Hurokintegrál f U +  222E
Kettős hurokintegrál # U +  222F
Parciális dé a U +  2202
Áthúzott há fi U + 210F
Fok ° U +  00B0
Százalék % U + 0025
Ezrelék %0 U 4- 2030
Perc ' U + 2032
Másodperc " U +  2033
Harmadperc U + 2034
Kerek zárójel ) U +  0029
Szögletes zárójel ] U +  005D
Kapcsos zárójel } U +  007D
Csúcsos zárójel > U + 27E9
Illeszkedik - -

Nem illeszkedik U + 2238
Határok között -r U + 00F7
Kupa u U + 222A
Kapu n U +  2229
Valódi bővítése => U + 2283
Valódi része c U +  2282
Nem valódi bővítése 2) U + 2285
Nem valódi része (2 U +  2284
Bővítése 2 U +  2287
Része C U +  2286
Nem bővítése 2 U +  2289
Nem része í U +  2288
Kupa V V U +  2228
Kapu V A U + 2227
Univerzális kvantor V U + 2200
Egzisztenciális kvantor 3 U + 2203
Áll IH U + 22A9
Eleme e U + 2208
Fordított eleme 9 U +  220B
Nem eleme e U +  2209
Fordított nem eleme 2 U +  220C
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A jel elnevezése Jel U-kód A jel elnevezése Jel U-kód
Megelőzi -< U + 2 2 7 A Nabla V U + 2207
Követi U + 227B Négyzet □ u + 25A1
Nem előzi meg * U + 2280 Csillag * u + 2734
Nem követi U + 2281 Alef N u + 2135
Megelőzi vagy ugyanaz < U + 227C Rond pi P u + 2118
Követi vagy ugyanaz > U + 227D Felülvonás - u + 0305
Kör o U + 25EF Kétszer felülvonás = u +  033F
Köröcske o U + 2218 Tető A u +  0302
Átmérő 0 U + 2205 Felül pont u +  0307
Direkt összeg © U + 2295 Felül két pont u +  0308
Direkt szorzat ® U + 2297 Felül nyíl - u +  20D7
Merőleges l U + 22A5 Felül tilde ~ u +  0303
Derékszög U + 299D Felül ív u +  0311
Szög < U + 2222 Felső csillag u +  002A
Háromszög A U +  25B3 Felső plusz + u +  207A

Felső mínusz u +  207B

A fizikai (pl. 0 ) ,  matematikai (pl. ip) mennyiségek jeleiként, kémiai szerkezetre utaló előtag
okként (pl. a-kén ~  alfa-kén) szereplő görög betűk kurzívak (dőltek), a mértékegységek jele
ként (pl. /rm, £2), atomfizikai elnevezésekként (pl. ß-sugärzäs — béta-sugárzás), részecskene
vek (pl. A-barion — delta-barion), illetve csillagnevek (pl. x Ceti) részeként szereplő görög be
tűk antikvák (állók) legyenek.
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Csillagászati jelek

Jel Magyarázat Jel Magyarázat

O Nap 0 Nyilas

( Hold Z Bak

9 Merkúr fii!» Vízöntő

9 Vénusz X Halak
ó Föld > nagyobb

ó Mars < kisebb
í Jupiter d együttállás
■? Szaturnusz □ kvadratúra
ó Uránusz d° szembenállás
9 Neptunusz A trigon
Q Plútó * szextil

üstökös T tavaszpont

* csillag n felszálló csomó

T Kos u leszálló csomó

V Bika 0 átmérő
I Ikrek A (a bolygórendszerben a Földtől mért)
0 Rák távolság

át Oroszlán • újhold

np Szűz D első negyed (dagadó félhold)

■57- Mérleg o telihold

m, Skorpió a utolsó negyed (fogyó félhold)
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Meteorológiai jelek

Jel Magyarázat Jel Magyarázat

O napsütés A szemcsés hó

0 negyed borult ég A jégszemcsék

O félig borult ég ▲ jégeső

• teljesen borult ég V zúzmara (finom kristály)

0 tiszta levegő A zúzmara (durva kristály)
co légköri füst H hóréteg

= pára \ szélvihar

= köd S lebegő por

= sekély köd $ homokvihar

talajmenti köd 1 portölcsér

3E jeges köd hóvihar
= ködszitálás + magas vagy talajmenti hófúvás

• szitálás T mennydörgés

• eső K távoli zivatar

x hó u villogás
•
X havas eső ® napgyűrű

co ónos eső holdgyűrű
•
V záporeső napudvar

▲ jégeső holdudvar
X
V záporszerű hó szivárvány
•
X záporszerű havas eső )o( délibáb

«-► jégtűk északi fény

í hódara harmat

A jégdara \_/ dér
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Növénytani jelek

Jel Magyarázat Jel Magyarázat

d egyivarú porzós (hím-)virág t kihalt

? egyivarú termős (női) virág 00 igen sok

? kétivarú (hímnős) virág ± többé-kevésbé
X keresztezés I autopsia jele
>< átmenet szülőhöz A (- androeceum) porzótáj
© kétoldalú szimmetria C (- corolla) párta

sugaras szimmetria G (- gynoeceum) termőtáj

+ részarányos szimmetria K (- calix) csésze

® egyéves növény P (- perigonium) lepel

© kétéves növény A sziklán termő, illetve sziklakerti

© többéves növény növény

• az északi féltekén áss vízinövény

“5" a déli féltekén — lápnövény

•• az északi és déli féltekén h melegházi növény

évelő növény n hidegházi növény

? félcserje w cserepes növény

? cserje o fényt kedvelő növény

> fa -©- félig fényt kedvelő növény

©> spirális virág o árnyékot kedvelő növény
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Morzejelek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
V
w

X
Y
z
1
2
3
4
5
6
7
8 
9 
0

pont
vessző
kettőspont
kérdőjel
aposztróf
kötőjel
törtvonal
zárójel
idézőjel









c í m s z ó r ö v id í t é s  f e l o l d á s a

feloldás

utaló.

i
b. becses ♦ bíró ♦ boldog ♦ tört bolse
vik ♦ ang bid ’ajánlat’ ♦ ang board 
’testület’ ♦ ang bond ’kötvény’ ♦ angL 
born ’született’ ♦ ang buyer ’vásárló’ ♦ 
ném bayerisch ’bajor’ ♦ ném bei, beim 
’-nál, -néP ♦ ném bis ’-ig’

b. -» bef.

e lv á l a s z t ó  jel

.magyar jelentés

nyelvi
minősítés

szaknyelvi
minősítés

B földr Balaton- ♦ bioi B-lymphocyta ♦ 
gk Belgium ♦ orv (vércsoport) ♦ sakk 
bástya ♦ vegyj bór ♦ zene basszus ♦

, zene B-dúr ♦ ang black ’fekete’ (a ceru
zabél puhaságát jelölő betű) ♦ ang inf 
byte ’bájt’ ♦ ang nyomd blue ’kék’ ♦ 
ném Bayern ’Bajorország’ ♦ ném 
Beschluß ’határozat’ ♦ ol zene bass 
’basszus’

kiegészítő vagy
helyettesítő
magyarázat

kiegészítés

B. földr Balaton ♦ földr Berlin (D)

b&w [b/w] ang black and white ’feke
te-fehér’

alakváltozat
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A mai -  információsnak nevezett -  korszak egyik jellemzője a rövidít 
tések, betűszavak és jelek tömeges használata. Ma ugyanis több ezer 
ilyen rövidítést használunk világszerte. Az Osiris Rövidítésszótár min
den eddiginél bőségesebb válogatást ad ezekből. A több mint 25 000 
rövidítést, betűszót, jelet (kb. 40 000 jelentéssel) tartalmazó kötet hi
ánypótló munka. A magyar könyvkiadásban ugyanis régóta hiányzik 
egy ilyen jellegű könyv. A szótár tartalmazza a legfontosabb mozaik
szavakat (politikai pártok, alapítványok, cégek), a leggyakrabban 
használt angol, francia, német; olasz síb. rövidítéseket, továbbá 
a klasszikus műveltség (latin rövidítések, könyvkiadói és nyomdai 
gyakorlat), valamint az olvasó számára leginkább lényeges területek 
(Európai Unió, informatika, irodalom, katonaság, művészet, oktatás, 
sport, zene) és szaktudományok (agrártudomány, földrajz, műszaki 
tudományok, ^orvostudomány, politológia, pszichológia, történettudo
mány stb.) anyagát. A kötet függelékében az olvasó megtalálja 
a legfontosabb jelek (chat, országnevek, Biblia könyvei, római szá
mok, fontnevek, fonetika, matemátika, csillagászat, meteorológia, 
növénytan, morzejelek) feloldásait.


	Tartalom
	Elõszó
	Szótár
	A, Á
	B
	C, Cs
	D
	E, É
	F
	G, Gy
	H
	I, Í
	J
	K
	L
	M
	N, Ny
	O, Ó
	Ö, Ő
	P
	Q
	R
	S, Sz
	T
	U, Ú
	Ü, Ű
	V
	W
	X
	Y
	Z, Zs

	Számokkal, jelekkel kezdõdõ rövidítések
	Függelék
	Oldalszámok
	_1
	_2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538


