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Előszó 
 

Helyesírásunk évszázados történetén végigtekintve folyamatosan erősödő tendenciaként 

figyelhetjük meg az egységesülést: fokozatosan eltűnnek a kisebb közösségekre vagy egyénekre 

jellemző írásváltozatok, végül kialakul az egységes magyar helyesírás. Jelentős tényezője ennek a 

folyamatnak a Magyar Tudós Társaság 1832. évi szabályzata, amely elősegítette a meglévő helyesírási 

sokszínűség megszűnését. 

Magyarországon a helyesírás kérdése az utóbbi másfél-két évszázadban mindig központi 

szerepet töltött be. Nehéz-e a magyar helyesírás? Mai helyesírásunk jól szabályozott ugyan, de az új 

idegen szavak írására és az egybeírás-különírásra nincsenek örök érvényű, kőbe vésett törvények. 

Évszázadokkal ezelőtt, a magyar írásbeliség kialakulásakor, majd a könyvnyomtatás 

elterjedésekor a legfőbb gondot az okozta, hogy hogyan jelöljék nyelvünknek azokat a hangjait, 

melyeket hiába kerestek a latinban. Azaz, hogyan írják le az ilyen szavakat, mint: örül, tükör, tyúk és 

gyógyul. A magánhangzók esetében a husziták mellékjeles írását fejlesztették tovább az évszázadok 

alatt, míg a mássalhangzók esetében a kétjegyű betűk terjedtek el. Még az is színesítette a képet, hogy 

a katolikus és a protestáns írásmód századokon át sok helyen eltért egymástól. 

 A még évszázadokig uralkodó zűrzavar megszüntetésére akkor történtek az első hatásos 

intézkedések, amikor a reformkorban a Magyar Tudós Társaság megkezdte működését. Az akkori 

közgondolkodásban a nyelv központi helyét és a helyesírás ügyének fontosságát mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy már az első közgyűlésen elhatározták a szabályzat vázlatának a kidolgozását, és 

hogy ez a következő évben, 1832-ben meg is jelent. Vörösmarty és körének írásmódját rögzítette a 

terjedelmére nézve szerény, mindössze 32 oldalas szabályzat. 

 Aztán később, főleg az iskolai helyesírási szabályzatok kiadása virágzó iparággá vált. Számtalan 

kisebb-nagyobb, szótárral kiegészített szabályzat jelent meg a 19. század végétől kezdve, bővítve az 

iskolai segédkönyvek kínálatát. Igazi háborút robbantott ki a széles látókörű, kiváló nyelvész Simonyi 

Zsigmond, amikor 1903-ben az Akadémia ellenében megreformált helyesírást vezetett be az 

iskolákban, Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával. Többek között a c hang jelölését 

egyszerűsítette, eltörölte cz-t. A hosszú kettős mássalhangzóknak bevezette a ma is használatos 

csonkított írásmódját: aszszony, locscsan, mészszel helyett asszony, loccsan, mésszel. Az Akadémia 

futva az események után, csak 1922-ban adta be a derekát, és szentesítette az akkor már széles körben 

használt új iskolai helyesírást. A nyomdászok, könyvkiadók is üdvözölték az új, szentesített írásmódot, 

mert az addig hatályost idejétmúltnak érezték. 

 A helyesírási szótárak sorsába a történelem is beleszólt. Az 1940-es évek elején az Akadémia 

rendeletéből Nagy J. Béla kiváló nyelvművelő áldozatos munkájával készült egy tüzetes, terjedelmes 

helyesírási szótár, de a kiszedett könyv Budapest ostromakor a nyomdában elégett. 

 Sokan a második világháború utáni diktatórikus éveket minden vonatkozásban negatívan festik 

le, de jómagam a könyv- és szótárkiadás tekintetében előnyeit is látom az akkori központosításnak. 

1954-ben jelent meg a 10. helyesírási szabályzat, ehhez tartozott az 1961-ben megjelent Helyesírási 

tanácsadó szótár. A felmérések szerint a Fábián Pál és Deme László (később Tóth Etelka) nevével 

fémjelzett helyesírási szótár, a valaha is nyomtatott legnagyobb példányszámú magyar szótár, majd 



minden családban megtalálható. A szabályzatot három évtized múlva követte a 11. kiadás 1984-ben, 

melyet egy harminctagú Helyesírási Bizottság dolgozott ki. 

 A nyomdászok követelték a szótárban néhány helyen fellelhető alternatív megoldások 

megszüntetését. Kérem, mondják meg az egyetlen helyes megoldást! – harsogták. Hangosan 

tiltakoztak pl. az elválasztás során a két elv – a szóelemzést követő vagy magánhangzók-mássalhangzók 

számlálgatásán alapuló – során alkalmazható kettősségek ellen: geo-gráfia – geog-ráfia, geo-szféra – 

geosz-féra.  

 Az 1960-as, 1970-es években jó néhány szaknyelv helyesírási szótára (pl. Kémiai helyesírási 

szótár, Orvosi helyesírási szótár) készült el és látott napvilágot. 

 

A Magyar helyesírási szólista jellege 

A Magyar helyesírási szólista még a köznyelvi szóanyag szempontjából sem törekedhet teljességre. A 

szólista elsősorban a magyar köznyelv szavait tartalmazza, ezért régies, táji jellegű, idegen és szakmai 

vonatkozású szavak és szókapcsolatok általában nem találhatók benne; illetőleg az ilyenek közül csak 

azok, amelyek az eredeti rétegük határain túllépve már meglehetősen széles körben ismertté váltak, 

azaz a köznyelvben való meghonosodás útján vannak. A magyar szókincset az összetett szavak nagy 

száma jellemzi, ha hozzávesszük a különírandó szókapcsolatokat is, hatalmasra nő a lexikográfiai 

elemek száma. A Magyar helyesírási szólista típusokat közöl, közreadja a fontosabb előtagokat, ill. 

megadja a gyakoribb utótagokat, és ezekhez példákat közöl. 

A szólistában ábécérendben követik egymást a vezérszavak ill. a több szavas kifejezések.  

 A Magyar helyesírási szólista  nem szabályzata, s nem is lexikona a magyar helyesírásnak, ezért 

nem ad szabályokat, nem ad magyarító javaslatokat az idegen szavak helyett. 

 A Magyar helyesírási szólista 5000 olyan új lexikai egységet tartalmaz, amelyek az elmúlt 

évtized nyelvi fejlődésének eredményeként születtek meg, azaz a magyar nyelv új lexikai elemei: Pl.: 90 

napos próbaverzió, adatbázis-készítés, globális éghajlatváltozás, PDF-olvasó, PET-palack, PowerPoint, 

programozható LCD-gomb. 

 

 

 

A Magyar helyesírási szólista elemei 

A Magyar helyesírási szólistában megtalálhatók: 

1. egyelemű szavak: asztal, gólya, hajó 

2. összetett szavak: asztalláb, számítógép, asztalláb, zsákfalu 

3. több szóba írt kifejezések: esővizes hordó, gégész szakorvos, geotermikus erőmű 



4. állandósult szókapcsolatok, ide értve a kollokációkat is: beadja a derekát, csalódást okoz, 

eget rengető 

 

A Magyar helyesírási szólista felépítése, szerkezete 

1. maga a vezérszószó vagy kifejezés 

2. a vezérszó alakváltozata(i): alszik : aluszik; cseber : csöbör; ezrével : ezrivel 

3. szükség esetén további információ a vezérszóról vagy kifejezésről. (A rövidítéseket lásd az Előszó 

végén található Rövidítésjegyzékben.) 

Pl.:  

beálló mn in: esendő, forgandó, hajlandó 

bef. mn in: izolált, jelölt, keresett 

fn: kapupénz, mártás, posztó 

foly mn in: jótálló, kármentő, kutató 

hsz: jobban, kegyesen, lassan 

ige: okosít, olvas, zsarol 

mn: almás, köznapi, patinás 

röv: km., máj., MÉH 

szk: házi feladat, kerek alakú, kósza hír 

tnév: Budapest, Lappföld, Ovidius 

4. az összetett vezérszó szóhatárainak jelölése 

 

Rövidítésjegyzék 

 

beálló mn in: beálló melléknévi igenég 

bef. mn in: befejezett melléknévi igenév 

fn: főnév 

foly mn in: folyamatos melléknévi igenév 

hsz: határozószó 

ige 



mn 

röv: rövidítés 

szk: szókapcsolat 

tnév: tulajdonnév 

 

 

  



Számok 
10 megapixeles (szk) 
10 t-s (szk) 
100 forintos (szk) 
100 Ft értékű (szk) 
100 hektáros (szk) 
100 kilós (szk) 
100 W-tal (szk) 
1000 forintnyi (szk) 
11 forintnyi (szk) 
11 kilós (szk) 
110 hektáros (szk) 
110 V-os (szk) 
12 mm-es (szk) 
12 tonnás (szk) 
12 t-s (szk) 
12-szeres optikai zoom (szk) 
13,3 hüvelykes kijelző (szk) 
14 megapixeles felbontás (szk) 
15 grammnyi (szk) 
15 mm-nyi (szk) 
16 centis (szk) 
16:9 képarány (szk) 
1600 × 900 pixeles felbontás (szk) 
1848. március 15. (szk) 
1848–49-es szabadságharc (szk) 
19. szélességi fok (szk) 
1996–1997-es tanév (szk) 
1998 óta (szk) 
1-es autóbusz (szk) 
1-kor (szn) 
1-re (szn) 
2 forintnyi (szk) 
2 grammnyi (szk) 
2 kilós (szk) 
2 mm-es (szk) 
2,5 hüvelykes merevlemez (szk) 
200 forintos (szk) 
20-as évek (szk) 
20-as szoba (szk) 
220 V-tal (szk) 
25 ezer forint alatt (szk) 
25 grammos (szk) 
25 hektáros (szk) 
27 colos monitor (szk) 
2-a (szn) 
2-án (szn) 
2-ára (szn) 
2D hobbi-játéktervezés (szk) 
2-i (mn) 
2-kor (szn) 
2-re (szn) 
30-féle (szn) 



32 bites lemezkép (szk) 
32 GB-os modell (szk) 
360 fokos panoráma (szk) 
38 fokos (szn) 
3-a (szn) 
3-án (szn) 
3-ára (szn) 
3-as autóbusz (szk) 
3D-architektúra (fn) 
3D-fesztivál (fn) 
3D-gyorsítás (fn) 
3D-gyorsító (fn) 
3D-leképező rendszer (szk) 
3D-megjelenítés (fn) 
3D-nyomtatás (fn) 
3D-technika (fn) 
3D-videokamera (fn) 
4 hektáros (szk) 
4 hüvelykes kijelző (szk) 
4 tojásos spagetti (szk) 
40 W-os (szk) 
4-e (szn) 
4-én (szn) 
4-ére (szn) 
4-es villamos (szk) 
4-kor (szn) 
4-re (szn) 
5 centis (szk) 
5 fokos (szk) 
5 mm-nyi (szk) 
5 Mrd Ft-tal (szk) 
50 grammos (szk) 
500 forintos (szk) 
50-60 forintnyi (szk) 
56-es major (szk) 
5-e (szn) 
5-én (szn) 
5-ére (szn) 
5-i (szn) 
5-ös autóbusz (szk) 
5-ös villamos (szk) 
6 M Ft-tal (szk) 
6-a (szn) 
6-án (szn) 
6-ára (szn) 
6-kor (szn) 
6-ra (szn) 
76-es trolibusz (szk) 
7-e (szn) 
7-én (szn) 
7-ére (szn) 
7-es erősségű (szk) 
7-es számú (szk) 
7-kor (szn) 
7-re (szn) 
8-a (szn) 
8-án (szn) 



8-ára (szn) 
8-as autóbusz (szk) 
8-i (szn) 
8-kor (szn) 
8-ra (szn) 
90 napos próbaverzió (szk) 
9-e (szn) 
9-én (szn) 
9-ére (szn) 
9-es autóbusz (szk) 
9-i (szn) 
  



A, Á 
A (ne) 
á (fn) 
a- 
a 3-as számú kocsi (szk) 
a 41-es villamos (szk) 
a 60-as évek (szk) 
a 90-es évek (szk) 
a 9-es busz (szk) 
a 9-es számú ház (szk) 
a alapú logaritmus (szk) 
a bajjal együtt járó láz (szk) 
a bal lábszáram (szk) 
a bal oldalam (szk) 
a balfenéken eltűnt (szk) 
a bátyja helyett (szk) 
a betű és A betű 
á betű és Á betű 
a BNV-n 
a bor alja (szk) 
a Bug mente (szk) 
a cappella (szk) 
a célból (szk) 
a Csák nemzetség (szk) 
A csapat (szk) 
a csapat öt nullra (szk) 
A csoport (szk) 
a Duna és a Tisza közötti (szk) 
a Duna mellett (szk) 
a Duna melletti (szk) 
a Dunán túli fények (szk) 
A épület (szk) 
a és A 
á és Á 
a fáma szerint (szk) 
a feje fölül (szk) 
a feje tetejére áll (szk) 
a felé a ház felé (szk) 
a felett a kép felett (szk) 
a felől a ház felől (szk) 
a fentiek figyelembevételével (szk) 
a Fertő tó (szk) 
a Fertő tói (szk) 
a fészek alja (szk) 
a fiával együtt (szk) 
a filmet néző közönség (szk) 
a földön futó bogár (szk) 
a fölé 
a fölé a szekrény fölé (szk) 
a fölé üss szöget (szk) 
a gépet hajtó erő (szk) 
a gerendán függő bölcső (szk) 
a Góbi sivatag (szk) 



a Gráciák 
a gyűlésen részt vevők (szk) 
a halálraítélt (fn) 
a hallott szavak (szk) 
a hang (szk) 
á hang (szk) 
a harag rossz tanácsadó (szk) 
a három Grácia (szk) 
a haszon ötödrésze (szk) 
a ház előtt (szk) 
a ház előtti (szk) 
a ház körül (szk) 
a ház mellett (szk) 
a házak felett (szk) 
a hegy alja (szk) 
a hegy tövében (szk) 
a helsinki olimpia (szk) 
a helyett a könyv helyett (szk) 
a HÉV-vel 
A hitel (szk) 
a játék betöltése (szk) 
a jóhangzás kedvéért (szk) 
a jövő század (szk) 
a karlócai béke (szk) 
a Karszt hegység 
A kategória (szk) 
A kategóriás minősítő válogató (szk) 
a kék Duna (szk) 
a Kelet népei (szk) 
a KGST-ben 
a KNDK-ban (szk) 
a kocka el van vetve (szk) 
a Kolozsvári testvérek (szk) 
a Kortárs-beli cikkek (szk) 
a köré a fa köré (szk) 
a körül a ház körül (szk) 
a kötelet csúsztató szerkezet (szk) 
a közben a munka közben (szk) 
a közé 
a közé a búza közé 
a közül 
a KSH-tól 
á la carte 
à la mode 
a Lánchíd 
a legjobbal 
a legjobból 
a legolcsóbbal 
a legolcsóbból 
a legszebbel 
a legszebből 
a legtöbb problémára gyógyírként szolgálhat (szk) 
a legtöbbel 
a legtöbből 
a levél szövege (szk) 
a magyar nyelv hete 
a mai kor pestise (szk) 



a mai nap 
a matematikus fiam 
a MÁV-val 
a MÉH-hel 
a mellé 
a mellé a fa mellé 
a mellett a ház mellett 
a mellől 
a miatt a hiba miatt 
a mohácsi vész 
a Montgolfier testvérek 
a mögé 
a mögött 
a mögül 
a múlt században 
a NAT-ban 
a NATO-ban 
a NATO-t 
a NAT-tal 
a nélkül a könyv nélkül 
a Németh gyerek 
a Noszty fiú 
A osztály (a osztály) 
a patak mente 
a pincében robbanó bomba 
a Pista gyerek 
a Pó mente 
a pohárban habzó bor 
a posteriori 
a priori 
a puska ravasza 
a puska tusa 
a Rajna folyó 
a Rajna melléke 
a Rajna mente 
a réten át 
a sértett fél 
a sör alját kapta 
a Szabó fivérek 
a szám címe (szk) 
a Szaturnusz gyűrűi 
a Szaturnusz holdjai 
a szék alatt 
a szem a lélek tükre (szk) 
a Szent Szövetség kora 
A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány 
a szerint járj el 
a szolnoki pályaudvar 
a SZU-ban 
a társadalmi rétegződésben elfoglalt pozíció (szk) 
a távollevők 
a tejnek a föle 
a tekintetben 
a telek negyedrésze 
a tempo 
a tergo szótár 
a termés háromnegyed része 



a ti részetekre 
A tihanyi apátság alapítólevele (tnév) 
A típusú 
a Tisza folyó 
a Tisza melléki falvak 
a Tisza mente 
a Tiszán innen 
a Tiszán inneni terület 
a TIT-ben 
a Tóth testvérek 
a többinek coki 
a törvény előtti egyenlőség 
a trójai faló 
a Vargha lány 
a Vargha-ház 
a város szélén 
a város széli 
a városszélen 
a végett a könyv végett 
a vele járó fáradság 
a velencei dózse 
a VIT-en 
a víz felől 
a waterlooi csata 
a WC-ben 
a zuhanó 
á, dehogy 
a. (röv) 
á. é. (röv) 
a. m. (röv) 
A2 vírus 
A5 ív 
Aachen (tnév) 
ab (hsz) 
ÁB (röv) 
ab ovo 
AB0 vércsoportrendszer 
Aba (tnév) 
A-ba jár 
Ábádán 
ÁB-Aegon (tnév) 
abajgat (ige) 
abakteriális folyamat 
abakusz (fn) 
abál (ige) 
Abaligeti-barlang (fn) 
abaligeti-barlangi 
abált szalonna 
abaposztó (fn) 
abárol (ige) 
abba (fn) 
abba (ik) 
abba- (ik) 
abba rak 
abba tesz 
abbahagy (ige) 
abbahagyás (fn) 



abbahagyni 
abbamarad (ige) 
abban 
abban az esetben 
abban maradnak 
Abbázia (tnév) 
abbé (fn) 
abbeli (mn) 
abbéli (mn) 
abbiz 
abbizony 
abból 
abbreviáció (fn) 
abbreviatúra (fn) 
abc (fn) 
ABC-államok 
ABC-áruház (fn) 
ABC-fegyverek 
ABC-kupagyőzelem 
abcúg (isz) 
abcúgol (ige) 
AB-döntés 
Abdullah 
ábé 
ábécé (fn) 
ábécébe sorolás 
ábécébeli hely 
ábécéjű 
ábécérend (fn, ábécé|rend) 
ábécés (mn) 
ábécéskönyv (fn, ábécés|könyv) 
Ábel (tnév) 
AB-elnökség 
Aberdeen (tnév) 
aberráció (fn) 
aberrál 
aberrált hajlamú 
aberráns (mn) 
abesszin (mn) 
Abesszínia (tnév) 
AB-határozat 
abház (fn) 
abház (mn) 
Abidjan (tnév) 
abiogén anyag 
abiotikus környezet 
abiotikus tényező 
abisszikus 
abisszikus kőzet 
abisszikus öv 
ablak (fn) 
ablak felőli 
ablakbélés (ablak|bélés) 
ablakbetörés (fn, ablak|betörés) 
ablakbiztosítás (ablak|biztosítás) 
ablakdeszka (fn, ablak|deszka) 
ablakelsötétítő (fn) 



ablakelsötétítő (mn) 
ablakemelő (fn, ablak|emelő) 
ablakemelő szerkezet 
ablakfiók 
ablakfogó gomb 
ablakfülke (fn, ablak|fülke) 
ablakgitt (ablak|gitt) 
ablakhőmérő (ablak|hőmérő) 
ablakkeret (fn, ablak|keret) 
ablakkosár (ablak|kosár) 
ablakkönyöklő (ablak|könyöklő) 
ablakköz (fn, ablak|köz) 
ablakmélyedés (fn, ablak|mélyedés) 
ablakméret 
ablakmosó (fn, ablak|mosó) 
ablakmosó (foly mn in, ablak|mosó) 
ablakmosó berendezés 
ablakmosó folyadék 
ablakmosó-automata 
ablakmosó-fúvóka 
ablakmosótartály 
ablaknyílás (fn, ablak|nyílás) 
ablakos (fn) 
ablakos (mn) 
ablakos kisiparos 
ablakosmester (fn, ablakos|mester) 
ablakosműhely (fn, ablakos|műhely) 
ablakoz (ige) 
ablakpárkány (fn, ablak|párkány) 
ablakpárna (fn, ablak|párna) 
ablakrács (fn, ablak|rács) 
ablakráma (fn, ablak|ráma) 
ablakredőny (fn, ablak|redőny) 
ablakredőny-felszerelés (ablak|redőny|-felszerelés) 
ablakrózsa (fn, ablak|rózsa) 
ablakszárny (fn, ablak|szárny) 
ablakszem (fn, ablak|szem) 
ablaktábla (fn, ablak|tábla) 
ablaktisztítás (fn, ablak|tisztítás) 
ablaktisztító (fn, ablak|tisztító) 
ablaktisztító (foly mn in, ablak|tisztító) 
ablaktisztító vállalat 
ablaktok (fn, ablak|tok) 
ablaktörlő (fn, ablak|törlő) 
ablaktörlő (mn, ablak|törlő) 
ablaktörlő szarvasbőr 
ablaktörlőmotor (fn, ablak|törlő|motor) 
ablakú (mn) 
ablaküveg (fn, ablak|üveg) 
ablaküveg-ellátás (ablak|üveg|-ellátás) 
ablaküvegpótló fólia 
ablaküveggyártás 
ablakvédő 
ablakvédő rács 
ablakvédő ráma 
ablakvédő tábla 
ablakzár 



ablakzárjavítás (ablak|zár|javítás) 
ablakzat 
ablativus (fn) 
ablativus absolutus 
ablativusrag 
ablaut (fn) 
abnormális (mn) 
abnormis (mn) 
abnormitás (fn) 
abonál 
abonament 
abonamentes 
abortál (ige) 
abortusz (fn) 
abortuszbizottság (fn, abortusz|bizottság) 
abortuszellenesség 
abortusztabletta (fn, abortusz|tabletta) 
abortusztilalom (fn, abortusz|tilalom) 
abortusztörvény (fn, abortusz|törvény) 
ábra (fn) 
Ábrahám (tnév) 
Ábrahámhegy 
Ábrahám-hegy 
abrak (fn) 
abrakadabra (fn) 
ábrákkal érzékelteti 
abrakol (ige) 
abrakos (mn) 
abrakostarisznya (fn) 
abraktakarmány (fn, abrak|takarmány) 
abrakzab (fn, abrak|zab) 
ábránd (fn) 
ábrándkép (fn, ábránd|kép) 
ábrándkergető (foly mn in) 
ábrándos (mn) 
ábrándos szemű 
ábrándozik (ige) 
ábrándvilág (fn, ábránd|világ) 
ábrázat (fn) 
ábrázatú (mn) 
abrázió (fn) 
ábrázol (ige) 
ábrázolás (fn) 
ábrázolásmód (fn) 
ábrázolat (fn) 
ábrázolható (foly mn in) 
ábrázoló (fn) 
ábrázoló (foly mn in) 
ábrázoló geometria 
ábrázoló mértan 
ábrázoló mértani rajz 
ábrázoló művészet 
ábrázoló rajz 
ábrázológeometria-füzet (ábrázoló|geometria|-füzet) 
ábrázológeometria-könyv (ábrázoló|geometria|-könyv) 
ábrázológeometria-óra 
ábrázológeometria-tanár 



ábrázolómértan-könyv 
ábrázolótehetség (ábrázoló|tehetség) 
abriktol (ige) 
abroncs (fn) 
abroncsfeszítés (abroncs|feszítés) 
abroncshúzó gép 
abroncskorona 
abroncsol (ige) 
abroncsos (mn) 
abroncsoz (ige) 
abroncsszoknya (fn, abroncs|szoknya) 
abroncsvas (abroncs|vas) 
abrosz (fn) 
abroszvédő (abrosz|védő) 
Abruzzók (tnév) 
abszcissza (fn) 
abszcisszatengely (abszcissza|tengely) 
abszencia (fn) 
abszint (fn) 
abszolút (fn) 
abszolút (mn) 
abszolút biztos 
abszolút érték 
abszolút értékes egyenlet 
abszolút hallás 
abszolút kezdő 
abszolút magasság 
abszolút minimum 
abszolút szám 
abszolút tengely 
abszolút tő 
abszolút többség 
abszolúte (hsz) 
abszolútérték-függvény 
abszolutista 
abszolutisztikus (mn) 
abszolutizál (ige) 
abszolutizmus (fn) 
abszolutórium (fn) 
abszolútum 
abszolvál (ige) 
abszolválás 
abszolvens 
abszorbancia 
abszorbeál (ige) 
abszorbeálóképesség 
abszorbeált gáz 
abszorbens (fn) 
abszorbens (mn) 
abszorber (fn) 
abszorpció (fn) 
abszorpcióképesség (abszorpció|képesség) 
abszorpciós görbe 
abszorpciós színkép 
absztinencia (fn) 
absztinens (fn) 
absztinens (mn) 



absztrahál (ige) 
absztrakció (fn) 
absztrakt (mn) 
absztrakt expresszionizmus 
absztrakt festészet 
absztrakt művészet 
abszurd (mn) 
abszurd dráma 
abszurd színház 
abszurditás (fn) 
abszurdum (fn) 
Abu-Dzabi (tnév) 
abúzus (fn) 
Ac (röv) 
Acapulco (tnév) 
acat (fn) 
accompagnato 
account (fn) 
Accra (tnév) 
accusativus (fn) 
accusativus cum infinitivo 
acél (fn) 
acél drótkötél 
acél háromszög 
acél láncszem 
acél mérőszalag 
acél szerkezeti elemek 
acél szerszám 
acél tartószerkezet 
acéláru (fn, acél|áru) 
acéláru-ellátás 
acélárugyár (fn) 
acélcsipesz (acél|csipesz) 
acélcső (fn, acél|cső) 
acéldrót (fn, acél|drót) 
acéldrót rosta 
acélfeldolgozó ipar 
acélfényű 
acélforgács (acél|forgács) 
acélfúró (acél|fúró) 
acélfürdő (acél|fürdő) 
acélfűrész (acél|fűrész) 
acélgolyó 
acélgyártás (fn, acél|gyártás) 
acélgyártmány (acél|gyártmány) 
acélhegyű (mn) 
acélhengermű (acél|henger|mű) 
acélhulladék 
acélhuzal (fn, acél|huzal) 
acélideg (fn, acél|ideg) 
acélidegek 
acélipar (fn, acél|ipar) 
acélipari (mn) 
acélizom (acél|izom) 
acélkék (mn, acél|kék) 
acélkeménységű 
acélkohó (fn, acél|kohó) 



acéllánc (fn, acél|lánc) 
acéllemez (fn, acél|lemez) 
acélmarkú 
acélmarok (acél|marok) 
acélmetszés (acél|metszés) 
acélmetszet (fn, acél|metszet) 
acélmű (fn, acél|mű) 
acélnemesítő 
acélnyelv (acél|nyelv) 
acélos (mn) 
acélosodik (ige) 
acéloz (ige) 
acélöntés (acél|öntés) 
acélöntő munkás 
acélöntöde (fn, acél|öntöde) 
acélöntvény (fn, acél|öntvény) 
acélötvözet (fn, acél|ötvözet) 
acélötvöző anyag 
acélparipa (fn, acél|paripa) 
acélpenge (fn, acél|penge) 
acélreszelő (acél|reszelő) 
acélrugó (fn, acél|rugó) 
acélrugós 
acélsisak (fn, acél|sisak) 
acélszalag (fn, acél|szalag) 
acélszerkezet (fn, acél|szerkezet) 
acélszerkezetű (mn, acél|szerkezetű) 
acélszerszám (fn, acél|szerszám) 
acélszínű 
acélszürke (mn) 
acéltartalmú 
acéltermék 
acéltermelés (fn, acél|termelés) 
acéltoll (fn, acél|toll) 
acélváz (fn, acél|váz) 
acélvázú 
Acer 
acetaldehid (fn) 
acetát (fn) 
acetátfilm 
acetátműselyem 
acetil (fn) 
acetilcsoport 
acetilén (fn) 
acetiléngáz (fn, acetilén|gáz) 
acetilénlámpa (fn, acetilén|lámpa) 
acetilénvegyületek 
acetil-foszfát 
acetil-kolin 
acetoacetát (fn) 
aceton (fn) 
acháj (fn) 
achát (fn) 
achát ékkő 
achátcsiszolás 
achátgyűrű (achát|gyűrű) 
achátkő 



achátlánc 
achátmozsár (achát|mozsár) 
Achilles-ín (fn, Achilles|-ín) 
Achilles-ín-szakadás 
Achilles-sarka valakinek 
Achilles-sarok 
Áchim-követők 
aciditás 
acidózis (fn) 
aciklusos vegyület 
Aconcagua 
Actio Catholica 
action (fn) 
Actium 
Aczél 
ács (fn) 
ács kisiparos 
acsalapu (fn) 
acsarkodás (fn) 
acsarkodik (ige) 
acsarog (ige) 
ácsbárd (fn, ács|bárd) 
ácsceruza (fn, ács|ceruza) 
ácscincér 
ácsderékszög (ács|derékszög) 
ácsfejsze (ács|fejsze) 
ácsi (mn) 
ácsi (msz) 
ácsingózik (ige) 
ácskapocs (fn, ács|kapocs) 
ácskörző (ács|körző) 
ácsmester (fn, ács|mester) 
ácsmunka (fn, ács|munka) 
ácsműhely (fn, ács|műhely) 
ácsol (ige) 
ácsolás (fn) 
ácsolat (fn) 
ácsolt állvány 
ácsorog (ige) 
ácsszeg (ácsszög, ács|szeg) 
ácsszerszám (fn, ács|szerszám) 
ad (ige) 
ad absurdum 
ad acta tesz 
ad hoc 
ad hoc bizottság 
ad infinitum 
ad libitum 
ad notam 
ad personam 
ad vocem 
Ada község (tnév) 
adag (fn) 
adagietto 
adagio (fn) 
adagol (ige) 
adagolás (fn) 



adagoló (fn) 
adagoló (foly mn in) 
adagolóberendezés (adagoló|berendezés) 
adagolónyílás (adagoló|nyílás) 
adagolórendszer (adagoló|rendszer) 
adakozás (fn) 
adakozik (ige) 
adakozó (fn) 
adakozó (foly mn in) 
Adalbert (tnév) 
adalék (fn) 
adalékanyag (fn, adalék|anyag) 
adalékgyűjtés (adalék|gyűjtés) 
Ádám (tnév) 
ádámcsutka (fn, ádám|csutka) 
ádámkosztüm (fn, ádám|kosztüm) 
adandó (beálló mn in) 
adandó (mn) 
adandó alkalom 
adaptáció (fn) 
adaptál (ige) 
adaptálás (fn) 
adaptálódik 
adapter (fn) 
adapterkártya 
adaptív 
adaptív folyamat 
adaptív lengéscsillapító 
adaptíve 
adaptor 
adás (fn) 
adáshiba (fn, adás|hiba) 
adásidő (fn, adás|idő) 
adásvétel (fn, adás|vétel) 
adás-vétel kapcsoló 
adásvételi (mn) 
adásvételi szerződés 
adásvételi ügylet 
adás-vevés 
adászáró mondat 
adásszünet (fn, adás|szünet) 
adat (fn) 
adatállomány (fn, adat|állomány) 
adatáramlás (adat|áramlás) 
adatátvitel (fn, adat|átvitel) 
adatátviteli (mn) 
adatátviteli sebesség 
adatbank (fn, adat|bank) 
adatbányászat 
adatbázis (fn, adat|bázis) 
adatbázis-adminisztrátor 
adatbázis-elérés 
adatbázis-készítés 
adatbázis-kezelő (adat|bázis|-kezelő) 
adatbázis-kezelő rendszer 
adatbázisrendszer 
adatbevitel (fn, adat|bevitel) 



adatbiztonság 
adatbiztosítás 
adatcsere 
adatcsomag 
adatcsoport 
adatelem (adat|elem) 
adatelemzés (adat|elemzés) 
adatelérés (adat|elérés) 
adatellenőrzés (fn, adat|ellenőrzés) 
adatfeldolgozás (fn, adat|feldolgozás) 
adatfeldolgozó (fn, adat|feldolgozó) 
adatfeldolgozó (foly mn in, adat|feldolgozó) 
adatfeldolgozó gép 
adatfelvétel (fn, adat|felvétel) 
adatforgalom (fn, adat|forgalom) 
adatforrás (fn, adat|forrás) 
adatgyűjtemény (fn, adat|gyűjtemény) 
adatgyűjtés (fn, adat|gyűjtés) 
adatgyűjtő munka 
adathalmaz (fn, adat|halmaz) 
adathálózat 
adathálózati funkció 
adathamisítás 
adathordozó (fn, adat|hordozó) 
adathordozó (foly mn in, adat|hordozó) 
adathozzáférés 
adatik (ige) 
adatkapcsolat 
adatkérés 
adatkeresés 
adatkezelés (fn, adat|kezelés) 
adatkezelési (mn) 
adatkezelő (fn, adat|kezelő) 
adatkinyerés 
adatkommunikáció 
adatközlés (fn, adat|közlés) 
adatközlő 
adatközpont 
adatlap (fn, adat|lap) 
adatletöltés 
adatlopás 
adatmegosztás 
adatmentés 
adatmentő 
adatmennyiség 
adatmódosítás 
adatnyilvántartás (fn, adat|nyilvántartás) 
adatok mentése 
adatok tanúsága szerint 
adatok távoli törlése 
adatol (ige) 
adatolható 
adatrögzítés (fn) 
adatrögzítő személyzet 
adatsebesség 
adatsor (fn, adat|sor) 
adatszerű (mn) 



adatszivárgás 
adatszolgáltatás (fn, adat|szolgáltatás) 
adatszolgáltatási (mn) 
adatszolgáltatási kötelezettség 
adattár (fn, adat|tár) 
adattárház 
adattárolás (fn, adat|tárolás) 
adattárolási sűrűség 
adattárolási technológia 
adattároló 
adattároló eszköz 
adattartalom (fn, adat|tartalom) 
adattípus 
adattitkosítás 
adattovábbítás (fn) 
adattömörítés 
adatvédelem (fn, adat|védelem) 
adatvédelmi (mn) 
adatvédelmi biztos 
adatvédelmi megoldás 
adatvédelmi rendszer 
adatvédelmi szakemberadatvesztés 
adatvédelmi törvény 
adatvesztés 
adatvezérelt alkalmazás 
ádáz (mn) 
ádázság 
addíció (fn) 
addicionális 
addíciós reakció 
addig 
addig is 
addig-addig (hsz) 
addig-ameddig 
addigi (mn) 
addiglan (hsz) 
addigra (hsz) 
addikció 
addiktív 
addiktológia 
addíroz 
Addison-kór 
Addisz-Abeba (tnév) 
additív 
addsza (hsz) 
adekvát (mn) 
Adél 
Adelaide (tnév) 
Áden (tnév) 
adenin (fn) 
Ádeni-öböl 
adenovírus 
adenovírus-család 
adenozin 
adenozin-difoszfát 
adenozin-monofoszfát 
adenozin-trifoszfát 



adessivus 
adhat (ige) 
adható kedvezmény 
adheráló réteg 
adhézió (fn) 
adhéziós erő 
adiabata 
adiabatikus folyamat 
Adidas 
adieu (hsz) 
adjectivum 
adjisten (fn) 
adjistennel köszön 
adjonisten (fn) 
adjunktus (fn) 
adjusztál (ige) 
adjutáns (fn) 
adminisztráció (fn) 
adminisztrációs (mn) 
adminisztrációs felület 
adminisztrációs munka 
adminisztrál (ige) 
adminisztratív (mn) 
adminisztratív egység 
adminisztratív központ 
adminisztratív rendszabályok 
adminisztratív stáb 
adminisztratíve 
adminisztrátor (fn) 
adminisztrátori jelszó 
adminisztrátori jog 
adminisztrátorként futtat 
admirális (fn) 
admiralitás (fn) 
Admiralitás-szigetek 
adó (fn) 
adó 
adó alóli mentesítés 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
adó jellegű teher 
adóalany (fn, adó|alany) 
adóalany adóellenőr 
adóalap (fn, adó|alap) 
adóalap-csökkentő 
adóalap-növelő 
adóállomás (fn, adó|állomás) 
adóantenna (fn, adó|antenna) 
adóátépítés (fn, adó|átépítés) 
adóazonosító (foly mn in) 
adóazonosító jel 
adóbárca (adó|bárca) 
Adobe (tnév) 
adóbecslés (fn, adó|becslés) 
adóbefizetés (fn, adó|befizetés) 
adóbehajtás (fn) 
adóbejelentés (adó|bejelentés) 
adóbélyeg (adó|bélyeg) 



adóberendezés (fn, adó|berendezés) 
adóbérlő (adó|bérlő) 
adóbeszedés (fn) 
adóbevallás (fn, adó|bevallás) 
adóbevallási (mn) 
adóbevallási ív 
adóbevallás-köteles 
adóbevétel (fn, adó|bevétel) 
adóbizonylat (adó|bizonylat) 
adócsalás (fn, adó|csalás) 
adócsaló (fn, adó|csaló) 
adócsaló (foly mn in, adó|csaló) 
adócső (fn, adó|cső) 
adócsökkentés (fn, adó|csökkentés) 
adódhat (ige) 
adódik (ige) 
adódó alkalom 
adódóan (hsz) 
adóegyenérték 
adóelengedés (fn, adó|elengedés) 
adóelkerülési machináció 
adóellenőr (fn, adó|ellenőr) 
adóellenőrzés (fn, adó|ellenőrzés) 
adóelőleg (fn, adó|előleg) 
adóelőleg-fizetés 
adóelőleg-levonás 
adóeltitkolás (fn) 
adóemelés (fn, adó|emelés) 
adóév (fn, adó|év) 
adófajta 
adófelajánlás (fn, adó|felajánlás) 
adófelszólamlás (adó|felszólamlás) 
adófizetés (fn, adó|fizetés) 
adófizetési (mn) 
adófizetési kötelezettség 
adófizető (fn, adó|fizető) 
adófizető (foly mn in, adó|fizető) 
adóforint (fn, adó|forint) 
adóforrás (adó|forrás) 
adófőkönyv (adó|főkönyv) 
adogat (ige) 
adogatás (fn) 
adogató (fn) 
adogató (foly mn in) 
adogatószerkezet (adogató|szerkezet) 
adogatóudvar (fn, adogató|udvar) 
adóhatóság (fn, adó|hatóság) 
adóhatósági (mn) 
adóhátralék (fn, adó|hátralék) 
adóhiány (fn, adó|hiány) 
adóhitel 
adóhivatal (fn, adó|hivatal) 
adóhivatali (mn) 
adóhivatalnok (fn, adó|hivatalnok) 
adóigazgatási (mn) 
adóigazolás (fn, adó|igazolás) 
adóilleték (adó|illeték) 



adóintés (fn, adó|intés) 
adóív (fn, adó|ív) 
adójegy (fn, adó|jegy) 
adójellegű 
adójog 
adójogszabály (fn, adó|jogszabály) 
adójóváírás (fn, adó|jóváírás) 
adójövedelem (fn, adó|jövedelem) 
adókarbantartás 
adókedvezmény (fn, adó|kedvezmény) 
adókészülék (fn, adó|készülék) 
adókivetés (fn, adó|kivetés) 
adok-kapok 
adókönyv (fn, adó|könyv) 
adóköteles (mn) 
adóköteles jövedelem 
adókötelezettség (fn, adó|kötelezettség) 
adókulcs (fn, adó|kulcs) 
adókulcscsökkenés 
adókulcsváltozás (adókulcs|változás) 
adókülönbözet 
adóleszállítás (adó|leszállítás) 
adólevonás 
Adolf 
adoma (fn) 
adomagyűjtemény (adoma|gyűjtemény) 
adomány (fn) 
adománybirtok (fn, adomány|birtok) 
adománybolt 
adománylevél (fn, adomány|levél) 
adományos 
adományoz (ige) 
adományozás (fn) 
adomás 
adomáz (adomázik, ige) 
adomázik (ige) 
adomázó (foly mn in) 
adómegállapítás 
adómegtakarítás (fn, adó|megtakarítás) 
adómentes (mn, adó|mentes) 
adómentes jövedelem 
adómentesen (hsz) 
adómentesítés (fn, adó|mentesítés) 
adómentesség (fn, adó|mentesség) 
adómérték (fn, adó|mérték) 
adómorál (fn, adó|morál) 
Adonáj 
adónem (fn, adó|nem) 
Adonisz (tnév) 
adoniszi sor 
Adony 
adónyilvántartás (fn, adó|nyilvántartás) 
adónyomozó (fn, adó|nyomozó) 
adóösszeírás (fn, adó|összeírás) 
adóparadicsom (fn, adó|paradicsom) 
adópénztár (adó|pénztár) 
adópolitika (fn, adó|politika) 



adópótlék (fn, adó|pótlék) 
adóprés (fn, adó|prés) 
adoptáció (fn) 
adoptál (ige) 
adoptálás 
adóraktár (fn, adó|raktár) 
adóraktári (mn) 
adóreform (fn, adó|reform) 
adórendelet (fn, adó|rendelet) 
adórendőrség (fn, adó|rendőrség) 
adórendszer (fn, adó|rendszer) 
adórészesedés (fn, adó|részesedés) 
Adorján (tnév) 
adós (fn) 
adós (mn) 
adóság (fn) 
adósáv (fn, adó|sáv) 
adósikkasztás (adó|sikkasztás) 
adóslevél (fn) 
adósrabszolgaság 
adósság (fn) 
adósságállomány (fn, adósság|állomány) 
adósságátütemezés (fn, adósság|átütemezés) 
adósságátütemezés 
adósságátvállalás 
adósságcsapda (fn, adósság|csapda) 
adósságcsere (fn, adósság|csere) 
adósságcsökkentés 
adósságelengedés (fn, adósság|elengedés) 
adósságfinanszírozás (fn) 
adósságkezelési (mn) 
adósságkezelő 
adósságmenedzselés 
adósságot törleszt 
adósságplafon 
adósságrendezés (fn, adósság|rendezés) 
adósságrendezési (mn) 
adósságspirál (fn, adósság|spirál) 
adósságszolgálat (fn, adósság|szolgálat) 
adósságszolgálati (mn) 
adósságszolgálati kamat 
adósságteher (fn, adósság|teher) 
adósságtörlesztés (fn, adósság|törlesztés) 
adósságválság 
adósság-visszafizetés 
adóstárs 
adószabály (fn, adó|szabály) 
adószakértő (fn, adó|szakértő) 
adószám (fn, adó|szám) 
adószedő (fn, adó|szedő) 
adószedő (foly mn in, adó|szedő) 
adótábla (fn, adó|tábla) 
adótanácsadás (fn, adó|tanácsadás) 
adótanácsadó (fn, adó|tanácsadó) 
adótárgy (fn, adó|tárgy) 
adótartalom (fn, adó|tartalom) 
adótartozás (fn, adó|tartozás) 



adóteher (fn, adó|teher) 
adóteljesítmény 
adóterhelés (fn, adó|terhelés) 
adótétel (fn, adó|tétel) 
adótípus (fn, adó|típus) 
adótiszt (fn, adó|tiszt) 
adótitok (fn, adó|titok) 
adótorony (fn, adó|torony) 
adótörlesztés (fn, adó|törlesztés) 
adótörvény (fn, adó|törvény) 
adott (bef mn in) 
adott (mn) 
adott alkalommal 
adott esetben 
adott jel 
adott szó 
adottság (fn) 
adottságú (mn) 
adóügy (fn, adó|ügy) 
adóügyi (mn) 
adóügyi előadó 
adó-végelszámolás 
adóvégrehajtó (fn, adó|végrehajtó) 
adó-vevő 
adó-vevő készülék 
adó-visszafizetés 
adó-visszatérítés 
adózás (fn) 
adózás előtti nyereség 
adózás utáni nyereség 
adózási (mn) 
adózatlan (mn) 
adózik (ige) 
adózó (fn) 
adózó (foly mn in) 
adózó (mn) 
adózó polgár 
adózóképesség (adózó|képesség) 
adóztat (ige) 
adóztatás (fn) 
adóztatási (mn) 
ADP 
adréma 
adrenalin (fn) 
adrenalininjekció (fn) 
adrenalinszint-növelő 
adrenalintermelés 
adresszál (ige) 
Adria 
adriai (mn) 
Adriai-partvidék 
Adriai-tenger 
Adria-kőolajvezeték 
Adrienn (tnév) 
ADSL (röv) 
ADSL-kapcsolat 
adszorbeál (ige) 



adszorbeálóképesség (fn) 
adszorbeált gáz 
adszorbens (fn) 
adszorbens (mn) 
adszorber (fn) 
adszorpció (fn) 
adszorpcióképesség 
adta (isz) 
adta (mn) 
adta teremtette 
adu (adutt, fn) 
aduász 
A-dúr 
A-dúr skála 
A-dúr szonáta 
A-dúr zongoraverseny 
adutt (fn) 
aduttoz (ige) 
aduz (ige) 
adva van 
advent (fn) 
adventi (mn) 
adventi koszorú 
adventista (mn) 
adverbium 
ad-vesz 
Advil 
Ady (fn) 
Ady Endre utca 
Ady-jubileum 
Ady-kötet 
Ady-kutatás 
Adyliget (tnév) 
Ady-monográfia 
Ady-sor 
Ady-stílusú 
Ady-vers 
Ady-versbeli 
Aegon (tnév) 
Aegon-csoport 
Aeneas (fn) 
Aeneis (fn) 
Aeneis-beli hős 
aero- 
aerob baktériumok 
aerob folyamat 
aerobic (fn) 
aerobik (fn) 
aerobikbajnokság 
aerobikozik 
aerobikverseny 
Aerocaritas Alapítvány 
aerodinamika (fn) 
aerodinamikus 
aeromechanika (fn) 
aerométer 
aeronauta (fn) 



aeronautika (fn) 
aeroplán (fn) 
aeroszol (fn) 
aeroszol részecske 
aeroszolos készítmény 
aerosztatika (fn) 
aerotechnika (fn) 
aeroterápia (fn) 
aerotropizmus (fn) 
áfa (fn) 
áfa nélkül 
áfaalany 
áfaátalány 
áfabefizetés (áfa|befizetés) 
áfabevallás 
áfabevétel 
áfafizetés 
áfakiesés 
áfaköteles 
áfakulcs 
áfarendszer 
áfás (mn) 
áfás ár 
áfás számla 
áfásszámla-igény 
áfatörvény 
áfa-visszaigénylés 
áfa-visszatérítés 
afázia (fn) 
afáziás 
afáziás beteg 
afelé (hsz) 
afelett (afölött:, hsz) 
afeletti (afölötti, mn) 
afelől (hsz) 
affajta (mn) 
affekta (fn) 
affekta (mn) 
affektáció 
affektál (ige) 
affektálás (fn) 
affektált (bef mn in) 
affektált (mn) 
affektív (mn) 
affektivitás 
affektus (fn) 
afféle (mn) 
afféleképpen 
affér (fn) 
affinitás (fn) 
affixum (fn) 
affrikáció 
affrikálódik 
affrikáta (fn) 
afgán (fn) 
afgán (mn) 
afgán agár 



Afganisztán (tnév) 
afganisztáni (mn) 
áfium (fn) 
afokális rendszer 
áfonya (fn) 
áfonyalekvár (fn, áfonya|lekvár) 
aforisztikus (mn) 
aforizma (fn) 
aforizmagyűjtemény 
afölött (hsz) 
afrik (fn) 
Afrika (tnév) 
afrikaans (fn) 
afrikaans (mn) 
afrikai (mn) 
afrikai nemzetek kupája 
afrikai ország 
afrikai törzs 
Afrikai-árokrendszer (tnév) 
afrikaiharcsa 
afrikaiibolya 
Afrikai-lemez (tnév) 
Afrika-kutatás 
afrikander 
afrikanista (fn) 
afrikanizmus 
Afrika-szerte 
afrikmatrac (afrik|matrac) 
afroamerikai (mn) 
afroázsiai (mn) 
afrodiziákum 
afta 
after (fn) 
Ag (röv) 
ág (fn) 
aga (fn) 
Aga Utcai Általános Iskola 
ága-boga 
ágadzik-bogadzik (ágazik-bogazik) 
ágál (ige) 
Agamemnón 
agancs (fn) 
agancsnyelű (mn) 
agancsnyelű kés 
agancsos (fn) 
agancsos (mn) 
agapé 
agár (fn) 
agár kutya 
agaragar 
agaragar gél 
agarász (fn) 
agarász (ige) 
agarászat 
agarászik (ige) 
Agárd 
agárkosbor 



agárkutya (fn, agár|kutya) 
Agár-tető 
ágas (mn) 
ágas búza 
ágas-bogas 
ágasfa (fn) 
ágaskodik (ige) 
agát (fn) 
agávé (fn) 
ágaz 
ágazat (fn) 
ágazat (ige) 
ágazati (mn) 
ágazatspecifikus 
ágazik (ige) 
ágazik-bogazik (ágadzik-bogadzik, ige) 
ág-bog (fn, ág|-bog) 
ág-bogas 
agenda (ágenda, fn) 
ágendáskönyv 
ágens (fn) 
agent provocateur 
agentúra (fn) 
ágfa (fn, ág|fa) 
ágfűrész (ág|fűrész) 
agg (fn) 
agg (ige) 
agg (mn) 
agg férfi 
agg korában 
agg mester 
aggály (fn) 
aggálya 
aggállyal 
aggályos (mn) 
aggályoskodik (ige) 
aggastyán (fn) 
aggaszt (ige) 
aggasztó hír 
aggasztó jelenség 
aggat (ige) 
aggaték (fn) 
aggatódzik 
aggkor (fn, agg|kor) 
aggkori (mn) 
aggkori gyengeség 
agglegény (fn, agg|legény) 
agglegényadó (agglegény|adó) 
agglegényélet (fn, agg|legényélet) 
agglomeráció (fn) 
agglomerációs (mn) 
agglomerátum (fn) 
agglomerizáció (fn) 
agglutináció (fn) 
agglutinál 
agglutináló (mn) 
agglutináló nyelv 



agglutinin (fn) 
aggodalmas (mn) 
aggodalmas arcú 
aggodalmaskodik (ige) 
aggodalmat keltő 
aggodalom (fn) 
aggodalomkeltő (foly mn in) 
aggódás (fn) 
aggódik (ige) 
aggódó (foly mn in) 
aggófű (fn) 
aggok háza 
aggóskodik 
aggott (bef mn in) 
aggregáció 
aggregál 
aggregálás (fn) 
aggregát (fn) 
aggregátor (fn) 
aggregátum (fn) 
aggság (fn) 
aggszűz (fn, agg|szűz) 
Aggteleki Nemzeti Park (tnév) 
Aggteleki-cseppkőbarlang 
Aggteleki-karszt 
ági (mn) 
Ági (tnév) 
ági vagyon 
Ágika 
agilis (mn) 
agilitás (fn) 
agitáció (fn) 
agitációs (fn) 
agitációs (mn) 
agitációs munka 
agitál (ige) 
agitatív (mn) 
agitatív agitatívan 
agitátor (fn) 
Ágnes (tnév) 
agnoszkál (ige) 
agnoszticizmus (fn) 
agnosztikus (fn) 
agnosztikus (mn) 
Agnus Dei 
agónia (fn) 
agonizál (ige) 
agonizáló 
agora 
agorafóbia 
Ágost 
ágostai (mn) 
ágostai hitvallás 
Ágoston (tnév) 
Ágoston-rend 
Ágota (tnév) 
ágrajz 



agrammatikus (mn) 
agrár (fn) 
agrár (mn) 
agrár szakember 
agrárágazat (fn) 
agrárállam (fn) 
agrárbank (fn, agrár|bank) 
agrárberuházás 
agráregyetem (fn, agrár|egyetem) 
agrár-érdekképviselet 
agrárexport (agrár|export) 
agrárfejlesztés 
agrárfoglalkozású (mn) 
agrárforradalom (fn, agrár|forradalom) 
agrárgazdaság (fn) 
agrárgazdasági (mn) 
agrárinformatika (fn, agrár|informatika) 
agrárinnováció (fn, agrár|innováció) 
agrárintervenció (fn, agrár|intervenció) 
agráripari berendezés 
agráripari kombinát 
agráripari központ 
agrár-ipari ország 
agrárium (fn) 
agrárius 
agrárkamara (fn) 
agrárkapitalizmus (fn, agrár|kapitalizmus) 
agrárképzés 
agrárkérdés (fn) 
agrárkereskedelem 
agrárkivitel 
agrárkormányzat 
agrárlobbi 
agrármérnök (fn) 
agrárminiszter 
agrárolló (fn) 
agrárország (fn) 
agrárpárt (fn) 
agrárpiac (fn) 
agrárpiaci (mn) 
agrárpolitika (fn) 
agrárpolitikai (mn) 
agrárprogram (fn) 
agrárproletár (fn, agrár|proletár) 
agrárproletár (mn, agrár|proletár) 
agrárreform (fn, agrár|reform) 
agrárszakember (fn) 
agrárszektor (fn) 
agrárszféra (fn) 
agrárszocialista (fn) 
agrárszocialista (mn) 
agrárszocializmus (fn) 
agrártámogatás (fn) 
agrártámogatási (mn) 
agrártárca (fn) 
agrártermék (fn) 
agrártermelő (fn) 



agrártörvény (fn) 
agrártudomány (fn) 
agrártudományi egyetem 
agrárvállalkozás 
agrárválság (fn, agrár|válság) 
agrárváros (fn) 
agrárvilágpiac (fn) 
agreement (fn) 
ágrendszer 
agresszió (fn) 
agresszív (mn) 
agresszív hangú 
agresszívan (hsz) 
agresszíven (hsz) 
agresszivitás (fn) 
agresszor (fn) 
Agricola (tnév) 
agro- 
agrobiológia (fn, agro|biológia) 
agrokémia (fn, agro|kémia) 
ágról ágra 
ágrólszakadt (fn) 
ágrólszakadt (mn) 
agrometeorológia (fn, agro|meteorológia) 
agronómia (fn) 
agronómus (fn) 
agrotechnika (fn, agro|technika) 
ágseprű (ág|seprű) 
ágú (mn) 
ágvágó olló 
agy (fn) 
ágy (fn) 
ágy ágy mellett 
agyabugyál (ige) 
agyafúrt (mn) 
agyafúrtság (fn) 
agyag (fn) 
agyag csirkeitató 
agyag mellszobor 
agyag virágtartó 
agyagáru (fn, agyag|áru) 
agyagásvány (fn, agyag|ásvány) 
agyagba döngölés 
agyagbánya (fn, agyag|bánya) 
agyagburkolat (agyag|burkolat) 
agyagedény (fn, agyag|edény) 
agyagégető (agyag|égető) 
agyagfigura 
agyagföld (agyag|föld) 
agyaggalamb (fn, agyag|galamb) 
agyaggalamblövés (agyag|galamb|lövés) 
agyaggalamb-lövészet (agyag|galamb|-lövészet) 
agyagipar (fn, agyag|ipar) 
agyagkatona 
agyagkorsó (fn, agyag|korsó) 
agyagkő (fn, agyag|kő) 
agyagmárga 



agyagminta (fn, agyag|minta) 
agyagművesség (fn) 
agyagos (mn) 
agyagos talaj 
agyagos talajú 
agyagpadló (fn, agyag|padló) 
agyagpala (fn, agyag|pala) 
agyagplasztika (fn, agyag|plasztika) 
agyagréteg-képződés (agyag|réteg|-képződés) 
agyagsárga (mn, agyag|sárga) 
agyagszínű (mn, agyag|színű) 
agyagszobor (fn, agyag|szobor) 
agyagtábla (fn, agyag|tábla) 
agyagtakaró réteg 
agyagtalaj (fn, agyag|talaj) 
agyagtaposás (agyag|taposás) 
agyagtaposó gödör 
agyagtartalmú 
agyal (ige) 
ágyal (ige) 
agyalágyult (mn) 
agyalágyultság (fn) 
agyalapi (mn) 
agyalapi mirigy 
agyalmány 
agyament 
agyar (fn) 
agyára megy 
agyarkodik (ige) 
ágyas (fn) 
ágyas (mn) 
ágyás (fn) 
ágyasház (fn) 
ágyastárs 
ágyat vet 
agyatlan (mn) 
ágyaz (ige) 
ágyazás (fn) 
ágyazat (fn) 
ágyba dönt 
ágyba vizel 
agyba-főbe (hsz) 
agyba-főbe dicsér 
agyba-főbe ver 
agybaj (fn, agy|baj) 
agybajos (mn) 
ágyban alvó 
ágyban fekvés 
ágyban fekvő beteg 
agybarázda (fn, agy|barázda) 
ágybavizelés (fn) 
agybeli (mn) 
ágybeli (mn) 
agybeli képesség 
ágybérlő (fn, ágy|bérlő) 
ágybetét (fn, ágy|betét) 
ágybontás (ágy|bontás) 



agyburok (fn, agy|burok) 
agydaganat (fn, agy|daganat) 
ágydeszka (fn, ágy|deszka) 
agydúc (fn, agy|dúc) 
ágyék (fn) 
ágyékcsigolya (fn, ágyék|csigolya) 
ágyéki 
ágyéki csigolya 
ágyékkendő (fn, ágyék|kendő) 
ágyékkötő (fn, ágyék|kötő) 
ágyéksérülés 
ágyéksérv (ágyék|sérv) 
ágyéktáj (fn, ágyék|táj) 
ágyékzsába (fn, ágyék|zsába) 
ágyelő (fn, ágy|elő) 
agyelszívás (fn) 
agyembólia (fn, agy|embólia) 
agyér 
agyér-elmeszesedés 
agyérgörcs (fn) 
ágyfej (fn, ágy|fej) 
agyfélteke (fn, agy|félteke) 
agyfüggelék (fn, agy|függelék) 
agyhalál (fn, agy|halál) 
agyhártya (fn, agy|hártya) 
agyhártyagyulladás (fn, agy|hártya|gyulladás) 
agyhártyagyulladás-járvány (agy|hártya|gyulladás|-járvány) 
agyhártyagyulladásos (mn) 
ágyhuzat (fn, ágy|huzat) 
agyi (mn) 
ágyi (mn) 
agyi vérszegénység 
agyideg (fn, agy|ideg) 
ágyikó (fn) 
agyilag (hsz) 
ágyjelenet (fn, ágy|jelenet) 
ágykabát (fn, ágy|kabát) 
agykamra (fn, agy|kamra) 
agykárosodás 
agykéreg (fn, agy|kéreg) 
agykontroll (fn, agy|kontroll) 
agykoponya (fn, agy|koponya) 
agyközpont (fn, agy|központ) 
agykutatás 
agykutató 
ágyláb (fn, ágy|láb) 
agylágyulás (fn, agy|lágyulás) 
agylékelés 
ágylepedő (fn, ágy|lepedő) 
ágymelegítő (fn, ágy|melegítő) 
agymosás (fn, agy|mosás) 
agymunka (fn, agy|munka) 
agyműködés (fn, agy|működés) 
ágynak dől 
ágynaszád-diplomácia 
ágynemű (fn) 
ágynemű-garnitúra 



ágyneműhuzat-garnitúra 
ágyneműkészlet (ágynemű|készlet) 
ágyneműtartó (fn, ágynemű|tartó) 
ágyneműtisztítás (fn, ágynemű|tisztítás) 
ágynyilvántartó (fn, ágy|nyilvántartó) 
ágynyugalom 
agyon (ik) 
agyon- (ik) 
agyon akarja hajszolni 
agyon ne vágja 
agyonázik (ige) 
agyonázott-fázott 
agyonbeszél (ige, agyon|beszél) 
agyoncicomáz (ige) 
agyoncsap (ige) 
agyoncsépelt (bef mn in) 
agyoncsigáz 
agyondicsér (ige) 
agyondolgozott (bef mn in) 
agyondolgozott (mn) 
agyondolgoztat (ige) 
agyondolgozza magát 
agyongázol 
agyonhajszol (ige) 
agyonhallgat (ige) 
agyonhasznál 
agyonjátszott 
agyonkínoz (ige, agyon|kínoz) 
agyonlő (ige) 
agyonlövet (ige) 
agyonra 
agyonrúg (ige) 
agyonsújt (ige) 
agyonszorít (ige) 
agyonszúr (ige, agyon|szúr) 
agyontapos (ige) 
agyonüt (ige) 
agyonvág (ige) 
agyonver (ige) 
agyonzúz (ige) 
agyonnyom (ige) 
agyonnyúz 
agyő (fn) 
agyő (msz) 
ágyra jár (fn) 
ágyrács 
ágyrajáró (fn) 
agyrázkódás (fn, agy|rázkódás) 
agyrém (fn, agy|rém) 
agysebész (fn, agy|sebész) 
agysebészet (fn, agy|sebészet) 
agysejt (fn, agy|sejt) 
ágysodronybetét (ágy|sodronybetét) 
agysorvadás (fn, agy|sorvadás) 
ágyszalma (ágy|szalma) 
ágyszám (fn, ágy|szám) 
ágyszámcsökkentés (fn, ágy|számcsökkentés) 



agyszélhűdés (agy|szélhűdés) 
ágyszomszéd (fn, ágy|szomszéd) 
agyszövet (fn, agy|szövet) 
agyszülemény (fn, agy|szülemény) 
ágytakaró (fn, ágy|takaró) 
ágytál (fn, ágy|tál) 
ágytárs (fn, ágy|társ) 
agytekervény (fn, agy|tekervény) 
agytérfogat 
ágyterítő (fn, ágy|terítő) 
agyterület 
agytevékenység 
ágytoll (ágy|toll) 
agytorna (fn, agy|torna) 
agytörzs 
agytrombózis (agy|trombózis) 
agytröszt (fn, agy|tröszt) 
agytumor (fn, agy|tumor) 
agyú (mn) 
ágyú (fn) 
ágyú (mn) 
ágyúállás (fn, ágyú|állás) 
ágyúbölcső (ágyú|bölcső) 
ágyúbronz (ágyú|bronz) 
ágyúcső (fn, ágyú|cső) 
ágyúdörej (fn, ágyú|dörej) 
ágyúdörgés (fn, ágyú|dörgés) 
ágyúfém (ágyú|fém) 
ágyúgolyó (fn, ágyú|golyó) 
ágyúgyártás (ágyú|gyártás) 
ágyúharc (fn, ágyú|harc) 
ágyúlövedék (fn, ágyú|lövedék) 
ágyúlövés (fn, ágyú|lövés) 
ágyúnaszád (fn, ágyú|naszád) 
ágyúöntés 
ágyúöntő 
ágyúöntő bronz 
ágyúöntő műhely 
ágyúpark (ágyú|park) 
ágyúszó (fn, ágyú|szó) 
ágyúszó (foly mn in, ágyú|szó) 
ágyútaliga (ágyú|taliga) 
ágyútalp (fn, ágyú|talp) 
ágyútorok (fn, ágyú|torok) 
ágyútöltelék (fn, ágyú|töltelék) 
ágyútűz (fn, ágyú|tűz) 
ágyútűz (ige, ágyú|tűz) 
ágyúüteg (fn, ágyú|üteg) 
ágyúz (ige) 
agyvelő (fn, agy|velő) 
agyvelőállomány (agy|velő|állomány) 
agyvelőgyulladás (fn, agy|velő|gyulladás) 
agyvérszegénység (fn, agy|vér|szegénység) 
agyvértolulás (agy|vér|tolulás) 
agyvérzés (fn, agy|vérzés) 
agyvíz (fn, agy|víz) 
agyvízkór 



ah (isz) 
áh (isz) 
aha (isz) 
aha (msz) 
ahajt 
ahán 
ahány (nm) 
ahány felé 
ahányadik (nm) 
ahányadszor 
ahányan (hsz) 
ahányfajta (mn, ahány|fajta) 
ahányféle (nm, ahány|féle) 
ahányszor 
ahelyett (hsz) 
ahhoz 
ahhoz képest 
ahidrál 
ahidrálás (fn) 
ahidrálószer 
ahidrált anyag 
ahistorikus (mn) 
áhít (ige) 
áhítat (fn) 
áhítat (ige) 
áhítatos (mn) 
áhítatoskodik (ige) 
áhított (bef mn in) 
áhított (mn) 
áhítozik (ige) 
Ahmed (fn) 
ahogy (hsz) 
ahogy csak 
ahogy korábban 
ahogy szeretnéd 
ahogyan (hsz) 
ahol (hsz) 
ahol csak 
ahol is 
ahonnan (hsz) 
ahonnét (hsz) 
ahova (hsz) 
ahová (ahová, hsz) 
ahova az apja 
ahová küldik 
a-húr 
Aida (tnév) 
AIDS (fn) 
AIDS-beteg (AIDS|-beteg) 
AIDS-felvilágosítás (AIDS|-felvilágosítás) 
AIDS-fertőzés (AIDS|-fertőzés) 
AIDS-megelőzés (AIDS|-megelőzés) 
AIDS-szűrés 
AIDS-teszt 
AIDS-vírus (AIDS|-vírus) 
aikidó 
ainu 



ainu nyelvű 
aiol 
Air France 
air mail 
aisz 
Aisz-dúr 
Aiszkhülosz (tnév) 
aisz-moll 
Aiszóposz (tnév) 
Aix-en-Provence 
aj (isz) 
áj (isz) 
aj-aj 
ajak (fn) 
ajakállás (ajak|állás) 
ajakbiggyesztve (ajkbiggyesztve) 
ajakfény 
ajakfesték (ajak|festék) 
ajak-fog hang 
ajakhang (fn, ajak|hang) 
ajakír (fn, ajak|ír) 
ajakkerekítés (fn, ajak|kerekítés) 
ajakkontúr (ajak|kontúr) 
ajaknéger (ajak|néger) 
ajakos (fn) 
ajakos (mn) 
ajakosvirágúak (fn) 
ajakpirosító (ajak|pirosító) 
ajakrés 
ajakrúzs (fn, ajak|rúzs) 
ajaksíp (ajak|síp) 
ajaksömör (ajak|sömör) 
ajándék (fn) 
ajándék autó 
ajándék kard 
ajándék kendő 
ajándék kézimunka 
ajándék könyv 
ajándékakció (fn, ajándék|akció) 
ajándékbolt (fn, ajándék|bolt) 
ajándékcsomag (fn, ajándék|csomag) 
ajándékkártya 
ajándékkosár (fn, ajándék|kosár) 
ajándékkönyv (fn, ajándék|könyv) 
ajándékműsor (fn, ajándék|műsor) 
ajándékosztás (fn, ajándék|osztás) 
ajándékoz (ige) 
ajándékozás (fn) 
ajándékozási (mn) 
ajándékozási szerződés 
ajándéktárgy (fn, ajándék|tárgy) 
ajándékutalvány (fn, ajándék|utalvány) 
ajánl (ige) 
ajánlás (fn) 
ajánlási (mn) 
ajánlási nyugta 
ajánlási szám 



ajánlat (fn) 
ajánlat (ige) 
ajánlati (mn) 
ajánlatkérő (fn, ajánlat|kérő) 
ajánlatos (mn) 
ajánlatot tesz 
ajánlattétel (fn, ajánlat|tétel) 
ajánlattevő (fn, ajánlat|tevő) 
ajánlattevő (mn, ajánlat|tevő) 
ajánlgat (ige) 
ajánlhat (ige) 
ajánlható (foly mn in) 
ajánlkozik (ige) 
ajánló (fn) 
ajánló (foly mn in) 
ajánló (mn) 
ajánló sorok 
ajánlócédula (fn, ajánló|cédula) 
ajánlólevél (fn, ajánló|levél) 
ajánlószelvény (fn, ajánló|szelvény) 
ajánlott (bef mn in) 
ajánlott (fn) 
ajánlott (mn) 
ajánlott irodalom 
ajánlott küldemény 
ajánlott levél 
ajánlva 
ajatollah (fn) 
AJAX technika 
ájer (fn) 
ajjaj (isz) 
ajk (fn) 
Ajka (tnév) 
ajkai (mn) 
Ajkai kistérség (tnév) 
ajkbiggyesztve (ajakbiggyesztve, hsz) 
ajkú (mn) 
Ajnácskő 
ajnároz (ige) 
ajnó 
ajnye 
ajóka (fn) 
ajókagyűrű (fn, ajóka|gyűrű) 
ájtatos (mn) 
ájtatos manó 
ájtatoskodik (ige) 
ájtatosság (fn) 
ajtó (fn) 
ajtóbélés (ajtó|bélés) 
ajtóborítás (ajtó|borítás) 
ajtóborító lemez 
ajtócsapkodás (fn) 
ajtócsengő (fn, ajtó|csengő) 
ajtócsukó 
ajtófa (fn, ajtó|fa) 
ajtófél (fn) 
ajtófélfa (fn, ajtó|félfa) 



ajtófestés (ajtó|festés) 
ajtóhasadék (fn, ajtó|hasadék) 
ajtókeret (fn, ajtó|keret) 
ajtókilincs (fn, ajtó|kilincs) 
ajtókoncepció 
ajtókopogtató (fn, ajtó|kopogtató) 
ajtókulcs (fn, ajtó|kulcs) 
ajtómélyedés (ajtó|mélyedés) 
ajtónálló (fn, ajtón|álló) 
ajtónállómester (fn, ajtónálló|mester) 
Ajtony (tnév) 
ajtónyílás (fn, ajtó|nyílás) 
ajtóráma (ajtó|ráma) 
ajtórés (fn, ajtó|rés) 
ajtós (mn) 
ajtósarok (fn, ajtó|sarok) 
ajtósarokvas (ajtósarok|vas) 
Ajtósi Dürer sor (tnév) 
ajtószám (fn, ajtó|szám) 
ajtószárfa (fn) 
ajtószárny (fn, ajtó|szárny) 
ajtótok (fn, ajtó|tok) 
ajtótól ajtóig kampány 
ajtóvasalás (ajtó|vasalás) 
ajtóvédő (ajtó|védő) 
ajtózár (fn, ajtó|zár) 
ajtózseb (fn, ajtó|zseb) 
ájul (ige) 
ájulás (fn) 
ájulat (fn) 
ájuldozik (ige) 
ájult (bef mn in) 
ájult (mn) 
ájultság (fn) 
Ájurvéda (tnév) 
ájurvédikus 
ajvár 
ajvé (fn) 
ajz (ige) 
ajzás 
ajzószer (fn, ajzó|szer) 
Akabai-öböl 
akác (fn) 
akác baltanyél 
akácerdő (fn, akác|erdő) 
akácfa (fn, akác|fa) 
akácfa karó 
akácfa nyél 
akácfavirág (fn, akácfa|virág) 
akácia 
akácillat (fn, akác|illat) 
akáckaró (fn, akác|karó) 
akáclevél (fn, akác|levél) 
akáclomb (fn, akác|lomb) 
akácméz (fn, akác|méz) 
akácos (fn) 
akácos (mn) 



akácvirág (fn, akác|virág) 
akácsor 
akad (ige) 
akadály (fn) 
akadályelhárítás (akadály|elhárítás) 
akadályfutás (fn, akadály|futás) 
akadályfutó-győzelem (akadály|futó|-győzelem) 
akadálylovaglás (akadály|lovaglás) 
akadálymentes (mn) 
akadálymentesített 
akadályokat gördített elé 
akadályoz (ige) 
akadályozás (fn) 
akadályozhat (ige) 
akadályoztat (ige) 
akadályoztatás (fn) 
akadálypálya (fn, akadály|pálya) 
akadályrendszer (akadály|rendszer) 
akadálytalan (mn) 
akadálytalanul (hsz) 
akadályverseny (fn, akadály|verseny) 
akadékos (mn) 
akadékoskodás (fn) 
akadékoskodik (ige) 
akadémia (fn) 
akadémiai (mn) 
akadémiai alelnök 
akadémiai helyesírás 
Akadémiai Kiadó 
akadémiai székfoglaló 
akadémiai tag 
akadémiai tagság 
akadémikus (fn) 
akadémikus (mn) 
akadémista (fn) 
akadémizmus (fn) 
akadhat (ige) 
akadozás 
akadozásmentes 
akadozik (ige) 
akadozó beszédű 
akantusz (fn) 
akantuszlevél (fn, akantusz|levél) 
akar (ige) 
akár (hsz) 
akár (ksz) 
akár- 
akár a mesében 
akár azonnal 
akár csak egy is 
akarás (fn) 
akarat (fn) 
akarat nélküli 
akarata ellenére 
akaratátvitel (fn, akarat|átvitel) 
akaraterő (fn, akarat|erő) 
akaratgyengeség (fn, akarat|gyengeség) 



akarathiány (fn, akarat|hiány) 
akarati (mn) 
akaratlagos (mn) 
akaratlan (mn) 
akaratlanul (hsz) 
akaratnélküliség (fn) 
akaratnyilvánítás (fn, akarat|nyilvánítás) 
akaratos (mn) 
akaratoskodik (ige) 
akaratszabadság (fn, akarat|szabadság) 
akarattalan (mn) 
akárcsak (ksz, akár|csak) 
akárha (ksz) 
akárhány (nm) 
akárhányadik (nm) 
akárhányféle 
akárhányszor 
akarhat (ige) 
akárhogy (hsz) 
akárhogy (mn) 
akárhogy is 
akárhogyan (fn) 
akárhol (hsz) 
akárhonnan (hsz) 
akárhonnét (hsz) 
akárhova (hsz) 
akárhová (akárhová, hsz) 
akárki (nm) 
akárkicsoda (fn) 
akárkicsoda (nm) 
akármeddig (hsz) 
akármekkora (nm) 
akármely (nm) 
akármelyik (nm) 
akármennyi (nm) 
akármennyire (hsz) 
akármerre (hsz) 
akármerről (hsz) 
akármi (nm) 
akármicsoda (fn) 
akármicsoda (nm) 
akármifajta (mn) 
akármiféle (mn) 
akármiféle (nm) 
akármiként 
akármiképp 
akármiképpen 
akármikor (hsz) 
akármilyen (nm) 
akárminemű 
akárminő (nm) 
akármint (hsz) 
akarnok (fn) 
akaró (foly mn in) 
akaródzik (akarózik, ige) 
akarva 
akarva-akaratlan (hsz) 



akarva-akaratlanul 
akaszkodik (ige) 
akaszt (ige) 
akasztás (fn) 
akasztat (ige) 
akasztó (fn) 
akasztó (foly mn in) 
akasztó (mn) 
akasztófa (fn, akasztó|fa) 
akasztófacímer (akasztó|fa|címer) 
akasztófahumor (fn, akasztó|fa|humor) 
akasztófára való gazember 
akasztófáravaló (fn) 
akasztófavirág (fn, akasztó|fa|virág) 
akasztóhorog (fn, akasztó|horog) 
akasztós (mn) 
akasztós bőrönd 
akasztós szekrény 
akasztott (bef mn in) 
akasztott (mn) 
akasztott ember 
akceleráció (fn) 
akcelerál 
akcelerátor (fn) 
akcentus (fn) 
akceptál (ige) 
akceptor (fn) 
akcidencia (fn) 
akcidens 
akció (fn) 
akcióba lép 
akcióbizottság (fn, akció|bizottság) 
akciócsoport (fn, akció|csoport) 
akciódús 
akcióegység (fn, akció|egység) 
akcióegység-bizottság 
akciófilm (fn, akció|film) 
akciófilm-sorozat 
akciógól (fn, akció|gól) 
akcióhős 
akciói (mn) 
akcióképes (mn, akció|képes) 
akcióminőség 
akcionista 
akcionizmus 
akcióprogram (fn, akció|program) 
akció-reakció elv 
akciós (mn) 
akciós könyvvásár 
akciósorozat (fn, akció|sorozat) 
akcióterület (fn, akció|terület) 
akcióterv (fn, akció|terv) 
akháj (fn) 
akháj (mn) 
Akhilleusz (tnév) 
aki (nm) 
akkád (fn) 



akkád (mn) 
Akkád Birodalom (tnév) 
akként 
akképp (hsz) 
akképpen (hsz) 
akklimatizáció (fn) 
akklimatizál (ige) 
akklimatizálódás (fn) 
akklimatizálódik (ige) 
akkomodáció (fn) 
akkomodál 
akkomodálódik 
akkor (hsz) 
akkor és csak akkor 
akkor is 
akkor sem szeretem 
akkor te 
akkora (nm) 
akkora-amekkora 
akkorára (hsz) 
akkord (fn) 
akkordbér (akkord|bér) 
akkordbér-kifizetés 
akkordeon 
akkordikus 
akkordmunka (akkord|munka) 
akkordrendszer (akkord|rendszer) 
akkori (mn) 
akkoriban (hsz) 
akkorka (nm) 
akkoron (hsz) 
akkorra (hsz) 
akkortájban (hsz) 
akkortájt (hsz) 
akkreditáció (fn) 
akkreditál (ige) 
akkreditálás (fn) 
akkreditív (fn) 
akkreditív (mn) 
akkreditívmódosítás 
akku (fn) 
akkukapacitás 
akkumuláció (fn) 
akkumulál (ige) 
akkumulálódik (ige) 
akkumulátor (fn) 
akkumulátor-élettartam 
akkumulátoriszap (akkumulátor|iszap) 
akkumulátortelep (fn, akkumulátor|telep) 
akkumulátortöltő (fn, akkumulátor|töltő) 
akkumulátortöltő állomás 
akkumulátor-üzemidő 
akkurátus (mn) 
akkus fúró 
akkus fúró-csavarozó 
akkutöltő 
akna (fn) 



aknaásás (akna|ásás) 
aknabejárat (akna|bejárat) 
aknaelhárító (akna|elhárító) 
aknafedlap (fn) 
aknafúrás (akna|fúrás) 
aknagránát (fn, akna|gránát) 
aknahatástalanítás 
aknakemence (akna|kemence) 
aknakereső (fn, akna|kereső) 
aknakereső (foly mn in, akna|kereső) 
aknakutató (fn, akna|kutató) 
aknakutató (foly mn in, akna|kutató) 
aknakutató (mn, akna|kutató) 
aknakutató raj 
aknalejárat (akna|lejárat) 
aknalerakó hajó 
aknamegsemmisítő szerkezet 
aknamentesítés (fn, akna|mentesítés) 
aknamező (fn, akna|mező) 
aknamező-telepítés 
aknamunka (fn, akna|munka) 
aknarakó 
aknarobbanás (fn, akna|robbanás) 
aknás (fn) 
aknás (mn) 
aknás kemence 
aknasérült (fn, akna|sérült) 
aknasérült (mn, akna|sérült) 
aknásít (ige) 
aknász (fn) 
aknaszedő (fn, akna|szedő) 
aknaszedő (foly mn in, akna|szedő) 
aknaszedő (mn, akna|szedő) 
aknaszedő hajó 
aknaszén (akna|szén) 
aknaszilánk (fn, akna|szilánk) 
aknászszázad (aknász|század) 
aknatelepítés (fn, akna|telepítés) 
aknatelepítési gyakorlat 
aknatorony (fn, akna|torony) 
aknatölcsér (akna|tölcsér) 
aknatűz (fn, akna|tűz) 
aknatűz (ige, akna|tűz) 
aknaveszély (fn, akna|veszély) 
aknavető (fn, akna|vető) 
aknavető (foly mn in, akna|vető) 
aknavető (mn, akna|vető) 
aknavetőszázad (aknavető|század) 
aknavető-szerelés 
aknáz (ige) 
aknazár (fn, akna|zár) 
aknázómoly 
akó (fn) 
akol (fn) 
akolbólít 
akolitus 
akoló 



akolófa 
ákombákom (fn) 
akona (fn) 
akós (mn) 
Ákos (tnév) 
akós hordó 
ákovita 
akóz (ige) 
aköré (hsz) 
akörül (hsz) 
aközben (hsz) 
aközött (aközt, hsz) 
aközt 
akríbia (fn) 
akrilaldehid (fn) 
akril-amid 
akrilátkaucsuk (fn) 
akrilgyanta (fn) 
akrilsav (fn) 
akrilszál (fn) 
akrobata (fn) 
akrobatamutatvány (fn, akrobata|mutatvány) 
akrobatanő 
akrobataszám 
akrobataügyesség (akrobata|ügyesség) 
akrobatika (fn) 
akrobatikus (mn) 
akromatikus (mn) 
akromatikus lencse 
Akropolisz (fn) 
akrosztichon (fn) 
aksi (fn) 
akt (fn) 
akta (fn) 
aktacsomó (fn, akta|csomó) 
aktafűző gép 
aktahalmaz 
aktakukac (fn, akta|kukac) 
aktatáska (fn, akta|táska) 
aktatologatás (fn, akta|tologatás) 
aktáz (ige) 
aktfestészet (akt|festészet) 
aktfestő (akt|festő) 
aktfotó (fn, akt|fotó) 
aktin 
aktínium (fn) 
aktív (fn) 
aktív (mn) 
aktív chatpartner 
aktív ellenállás 
aktív katód 
aktív pihenés 
aktív szén 
aktív tiszt 
aktív védelem 
aktíva (fn) 
aktívabban (hsz) 



aktiváció 
aktivációs analízis 
aktívaértekezlet (fn, aktíva|értekezlet) 
aktivál (ige) 
aktiválás (fn) 
aktiváló kód 
aktiváló link 
aktiválódik (ige) 
aktiválódó 
aktivált adszorpció 
aktívan (hsz) 
aktívaülés (fn, aktíva|ülés) 
aktivista (fn) 
aktivitás (fn) 
aktivitású (mn) 
aktivizál (ige) 
aktivizálás (fn) 
aktivizálód (ige) 
aktivizálódás 
aktivizmus (fn) 
aktív-passzív 
aktívszén-szűrő 
aktívszén-tartalom 
aktívum (fn) 
aktrajz (fn, akt|rajz) 
akttanulmány (akt|tanulmány) 
aktuális (mn) 
aktuális cím 
aktuális kód 
aktuális szám 
aktuálisan (hsz) 
aktualitás (fn) 
aktualizál (ige) 
aktualizálás (fn) 
aktualizálódik (ige) 
aktuálpolitika 
aktuálpolitikai (mn) 
aktuárius 
aktus (fn) 
akupresszúra (fn) 
akupunktőr (fn) 
akupunktúra (fn) 
akupunktúrás (mn) 
akupunktúrás lézerterápia 
akusztika (fn) 
akusztikai (mn) 
akusztikum 
akusztikus (mn) 
akusztikus gitár 
akut (mn) 
akut betegség 
akuttá válik 
akvamanile 
akvamarin (fn) 
akvarell (fn) 
akvarellfesték (akvarell|festék) 
akvarellfestő (akvarell|festő) 



akvarellista (fn) 
akvarellkép 
akvarista (fn) 
akvarista (mn) 
akvarisztika (fn) 
akvárium (fn) 
akvarizál (ige) 
akvatinta (fn) 
akvirál 
akvizíció (fn) 
Al (röv) 
ál (mn) 
al- 
ál- 
al fine 
alá (nu) 
alá- (ik) 
alá akar bújni 
alá- és mellérendelő 
alá is tettem 
alá lehet csúszni 
alá ne írja 
alá tartozik 
alá tedd 
alá van pincézve 
aláaknáz (ige) 
alá-alápillant 
aláás (ige) 
Alabama (tnév) 
alabárd (fn) 
alabárdos (fn) 
alabárdos (mn) 
alabástrom (fn) 
alabástromdíszítés (alabástrom|díszítés) 
alabástromfehér (mn) 
alabástromnyakú 
alabástromszobor (alabástrom|szobor) 
alább (hsz) 
alább (ik) 
alább adja 
alább helyez 
alább következő 
alább olvasható 
alább süllyed 
alább-alább ereszkedik 
alábbhagy (ige) 
alábbhangol 
alábbi (fn) 
alábbi (mn) 
alábbi eset 
alábbszáll (ige) 
alábbszállít (ige) 
alábbvaló (fn) 
alábbvaló (mn) 
alábecsül (ige, alá|becsül) 
alábocsát (alá|bocsát) 
alábocsátkozik (alá|bocsátkozik) 



aláboltoz 
alábújik 
alábukik (ige) 
alábuktat 
alacsony (mn) 
alacsony alkoholtartalmú 
alacsony Curie-hőmérséklet 
alacsony fogyasztás 
alacsony fokú 
alacsony hőmérséklet 
alacsony hőmérsékletű 
alacsony iskolai végzettségű 
alacsony késleltetésű 
alacsony lelkű 
alacsony sorsú 
alacsony szintű 
alacsony társadalmi helyzetű 
alacsony termetű 
alacsony törzsű 
alacsony vérnyomás 
alacsony zsírtartalmú 
alacsonyabb ár 
alacsonyabb rendű 
alacsonyabban (hsz) 
alacsonyabbrendűség 
alacsonyabbrendűségi érzés 
alacsonyan (hsz) 
alacsonyfokúság 
alacsonyít (ige) 
alacsonylelkűség (fn, alacsony|lelkűség) 
alacsonyodik (ige) 
alacsonyrendű (mn) 
alacsonyság 
Alacsony-Tátra 
alacsonyvérnyomás-tünetek 
alácsúszik 
Aladár (tnév) 
Aladdin (tnév) 
aládúcol (ige) 
aládug 
aláereszkedik (ige) 
aláértékel (ige) 
aláfalaz (ige) 
aláfekszik (ige) 
aláfelé (hsz) 
aláfest (ige) 
aláfestés (fn) 
aláfestő (foly mn in) 
aláfirkant (ige) 
aláfolyik 
aláfordít 
aláfordul (ige) 
alá-fölé rendeltség 
alá-fölé rendeltségi viszony 
aláfut (ige) 
aláfűt 
alágazat 



alagcső (fn) 
alagcsövez (ige) 
alagcsövezés (fn) 
alagsor (fn) 
alagsori (mn) 
alagút (fn) 
alagútdióda (fn, alagút|dióda) 
alagútépítés (fn, alagút|építés) 
alagút-építési (alagút|-építési) 
alagútfúró gép 
alagútkemence (fn, alagút|kemence) 
alagya 
alágyújt (ige) 
alágyújtós (mn) 
aláhajlik (ige) 
aláhajol 
aláhanyatlik (ige) 
aláhull (ige) 
aláhúz (ige) 
aláhúzás (fn) 
aláír (ige) 
aláírás (fn) 
aláírásgyűjtés (fn, aláírás|gyűjtés) 
aláírásgyűjtő (fn) 
aláírásgyűjtő ív 
aláírás-hamisítás (aláírás|-hamisítás) 
aláírási (mn) 
aláírásminta 
aláíratik (ige) 
aláíratlan (mn) 
aláírhat (ige) 
aláíró (foly mn in) 
aláírókönyv 
alája (alá) 
Alajos (tnév) 
alájuk 
alájuk rendelte őket 
alak (fn) 
alak szerinti egyezés 
alákanyarít (ige) 
alakban 
alákérdez (ige) 
alakfa (alak|fa) 
alakfelismerés 
alakfestő 
alakformálás 
alakformáló 
alakhű (mn) 
alaki (mn) 
alaki egyezés 
alaki egyeztetés 
alaki érték 
alaki kiképzés 
alaki tájszó 
alakilag (hsz) 
alakiság (fn) 
alakít (ige) 



alakítás (fn) 
alakíthat (ige) 
alakítható (mn) 
alakleíró elnevezés 
alaklélektan 
alakmás (fn, alak|más) 
alakor (fn) 
alakos (mn) 
alakoskodás (fn) 
alakoskodik (ige) 
alakoskodó (fn) 
alakoskodó (foly mn in) 
alakoskodó (mn) 
alakoskodó játék 
alakozó (fn) 
alakpár (fn, alak|pár) 
alakrajz (fn, alak|rajz) 
alakszerű (mn) 
alaktalan (mn) 
alaktan (fn, alak|tan) 
alaktani (mn) 
alaktartó (fn, alak|tartó) 
alaktartó szivacs 
alaktényező 
alakú (mn) 
alakul (ige) 
alakulás (fn) 
alakulat (fn) 
alakulgat 
alakulhat (ige) 
alakuló gyűlés 
alakuló ülés 
alakulófélben van 
alakutánzás (alak|utánzás) 
alakváltozás (fn, alak|változás) 
alakváltozat (fn, alak|változat) 
alakváltoztatás (fn, alak|változtatás) 
alakvas (alak|vas) 
alakzat (fn) 
alakzó (fn) 
alakzóív (alakzó|ív) 
alálibeg 
alám 
alám tette a párnát 
álamatőr (fn) 
alámerít (ige) 
alámerül (ige) 
alamizsna (fn) 
alamizsnálkodik (ige) 
alamizsnapénz 
alamizsnás (mn) 
alámond 
alámondás 
alámos (ige) 
alamuszi (mn) 
alán (fn) 
alán (mn) 



alánéz (ige) 
alánk 
alant (hsz) 
alant (mn) 
alant fekvő 
alant írt 
alantas (fn) 
alantas (mn) 
alantas lelkű 
alantas ösztönű 
alantaslelkűség (fn, alantas|lelkűség) 
alanti (mn) 
alantos (mn) 
alany (fn) 
alányal 
alany-állítmány viszony 
alany-állítmányi 
alany-állítmányi viszony 
alanyeset (fn, alany|eset) 
alanyi (mn) 
alanyi alárendelés 
alanyi igeragozás 
alanyi jog 
alanyi költő 
alanyi líra 
alanyi ragozás 
alanyi ragozású 
alanyi személyrag 
alanyi szószerkezet 
alanyos 
alanyos szintagma 
alanyos szószerkezet 
alanytalan 
alányúl (ige) 
alányúlik (ige) 
aláönt 
alap (fn) 
alap nélküli 
alapadag (alap|adag) 
alapadat (fn, alap|adat) 
alapalak (fn, alap|alak) 
alapállapot (fn, alap|állapot) 
alapállás (fn, alap|állás) 
alapanyag (fn, alap|anyag) 
alapanyagár 
alapanyag-ellátás 
alapanyag-előkészítés 
alapanyag-feldolgozás 
alapanyaghiány (fn, alap|anyag|hiány) 
alapanyagigény (fn, alap|anyag|igény) 
alapanyagimport (alap|anyag|import) 
alapanyagipar (fn, alap|anyag|ipar) 
alapanyag-termelés (alap|anyag|-termelés) 
alapanyagú (mn) 
alapanyaggyártás (alap|anyag|gyártás) 
alapanyaggyártó iparágak 
alapár (fn, alap|ár) 



alapáramkör (fn, alap|áram|kör) 
alapárok (fn, alap|árok) 
alapbeállítás 
alapbefektetés (alap|befektetés) 
alapbér (fn, alap|bér) 
alapbér korrekció 
alapbéremelés (fn, alap|bér|emelés) 
alapberuházás (fn, alap|beruházás) 
alapbetegség (fn, alap|betegség) 
alapcsomag 
alapdallam 
alapdíj (fn, alap|díj) 
alapdokumentum (fn, alap|dokumentum) 
alapegység (fn, alap|egység) 
alapél (fn) 
alapelem (fn, alap|elem) 
alapellátás (fn, alap|ellátás) 
alapelv (fn, alap|elv) 
alapépítmény (fn, alap|építmény) 
alapérték (fn, alap|érték) 
alapértelmezés (fn, alap|értelmezés) 
alapértelmezett 
alapértelmezett könyvtár 
alapérzés (fn, alap|érzés) 
alapeset (fn, alap|eset) 
alapeszme (fn, alap|eszme) 
alapfal (fn, alap|fal) 
alapfeladat (fn, alap|feladat) 
alapfelszereltség (fn) 
alapfeltétel (fn, alap|feltétel) 
alapfeltevés 
alapfizetés (fn, alap|fizetés) 
alapfogalom (fn, alap|fogalom) 
alapfok (fn, alap|fok) 
alapfokú (mn) 
alapfokú ismeretek 
alapfokú képzés 
alapfokú nyelvvizsga 
alapforma (fn, alap|forma) 
alapforma (mn, alap|forma) 
alapfunkció 
alapfüggvény 
alapgondolat (fn, alap|gondolat) 
alaphalmaz 
alaphang (fn, alap|hang) 
alaphangmagasság 
alaphangsor (alap|hangsor) 
alaphangulat 
alaphangvétel 
alaphangzat (alap|hangzat) 
alaphegység (fn, alap|hegység) 
alaphelyzet (fn, alap|helyzet) 
alaphipotézis 
alaphitel 
alapigazság (fn, alap|igazság) 
alapige (fn, alap|ige) 
alapilletmény (fn, alap|illetmény) 



alapilletmény-emelés 
alápincéz 
alapinformáció 
alapintézmény (fn, alap|intézmény) 
alapiskola (fn, alap|iskola) 
alapismeret (fn, alap|ismeret) 
alapismérv 
alapít (ige) 
alapítás (fn) 
alapítási (mn) 
alapítású (mn) 
alapíthat (ige) 
alapító (mn) 
alapító okirat 
alapító tag 
alapítói (mn) 
alapítólevél (fn, alapító|levél) 
alapítvány (fn) 
alapítványi (mn) 
alapítványtevő (fn, alapítvány|tevő) 
alapíz 
alapjában véve 
alapján 
alapjárat (fn, alap|járat) 
alapjárat-beállítás (alap|járat|-beállítás) 
alapjelenség 
alapjelentés (fn, alap|jelentés) 
alapjellemvonás (alap|jellem|vonás) 
alapjellemző 
alapjog (fn, alap|jog) 
alapjogi biztos 
alapjövedelem (fn, alap|jövedelem) 
alapkamat (fn, alap|kamat) 
alapkamatláb (fn, alap|kamat|láb) 
alapkategória 
alapképzés (fn, alap|képzés) 
alapképzési (mn) 
alapkérdés (fn, alap|kérdés) 
alapkereset (fn, alap|kereset) 
alapkészség 
alapkezelő (fn, alap|kezelő) 
alapkiképzés (fn, alap|kiképzés) 
alapkoncepció (fn, alap|koncepció) 
alapkonfliktus 
alapkonstrukció 
alapkő (fn, alap|kő) 
alapkőletétel (fn, alap|kő|letétel) 
alapköltségek 
alapköltségvetés (alap|költség|vetés) 
alapkőszentelés 
alapkövetelmény (fn, alap|követelmény) 
alapkőzet (fn, alap|kőzet) 
alapkutatás (fn, alap|kutatás) 
alaplap (fn, alap|lap) 
alaplapcsere 
alaplapgyártó 
alaplogika 



alapmázolt 
alapmemória 
alapmennyiség (fn, alap|mennyiség) 
alapmodell 
alapmotívum 
alapmunkabér (fn, alap|munka|bér) 
alapmű (fn, alap|mű) 
alapműszer (fn, alap|műszer) 
alapművelet (fn, alap|művelet) 
alapműveltség (fn, alap|műveltség) 
alapműveltségi (mn) 
alapnyelv (fn, alap|nyelv) 
alapnyelvcsalád 
alapnyelvelmélet 
alapnyelvi 
alapnyelvi alak 
alapnyelvi eredetű 
alápockol 
alapokmány (fn, alap|okmány) 
alapon 
alapos (mn) 
alapos tudású 
alaposabban (hsz) 
alaposan (hsz) 
alaposság (fn) 
alapoz (ige) 
alapozás (fn) 
alapozhat (ige) 
alapozó (foly mn in) 
alapozó tantárgy 
alapozód (ige) 
alapozófesték 
alapozókrém 
alapozóréteg 
alapösszeg (fn, alap|összeg) 
alapötlet (fn, alap|ötlet) 
alappálya 
alappillér (fn, alap|pillér) 
alappont (fn, alap|pont) 
alapprobléma (fn, alap|probléma) 
alapprofil (fn, alap|profil) 
alapprogram (fn, alap|program) 
alaprajz (fn, alap|rajz) 
alaprajzkészítés 
alaprajzú (mn) 
alaprész (fn, alap|rész) 
alapréteg 
alapszabadság (fn, alap|szabadság) 
alapszabály (fn, alap|szabály) 
alapszabály szerinti 
alapszabály-ellenes (alap|szabály|-ellenes) 
alapszabály-módosítás (alap|szabály|-módosítás) 
alapszabályszerű (mn) 
alapszabály-tervezet 
alapszabályzat (fn, alap|szabályzat) 
alapszakasz (fn, alap|szakasz) 
alapszám (fn, alap|szám) 



alapszempont (fn, alap|szempont) 
alapszerv (fn, alap|szerv) 
alapszervezet (fn, alap|szervezet) 
alapszerződés (fn, alap|szerződés) 
alapszik (fn) 
alapszik (ige) 
alapszín (fn, alap|szín) 
alapszint (fn, alap|szint) 
alapszintű 
alapszó (fn, alap|szó) 
alapszó (foly mn in, alap|szó) 
alapszófaj 
alapszoftver (fn, alap|szoftver) 
alapszókincs (fn, alap|szó|kincs) 
alapszolgáltatás (fn, alap|szolgáltatás) 
alapszórend 
alapszöveg 
alapszövet (fn, alap|szövet) 
alapszövetanyag (alap|szövet|anyag) 
alaptag 
alaptalan (mn) 
alaptalanul (hsz) 
alaptanterv (fn, alap|tan|terv) 
alaptarifa (fn, alap|tarifa) 
alaptartozék 
alaptérkép (fn, alap|térkép) 
alaptermészet (fn, alap|természet) 
alapterület (fn, alap|terület) 
alapterületű (mn) 
alaptétel (fn, alap|tétel) 
alaptevékenység (fn, alap|tevékenység) 
alaptézis 
alaptípus (fn, alap|típus) 
alaptónus 
alaptőke (fn, alap|tőke) 
alaptőke-emelés 
alaptőkéjű (mn) 
alaptőkenagyság 
alaptőke-részesedés 
alaptörvény (fn, alap|törvény) 
alaptörvény-ellenes 
alapú (mn) 
alapul (ige) 
alapul vesz 
alapul vett 
alapul véve 
alapulhat (ige) 
alapulvétel (fn) 
alapváltozat 
alapvám (fn, alap|vám) 
alapverzió 
alapvetés (fn) 
alapvető (fn) 
alapvető (foly mn in) 
alapvető (mn) 
alapvető cél 
alapvető jelentőségű 



alapvető jog 
alapvetően (hsz) 
alapvizsga (fn, alap|vizsga) 
alapvizsgázik (ige) 
alapvonal (fn, alap|vonal) 
alapvonalon túl 
alapvonás (fn, alap|vonás) 
alapzaj (fn, alap|zaj) 
alapzat (fn) 
álarc (fn, ál|arc) 
álarcos (fn) 
álarcos (mn) 
álarcos rabló 
álarcosbál (fn, ál|arcos|bál) 
alárendel (ige) 
alárendelés (fn) 
alárendelő (foly mn in) 
alárendelő kötőszó 
alárendelő mondat 
alárendelő összetétel 
alárendelő összetett mondat 
alárendelő viszony 
alárendelődik 
alárendelt (bef mn in) 
alárendelt (mn) 
alárendelt mondat 
alárendelt mondatos 
alárendeltség (fn) 
alarm (fn) 
alarmíroz (ige) 
alássan (hsz) 
alászalad (ige) 
alászáll (ige) 
alászánt (ige) 
Alaszka (tnév) 
alaszkai (mn) 
alaszkai pionír 
Alaszkai-félsziget 
alászolgája (fn) 
alászolgája (msz) 
alászplajbász 
alat (ige) 
alátámaszt (ige) 
alátámasztás (fn) 
alátekint (ige) 
alátesz (ige) 
alátét (fn) 
alátétgyűrű (alátét|gyűrű) 
alátétkarika (alátét|karika) 
alátétlemez (fn, alátét|lemez) 
alátevés 
alatt (nu) 
alatta (hsz) 
alatta levő 
alatta marad 
alatta van 
alattas 



alatti (mn) 
alattomban (hsz) 
alattomos (mn) 
alattomos rajtaütés 
alattomosan (hsz) 
alattomoskodik (ige) 
alattomosság (fn) 
alattos 
alattság 
alattunk levő 
alattvaló (fn) 
alattvalói (mn) 
alávaló (mn) 
alávalóság (fn) 
aláver 
alávet (ige) 
alávetettség (fn) 
alavita 
aláz (ige) 
alázás 
alázat (fn) 
alázat (ige) 
alázatos (mn) 
alázatosan (hsz) 
alázatoskodik (ige) 
alázkodik (ige) 
alázuhan (ige) 
álbajusz (fn, ál|bajusz) 
albán (mn) 
Albán Köztársaság 
Albán-Alpok 
Albánia (tnév) 
albániai (mn) 
albánság (fn) 
álbarát (fn, ál|barát) 
albatrosz (fn) 
albedó 
albérlet (fn, al|bérlet) 
albérletbe ad 
albérletbe adás 
albérleti (mn) 
albérleti szoba 
albérlő (fn) 
albérlő diák 
albérlőtárs 
Albert (tnév) 
Albin 
albinizmus (fn) 
albínó (fn) 
albínó (mn) 
Albion 
albíró (fn, al|bíró) 
albizottmány (fn) 
albizottság (fn, al|bizottság) 
álbogyó (fn) 
álboltozat (fn) 
álborda (fn, ál|borda) 



álbölcsesség (fn, ál|bölcsesség) 
Albrecht (tnév) 
album (fn) 
album alakú 
albumin (fn) 
albumlap 
albumtrilógia 
álbuzgalom (fn, ál|buzgalom) 
álca (fn) 
Alcatel 
Alcatraz (tnév) 
álcáz (ige) 
álcázás (fn) 
álcázószín 
alcím (fn, al|cím) 
alcsalád (fn) 
Alcsi-Holt-Tisza (Alcsi|-Holt|-Tisza) 
alcsi-holt-tiszai 
alcsoport (fn) 
áld (ige) 
áldás (fn) 
áldását adja 
áldásos (mn) 
áldassék 
áldatlan (mn) 
áldatlan állapot 
aldehid (fn) 
áldemokrácia (fn) 
áldó (foly mn in) 
áldó (mn) 
áldó nap 
áldóját 
áldomás (fn) 
áldomásivás 
áldott (bef mn in) 
áldott (mn) 
áldott állapot 
áldott állapotban van 
áldott állapotú 
áldott emlékű 
áldott jó ember 
áldoz (ige) 
áldozár (fn) 
áldozás (fn) 
áldozat (fn) 
áldozat (ige) 
áldozatbemutatás (fn) 
áldozathozatal (fn, áldozat|hozatal) 
áldozati (mn) 
áldozati állat 
áldozatkész (mn, áldozat|kész) 
áldozatkészség (fn, áldozat|készség) 
áldozatos (mn) 
áldozatot hoz 
áldozatot vállal 
áldozatra kész 
áldozatra szánt 



áldozatul esik 
áldozatvállalás (fn, áldozat|vállalás) 
áldozatvállaló (foly mn in, áldozat|vállaló) 
áldozatvédelmi (mn) 
áldozik (ige) 
áldozó (fn) 
áldozó (foly mn in) 
áldozó (mn) 
áldozócsütörtök (fn, áldozó|csütörtök) 
áldozópap (fn, áldozó|pap) 
áldozta (fn) 
áldoztat (ige) 
AlDS-kutatás 
Al-Duna (fn, Al|-Duna) 
alea iacta est 
alegység (fn) 
Alekszandr (tnév) 
Alekszej (tnév) 
alél (ige) 
alelnök (fn, al|elnök) 
alelnöki (mn) 
alelnökjelölt (fn, alelnök|jelölt) 
alélt (bef mn in) 
alélt (mn) 
alépítmény (fn) 
álérv (fn, ál|érv) 
Aleut-szigetek 
Alex 
Alexander (tnév) 
Alexandra (tnév) 
Alexandria (tnév) 
alexandriai (mn) 
alexandrin (fn) 
alexandrinus (fn) 
Alexandrosz 
alezredes (fn, al|ezredes) 
alfa (fn) 
Alfa Romeo 
alfa-amiláz 
alfabetikus (mn) 
alfabetikus rendben 
alfabétum (fn) 
alfa-bomlás 
alfafű (alfa|fű) 
alfahím 
alfaj (fn) 
alfa-részecske (z-részecske) 
alfa-sugár (α-sugár, alfa|-sugár) 
alfa-sugárzás 
alfától ómegáig 
alfejezet (fn) 
alfél (fn) 
alfele valakinek 
Alfonz (tnév) 
álforradalmi (mn) 
alföld (fn) 
alföldi (mn) 



alföldi racka 
alföldi racka juh 
alföldi táj 
alföldies jellegű 
Alfréd (tnév) 
alga (fn) 
algairtó szer 
algaliszt (alga|liszt) 
algásodás 
algebra (fn) 
algebra szakos tanár 
algebra tantárgy 
algebrai egyenlet 
algebrai kifejezés 
algebrakönyv (fn, algebra|könyv) 
algebraóra (algebra|óra) 
algebratanár (algebra|tanár) 
algebrista 
Algéria (tnév) 
algériai (mn) 
Algériai Demokratikus Népi Köztársaság 
Algériai Szultánság 
algimnázium (fn) 
Algír (tnév) 
Algol nyelv 
Algopyrin (tnév) 
algoritmikus 
algoritmizál 
algoritmus (fn) 
alhadnagy (fn) 
álhaj (fn) 
alhálózat 
Alhambra (tnév) 
alhas (fn) 
alhat (ige) 
alhatnék (fn) 
álhazafi (fn) 
álhazafiság 
álhernyó (fn) 
álhír (fn) 
álhírlapíró 
álhős 
Ali (tnév) 
Ali baba 
Ali basa 
alias (msz) 
alibi (fn) 
alibi foglalkozás 
alifás (fn) 
alifás (mn) 
alifás vegyület 
alig (hsz) 
alig ismert 
alig ismert terület 
alig vagy egyáltalán nem 
alig-alig 
aligátor (fn) 



aligátorteknős 
aligazgató (fn) 
áligazság (fn) 
aligha (hsz) 
alighanem (hsz) 
alighanem csak 
Alighieri 
alighogy (hsz) 
álikerszó 
alimentáció (fn) 
alimentál (ige) 
alispán (fn) 
alít (ige) 
Aliz (tnév) 
alizarin (fn) 
alj (fn) 
alja (fn) 
alja búza 
alja ember 
alja gabona 
alja nép 
aljas (mn) 
aljas hazug 
aljasít (ige) 
aljaskodik (ige) 
aljasodik (ige) 
aljasság (fn) 
aljasul (ige) 
aljaz (ige) 
aljazat (fn) 
aljazat (ige) 
aljdeszka (alj|deszka) 
aljegyző (fn) 
aljfű 
alji (mn) 
aljlevél (fn, alj|levél) 
aljnövényzet (fn, alj|növényzet) 
aljú 
aljzat (fn) 
aljzatbeton 
Alkaiosz 
alkaioszi sor 
alkaioszi strófa 
alkáli (mn) 
alkáliák 
alkálifémek 
alkáliföldfémek 
alkáliföldpátok 
alkálikőzetek 
alkalikus (mn) 
alkalikus vegyület 
alkalmanként (hsz) 
alkalmas (mn) 
alkalmasint (hsz) 
alkalmasság (fn) 
alkalmassági (mn) 
alkalmassági vizsgálat 



alkalmat ad 
alkalmatlan (mn) 
alkalmatlankodik (ige) 
alkalmatlanság (fn) 
alkalmatos (fn) 
alkalmatos (mn) 
alkalmatosság (fn) 
alkalmaz (ige) 
alkalmazás (fn) 
alkalmazás adatbázisa 
alkalmazásbolt 
alkalmazásfejlesztők 
alkalmazási (mn) 
alkalmazási terület 
alkalmazásintegráció (fn, alkalamzás|integráció) 
alkalmazások telepítése 
alkalmazásspecifikus 
alkalmazástechnika (fn, alkalmazás|technika) 
alkalmazásszintű 
alkalmazásszolgáltatás 
alkalmazhat (ige) 
alkalmazhatóság (fn) 
alkalmazkodás (fn) 
alkalmazkodási (mn) 
alkalmazkodik (ige) 
alkalmazkodni tudás 
alkalmazkodó 
alkalmazkodóképesség (fn) 
alkalmazó (fn) 
alkalmazó (foly mn in) 
alkalmazó (mn) 
alkalmazói (mn) 
alkalmazói szoftver 
alkalmazott (bef mn in) 
alkalmazott (fn) 
alkalmazott (mn) 
alkalmazott grafikus 
alkalmazott kutatás 
alkalmazott matematika 
alkalmazott nyelvészet 
alkalmazott tudományok 
alkalmazotti (mn) 
alkalmaztatás (fn) 
alkalmi (mn) 
alkalmi áru 
alkalmi árus 
alkalmi munkás 
alkalmi vásárló 
alkalmi vers 
alkalmilag (hsz) 
alkaloid (fn) 
alkaloida (fn) 
alkaloidtartalom 
alkalom (fn) 
alkalom szülte 
alkalomadtán (hsz) 
alkalomhoz illő 



alkalommal 
alkalomra szóló 
alkalomszerű (mn) 
alkalomszerűen (hsz) 
alkán 
alkancellár (fn) 
alkar (fn) 
alkarcsont (fn, al|kar|csont) 
alkartörés (fn, al|kar|törés) 
alkat (fn) 
alkategória 
alkati (mn) 
alkati sajátság 
alkatilag (hsz) 
alkatrész (fn) 
alkatrészcsere (fn, alkatrész|csere) 
alkatrészellátás (fn, alkatrész|ellátás) 
alkatrészgyártás (fn, alkatrész|gyártás) 
alkatrészhiány (fn, alkatrész|hiány) 
alkatrész-kereskedelem 
alkatrész-kereskedelmi vállalat 
alkatrész-nagykereskedelem 
alkatrész-nyilvántartás 
alkatrész-utánpótlás (alkatrész|-utánpótlás) 
alkatú (mn) 
alkén 
alkérdés 
alkil 
alkilcsoport 
alkímia (fn) 
alkimista (fn) 
alkincsoport 
alkirály (fn, al|király) 
alkohol (fn) 
alkoholbázisú 
alkoholbeteg (fn, alkohol|beteg) 
alkoholcsempész (fn, alkohol|csempész) 
alkoholellenes (mn, alkohol|ellenes) 
alkoholelvonó (foly mn in, alkohol|elvonó) 
alkoholelvonó (mn, alkohol|elvonó) 
alkoholelvonó kúra 
alkoholfogyasztás (fn, alkohol|fogyasztás) 
alkoholfüggő 
alkoholhőmérő (alkohol|hő|mérő) 
alkoholista (fn) 
alkoholizál (ige) 
alkoholizmus (fn, alkohol|izmus) 
alkoholmentes (mn, alkohol|mentes) 
alkoholmentes sör 
alkoholmérgezés (fn, alkohol|mérgezés) 
alkoholos (mn) 
alkoholos befolyásoltság 
alkoholos erjedés 
alkoholos hőmérő 
alkoholpróba (alkohol|próba) 
alkoholszagú (mn, alkohol|szagú) 
alkoholszonda (fn, alkohol|szonda) 



alkoholtartalmú (mn) 
alkoholtartalom (fn, alkohol|tartalom) 
alkoholtermék 
alkoholtilalom (fn, alkohol|tilalom) 
alkony (fn) 
alkonyat (fn) 
alkonyati (mn) 
alkonyattájt (alkonytájt, hsz) 
alkonycsillag (alkony|csillag) 
alkonyfény (fn, alkony|fény) 
alkonyi (mn) 
alkonyodik (ige) 
alkonyodófélben 
alkonypír (fn, alkony|pír) 
alkonytájt (alkonyattájt, hsz) 
alkonyul (ige) 
alkonyulat (fn) 
alkonyulófélben 
alkormányzó (fn) 
alkot (ige) 
alkotás (fn) 
alkotáslélektan 
alkotásvágy (fn, alkotás|vágy) 
alkothat (ige) 
alkotmány (fn) 
Alkotmány (tnév) 
alkotmánybíró (fn, alkotmány|bíró) 
alkotmánybíró (foly mn in, alkotmány|bíró) 
Alkotmánybíróság 
alkotmánybíróság (fn, alkotmány|bíróság) 
alkotmánybírósági (mn) 
alkotmánybiztosíték (alkotmány|biztosíték) 
alkotmányellenes (mn) 
alkotmányellenesen (hsz) 
alkotmányellenesség (fn) 
alkotmány-előkészítő bizottság 
alkotmányértelmezés (fn, alkotmány|értelmezés) 
alkotmányjog (fn, alkotmány|jog) 
alkotmányjogász (fn, alkotmány|jogász) 
alkotmányjogi (mn) 
alkotmánykoncepció (fn, alkotmány|koncepció) 
alkotmánylevél (fn, alkotmány|levél) 
alkotmánymódosítás (fn, alkotmány|módosítás) 
alkotmánymódosítási (mn) 
alkotmánymódosító javaslat 
alkotmányos (mn) 
alkotmányos állam 
alkotmányos demokrácia 
alkotmányos eljárásmód 
alkotmányos királyság 
alkotmányos monarchia 
alkotmányos rendszer 
alkotmányos vétó 
alkotmányosan (hsz) 
alkotmányosdi 
alkotmányosság (fn) 
alkotmányossági (mn) 



alkotmányoz 
alkotmányozás (fn) 
alkotmányozási (mn) 
alkotmányozó (foly mn in) 
alkotmányozó (mn) 
alkotmányozó nemzetgyűlés 
alkotmányreform (fn, alkotmány|reform) 
alkotmánysértés (fn, alkotmány|sértés) 
alkotmánysértő (fn, alkotmány|sértő) 
alkotmánytan (fn, alkotmány|tan) 
alkotmánytanács 
alkotmánytervezet (fn, alkotmány|tervezet) 
alkotmánytörténet (fn, alkotmány|történet) 
alkotmányügyi (mn) 
alkotmányügyi bizottság 
alkotni vágyás 
alkotni vágyó 
alkotó (mn) 
alkotó elme 
alkotó ember 
alkotó jellegű 
alkotó kedvében van 
alkotó képzelet 
alkotó korszak 
alkotó módszer 
alkotó művész 
alkotó művészet 
alkotó szellem 
alkotó szellemű 
alkotóelem (fn, alkotó|elem) 
alkotóerő (fn, alkotó|erő) 
alkotófolyamat 
alkotóház (fn, alkotó|ház) 
alkotói (mn) 
alkotói folyamat 
alkotóiroda-rendszer 
alkotókedv (fn, alkotó|kedv) 
alkotóképes (mn, alkotó|képes) 
alkotóképesség (fn, alkotó|képesség) 
alkotókészség 
alkotómunka (fn, alkotó|munka) 
alkotóműhely (fn, alkotó|műhely) 
alkotóművész (fn, alkotó|művész) 
alkotónap (fn, alkotó|nap) 
alkotóperiódus 
alkotórész (fn, alkotó|rész) 
alkotószabadság (fn, alkotó|szabadság) 
alkotószerkesztő 
alkotótábor (fn, alkotó|tábor) 
alkotótárs (fn, alkotó|társ) 
alkotótevékenység (fn, alkotó|tevékenység) 
alkotta 
alkóv (fn) 
alkönyvtár (fn) 
alkörmös (fn) 
alközpont (fn, al|központ) 
alku (fn) 



alku szerinti 
alkuba bocsátkozik 
alkudik (ige) 
alkudozás (fn) 
alkudozik (ige) 
alkufolyamat (fn, alku|folyamat) 
alkukészség 
alkukötés (fn, alku|kötés) 
álkulcs (fn) 
alkupozíció (fn, alku|pozíció) 
alkusz (fn) 
alkuszcég 
alkuszdíj (fn, alkusz|díj) 
alkuszik (fn) 
alkuszik (ige) 
alkuvás (fn) 
alkuvó 
áll (fn) 
áll (ige) 
all right 
áll vagy bukik 
áll. (röv) 
álláb (fn) 
állábas egysejtű 
álladalom (fn) 
álladék (fn) 
álladzó (fn) 
állag (fn) 
állagfenntartás (fn, állag|fenntartás) 
állagmegóvás (fn, állag|megóvás) 
állagmegóvási (mn) 
állagú (mn) 
Allah (tnév) 
állam (fn) 
állam elleni bűncselekmény 
államadósság (fn, állam|adósság) 
Államadósság-kezelő Központ (tnév) 
államadósság-papír 
államalakulat (fn, állam|alakulat) 
államalapítás (fn, állam|alapítás) 
államalapító (fn, állam|alapító) 
államalkotó (fn, állam|alkotó) 
államalkotó (foly mn in, állam|alkotó) 
államalkotó (mn, állam|alkotó) 
államalkotó képesség 
államalkotó nemzet 
államalkotó rovar 
államapparátus (fn, állam|apparátus) 
állambeli (mn) 
államberendezés (fn, állam|berendezés) 
állambevétel (állam|bevétel) 
állambiztonság (fn, állam|biztonság) 
állambiztonsági (mn) 
állambiztonsági szervek 
állambiztonsági szolgálat 
állambölcselet (fn, állam|bölcselet) 
államcentrikus (mn) 



államcímer (fn, állam|címer) 
államcsíny (fn, állam|csíny) 
államcsőd (fn, állam|csőd) 
államegyház (fn, állam|egyház) 
államellenes (mn) 
államellenes propaganda 
államellenes tevékenység 
államellenesség (fn, állam|ellenesség) 
államelmélet (fn, állam|elmélet) 
államelnök (fn, állam|elnök) 
államelnöki (mn) 
államérdek (fn, állam|érdek) 
állameszme (fn, állam|eszme) 
állameszmény (fn, állam|eszmény) 
államfelforgató tevékenység 
államférfi (fn, állam|férfi) 
államfogház (fn, állam|fogház) 
államfogoly (fn, állam|fogoly) 
államforma (fn, állam|forma) 
államforma (mn, állam|forma) 
államforma-változás 
államfő (fn, állam|fő) 
államfői (mn) 
államfőjelölt (fn, államfő|jelölt) 
államfőválasztás (fn, államfő|választás) 
államgazdaság (fn, állam|gazdaság) 
államgazdaságtan 
államgépezet (fn, állam|gépezet) 
államhatalmi (mn) 
államhatalom (fn, állam|hatalom) 
államhatár (fn, állam|határ) 
államháztartás (fn, állam|háztartás) 
államháztartás hiánya 
államháztartási (mn) 
államháztartási deficit 
államháztartási kiadás 
államháztartási reform 
államháztartási törvény 
állami (mn) 
állami alaptérkép-sorozat 
állami alkalmazott 
állami általános iskola 
állami árszabályozás 
állami áruház 
állami bank 
állami beavatkozás 
állami befektetés 
állami befolyásszerzés 
állami bevétel 
állami biztosítás 
állami biztosító 
állami büdzsé 
állami címer 
Állami Díj 
állami díjas 
állami dotáció 
Állami Egyházügyi Hivatal (tnév) 



állami elvonás 
Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (tnév) 
Állami Földtani Intézet (tnév) 
állami garanciavállalás 
állami gazdaság 
állami gépezet 
állami gépkocsi 
állami gondozás 
állami gondozott 
állami iskola 
állami iskolahálózat 
állami korlátozás 
állami költségvetés 
állami monopólium 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (tnév) 
állami nyugdíjjogosultság 
állami ösztöndíj 
állami ösztöndíjas hely 
állami segítség 
Állami Számvevőszék 
állami szektor 
állami szintű 
állami szolgálat 
állami támogatás 
állami térképészet 
állami tulajdon 
állami tulajdonú médium 
állami újraelosztás 
állami üzem 
állami vállalat 
államigazgatás (fn, állam|igazgatás) 
államigazgatási (mn) 
államigazgatási feladat 
államigazgatási szervek 
államigazgatási térkép 
államilag (hsz) 
államilag elismert 
államilag finanszírozott hely 
államiság (fn) 
államjelzés (állam|jelzés) 
államjog (fn, állam|jog) 
államkapitalista (fn) 
államkapitalista (mn) 
államkapitalizmus (fn, állam|kapitalizmus) 
államkassza (fn, állam|kassza) 
államkincstár (fn, állam|kincstár) 
államkölcsön (fn, állam|kölcsön) 
államkölcsönkötvény (állam|kölcsönkötvény) 
államköltség (fn, állam|költség) 
államkötvény (fn, állam|kötvény) 
államkötvény-tulajdonosok 
államközi (mn, állam|közi) 
államközi egyezmény 
államközi együttműködés 
államközi szervezet 
államközi szerződés 
államközösség 



államminiszter (fn, állam|miniszter) 
államminiszterség 
állammonopolista (fn) 
állammonopólium (állam|monopólium) 
államnemzet 
államnyelv (fn, állam|nyelv) 
államokbeli (mn) 
államosít (ige) 
államosítás (fn) 
államosított üzem 
államot alkotó 
állampapír (fn, állam|papír) 
állampapír-állomány 
állampapírhozam 
állampapír-kibocsátás 
állampapírpiac (fn, állampapír|piac) 
állampapír-piaci 
állampárt (fn, állam|párt) 
állampárti (mn) 
állampénztár (fn, állam|pénztár) 
állampolgár (fn, állam|polgár) 
állampolgári (mn) 
állampolgári egyenlőség 
állampolgári jog 
állampolgári jogok biztosa 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa 
állampolgárság (fn, állam|polgárság) 
állampolgárság nélküli 
állampolgársági (mn) 
állampolgárságú (mn) 
államreform 
államregény (fn, állam|regény) 
államrend (fn, állam|rend) 
államrendészet (fn, állam|rendészet) 
államrendőrség (fn, állam|rendőrség) 
államrendszer (fn, állam|rendszer) 
államsegély 
államsorsjáték (állam|sorsjáték) 
államsorsjegy (állam|sorsjegy) 
államszámvitel (fn, állam|számvitel) 
államszervezet (fn, állam|szervezet) 
államszerződés (fn, állam|szerződés) 
államszocialista (mn) 
államszocializmus (fn, állam|szocializmus) 
államszövetség (fn, állam|szövetség) 
államtan 
államtanács (fn, állam|tanács) 
államtípus (fn, állam|típus) 
államtitkár (fn, állam|titkár) 
államtitkár asszony 
államtitkár úr 
államtitkár-helyettes (államtitkár|-helyettes) 
államtitkári (mn) 
államtitkárság (fn, állam|titkárság) 
államtitok (fn, állam|titok) 
államtitoksértés (fn, állam|titoksértés) 
államtudomány (fn, állam|tudomány) 



államügy (fn, állam|ügy) 
államügyek 
államügyész (fn, állam|ügyész) 
államügyészség (fn, állam|ügyészség) 
államvagyon (fn, állam|vagyon) 
államvallás (fn, állam|vallás) 
államvasút (fn, állam|vasút) 
államvasutak 
államvédelem (fn, állam|védelem) 
államvédelmi (mn) 
Államvédelmi Hatóság (tnév) 
Államvédelmi Osztály (tnév) 
államvezetés (fn, állam|vezetés) 
államvizsga (fn, állam|vizsga) 
államvizsga-bizottság 
államvizsgázik (ige) 
állandó (beálló mn in) 
állandó (fn) 
állandó (mn) 
állandó bizottság 
állandó hadsereg 
állandó határozó 
állandó helyettes 
állandó lakás 
állandó lakcím 
állandó lakhely 
állandó lakos 
állandó szereplő 
állandó terhelés 
állandó ügyfélkör 
állandó vevő 
állandóan (hsz) 
állandóság (fn) 
állandósít (ige) 
állandósul (ige) 
állandósult állapot 
állandósult szókapcsolat 
állani (állni) 
állapít (ige) 
állapíthat (ige) 
állapodik (ige) 
állapot (fn) 
állapotábra (fn, állapot|ábra) 
állapotdiagram 
állapotellenőrés 
állapotfelmérés (fn, állapot|felmérés) 
állapotfrissítés 
állapotfüggvény 
állapothatározó (fn, állapot|határozó) 
állapothatározó (foly mn in, állapot|határozó) 
állapothatározói mellékmondat 
állapothatározó-rag 
állapothatározó-szó 
állapotjelző (fn, állapot|jelző) 
állapotmegóvás 
állapotos (fn) 
állapotos (mn) 



állapotos nő 
állapotromlás 
állapotú (mn) 
állapotváltozás (fn, állapot|változás) 
állás (fn) 
állás nélkül van 
állás nélküli tanár 
állásába kerül 
állásajánlat (fn, állás|ajánlat) 
állásba jutás 
állásbörze (fn, állás|börze) 
álláscsere (állás|csere) 
állásdeszka (állás|deszka) 
állásfa (állás|fa) 
állásféltés 
állásfoglalás (fn, állás|foglalás) 
állásháború (állás|háború) 
álláshalmozás (fn, állás|halmozás) 
álláshalmozó (foly mn in) 
állásharc (fn, állás|harc) 
álláshely (fn, állás|hely) 
álláshirdetés (fn, állás|hirdetés) 
állásidő (fn, állás|idő) 
álláskeresés 
álláskereső (fn, állás|kereső) 
álláskereső (foly mn in, állás|kereső) 
álláskínálat (fn, állás|kínálat) 
állásközvetítő (fn, állás|közvetítő) 
állásközvetítő (foly mn in, állás|közvetítő) 
állásközvetítő iroda 
álláslehetőség (fn, állás|lehetőség) 
állásnélküli (fn) 
állásnélküliség 
álláspályázat 
álláspénz (fn, állás|pénz) 
álláspiac 
álláspont (fn, állás|pont) 
állásportál 
állást foglal 
állást kereső 
állást szerez 
állástalan (mn) 
állástalan diplomás 
állású (mn) 
állásvesztés (fn, állás|vesztés) 
állásvesztés (mn, állás|vesztés) 
állat (ige) 
állat alakú 
állat- és növénytan 
állat formájú 
állatalak (fn, állat|alak) 
állatállomány (fn, állat|állomány) 
állatápoló (fn, állat|ápoló) 
állatbarát (fn, állat|barát) 
állatbehozatal (állat|behozatal) 
állatbetegség (fn, állat|betegség) 
állatbiológia (állat|biológia) 



állatbiztosítás (fn, állat|biztosítás) 
állatboncolás (fn, állat|boncolás) 
állatbonctan (fn, állat|bonctan) 
állatbőr (fn, állat|bőr) 
állatcsalád (fn, állat|család) 
állatcsont 
állatcsoport 
állategészségügy (fn, állat|egészségügy) 
állategészségügyi (mn) 
állat-egészségügyi (mn) 
állat-egészségügyi szolgálat 
állatélettan (fn, állat|élettan) 
állateltartó képesség 
állateposz (állat|eposz) 
állatetető (fn, állat|etető) 
állatfaj (fn, állat|faj) 
állatfajta (fn, állat|fajta) 
állatfajta (mn, állat|fajta) 
állatfestmény 
állatfestő (állat|festő) 
állatfigura (fn, állat|figura) 
állatforma (fn, állat|forma) 
állatforma (mn, állat|forma) 
állatföldrajz (állat|földrajz) 
állatgondozó (fn, állat|gondozó) 
állatgondozó (foly mn in, állat|gondozó) 
állatgyógyászat (fn, állat|gyógyászat) 
állatgyógyászati (mn) 
állathang (fn, állat|hang) 
állathatározó (állat|határozó) 
állatház (fn, állat|ház) 
állathigiénia (fn, állat|higiénia) 
állathívogató (állat|hívogató) 
állathívogató szó 
állati (mn) 
állati eredetű 
állati erővel vont jármű 
állati fehérje 
állati hang 
állati ösztön 
állati szén 
állatias (mn) 
állatiasság (fn) 
állatidomár (fn, állat|idomár) 
állatidomítás (fn) 
állatismeret (fn, állat|ismeret) 
allativus (fn) 
állatka (fn) 
állatkategória 
állatkedvelés 
állatkép (fn, állat|kép) 
állatkereskedés (fn, állat|kereskedés) 
állatkert (fn, állat|kert) 
állatkerti (mn) 
állatkínzás (fn, állat|kínzás) 
állatkísérlet (fn, állat|kísérlet) 
állatkitömő 



állatkórház (fn, állat|kórház) 
állatkölyök (fn, állat|kölyök) 
állatkör (fn, állat|kör) 
állatlélektan (fn, állat|lélektan) 
állatmaszk 
állatmenhely (fn, állat|menhely) 
állatmese (fn, állat|mese) 
állatnem 
állatnév (fn, állat|név) 
állatok etetése 
állatóriás (fn, állat|óriás) 
állatország (fn) 
állatorvos (fn, állat|orvos) 
állatorvos (mn, állat|orvos) 
állatorvosi (mn) 
állatorvosi főiskola 
állatorvosi ló 
állatorvostan (fn, állat|orvos|tan) 
állatorvostan-hallgató (állat|orvos|tan|-hallgató) 
állatorvos-tudomány 
Állatorvos-tudományi Egyetem 
állatotthon (fn, állat|otthon) 
állatóvoda (fn, állat|óvoda) 
állatökológia (fn, állat|ökológia) 
állatöv (fn, állat|öv) 
állatövi jegy 
állatparadicsom (állat|paradicsom) 
állatpopuláció 
állatregény (fn, állat|regény) 
állatrend (fn, állat|rend) 
állatrendszertan (fn, állat|rendszertan) 
állatról állatra terjed 
állatról emberre terjed 
állatság (fn) 
állatsereglet (fn, állat|sereglet) 
állatszaporulat (fn, állat|szaporulat) 
állatszelídítő (fn, állat|szelídítő) 
állatszimbolika 
állattan (fn, állat|tan) 
állattanóra (állat|tan|óra) 
állattantanár (állat|tan|tanár) 
állattanulmány 
állattár (fn, állat|tár) 
állattársulás (fn) 
állattartás (fn, állat|tartás) 
állattartási (mn) 
állattartó (fn, állat|tartó) 
állattartó (foly mn in, állat|tartó) 
állattemető (fn, állat|temető) 
állattemető (foly mn in, állat|temető) 
állattenyésztés (fn, állat|tenyésztés) 
állattenyésztési (mn) 
állattenyésztő (fn, állat|tenyésztő) 
állattenyésztő (foly mn in, állat|tenyésztő) 
állattenyésztő telep 
állatterelő 
állattörzs 



állatűző (állat|űző) 
állatvásár (fn, állat|vásár) 
állatvédelem (fn, állat|védelem) 
állatvédelmi (mn) 
állatvédő (fn, állat|védő) 
állatvédő (foly mn in, állat|védő) 
állatvédő egyesület 
állatvész (fn, állat|vész) 
állatviadal (fn, állat|viadal) 
állatvilág (fn, állat|világ) 
állcsont (fn, áll|csont) 
állcsonttörés (fn, áll|csont|törés) 
állcsúcs 
álldogál (ige) 
allé (fn) 
allegória (fn) 
allegorikus (mn) 
allegorizál (ige) 
allegretto 
allegro (fn) 
allegro (hsz) 
Allegro barbaro (tnév) 
állékony (mn) 
allél 
allélgyakoriság 
allélpár 
alleluja (fn) 
alleluja (isz) 
allelujáz (allelujázik, ige) 
Allen (tnév) 
Allende 
Allende-féle (Allende|-féle) 
allergén (mn) 
allergén anyag 
allergia (fn) 
allergiamegelőzés 
allergiás (mn) 
allergiás reakció 
allergikus (mn) 
allergizál 
allergológia 
allevél (fn) 
állgödör (fn, áll|gödör) 
állhat (ige) 
állhatatlan (mn) 
állhatatlanság (fn) 
állhatatos (mn) 
állhatatosan (hsz) 
állhatatosság (fn) 
állig érő 
állít (ige) 
állítás (fn) 
állításköteles (fn, állítás|köteles) 
állításkötelezettség (állítás|kötelezettség) 
alliteráció (fn) 
alliterál (ige) 
állítgat (ige) 



állíthat (ige) 
állítható (foly mn in) 
állítható (mn) 
állítható csavar 
állítmány (fn) 
állítmány állítmánya 
állítmányi (mn) 
állítmányi mellékmondat 
állítmányi szerep 
állítmánykiegészítő (fn, állítmány|kiegészítő) 
állító (fn) 
állító (foly mn in) 
állító mondat 
állítócsavar 
állítódik 
állítóerő (állító|erő) 
állítólag (hsz) 
állítólagos (mn) 
állíttat (ige) 
állj (fn) 
állkapca (fn, áll|kapca) 
állkapocs (fn, áll|kapocs) 
állkapocscsont (fn, áll|kapocs|csont) 
állkapocscsontok 
állkapocsficam (áll|kapocs|ficam) 
állkapocsgörcs (áll|kapocs|görcs) 
állkendő (fn, áll|kendő) 
állni (állani) 
álló (fn) 
álló (foly mn in) 
álló (mn) 
álló alak 
álló betű 
álló betűs 
álló helyzet 
álló helyzetben van 
álló írás 
álló lyukú tégla 
álló óráig 
álló szedés 
álló szedésű 
állóalap (fn, álló|alap) 
állóbüfé (fn, álló|büfé) 
állócsiga (fn, álló|csiga) 
állócsillag (fn, álló|csillag) 
allódium (fn) 
állóeszköz (fn, álló|eszköz) 
állóeszköz-állomány 
állóeszközigény (álló|eszköz|igény) 
állóeszköz-leírás 
állóeszköz-nyilvántartás 
állóeszköz-nyilvántartó lap 
állófogadás (fn, álló|fogadás) 
állófogas (fn) 
állógallér (fn, álló|gallér) 
állogat (ige) 
állóháború (fn, álló|háború) 



állóharc (fn, álló|harc) 
állóházas 
állóhely (fn, álló|hely) 
állóhíd (fn, álló|híd) 
állóhullám (fn, álló|hullám) 
állóka (fn) 
allokáció 
allokál 
állókép (fn, álló|kép) 
állóképes (mn) 
állóképesség (fn, álló|képesség) 
állóképességteszt 
állólámpa (fn, álló|lámpa) 
állólétra (fn, álló|létra) 
állomány (fn) 
állomány állománya 
állományalkotó (fn, állomány|alkotó) 
állományátvitel (fn, állomány|átvitel) 
állományba vesz 
állományba vétel 
állománycsoport (fn, állomány|csoport) 
állományfeldolgozás (állomány|feldolgozás) 
állományfelvétel 
állománygyűlés (fn, állomány|gyűlés) 
állománykezelés 
állománykiegészítés (fn, állomány|kiegészítés) 
állománykiszolgáló 
állománymásolás 
állománynév 
állománynövelés 
állományon kívüli 
állományrendszer 
állományrész 
állományszabályozás 
állományú (mn) 
állomás (fn) 
állomásépület (fn, állomás|épület) 
állomásfőnök (fn, állomás|főnök) 
állomáshely (fn, állomás|hely) 
állomáskereső kondenzátor 
állomásozik (ige) 
állomásoztat (ige) 
állomásoztatás (fn) 
állomásparancsnok (fn, állomás|parancsnok) 
állomásparancsnokság (fn, állomás|parancsnokság) 
allomorf 
allomorfia 
állómotor (fn, álló|motor) 
állon vág 
állónaptár (fn, álló|naptár) 
állong (ige) 
állóóra (fn, álló|óra) 
állópolc 
állórajt (fn, álló|rajt) 
állórész (fn, álló|rész) 
állórész-tekercselő 
állótőke (fn, álló|tőke) 



állótőke-felhalmozás (állótőke|-felhalmozás) 
állótőkeképzés 
állótőke-megtérülés 
allotróp 
allotrop átalakulás 
allotrópia (fn) 
állott (bef mn in) 
állott (mn) 
állott víz 
állott vizes borogatás 
állótükör (fn, álló|tükör) 
állóvíz (fn, álló|víz) 
allövet (fn) 
allshareplay 
állszakáll (fn, áll|szakáll) 
állszíj (áll|szíj) 
állta (fn) 
álltában elaludt 
álltó (mn) 
álltó helyében 
álltok (fn, áll|tok) 
alludál (ige) 
alluviális (mn) 
alluviális eredetű 
allúvium (fn) 
allúzió (fn) 
allűr (fn) 
állvány (fn) 
állványgerenda (állvány|gerenda) 
állványoz (ige) 
állványozó (foly mn in) 
állványozómunkás 
állványzat (fn) 
alma (fn) 
alma alakú 
alma mater 
almabefőtt 
almabor (fn, alma|bor) 
almaborpárlat (alma|bor|párlat) 
almacsutka (fn, alma|csutka) 
Almádi (tnév) 
almaecet (fn, alma|ecet) 
almaexport (fn, alma|export) 
almafa (fn, alma|fa) 
almafajta (fn, alma|fajta) 
almafajta (mn, alma|fajta) 
almafélék 
álmagyar (fn) 
álmagyar (mn) 
almahéj (fn, alma|héj) 
almaillat (fn, alma|illat) 
almaillatú 
almaízű (mn, alma|ízű) 
almakompót (fn, alma|kompót) 
almalé 
almamag 
almamagház 



almamártás (alma|mártás) 
almamoly (fn, alma|moly) 
almanach (fn) 
almanachlíra (fn, almanach|líra) 
almanegyed 
almapaprika 
almapuding (alma|puding) 
almapüré (fn, alma|püré) 
almareszelő (fn, alma|reszelő) 
almárium (fn) 
almás (mn) 
almás lepény 
almás pite 
almás rétes 
almasav (fn, alma|sav) 
almásderes (fn, almás|deres) 
almásderes (mn, almás|deres) 
Almásfüzitő (tnév) 
Almás-hegység 
almáskert (fn) 
almaszedő (fn, alma|szedő) 
almaszelet 
almaszósz (alma|szósz) 
almásszürke (fn, almás|szürke) 
almásszürke (mn, almás|szürke) 
almaszüret (fn, alma|szüret) 
álmatag (mn) 
almatárolás (alma|tárolás) 
almatermés (fn, alma|termés) 
almatermésű (mn) 
Almati (tnév) 
almati-moszkvai repülőút 
álmatlan (mn) 
álmatlankodik (ige) 
álmatlanság (fn) 
almatorta 
almavirág 
almazöld (mn, alma|zöld) 
álmélkodik (ige) 
almenü 
álmennyezet (fn, ál|mennyezet) 
álmodhat (ige) 
álmodik (ige) 
álmodozás (fn) 
álmodozik (ige) 
álmos (mn) 
Álmos (tnév) 
álmos szemű 
álmosan (hsz) 
álmosít (ige) 
álmoskönyv (fn, álmos|könyv) 
álmosodik (ige) 
álmosság (fn) 
almoz (ige) 
álnaiv 
alnem (fn) 
alnémet (mn) 



álnév (fn) 
álnok (mn) 
álnok fajzat 
álnokság (fn) 
aló (msz) 
alobal 
álobjektív (mn) 
álobjektív magatartás 
aloé (fn) 
aloékivonat 
aloévirág (aloé|virág) 
alogikus (mn) 
álok (fn) 
álokoskodás (fn) 
alól (hsz) 
alól (nu) 
alóla 
alóla csúszott ki 
alóli (mn) 
alom (fn) 
álom (fn) 
álomba 
álomba merül 
álomba merülés 
álomba ringat 
álomba ringatás 
álomcsapat 
álomfejtés (fn, álom|fejtés) 
álomfejtő (fn, álom|fejtő) 
álomfejtő (foly mn in, álom|fejtő) 
álomhatár (fn, álom|határ) 
álomhozó (fn, álom|hozó) 
álomhozó (foly mn in, álom|hozó) 
álomital (álom|ital) 
álomittas (mn, álom|ittas) 
álomkép (fn, álom|kép) 
álomkór (fn, álom|kór) 
álomkórság (álom|kórság) 
álomlátás (fn, álom|látás) 
álomlátó (fn, álom|látó) 
álomlátó (foly mn in, álom|látó) 
álomlovag (fn, álom|lovag) 
álommagyarázat (fn, álom|magyarázat) 
álompár 
álompor (fn, álom|por) 
alomszalma (fn, alom|szalma) 
alomszám (alom|szám) 
álomszép (mn) 
álomszerű (mn) 
álomszövő 
álomszuszék (fn, álom|szuszék) 
álomtalan (mn) 
áloműző (álom|űző) 
álomvilág (fn, álom|világ) 
álorca (fn) 
alorvos (fn) 
alosztály (fn) 



alosztályparancsnok (alosztály|parancsnok) 
alosztályvezető (fn, alosztály|vezető) 
alosztályvezető (foly mn in, alosztály|vezető) 
álöltözet (fn) 
alpaka (fn) 
alpakaöltöny (fn, alpaka|öltöny) 
alpakka (fn) 
alpakka evőeszköz 
alpakkakanál (alpakka|kanál) 
alpári (mn) 
alpári stílusú 
alpári viselkedésű 
álpátosz (fn) 
alperes (fn) 
alperestársak 
alpesi (mn) 
alpesi éghajlat 
alpesi kövirózsa 
alpesi levegő 
alpesi liliom 
alpesi vadász 
alpi (mn) 
alpi hegységképződés 
alpinista (fn) 
alpinizmus (fn) 
Alpok (tnév) 
Alpokalja (tnév, Alpok|alja) 
alpolgármester (fn) 
alpolgármester-jelölt 
alpont (fn) 
álprobléma (fn) 
álpróféta (fn) 
alprogram (fn) 
alrend (fn) 
alrendszer (fn, alrend|szer) 
alrés (fn) 
álromantika (fn) 
alrovat (fn) 
álruha (fn) 
álság (fn) 
álságos (mn) 
alsó (fn) 
alsó (mn) 
Alsó- 
alsó ajak 
alsó állkapocs 
alsó comb 
alsó devon 
alsó fok 
alsó fokú 
alsó folyás 
alsó huzal 
alsó index 
alsó jura 
alsó kambrium 
alsó karbon 
alsó kategória 



alsó kategóriás 
alsó kréta 
alsó lábszár 
alsó nyelvállású magánhangzó 
alsó osztályos diák 
alsó papság 
alsó perm 
alsó polc 
alsó rakpart 
alsó rend 
alsó rétegek 
alsó szakasz 
alsó szekund 
alsó szint 
alsó szintű 
alsó tagozat 
alsó tagozatos 
alsó tagozatos nevelő 
Alsó Törökvész út 
Alsó Törökvész úti 
alsó triász 
alsó végtag 
Alsó-Ausztria (Alsó|-Ausztria) 
alsó-ausztriai (alsó|-ausztriai) 
alsóbb 
alsóbb fokú 
alsóbb néposztály 
alsóbb osztályos 
alsóbb rangú 
alsóbb réteg 
alsóbbrendű (mn, alsóbb|rendű) 
alsóbbrendűség (fn) 
Alsóbélatelep (tnév, Alsóbéla|telep) 
Alsó-Egyiptom 
alsóéves (mn) 
Alsó-Fehér vármegye 
alsófogás (fn, alsó|fogás) 
alsófokú (mn) 
alsófokú bíróság 
alsófokú oktatási intézmény 
alsógatya 
Alsó-Guinea 
alsóház (fn, alsó|ház) 
alsóházi (mn) 
alsóing (fn, alsó|ing) 
alsókar (fn, alsó|kar) 
alsónadrág (fn, alsó|nadrág) 
alsónemű (fn) 
alsópapság (fn, alsó|papság) 
alsórendű (mn, alsó|rendű) 
alsóruha (fn, alsó|ruha) 
alsóruházat 
alsós (fn) 
alsós (mn) 
alsós diák 
alsószárnyas (mn) 
Alsó-Szászország (Alsó|-Szászország) 



alsó-szászországi 
alsószoknya (fn, alsó|szoknya) 
alsótábla (fn, alsó|tábla) 
alsótest (fn, alsó|test) 
Alsó-Tunguzka 
alsóváros (fn, alsó|város) 
alsózik (ige) 
álszakáll (fn, ál|szakáll) 
alszár 
alszeg (fn) 
alszél (fn) 
álszemérem (fn) 
álszent (fn) 
álszent (mn) 
álszenteskedik (ige) 
álszenvedő (fn) 
álszerénység (fn) 
alszik (aluszik, ige) 
álszó (fn) 
álszövet 
alt (fn) 
alt hang 
alt hangú 
alt szólam 
ált. (röv) 
altábornagy (fn) 
Altaj (tnév) 
altáj (fn) 
Altaj hegység 
altaji (mn) 
Altaji terület 
altajisztika 
által (nu) 
által- (ik) 
általa (hsz) 
általa értesültem 
általában (hsz) 
általában véve 
altalaj (fn) 
altalaj-megmunkálás 
általános (fn) 
általános (mn) 
általános alany 
általános amnesztia 
általános bevezető 
általános cél 
általános érdek 
általános feladat 
általános felhasználó 
általános forgalmi adó 
általános hadkötelezettség 
általános használat 
általános iskola 
általános iskolai 
általános iskolai atlasz 
általános iskolai bizonyítvány 
általános iskolai nevelő 



általános iskolai tanár 
általános iskolai tanuló 
általános iskolás 
általános jellegű 
általános lemosó 
általános masina 
általános mozgósítás 
általános műveltség 
általános névmás 
általános nyelvészet 
általános orvos 
általános örökös 
általános ragozás 
általános regiszter 
általános relativitáselmélet 
általános szabály 
általános tankötelezettség 
általános tisztítószer 
általános választás 
általános választások 
általánosabban (hsz) 
általánosan (hsz) 
általánosiskola-avatás 
általánosít (ige) 
általánosítás (fn) 
általánosság (fn) 
általesik (ige) 
általi (mn) 
általjár (ige) 
általlép (ige) 
általmegy (ige) 
általút (fn) 
általvető (átalvető) 
Altamira (tnév) 
altamirai barlangrajzok 
altáró (fn) 
altat (ige) 
áltat (ige) 
altatás (fn) 
áltatás (fn) 
altató (fn) 
altató (foly mn in) 
altató (mn) 
altató hatású 
altatódal (fn, altató|dal) 
altatófű (altató|fű) 
altatóorvos (mn, altató|orvos) 
altatószer (fn, altató|szer) 
áltekintély 
altemplom (fn) 
alténekesnő (fn, alt|énekes|nő) 
altengernagy (fn) 
alter 
alteráció 
alterál (ige) 
alteregó (fn) 
álterhesség 



alterkultúra 
áltermés (fn) 
alternáció (fn) 
alternáló eljárás 
alternáns 
alternatív (mn) 
alternatív böngésző 
alternatív energia 
alternatív formák 
alternatív fűtés 
alternatív iskola 
alternatív megoldás 
alternatív megoldású 
alternatív piactér 
alternatív rendszer 
alternatív színház 
alternatív zene 
alternatíva (fn) 
alternatívák 
altest (fn) 
altesti (mn) 
altétel (fn, al|tétel) 
altfuvola 
altípus (fn) 
altiszt (fn, al|tiszt) 
altiszti kar 
altkulcs (alt|kulcs) 
áltört (fn, ál|tört) 
áltört (mn, ál|tört) 
altörzs (fn) 
altruista (fn) 
altruista (mn) 
altruisztikus 
altruizmus (fn) 
altszaxofon 
áltudomány (fn) 
áltudományos (mn) 
áltudós (fn) 
áltudós (mn) 
alu 
aludt (bef mn in) 
aludt (mn) 
aludttej (fn) 
aludva (alva) 
alufelni 
alufólia (fn) 
alufólia csomagolás 
alufóliáz 
alukál (ige) 
alul (nu) 
alul áll 
alul álló 
alul levő 
alul marad 
alul van 
alul vezérelt motor 
alulcsapó (fn) 



alulértékel (ige) 
alulexponál (ige) 
alul-felül 
alul-felül egyforma 
alulfinanszírozottság (fn) 
alulfizet (ige) 
alulfoglalkoztatottság (fn) 
aluli (mn) 
alulinformált 
alulírott (fn) 
alulírott (alulírt, mn) 
aluljáró (fn) 
aluljárórendszer (fn, aluljáró|rendszer) 
alulmarad (ige, alul|marad) 
alulmúl (ige) 
alulnézet (fn, alul|nézet) 
alulnézet (ige, alul|nézet) 
alulra 
alulreprezentált (bef mn in) 
alulreprezentált (mn) 
alulról (hsz) 
alulról jövő kezdeményezés 
alulsó (fn) 
alulsó (mn) 
alulspecifikált jelentés 
alulszabályozottság (fn) 
alultáplált (bef mn in) 
alultáplált (mn) 
alumínium (fn) 
alumínium fedlap 
alumínium főzőedény 
alumínium mosdótál 
alumínium öntözőkanna 
alumínium szerkezeti elemek 
alumíniumatom (alumínium|atom) 
alumíniumbödön (alumínium|bödön) 
alumíniumbronz öntvény 
alumíniumcella (alumínium|cella) 
alumíniumcsap (alumínium|csap) 
alumíniumcsempe (alumínium|csempe) 
alumíniumcső (fn, alumínium|cső) 
alumíniumedény (fn, alumínium|edény) 
alumíniumedény-gyártás 
alumíniumelektrolízis (alumínium|elektrolízis) 
alumíniumérc (alumínium|érc) 
alumíniumfedő (alumínium|fedő) 
alumíniumfelni 
alumíniumfólia (fn, alumínium|fólia) 
alumíniumgömb (fn, alumínium|gömb) 
alumíniumgyártás (fn, alumínium|gyártás) 
alumíniumion (alumínium|ion) 
alumíniumipar (fn, alumínium|ipar) 
alumíniumjelvény (alumínium|jelvény) 
alumíniumkanál (fn, alumínium|kanál) 
alumíniumkanna (alumínium|kanna) 
alumíniumkarosszéria (alumínium|karosszéria) 
alumíniumkasztni 



alumínium-klorid (alumínium|-klorid) 
alumíniumkohászat (fn, alumínium|kohászat) 
alumíniumkohó (fn, alumínium|kohó) 
alumíniumkondenzátor (alumínium|kondenzátor) 
alumíniumkupak (alumínium|kupak) 
alumíniumlábas (alumíniumlábos, mn) 
alumíniumlemez (fn, alumínium|lemez) 
alumínium-oxid 
alumíniumötvözet (fn, alumínium|ötvözet) 
alumíniumpor 
alumíniumsisak (alumínium|sisak) 
alumíniumsó (fn) 
alumíniumszárny (alumínium|szárny) 
alumínium-szulfát 
alumíniumtálca (fn, alumínium|tálca) 
alumíniumtárcsa (alumínium|tárcsa) 
alumíniumtartalmú 
alumíniumtartalom (fn, alumínium|tartalom) 
alumíniumtartály (alumínium|tartály) 
alumíniumtermék 
alumíniumvégű (alumínium|végű) 
aluminotermikus eljárás 
aluszékony (mn) 
aluszékony természetű 
aluszékonyság (fn) 
aluszik (alszik, ige) 
álút (fn) 
alutasakos 
aluvázas 
alügyész 
alva (aludva) 
alva jár 
alvad (ige) 
alvadás (fn) 
alvadásgátló szer 
alvadék (fn) 
alvadt (bef mn in) 
alvadt (mn) 
alvadt vér 
alvajárás (fn) 
alvajárás (mn) 
alvajáró (fn, alva|járó) 
alvajáró (mn, alva|járó) 
alvállalkozás (fn) 
alvállalkozó (fn, al|vállalkozó) 
alvállalkozói (mn) 
alvás (fn) 
alvás közben 
alvásdiagnosztika 
alvás-ébrenlét ritmus 
alváshiány 
alváskultúra 
alváslaboratórium 
alvásmennyiség 
alvászat (fn) 
alvászavar (fn, alvás|zavar) 
alvászavarok 



alvaszt (ige) 
alváz (fn) 
alvázvédelem (fn, alváz|védelem) 
alvázszám (fn, alváz|szám) 
alvázszerelés (alváz|szerelés) 
alvég (fn) 
álvéletlen 
alveoláris 
alvezér (fn, al|vezér) 
alvilág (fn) 
alvilági (mn) 
alvilági alak 
alvilági kapcsolat 
alvilágszakértő 
Alvinczi (tnév) 
Alvinczi Péter-féle 
alvó (fn) 
alvó (foly mn in) 
alvó (mn) 
alvó baba 
alvó gyermek 
alvó mód 
alvóakna (fn, alvó|akna) 
alvóbaba (fn, alvó|baba) 
alvóbetét 
alvóhely (fn, alvó|hely) 
alvóka 
alvórügy (alvó|rügy) 
alvószámla (fn, alvó|számla) 
alvószoba (alvó|szoba) 
alvóügynök 
alvóváros (fn, alvó|város) 
alzat (fn) 
Alzheimer 
Alzheimer-kór 
Am (röv) 
ám (ksz) 
ám csak 
ám csakhogy 
ám legyen 
ama (nm) 
ama bizonyos eset 
ama helyzet 
amabba 
amabban 
amaddig 
Amade (tnév) 
Amadé (tnév) 
amahhoz 
amakkor 
amalgám (fn) 
amalgámoz (ige) 
amalgámtömés (fn, amalgám|tömés) 
Amália (tnév) 
amaránt (fn) 
amaretto 
amarillisz (fn) 



amarra 
amarról 
amatőr (fn) 
amatőr (mn) 
amatőr felvétel 
amatőr fénykép 
amatőr film 
amatőr filmes 
amatőr fotós 
amatőr játékos 
amatőr labdarúgás 
amatőr összecsapás 
amatőr repülő 
amatőr sport 
amatőr sportoló 
amatőr szint 
amatőr videofelvétel 
amatőr videoszerkesztő 
amatőrbajnokság (fn, amatőr|bajnokság) 
amatőrboksz 
amatőrcsapat (fn, amatőr|csapat) 
amatőrcsoport (fn, amatőr|csoport) 
amatőrfilm-klub 
amatörizál 
amatörizmus (fn) 
amatőrködik (ige) 
amatőr-ökölvívás 
amatőr-összecsapás 
amatőrség (fn) 
amavval (amazzal) 
amaz (nm) 
Amazon 
amazon (fn) 
amazon (mn) 
Amazon.com (tnév) 
Amazonas (tnév) 
Amazonas állam 
Amazonas folyó 
Amazonas-alföld 
Amazonas-esőerdő 
Amazonas-medence 
Amazonas-torkolat (Amazonas|-torkolat) 
Amazónia 
amazonit (fn) 
amazzal (amavval) 
ámbár (ksz) 
ámbátor (ksz) 
ambíció (fn) 
ambicionál (ige) 
ambiciózus (mn) 
ambient 
ambitus 
ámbitus (fn) 
ambivalencia (fn) 
ambivalens (mn) 
ámbra (fn) 
Ámbra-fok 



ámbraillat (ámbra|illat) 
ámbraillatú 
ámbrás (mn) 
ámbráscet (fn) 
ambrózia (fn) 
Ambrus (tnév) 
ambulancia (fn) 
ambuláns (mn) 
ambuláns beteg 
ambulanter 
ambulatórium 
amcsi (fn) 
ámde (ksz) 
ameddig (hsz) 
amekkora (nm) 
amellé 
amellett (hsz) 
amellett szorgalmas is 
amellől 
amely (nm) 
amelyben is 
amelyik (nm) 
amelyiken (hsz) 
ámen (fn) 
Amenhotep 
amennyi (nm) 
amennyi csak 
amennyi felé 
amennyiben (ksz) 
amennyiféle 
amennyire (nm) 
American Express 
amerícium (fn) 
Amerigo Vespucci 
Amerigo Vespucci-féle 
Amerika (tnév) 
Amerika-barát 
Amerika-ellenes (Amerika|-ellenes) 
Amerika-ellenesség (Amerika|-ellenesség) 
amerikai (mn) 
amerikai angol 
Amerikai Csendes-óceáni-szigetek 
amerikai dollár 
Amerikai Egyesült Államok 
amerikai egyesült államokbeli 
amerikai elnökválasztás 
amerikai futball 
amerikai himnusz 
amerikai nagykövetség 
amerikai párbaj 
amerikai szélkerék 
amerikaias (mn) 
amerikaimogyoró (fn) 
amerikaivá válás 
Amerika-közi egyezmény 
amerikáner (fn) 
amerikanista (fn) 



amerikanisztika (fn) 
amerikanizál (ige) 
amerikanizálódás 
amerikanizálódik (ige) 
amerikanizmus (fn) 
amerikánus (fn) 
amerikánus (mn) 
amerikás (mn) 
Amerika-szerte 
amerikázik (ige) 
amerre (hsz) 
amerről (hsz) 
ametiszt (fn) 
ametisztkő 
ametisztköves gyűrű 
amfetamin 
amfíbia (fn) 
amfiteátrum (fn) 
amfora (fn) 
amfoter (mn) 
amfoter anyag 
amfoter fém 
amfoter jelleg 
amfoter vegyület 
amfotéria 
ami (nm) 
ami a szívén, az a tollán 
ami által 
ami azt illeti 
amiatt (hsz) 
amice (fn) 
amid 
amidazofén (fn) 
amidion (fn, amid|ion) 
amidok 
amidol (fn) 
amidőn (hsz) 
Amiens (tnév) 
amiért (hsz) 
amiért is 
amíg (hsz) 
amíg (ksz) 
amíg csak 
amiként (hsz) 
amiképp 
amiképpen (hsz) 
amikor (hsz) 
amikor (ksz) 
amikor csak 
amikor is 
amikorra (hsz) 
amikroszkopikus (amikroszkópos, mn) 
amiláz (fn) 
amilopektin 
amilóz 
amily (amilyen, nm) 
amilyen (nm) 



amin 
aminocsoport 
aminok 
aminoplasztgyanta (fn) 
aminosav (fn, amino|sav) 
aminosavak 
aminosav-származék 
aminosav-tartalmú 
aminő (nm) 
amint (hsz) 
amint (ksz) 
aminthogy (ksz) 
amióta (hsz) 
amire (ksz) 
amish 
ámít (ige) 
ámítás (fn) 
ámítgat 
Ammán (tnév) 
ammónia (fn) 
ammóniaszag 
ammóniatartalom 
ammónia-visszanyerés 
ammónium-hidroxid 
ammónium-klorid 
ammónium-nitrát 
ammonizált műtrágya 
amnesztia (fn) 
amnesztiarendelet (fn, amnesztia|rendelet) 
amnézia (fn) 
amnéziás sokk 
amnion 
amnioszkóp 
amnioszkópia 
amoda (hsz) 
ámokfutás (fn, ámok|futás) 
ámokfutó (fn, ámok|futó) 
a-moll (fn) 
a-moll szimfónia 
amolyan (nm) 
ámolyog (ige) 
amondó (mn) 
amondó vagyok 
amonnan (hsz) 
amonnét 
Ámor (tnév) 
Ámor és Psziché 
Ámor nyila 
amorális (mn) 
amoralitás 
amorett (fn) 
amorf (mn) 
amorf anyag 
amorf kristályú 
amorózó (fn) 
amortizáció (fn) 
amortizációs (mn) 



amortizációs idő 
amortizál 
amortizálódik (ige) 
amott (hsz) 
amottan 
amőba (fn) 
amőboid 
amőboid mozgás 
amögé 
amögött 
amögül 
AMP (röv) 
ampa (fn) 
ampelológia 
ampelológus 
amper (fn) 
amperes (mn) 
ampermennyiség (fn, amper|mennyiség) 
ampermérő (fn, amper|mérő) 
amperóra (fn, amper|óra) 
amphibrachis 
amplitúdó (fn) 
amplitúdó-fázis görbe 
amplitúdómoduláció 
ámpolna (fn) 
ámpolnamoha 
ámpolnanövény (ámpolna|növény) 
ampulla (fn) 
amputáció (fn) 
amputál (ige) 
amputálás (fn) 
Amritszár 
Amszterdam (tnév) 
amszterdami (mn) 
Amu-darja 
amúgy (hsz) 
amúgy is 
amúgy sem 
ámul (ige) 
ámulat (fn) 
ámulatba ejt 
ámul-bámul 
ámuldozik (ige) 
amulett (fn) 
Amundsen (tnév) 
Amur (fn) 
Amur folyó 
amurhal 
Amur-medence 
anabaptista (fn) 
anabaptista (mn) 
anabolikus szteroid 
anabolizmus (fn) 
anaerob (mn) 
anaerob baktérium 
anaerob folyamat 
anaerobküszöb 



anafora 
anaforikus 
anagramma (fn) 
anakonda 
Anakreón (tnév) 
anakreóni (mn) 
anakreóni dal 
anakreóni sor 
anakreóni strófa 
anakreóni versszak 
anakronisztikus (mn) 
anakronizmus (fn) 
analfabéta (fn) 
analfabéta (mn) 
analfabéta nő 
analfabéta-tanfolyam (analfabéta|-tanfolyam) 
analfabetizmus (fn) 
analgetikum (fn) 
anális (mn) 
anális szex 
analitika (fn) 
analitikai (mn) 
analitikai kémia 
analitikai mérleg 
analitikus (fn) 
analitikus (mn) 
analitikus dráma 
analitikus filozófia 
analitikus függvény 
analitikus geometria 
analitikus megközelítés 
analitikus nyelv 
analitikus szerkesztés 
analitikus-szintetikus 
analizál (ige) 
analizátor (fn) 
analízis (fn) 
analóg (mn) 
analóg adás 
analóg eset 
analóg jel 
analóg mikrofon 
analóg módon 
analóg példa 
analóg számítógép 
analóg-digitális átalakító 
analógia (fn) 
analógia-rendszer 
analógiás (mn) 
analógiás hatás 
analogikai 
analogikus (mn) 
anamnézis (fn) 
ananász (fn) 
ananászdinnye (fn, ananász|dinnye) 
ananászeper (ananász|eper) 
ananászízű 



ananászkonzerv (fn, ananász|konzerv) 
ananásztorta 
anapesztus (fn) 
anarchia (fn) 
anarchikus (mn) 
anarchista (fn) 
anarchista (mn) 
anarchisztikus 
anarchizmus (fn) 
anarcho-bolsevista 
anarchoszindikalizmus (fn) 
Anasztázia 
anasztigmát (fn) 
anasztigmát lencse 
anatéma (fn) 
Anatole France-szerű 
Anatólia (tnév) 
anatómia (fn) 
anatómiai (mn) 
anatómiai atlasz 
anatómus (fn) 
ancien régime 
ancúg (fn) 
and (fn) 
andalgó (fn) 
andalgó (foly mn in) 
andalgó (mn) 
andalgó léptekkel 
andalít (ige) 
andalító (foly mn in) 
andalító (mn) 
andalodik 
andalog (ige) 
andalúz 
Andalúzia (tnév) 
Andalúziai-medence 
andaluzit (fn) 
Andamán-tenger 
andante (hsz) 
andantino 
Anderlecht (tnév) 
Andersen (tnév) 
Andersen-mese (Andersen|-mese) 
andezit (fn) 
andezitfal 
andezitoszlop (fn, andezit|oszlop) 
andezitpad 
andezittufa 
Andok (tnév) 
Andor (tnév) 
Andorra (tnév) 
Andorra la Vella 
andragógia (fn) 
András (tnév) 
Andráshida 
andráskereszt (fn) 
Andrássy (tnév) 



Andrea 
andris 
androfóbia (fn) 
androgén 
Android platform 
androidos fényképező 
androidos platform 
androidos szoftver 
androidos vírus 
andrológia 
Andromakhé 
Androméda 
Androméda csillagkép 
Androméda-galaxis 
Androméda-köd (fn) 
ándung 
anekdota (fn) 
anekdotába illő 
anekdotakincs (fn, anekdota|kincs) 
anekdotaszerű (mn) 
anekdotáz (anekdotázik, ige) 
anekdotázik (ige) 
anekdotikus (mn) 
anekdotisztikus 
anélkül (hsz) 
anémia (fn) 
aneroid (fn) 
aneroid barométer 
anesztetikum (fn) 
anesztézia (fn) 
aneszteziológia 
aneszteziológiai 
aneszteziológus (fn) 
Anett 
Angara (tnév) 
angária 
angazsál 
Angéla (tnév) 
Angelika (tnév) 
angin (fn) 
angina (fn) 
anginás roham 
anginaszerű fájdalom 
angiográfia 
angioplastica 
angiotenzin (fn) 
Angkor 
Anglia (tnév) 
Anglia elleni 
angliai (mn) 
Angliai Erzsébet 
anglicizmus (fn) 
anglikán (fn) 
anglikán (mn) 
anglikán egyház 
anglikanizmus (fn) 
anglista (fn) 



anglisztika (fn) 
ánglius (fn) 
angloamerikai 
anglomán (mn) 
anglománia (fn) 
angol (fn) 
angol (mn) 
angol anyanyelvű 
angol bajusz 
angol bajuszos 
angol barokk 
angol bélszín 
angol billentyűkiosztás 
angol birodalom 
angol font 
angol gyarmat 
angol himnusz 
angol kezelőfelület 
angol király 
angol királyság 
angol kolónia 
angol nemzetközi bajnokság 
angol nyelv 
angol nyelvbeli 
angol nyelvben 
angol nyelvi 
angol nyelvtanfolyam 
angol nyelvterület 
angol nyelvű 
angol nyelvű segítség 
angol nyelvű szoftver 
angol pázsit 
angol polgári forradalom 
angol szabású 
angol szövet öltöny 
angol tagozat 
angol tagozatú 
angol tanár 
angol tanszék 
angol telivér 
Angola (tnév) 
angolai (mn) 
Angolai Népi Köztársaság 
angolalapú (mn, angol|alapú) 
angolbarát (fn, angol|barát) 
angolbarát (mn, angol|barát) 
angolbarátság (fn, angol|barátság) 
angolcentrikusság 
angolellenes (mn, angol|ellenes) 
angol–francia barátság 
angol–francia ellentét 
angol–francia háború 
angol–francia szakos 
angolimádat (fn, angol|imádat) 
angolkeringő (fn, angol|keringő) 
angolkert (fn, angol|kert) 
angolkeserű 



angolkisasszony (fn, angol|kisasszony) 
angolklozet (fn, angol|klozet) 
angolkór (fn, angol|kór) 
angolkóros (mn, angol|kóros) 
angolkürt (fn, angol|kürt) 
angol–magyar mérkőzés 
angolna (fn) 
angolnasimaságú 
angolóra (fn, angol|óra) 
angolos (mn) 
angolos szabású 
angolosan távozik 
angolpark (fn, angol|park) 
angolperje (fn, angol|perje) 
angolról magyarra 
angolszalonna (fn, angol|szalonna) 
angolszász (fn, angol|szász) 
angolszász (mn, angol|szász) 
angolszász jogrendszer 
angolszász modell 
angolszász stílus 
angolszász típusú 
Angol-sziget 
angoltanár (fn, angol|tanár) 
angoltankönyv (fn, angol|tankönyv) 
angoltapasz (fn, angol|tapasz) 
angoltudás (fn, angol|tudás) 
angolul (hsz) 
angolul tudók számára 
angolvécé 
angolvörös (mn) 
angóra (fn) 
angórafonal 
angóragyapjú (angóra|gyapjú) 
angórakecske 
angóramacska (fn, angóra|macska) 
angóranyúl (fn, angóra|nyúl) 
angóranyúl-tenyésztés 
angóraszőr 
angró 
angróban 
angström 
Anguilla 
ángy (fn) 
angyal (fn) 
angyalábrázolás (fn, angyal|ábrázolás) 
angyalalak (fn, angyal|alak) 
angyalarc (fn, angyal|arc) 
angyalarcú (mn) 
angyalát 
angyalbögyörő (fn, angyal|bögyörő) 
angyalbőr (fn, angyal|bőr) 
angyalcsináló (foly mn in) 
angyalcsináló (mn) 
angyalfia (fn, angyal|fia) 
Angyalföld (fn, Angyal|föld) 
angyalföldi (mn, angyal|földi) 



angyalgyökér (fn, angyal|gyökér) 
angyalhaj (fn, angyal|haj) 
angyali (mn) 
angyali szózat 
angyali üdvözlet 
angyalka (fn) 
angyalszelíd (mn) 
angyalszép (fn) 
angyalszép (mn) 
angyélika 
ángyi (fn) 
ángyi (mn) 
ángyika (fn) 
ángyomasszony (fn) 
anharmonikus rezgés 
anhidrid (fn) 
anhidridek 
anhidritcement (fn) 
Anikó (tnév) 
anilin (fn) 
anilinfesték (fn, anilin|festék) 
anilinsárga (mn) 
anilinsó 
anilin-szulfát 
animáció (fn) 
animációs (mn) 
animációs film 
animációs klip 
animál (ige) 
animális (mn) 
animált 
animált infografika 
animált tartalmak 
animátor 
animisztikus 
animizmus (fn) 
animozitás 
animózus (mn) 
anion (fn) 
Anita 
anizometrikus alakzat 
anizotrop folyadék 
anizotrópia (fn) 
ánizs (fn) 
ánizscukorka (ánizs|cukorka) 
ánizskenyér 
ánizslikőr (fn, ánizs|likőr) 
ánizsolaj (ánizs|olaj) 
ánizspálinka 
ánizssav (ánizs|sav) 
Anjou (fn) 
Anjou-család (Anjou|-család) 
Anjou-dinasztia 
Anjou-ház (Anjou|-ház) 
Anjou-házi (Anjou|-házi) 
Anjou-kor (Anjou|-kor) 
Anjou-kori (Anjou|-kori) 



Ankara (tnév) 
ankarai (mn) 
anker 
ankeróra (fn) 
ankét (fn) 
ankétoz (ankétez, ige) 
ankétsorozat (ankét|sorozat) 
Anna (tnév) 
Anna-bál (Anna|-bál) 
Anna-báli (Anna|-báli) 
annak 
annak alapján 
annak dacára 
annak ellenére 
annak előtte 
annak folytán 
annak idején 
annak következtében 
annak megfelelően 
annak okáért 
annak utána 
annakidején (hsz) 
annál 
annál inkább 
annál is inkább 
annál jobban 
annál kevésbé 
annales (fn) 
annálfogva (ksz) 
Annamária (tnév) 
Anna-Panna (tnév) 
annektál (ige) 
annexió (fn) 
annihilációs sugárzás 
anno (hsz) 
anno dacumál 
anno Domini 
annotáció (fn) 
annotál (ige) 
annuitás (fn) 
annullál (ige) 
Annus 
anód (fn) 
anódáram (anód|áram) 
anódárnyékoló rács 
anódcső (anód|cső) 
anód-egyenirányítás (anód|-egyenirányítás) 
anódellenállás (anód|ellenállás) 
anódfeszültség (anód|feszültség) 
anód-katód irány 
anódsugár (anód|sugár) 
anódtelep (fn, anód|telep) 
anódvédő rács 
anomália (fn) 
anomáliás 
anomalikus 
anomális 



anómia 
anonim (mn) 
anonim AIDS-szűrés 
anonim alkoholisták 
anonim alkotás 
anonim drogellenőrzés 
anonim szerző 
anonim szülés 
anonimitás (fn) 
Anonymus (tnév) 
Anonymus-geszta 
anorák (fn) 
anorganikus (mn) 
anorganikus hang 
anorganikus kémia 
anorganikus vegyület 
Ansan 
anschluss (fn) 
ANSI (röv) 
ánslóg 
antagonista 
antagonisztikus (mn) 
antagonizmus (fn) 
Antaiosz 
Antal (tnév) 
ántalag 
Antall (tnév) 
Antananarivo (tnév) 
antant (fn) 
antanthadjárat (antant|hadjárat) 
antanthatalmak (antant|hatalmak) 
antantmisszió (fn, antant|misszió) 
antantország (fn, antant|ország) 
antantszíj (fn, antant|szíj) 
antarktikus (mn) 
Antarktisz (tnév) 
Antarktisz-egyezmény 
Antarktiszi-lemez 
ante meridiem 
antecedens 
antedatál (ige) 
antedatált okirat 
antenna (fn) 
Antenna Hungária 
antennaárboc (antenna|árboc) 
antennadrót (antenna|drót) 
antennakábel 
antennarendszer 
antennarúd (antenna|rúd) 
antennatorony (fn, antenna|torony) 
antennatükör (antenna|tükör) 
anterior 
anthrax 
ánti 
anti- 
antialkoholista (mn) 
antialkoholizmus (fn) 



antianyag (fn) 
antianyag-részecske 
Antiatlasz 
antiatom (fn, anti|atom) 
antibakteriális 
antibakteriális hatás 
antibakteriális kézmosó készülék 
antibakteriális tartály 
antibarbarus 
antibébi (fn) 
antibébi-tabletta 
antibiotikum (fn) 
antibiotikus 
antibiózis 
antibolsevista (mn) 
anticellulitis 
anticiklikus 
anticiklon (fn, anti|ciklon) 
anticipáció (fn) 
anticipál (ige) 
anticipál (mn) 
antidemokratikus (mn) 
antidepresszáns 
antidotum (fn) 
antiepilektikum (fn) 
antifasiszta (mn, anti|fasiszta) 
antifasizmus (fn, anti|fasizmus) 
antifeudális (mn) 
antifeudális mozgalmak 
antifóna (fn) 
antigén (fn) 
antigénfelismerő 
antigénkötő 
antigénreceptor 
antiglobalista 
antiglobalizáció 
Antigoné (tnév) 
antigonés 
Antigoné-szerű (Antigoné|-szerű) 
Antigua és Barbuda 
antihistorikus 
antihisztamin 
antihormon (fn) 
antihős 
ántiidők 
antiimperialista (mn) 
antiinflációs (mn) 
antiintellektuális 
ántiját 
antijudaizmus 
antik (mn) 
antik bútor 
antik bútorzat 
antik demokrácia 
antik filozófia 
antik kultúra 
antik retorika 



antik világ 
antikapitalista (mn) 
antikapitalizmus 
antikizál (ige) 
antikizáló (foly mn in) 
antikizáló (mn) 
antiklerikális (mn) 
antiklerikalizmus (fn) 
antiklimax (fn, anti|klimax) 
antiklinális (mn) 
antikomintern paktum 
antikommunista (mn) 
antikommunizmus (fn) 
antikoncipiens (fn) 
Antikrisztus (tnév) 
antikva (fn) 
antikvár (mn) 
antikvár könyvek 
antikvár könyvkereskedés 
antikvár példány 
antikvárium (fn) 
antikvárius (fn) 
antikvark (fn, anti|kvark) 
antikvitás (fn) 
antiliberális 
Antillák (tnév) 
Antilla-tenger 
antilop (fn) 
antilop felsőbőr 
antilopbőr (fn, antilop|bőr) 
antilopbőr cipő 
antilopcipő (fn, antilop|cipő) 
antilopfélék 
antimagnetikus (mn) 
antimarxista (mn) 
antimilitarista (mn) 
antimilitarizmus (fn) 
antimon (fn) 
antimonérc (antimon|érc) 
antimonit (fn) 
antinómia (fn) 
antinukleáris tüntetés 
antioxidáns (fn) 
antiösztrogén (fn, anti|ösztrogén) 
antipasszát (fn) 
antipasszát szelek 
antipátia (fn) 
antipatikus (mn) 
antiproton (fn, anti|proton) 
antirészecske (fn) 
antiromantikus 
antiszemita (fn) 
antiszemita (mn) 
antiszemitizmus (fn) 
antiszepszis (fn) 
antiszeptikum (fn) 
antiszeptikus (mn) 



antiszociális (mn) 
antiszocialitás 
antisztatikus 
antisztatikus bevonat 
antisztatikus törlőkendő 
antitalentum (fn) 
antitest (fn) 
antitestek 
antitestes immunitás 
antitézis (fn) 
antitoxin (fn) 
antitrinitárius (mn) 
antiutópia 
ántivilág 
antivírus 
antivírus szoftver 
antocianidin 
antológia (fn) 
Antónia (tnév) 
Antóniatelep (tnév, Antónia|telep) 
antonima (fn) 
antonímia (fn) 
Antonius (tnév) 
antracén (fn) 
antracéntinta (fn, antracén|tinta) 
antracit (fn) 
antracitlelőhely (antracit|lelőhely) 
antré 
antropo- 
antropocentrikus (mn) 
antropocentrikus szemlélet 
antropogén 
antropogenezis (fn, antropo|genezis) 
antropológia (fn) 
antropológiai (mn) 
antropológiai nyelvészet 
antropológiai vizsgálat 
antropológus (fn) 
antropomorf (mn) 
antropomorf tárgy 
antropomorfizáció 
antropomorfizál 
antropomorfizmus 
antul (hsz) 
Antwerpen (tnév) 
Anubisz 
anzágol (ige) 
anziksz (fn) 
anzikszkártya (fn) 
anya (fn) 
anya- és csecsemővédelem 
anyaági (mn, anya|ági) 
anyaállam (fn, anya|állam) 
anyaállat (fn, anya|állat) 
anyaállat-gondozó 
anyaállomány 
anyabank (fn, anya|bank) 



anyacég (fn, anya|cég) 
anyacsavar (fn, anya|csavar) 
anyacsillag 
anyácska (fn) 
anyadisznó (fn, anya|disznó) 
anyadúc (anya|dúc) 
anyaegyesület (fn, anya|egyesület) 
anyaegyház (fn, anya|egyház) 
anyaelem (anya|elem) 
anyaélesztő (anya|élesztő) 
anyafarkas (mn, anya|farkas) 
anyaföld (fn, anya|föld) 
anyag (fn) 
anyag- és áruforgalmi osztály 
anyag- és áruismeret 
anyag jellegű 
anyagáramlás (anyag|áramlás) 
anyagátalakulás (fn) 
anyagbeszerzés (fn, anyag|beszerzés) 
anyagbeszerző (fn, anyag|beszerző) 
anyagbeszerző (foly mn in, anyag|beszerző) 
anyagbeszerző osztály 
anyagcsere (fn, anyag|csere) 
anyagcsere-betegség 
anyagcsereciklus (anyag|csere|ciklus) 
anyagcsere-egyensúly 
anyagcsere-folyamat (anyag|csere|-folyamat) 
anyagcseretermék (fn, anyag|csere|termék) 
anyagcsere-végtermék 
anyagcsere-vizsgálat (anyag|csere|-vizsgálat) 
anyagcserezavarok (anyag|csere|zavarok) 
anyagellátás (fn, anyag|ellátás) 
anyagelosztás (fn, anyag|elosztás) 
anyagelvű (mn) 
anyagelvűség (fn, anyag|elvűség) 
anyagfajta 
anyagfelhasználás (fn, anyag|felhasználás) 
anyagfelvétel és -leadás 
anyagforgalom (fn, anyag|forgalom) 
anyaggazdálkodás (fn, anyag|gazdálkodás) 
anyaghasználat 
anyaghiány (fn, anyag|hiány) 
anyaghitel (anyag|hitel) 
anyagi (fn) 
anyagi (mn) 
anyagi alap 
anyagi áldozat 
anyagi biztonság 
anyagi előny 
anyagi erőforrás 
anyagi eszközök 
anyagi feltétel 
anyagi függetlenség 
anyagi háttér 
anyagi helyzet 
anyagi javak 
anyagi kár 



anyagi lehetőségek 
anyagi nehézség 
anyagi ok 
anyagi okok miatt 
anyagi ösztönzők 
anyagi részecske 
anyagi támogatás 
anyagiak 
anyagias (mn) 
anyagiasság (fn) 
anyagigény (fn, anyag|igény) 
anyagigényes (mn) 
anyagigénylés (anyag|igénylés) 
anyagigénylő lap 
anyagilag (hsz) 
anyagismeret (fn, anyag|ismeret) 
anyagkészlet (fn, anyag|készlet) 
anyagköltség (fn, anyag|költség) 
anyagkönyvelés (anyag|könyvelés) 
anyagkönyvelő (fn, anyag|könyvelő) 
anyagleltár (anyag|leltár) 
anyaglerakó hely 
anyagmegmaradás (fn, anyag|megmaradás) 
anyagmegtakarítás (anyag|megtakarítás) 
anyagmennyiség (fn, anyag|mennyiség) 
anyagmérleg (fn, anyag|mérleg) 
anyagminta 
anyagmozgatás (fn) 
anyagmozgató (fn, anyag|mozgató) 
anyagmozgató (foly mn in, anyag|mozgató) 
anyagmozgató (mn, anyag|mozgató) 
anyagnapló (anyag|napló) 
anyagnév (fn, anyag|név) 
anyagnyilvántartás (fn, anyag|nyilvántartás) 
anyagnyilvántartó lap 
anyag-összehúzódás (anyag|-összehúzódás) 
anyagpazarlás (anyag|pazarlás) 
anyagpocsékolás 
anyagraktár (fn, anyag|raktár) 
anyagrész 
anyagrészecske 
anyagszerkezet (fn, anyag|szerkezet) 
anyagszertár (fn, anyag|szertár) 
anyagszerű (mn) 
anyagszükséglet-tervezés 
anyagtakarékos (mn) 
anyagtakarékosság (fn, anyag|takarékosság) 
anyagtakarékossági verseny 
anyagtalan (mn) 
anyagú (mn) 
anyagveszteség (fn, anyag|veszteség) 
anyagvizsgálat (fn, anyag|vizsgálat) 
anyagvizsgáló (fn, anyag|vizsgáló) 
anyagvizsgáló (foly mn in, anyag|vizsgáló) 
anyagvizsgáló (mn, anyag|vizsgáló) 
anyagvizsgáló gép 
anyagzsákok 



anya-gyermek kapcsolat 
anyaggyűjtés (fn, anyag|gyűjtés) 
anyagyilkos (fn, anya|gyilkos) 
anyagyilkos (mn, anya|gyilkos) 
anyahajó (fn, anya|hajó) 
anyahelyettes 
anyai (mn) 
anyai ág 
anyai ági 
anyai áldás 
anyai örökség 
anyai örömök 
anyai szív 
anyaintézet (fn, anya|intézet) 
anyaintézmény (fn, anya|intézmény) 
anyajegy (fn, anya|jegy) 
anyajel (anya|jel) 
anyajog (fn, anya|jog) 
anyajogú (mn, anya|jogú) 
anyajogú társadalom 
anyajuh (fn, anya|juh) 
anyák napja 
anyakanca (fn, anya|kanca) 
anyakaptár (anya|kaptár) 
anyakas 
anyakecske 
anyakirályné (fn, anya|királyné) 
anyakoca (fn, anya|koca) 
anyakódex 
anyakönyv (fn, anya|könyv) 
anyakönyvel (ige) 
anyakönyvez (ige) 
anyakönyvezés (fn) 
anyakönyvi (mn) 
anyakönyvi hivatal 
anyakönyvi kivonat 
anyakönyvvezető (fn, anya|könyv|vezető) 
anyakönyvvezető (foly mn in, anya|könyv|vezető) 
anyakőzet (fn, anya|kőzet) 
anyalucerna (anya|lucerna) 
anyalúd (anya|lúd) 
anyalúg (fn, anya|lúg) 
anyám sütötte kenyér 
anyamadár (fn, anya|madár) 
anyámasszony (fn, anyám|asszony) 
anyámasszony katonája 
anyaméh (fn, anya|méh) 
anyamenet (anya|menet) 
anyamenetfúró (anya|menetfúró) 
anyaminta (fn, anya|minta) 
anyanap (anya|nap) 
anyanövény (fn, anya|növény) 
anyanyelv (fn, anya|nyelv) 
anyanyelvápolás (fn, anya|nyelv|ápolás) 
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
Anyanyelvápolók Szövetsége 
anyanyelv-elsajátítás 



anyanyelvhasználat (fn, anya|nyelv|használat) 
anyanyelvi (mn, anya|nyelvi) 
anyanyelvi kultúra 
anyanyelvi műveltség 
anyanyelvi nevelés 
anyanyelvoktatás 
anyanyelvű (mn) 
anyányi (mn) 
anyanyúl (fn, anya|nyúl) 
anyaoroszlán (fn, anya|oroszlán) 
anyaország (fn, anya|ország) 
anyaországi (mn) 
anyaotthon 
anyaöl (fn, anya|öl) 
anyarozs (fn, anya|rozs) 
anyarozs-alkaloid 
anyás (mn) 
anyás gyermek 
anyaság (fn) 
anyasági (mn) 
anyasági segély 
anyasági szabadság 
anyasági támogatás 
anyasejt (fn, anya|sejt) 
anyasertés (anya|sertés) 
anyáskodik (ige) 
anyaszéna (fn, anya|széna) 
anyaszentegyház (fn, anya|szent|egyház) 
anyaszerep 
anyaszív (fn, anya|szív) 
anyaszomorító (foly mn in) 
anyaszült (bef mn in) 
anyaszült (fn) 
anyaszült (mn) 
anyaszült meztelen 
anyaszülte (fn) 
anyatárs (fn, anya|társ) 
anyatej (fn, anya|tej) 
anyatejes gyerek 
anyatejes táplálás 
anyatejpótló 
anyatermészet (fn, anya|természet) 
anyátlan (mn) 
anyátlanodik 
anyavállalat (fn, anya|vállalat) 
anyavédelem (fn, anya|védelem) 
anyavédelmi központ 
anyáz (ige) 
anyázás (fn) 
anyázik (ige) 
Anyegin (tnév) 
anyja főztje 
anyja lánya 
anyjuk 
annyi (szn) 
annyi felől 
annyi minden 



annyi mint 
annyiadik (fn) 
annyiadik (nm) 
annyiadmagával 
annyi-amennyi 
annyian (hsz) 
annyiban hagy 
annyifajta (mn, annyi|fajta) 
annyifelé (hsz, annyi|féle) 
annyiféle (mn, annyi|féle) 
annyiféle (nm, annyi|féle) 
annyija sincs 
annyira (hsz) 
annyira-amennyire (hsz) 
annyiszor (hsz) 
annyit tesz 
anyó (fn) 
anyóka (fn) 
anyós (fn) 
anyós (mn) 
Ányos 
anyósom (fn) 
anyósülés (fn, anyós|ülés) 
anyósvicc (fn, anyós|vicc) 
anyu (fn) 
anyuci (fn) 
anyuka (fn) 
anyus (fn) 
anyus (mn) 
AOL (röv) 
aorta (fn) 
aortabillentyű-elégtelenség 
aortabillentyű-szűkület 
aortatágulás (aorta|tágulás) 
apa (fn) 
apaági örökösödés 
apaállat (fn, apa|állat) 
apaállat-gondozó 
apaállattartás (apa|állat|tartás) 
apáca (fn) 
apácafátyol 
apáca-fejedelemasszony 
apácafőkötő 
apácafőnöknő (fn, apáca|főnök|nő) 
apácaklastrom (fn, apáca|klastrom) 
apácakolostor (fn, apáca|kolostor) 
apácalepke (apáca|lepke) 
apácalúd 
apácamajom (apáca|majom) 
apácanövendék 
apácarend (fn, apáca|rend) 
apácavirág (apáca|virág) 
apácazárda (fn, apáca|zárda) 
Apáczai (tnév) 
Apáczai Csere János-jubileum 
apacs (fn) 
apacsing (fn, apacs|ing) 



apácska (fn) 
apad (ige) 
apadás (fn) 
apadoz (ige) 
apadtság (fn) 
apafej (fn, apa|fej) 
Apafi (tnév) 
apagyilkos (fn, apa|gyilkos) 
apagyilkos (mn, apa|gyilkos) 
apai (mn) 
apai ágon 
apai örökség 
apai-anyai (apai|-anyai) 
apait-anyait belead 
apajog (apa|jog) 
apajogú (mn) 
apajogú társadalom 
apákésfiúkozás 
apa-lánya kapcsolat 
apály (fn) 
apály-dagály jelenség 
apály-dagály váltakozás 
apamén (apa|mén) 
apámuram (fn) 
apanázs (fn) 
aparalitikus (mn) 
apáról fiúra száll 
apartheid (fn) 
apartheidellenes 
apartheidpolitika (fn, apartheid|politika) 
apartman (fn) 
apás (mn) 
apás gyerek 
apaság (fn) 
apasági (mn) 
apasági kereset 
apaszemmel 
apaszerep (fn, apa|szerep) 
apaszínész (apa|színész) 
apaszt (ige) 
apát (fn) 
apatárs (fn, apa|társ) 
apátia (fn) 
apatikus (mn) 
apatit (fn) 
apátkanonok (fn, apát|kanonok) 
apátlan (mn) 
apátlan-anyátlan 
apátlan-anyátlan árva 
apátplébános (fn) 
apátság (fn) 
APEH (röv) 
APEH-elnök 
APEH-hal (APEH-hel) 
apellál (ige) 
apelláta (fn) 
aperiodikus rezgés 



aperitif (fn) 
aperitívum (fn) 
áperte (ápertén, hsz) 
ápertén 
apetitus (fn) 
Aphrodité (tnév) 
apja 
apja fia 
apjaura 
apjuk 
apó (fn) 
apogeum (fn) 
apóka 
apokalipszis (fn) 
apokaliptika 
apokaliptikus (mn) 
apokaliptikus világ 
apokrif (fn) 
apokrif (mn) 
apokrif iratok 
apol 
ápol (ige) 
apoláris 
apoláris kötés 
apoláris molekula 
apoláros anyag 
ápolás (fn) 
ápolásba vétel 
ápolási (mn) 
ápolási díj 
ápolásra szoruló 
ápolatlan (mn) 
ápolatlan külsejű 
ápolgat (ige) 
apolitikus (mn) 
Apollinaire (fn) 
Apolló (tnév) 
Apollo űrhajó 
Apollóniosz 
Apollón-templom 
Apollo-program 
ápoló (fn) 
ápoló (foly mn in) 
apologéta (fn) 
apologetika (fn) 
apologetikus (mn) 
apológia (fn) 
apologizál 
ápolónő (fn, ápoló|nő) 
ápolónőképző iskola 
ápolónővér (fn, ápoló|nővér) 
ápolószemélyzet (fn, ápoló|személyzet) 
ápolt (bef mn in) 
ápolt (fn) 
ápolt külsejű 
ápoltság 
apoplexia (fn) 



apoptotikus 
apoptotikus sejt 
apoptotikus stimulus 
apoptózis 
Apor 
Apor-kódex 
áporodik (ige) 
áporodott (bef mn in) 
áporodott (mn) 
áporodott levegőjű 
após (fn) 
após (mn) 
apostol (fn) 
apostoli (mn) 
apostoli beszéd 
apostoli nuncius 
Apostoli Szentszék 
apostolkodik (ige) 
Apostolok cselekedetei 
aposztata (fn) 
aposztata (mn) 
aposztróf (fn) 
aposztrofál (ige) 
apotéka (fn) 
apoteózis (fn) 
app 
Appalache-hegység 
apparatcsik (fn) 
apparátus (fn) 
appendicitis 
appendix (fn) 
Appenninek (tnév) 
Appennini-félsziget (fn) 
appercepció (fn) 
appercipiál (ige) 
Apple (tnév) 
Apple rajongó 
applikáció (fn) 
applikál (ige) 
applikátor 
appok telepítése 
Apponyi 
apport (fn) 
apportál (ige) 
apportíroz (ige) 
appretálás (fn) 
appretúra 
approbál (ige) 
approximáció 
approximációelmélet (approximáció|elmélet) 
approximáns 
approximatív (mn) 
approximatív számítás 
approximatíve 
appválaszték 
ápr. (röv) 
apraja-nagyja (fn) 



apránként (hsz) 
aprehendál (ige) 
aprehenzió (fn) 
április (fn) 
április eleji 
április elseje 
április hó 
április végi 
áprilisi (mn) 
áprilisi tréfa 
áprilisjáratás (fn, április|járatás) 
áprilist járat 
Áprily Lajos 
Áprily-vers 
apriori (mn) 
apriorisztikus (mn) 
aprít (ige) 
aprító 
aprítóberendezés 
aprítógép (fn) 
aprítókés 
aprítóművelet (aprító|művelet) 
aprított (bef mn in) 
aprított (mn) 
aprított fa 
apró (fn) 
apró (mn) 
apró betű 
apró betűs 
apró birtok 
apró buktató 
apró darab 
apró gépház 
apró hírek 
apró kocka 
apró mag 
apró mintás 
apró nefelejcs 
apró növésű 
apró szemcséjű anyag 
apró szemű 
apró termetű 
apró virágú 
apróbb-nagyobb 
apróbirtok (fn, apró|birtok) 
apróbojtorján (fn, apró|bojtorján) 
apró-cseprő (mn) 
aprócska (fn) 
aprócska (mn) 
apród (fn) 
apródonként (hsz) 
aprófa (fn, apró|fa) 
aprófalvak 
aprófavágó balta 
apróhirdetés (fn, apró|hirdetés) 
aprójószág (fn, apró|jószág) 
aprólék (fn) 



aprólékos (mn) 
aprólékosan (hsz) 
aprólékoskodik (ige) 
aprómag-termesztés 
aprómarha (fn, apró|marha) 
aprómunka (fn, apró|munka) 
aprónép (fn, apró|nép) 
aprópénz (fn, apró|pénz) 
apropó (fn) 
apropó (hsz) 
apropó (msz) 
apróra (hsz) 
apróra vág 
apróra vágott 
apróság (fn) 
apróságnak tűnik 
aprósütemény (fn, apró|sütemény) 
aprószentek (fn) 
apróvad (fn, apró|vad) 
apróz (ige) 
aprózódik 
apszis (fn) 
apu (fn) 
apuci (fn) 
apuka (fn) 
Apuleius 
apus (fn) 
apus (mn) 
Aquincum (tnév) 
aquincumi (mn) 
Aquinói Szent Tamás (aquinói Szent Tamás) 
Ar (röv) 
ár (fn) 
ár alakú szerszám 
ár alatt 
ár ellen 
ara (fn) 
arab (fn) 
arab (mn) 
arab betűs kézirat 
Arab Birodalom 
Arab Emírségek 
arab kalifa 
arab ló 
arab nyelvű 
arab szám 
arab telivér (arabs telivér) 
Arabella 
arabeszk (fn) 
Arab-félsziget 
Arábia (tnév) 
arabista 
arab–izraeli konfliktus 
Arab-öböl 
arabs (mn) 
Arab-tenger 
arabus (fn) 



arabus (mn) 
Arad (tnév) 
árad (ige) 
áradás (fn) 
áradat (fn) 
aradi (mn) 
Aradi vértanúk útja 
áradmány (fn) 
áradmányos 
áradó Tisza 
áradoz (áradozik, ige) 
áradozik (ige) 
aragáz 
aragáz-butélia 
aragázkályha 
Aragónia (tnév) 
Aragóniai Ferdinánd 
aragonit 
árajánlat (fn, ár|ajánlat) 
árajánlatkérés (ár|ajánlat|kérés) 
áralakulás (fn, ár|alakulás) 
arália (fn) 
áralku (fn, ár|alku) 
Aral-tavi (mn, Aral|-tavi) 
Aral-tó (fn, Aral|-tó) 
áram (fn) 
áramárkedvezmény 
áramdíjkedvezmény (áram|díj|kedvezmény) 
áramdíj-korlátozás 
áramdíjszabás (áram|díj|szabás) 
áram-egyenirányítás (áram|-egyenirányítás) 
áramelágazás (áram|elágazás) 
áramellátás (fn, áram|ellátás) 
áramelosztó (fn, áram|elosztó) 
áramelosztó (foly mn in, áram|elosztó) 
áramelosztó (mn, áram|elosztó) 
áramerősítő 
áramerősség (fn, áram|erősség) 
áramerősség-mérő 
arameus (fn) 
arameus (mn) 
áramfejlesztő (fn, áram|fejlesztő) 
áramfejlesztő (foly mn in, áram|fejlesztő) 
áramfejlesztő telep 
áram-feszültség görbe 
áramfogyasztás (fn, áram|fogyasztás) 
áramforrás (fn, áram|forrás) 
áramgerjesztő tekercs 
áramhálózati cég 
áramhasználat 
áramhiány (fn, áram|hiány) 
arámi (fn) 
arámi (mn) 
áramimpulzus (fn, áram|impulzus) 
áramingadozás (fn, áram|ingadozás) 
áramirány (fn, áram|irány) 
áramirányító (áram|irányító) 



áramjelző (áram|jelző) 
áramkapcsoló (fn, áram|kapcsoló) 
áramkimaradás (fn, áram|kimaradás) 
áramkioldó 
áramkorlátozás (fn, áram|korlátozás) 
áramkör (fn, áram|kör) 
áramköri (mn) 
áramköri elem 
áramkörkapcsolt hálózat 
áramkörös 
áramlás (fn) 
áramlási (mn) 
áramlási sebesség 
áramlástan (fn, áramlás|tan) 
áramlat (fn) 
áramlik (fn) 
áramlik (ige) 
áramló rendszer 
áramlopás 
áramlökés (fn, áram|lökés) 
árammegszakítás (áram|megszakítás) 
árammegszakító (fn) 
árammérő (fn, áram|mérő) 
árammérő (áram|mérő) 
árammérő-leolvasás (árammérő|-leolvasás) 
áramoltat (ige) 
árampiac (fn, áram|piac) 
áramrendszer 
áramsűrűség (fn, áram|sűrűség) 
áramszaggató (fn, áram|szaggató) 
áramszámláló (áram|számláló) 
áramszedő (fn, áram|szedő) 
áramszedő líra 
áramszektor 
áramszolgáltatás (fn, áram|szolgáltatás) 
áramszolgáltató (fn) 
áramszünet (fn, áram|szünet) 
áramtalanít (ige) 
áramtermelés 
áramtermelő 
áramtolvaj (fn) 
áramtőzsde 
áramütés (fn, áram|ütés) 
áramvásárlási (mn) 
áramvezető (fn, áram|vezető) 
áramvezető (foly mn in, áram|vezető) 
áramvonal (fn, áram|vonal) 
áramvonalas (mn) 
áramvonalas autó 
áramvonalas mozdony 
áramvonalidom (fn, áram|vonal|idom) 
aranka (fn) 
Aranka (tnév) 
arankairtás 
arany (fn) 
arany (mn) 
Arany (tnév) 



arány (fn) 
Arany Ászok 
arany cigarettatárca 
arany ékszer 
arany ember 
arany- és ezüstműves 
arany fokozat 
Arany Horda 
Arany János 
Arany János összes műve 
Arany János-idézet 
arany karikagyűrű 
arany közép 
arany középút 
arany nyaklánc 
arany nyomású betű 
arany óralánc 
Arany part 
arany ribiszke 
aranyalap (fn, arany|alap) 
aranyalma (fn, arany|alma) 
aranyárfolyam (arany|ár|folyam) 
aranyásó (fn, arany|ásó) 
aranyásó (foly mn in, arany|ásó) 
aranyász (fn) 
aranyat ér 
Arany-ballada (Arany|-ballada) 
arányban áll 
aranybánya (fn, arany|bánya) 
aranybarna 
aranybarnára pirít 
aranybetű (fn, arany|betű) 
aranybetűs (mn) 
aranybeváltó hely 
aranybevonat (fn, arany|bevonat) 
Aranybika Szálloda 
aranybogár (fn, arany|bogár) 
aranyborjú (fn, arany|borjú) 
aranyborjú (mn, arany|borjú) 
aranybross (arany|bross) 
aranybulla (fn, arany|bulla) 
Aranybulla (tnév) 
aranycsapat (fn, arany|csapat) 
aranycserje 
aranycsillag (fn, arany|csillag) 
aranycsillagos (mn) 
aranycsináló (fn) 
aranycsináló (mn) 
aranydiploma (fn, arany|diploma) 
aranydiplomás orvos 
aranyedény (fn, arany|edény) 
aranyékszer-árverés 
aranyélet (fn, arany|élet) 
aranyélete van 
arany-előfordulás 
arányeltolódás (fn, arány|eltolódás) 
aranyember (fn, arany|ember) 



aranyér (fn, arany|ér) 
aranyérc (fn, arany|érc) 
aranyérclelőhely 
aranyérem (fn, arany|érem) 
aranyeres (fn) 
aranyeres (mn) 
aranyérme (fn, arany|érme) 
aranyérmes (mn) 
aranyérműtét (aranyér|műtét) 
aranyérték (arany|érték) 
arányérzék (fn, arány|érzék) 
aranyeső (fn, arany|eső) 
aranyeső (foly mn in, arany|eső) 
aranyfa (fn, arany|fa) 
aranyfedezet (fn, arany|fedezet) 
aranyfém (arany|fém) 
aranyfényű (mn, arany|fényű) 
aranyfinomság (arany|finomság) 
aranyfog (fn, arany|fog) 
aranyfonal (fn, arany|fonal) 
aranyforint (fn, arany|forint) 
aranyforintérték (arany|forintérték) 
aranyfüggő (fn, arany|függő) 
aranyfüst (fn, arany|füst) 
aranyfüst lemez 
aranygalléros 
aranygaluska (fn, arany|galuska) 
aranygeneráció 
Aranyglóbusz 
aranygól (fn, arany|gól) 
aranygyapjas (mn) 
aranygyapjas rend 
aranygyapjú 
aranygyűrű (fn, arany|gyűrű) 
aranyhaj (fn, arany|haj) 
aranyhajú (mn, arany|hajú) 
aranyhal (fn, arany|hal) 
aranyhegy (fn, arany|hegy) 
Arany-hegy 
aranyhegyű toll 
aranyhíd (fn, arany|híd) 
aranyhím (fn, arany|hím) 
aranyhímzés (fn, arany|hímzés) 
aranyhomok (arany|homok) 
Arany-homok 
aranyhörcsög (fn, arany|hörcsög) 
Arany-idézet 
aranyidő (fn, arany|idő) 
aranyifjú (fn, arany|ifjú) 
aranyifjúság (fn, arany|ifjúság) 
aranyigazság (fn, arany|igazság) 
arányít (ige) 
aranykalászos (mn) 
aranykárász 
aranykeretes kép 
aranykészlet (fn, arany|készlet) 
Aranykéz utca 



aranykezű (mn) 
aranykincs (fn, arany|kincs) 
aranykivitel (arany|kivitel) 
arany-klorid 
aranykor (fn, arany|kor) 
aranykorona (fn, arany|korona) 
aranykorona-érték 
aranykoronánkénti adó 
aranykoszorú 
aranykoszorús jelvény 
aranykoszorús mester 
aranyköpés (fn, arany|köpés) 
aranykrajcár (fn, arany|krajcár) 
aranykulcs 
Aranylabda 
aranylábú (mn) 
aránylag (hsz) 
aranylakodalom (fn, arany|lakodalom) 
aranylánc (fn, arany|lánc) 
aranyláz (fn, arany|láz) 
aranylelet 
aranylemez (fn, arany|lemez) 
aranylik 
aránylik (fn) 
aránylik (ige) 
aranyló (fn) 
aranyló (foly mn in) 
aranyló (mn) 
aranyló penészbogár 
aranylövés (fn, arany|lövés) 
aranymálinkó (fn, arany|málinkó) 
aranymérleg (fn, arany|mérleg) 
aranymetszés (fn, arany|metszés) 
aranymetszet (arany|metszet) 
aranymező (fn, arany|mező) 
aranymise (fn, arany|mise) 
aranymondás (fn, arany|mondás) 
aranymondás (mn, arany|mondás) 
aranymosó (fn, arany|mosó) 
aranymosó (mn, arany|mosó) 
aránymutató (arány|mutató) 
aranyműves (aranymíves, fn) 
aranyműves (aranymíves, mn) 
aranyművesműhely 
aranynyomás 
aranyóra (fn, arany|óra) 
aranyos (fn) 
aranyos (mn) 
arányos (mn) 
aranyos boglár 
aranyos gyerek 
arányos osztás 
aranyos rózsabogár 
arányosan (hsz) 
arányosít (ige) 
arányosítás (fn) 
arányosság (fn) 



arányossági határ 
aranyoszöld (mn) 
aranyoz (ige) 
aranyozás (fn) 
aranyozódik 
aranyozott (bef mn in) 
aranyozott (mn) 
aranyozott bronzszobor 
aranyozott képkeret 
aranyősz (arany|ősz) 
aránypár (fn, arány|pár) 
aranyparitás (arany|paritás) 
aranypármen 
Aranypart (tnév) 
Arany-part (Arany|-part) 
arany-parti (arany|-parti) 
Arany-patak 
Arany-patak-völgy (Arany-patak|-völgy) 
arany-patak-völgyi (arany-patak|-völgyi) 
aranypénz (fn, arany|pénz) 
aranypor (fn, arany|por) 
aranypróba (fn, arany|próba) 
aranyranett 
aranyranett alma 
aranyrészvény (fn, arany|részvény) 
aranyrojt (fn, arany|rojt) 
aranyrög (fn, arany|rög) 
aranyrúd (fn, arany|rúd) 
aranysakál 
aranysárga (fn, arany|sárga) 
aranysárga (mn, arany|sárga) 
aranysárgára süt 
aranysarkantyús (mn) 
arányskála (fn, arány|skála) 
aranysujtásos (mn) 
aranyszabály (fn, arany|szabály) 
aranyszájú (mn) 
aranyszál (fn, arany|szál) 
arányszám (fn, arány|szám) 
Aranyszarvas bisztró 
aranyszegélyű (mn, arany|szegélyű) 
Arany-szerű (Arany|-szerű) 
aranyszilva (fn, arany|szilva) 
aranyszín (fn, arany|szín) 
aranyszínű (mn) 
aranyszívű (mn, arany|szívű) 
Arany-szobor (Arany|-szobor) 
aranyszőke (fn) 
aranyszőke (mn) 
aranyszőrű (mn) 
aránytalan (mn) 
aránytalanság (fn) 
aránytalanul (hsz) 
aránytan 
aranytárgy (fn, arany|tárgy) 
aranytartalék (fn, arany|tartalék) 
aranytartalék-alap (aranytartalék|-alap) 



aranytartalmú (mn) 
aranytartalom (fn, arany|tartalom) 
aranytermelés (fn, arany|termelés) 
aránytévesztés 
aranytinóru 
aranytojást tojó tyúk 
aranytoll (fn, arany|toll) 
aranytörmelék 
arányú (mn) 
aranyutánzat (arany|utánzat) 
aranyvaluta (arany|valuta) 
aranyvasárnap (fn, arany|vasárnap) 
Arany-vers (Arany|-vers) 
aranyveselke 
aranyvessző (fn, arany|vessző) 
aranyvirág (fn, arany|virág) 
aranyzsinór (fn, arany|zsinór) 
árapály (fn, ár|apály) 
árapályerő (ár|apály|erő) 
árapályerőmű (fn, ár|apály|erő|mű) 
árapályjelenség (ár|apály|jelenség) 
árapálykeltő hatás 
arapapagáj (fn, ara|papagáj) 
árarány (fn, ár|arány) 
áraránytalanság (fn, ár|aránytalanság) 
Ararát (tnév) 
Ararát hegye 
áras (mn) 
arasz (fn) 
arasznyi (mn) 
araszol (fn) 
araszol (ige) 
araszoló (fn) 
araszoló (foly mn in) 
araszoló (mn) 
araszos (mn) 
araszt 
áraszt (ige) 
arat (ige) 
aratás (fn) 
arathat (ige) 
arató (fn) 
arató (foly mn in) 
arató (mn) 
aratóbanda (fn, arató|banda) 
aratóbrigád (arató|brigád) 
arató-cséplő 
arató-cséplő gép 
aratócséplőgép-vezető 
aratógazda (fn, arató|gazda) 
aratógép (fn, arató|gép) 
aratókoszorú (fn, arató|koszorú) 
aratómunkás (fn, arató|munkás) 
aratómunkás-csapat 
aratópár 
aratórész (fn, arató|rész) 
aratósztrájk (fn, arató|sztrájk) 



aratóünnep (fn, arató|ünnep) 
araukária (fn) 
áraz (ige) 
árazó 
árazógép 
árbecslés (fn, ár|becslés) 
árbefagyasztás (fn) 
árbevétel (fn, ár|bevétel) 
arbitrázs (fn) 
arbitrázsügylet (fn, arbitrázs|ügylet) 
árboc (fn) 
árbocfa (fn, árboc|fa) 
árbochosszúságú 
árbockeresztfa (árboc|keresztfa) 
árbockosár (fn, árboc|kosár) 
árbockötél (árboc|kötél) 
árboclámpa (árboc|lámpa) 
árbocos 
árbocrúd (fn, árboc|rúd) 
árboctartó kötél 
arborétum (fn) 
arc (fn) 
Arc de Triomphe 
arc nélküli 
arcalapú azonosítás 
arcápolás (fn, arc|ápolás) 
arcápoló krém 
arcápoló szer 
arcátlan (mn) 
arcátlankodik (ige) 
arcátlanság (fn) 
arcbőr (fn, arc|bőr) 
arcbőrű (mn, arc|bőrű) 
árcédula (fn, ár|cédula) 
arcél (fn, arc|él) 
arcfelismerés 
arcfelismerő szoftver 
arcfelismerő technológia 
arcfesték (fn, arc|festék) 
arcfestés (fn, arc|festés) 
arcfintor (fn, arc|fintor) 
arcforma 
arcgödröcske (arc|gödröcske) 
archaikus (mn) 
archaizál (ige) 
archaizmus (fn) 
archeológia (fn) 
archeológus (fn) 
archetipikus 
archetípus (fn) 
archimandrita (fn) 
archimedesi csavar 
architektonika 
architektonikus 
architektúra (fn) 
archív (mn) 
archív anyag 



archivál (ige) 
archiválás (fn) 
archivális (mn) 
archívum (fn) 
arcideg (fn, arc|ideg) 
arcidegbénulás (fn, arcideg|bénulás) 
arcidegzsába (fn, arc|idegzsába) 
árciklus 
arcizom (fn, arc|izom) 
arcjáték (fn, arc|játék) 
arckenőcs (arc|kenőcs) 
arckép (fn, arc|kép) 
arcképcsarnok (fn, arckép|csarnok) 
arcképes (mn) 
arcképes diploma 
arcképes igazolvány 
arcképfestés (fn, arckép|festés) 
arcképfestő (fn, arckép|festő) 
arckifejezés (fn, arc|kifejezés) 
arckoponya (fn, arc|koponya) 
arckrém (fn, arc|krém) 
arcmás (fn, arc|más) 
arcmás (mn, arc|más) 
arcmaszk 
arcmasszázs 
arcmemória (fn, arc|memória) 
arcnélküli (mn) 
arcon csókol 
arcpakolás (fn, arc|pakolás) 
arcpír 
arcpirító (foly mn in) 
arcpirító (mn) 
arcpirosító (fn, arc|pirosító) 
arcpirulás (fn, arc|pirulás) 
arcpirulva (hsz) 
arcra borul 
arcra borulás 
arcradír 
arcránctalanítás 
arcrándulás (fn, arc|rándulás) 
arcredő (fn, arc|redő) 
arctalan (mn) 
arctisztító 
arctisztító kendő 
arctoll (arc|toll) 
arctonik 
arcú (mn) 
arcul csap 
arcul üt 
arculat (fn) 
arculatformálás (fn) 
arculattervezés (fn, arculat|tervezés) 
arculcsapás (fn, arcul|csapás) 
arculütés (fn, arcul|ütés) 
arcüreg (fn, arc|üreg) 
arcüreggyulladás (fn) 
arcvíz (fn, arc|víz) 



arcvonal (fn, arc|vonal) 
arcvonaláttörés (arc|vonal|áttörés) 
arcvonás (fn, arc|vonás) 
arczsába (fn, arc|zsába) 
arccsont (fn, arc|csont) 
árcsökkenés (fn, ár|csökkenés) 
árcsökkentés (fn, ár|csökkentés) 
árcsökkentő hatás 
árcsőrű 
árcsőrű madarak 
arcszesz 
arcszín (fn, arc|szín) 
arcszög (arc|szög) 
Ardennek (tnév) 
árdrágítás (fn, ár|drágítás) 
árdrágító (fn) 
árdrágító (foly mn in) 
árdrágító (mn) 
árdrágulás (fn, ár|drágulás) 
área (fn) 
areakód 
areális (mn) 
areális nyelvészet 
áregyeztetés (fn) 
areioszpagosz 
A-rel 
árelem 
árelemzés (fn) 
árellenőrzés (fn, ár|ellenőrzés) 
árelőirányzat (ár|előirányzat) 
áremelés (fn, ár|emelés) 
áremelési (mn) 
áremelkedés (fn, ár|emelkedés) 
aréna (fn) 
Aréna-buli 
arénázik (ige) 
árenda (fn) 
árendál (ige) 
árendás (fn) 
árendás (mn) 
árengedmény (fn, ár|engedmény) 
areométer (fn) 
árerózió 
ár-érték arány 
áresés (fn, ár|esés) 
Arész 
Arezzói Guido 
árfekvés (fn, ár|fekvés) 
árfelhajtás (fn, ár|felhajtás) 
árfelügyelet (fn, ár|felügyelet) 
árfelülvizsgálat 
ár-felülvizsgálati eljárás 
árfolyam (fn, ár|folyam) 
árfolyam-átszámítás 
árfolyamcsökkenés 
árfolyam-emelkedés 
árfolyamérték (fn, ár|folyam|érték) 



árfolyamesés (fn, ár|folyam|esés) 
árfolyamgát 
árfolyamindex (fn, ár|folyam|index) 
árfolyam-ingadozás (ár|folyam|-ingadozás) 
árfolyamkockázat 
árfolyam-kockázati alap 
árfolyam-különbözet 
árfolyamkülönbség (fn, ár|folyam|különbség) 
árfolyammozgás (fn, ár|folyam|mozgás) 
árfolyam-növekedés 
árfolyamnyereség (fn, ár|folyam|nyereség) 
árfolyam-politika 
árfolyamrendszer (fn, ár|folyam|rendszer) 
árfolyamrögzítés 
árfolyamsáv (fn, ár|folyam|sáv) 
árfolyamváltozás (fn, ár|folyam|változás) 
árfolyamveszteség (fn, ár|folyam|veszteség) 
árforma (fn, ár|forma) 
árforma (mn, ár|forma) 
argentin (mn) 
Argentin Köztársaság 
argentin tangó 
Argentína (tnév) 
argentit (fn) 
Árgírus királyfi 
argó (fn) 
argon (fn) 
argonauta (fn) 
argongáz 
argószó (fn, argó|szó) 
argószótár 
argotikus (mn) 
argumentáció (fn) 
argumentál (ige) 
argumentum (fn) 
árgus (mn) 
árgus szemekkel 
árgyélus (fn) 
árgyélusát 
árháború (fn, ár|háború) 
Arhangelszk (tnév) 
árhatóság (fn, ár|hatóság) 
árhivatal (fn, ár|hivatal) 
árhullám (fn, ár|hullám) 
árhullámzás (fn, ár|hullámzás) 
ária (fn) 
ária- és dalest 
Ariadné (tnév) 
Ariadné fonala 
áriaest 
arianizmus (fn) 
ariánus (fn) 
ariánus (mn) 
áriázik (ige) 
árindex (fn, ár|index) 
áringadozás (fn, ár|ingadozás) 
Ariosto 



áristom (fn) 
Arisztid (tnév) 
arisztokrácia (fn) 
arisztokrata (fn) 
arisztokrata (mn) 
arisztokrata gőg 
arisztokrataellenes (mn, arisztokrata|ellenes) 
arisztokratikus (mn) 
arisztokratizmus (fn) 
Arisztophanész (tnév) 
Arisztophanész-komédia 
Arisztotelész (tnév) 
arisztotelészi poétika 
aritmetika (fn) 
aritmetikai egység 
aritmetikai művelet 
aritmia (fn) 
aritmikus 
Arizona (tnév) 
arizonai (mn) 
árja (mn) 
árja faj 
árjaelmélet 
árjegyzék (fn, ár|jegyzék) 
árjegyző 
árjelzés (fn, ár|jelzés) 
árjelző cédula 
árkád (fn) 
Árkádia (tnév) 
Árkádia-pör 
árkádok alatt 
árkádos (mn) 
árkádosít 
árkádsor (fn, árkád|sor) 
árkalkuláció (fn, ár|kalkuláció) 
arkangyal (fn) 
Arkansas (tnév) 
árkász (fn) 
árkász tizedes 
árkászszakasz (fn, árkász|szakasz) 
árkategória (fn, ár|kategória) 
árkedvezmény (fn, ár|kedvezmény) 
árképzés (fn, ár|képzés) 
árképző tényező 
arkhé 
Arkhilikhosz 
Arkhimédész (tnév) 
Arkhimédész törvénye 
arkhón 
árkiegészítés (fn, ár|kiegészítés) 
árkol (ige) 
árkolóeke 
árkolt (bef mn in) 
árkompenzáció 
árkon-bokron (hsz) 
árkon-bokron át 
árkorrekció 



arktikus (mn) 
arktikus levegő 
Arktisz 
árkus (fn) 
árkuszfüggvények 
árkülönbözet (fn, ár|különbözet) 
árkülönbség (fn, ár|különbség) 
árkülönbség forrása 
árlap (fn, ár|lap) 
Arlberg expressz 
Arlberg-alagút 
árlejtés (fn, ár|lejtés) 
árleszállítás (fn, ár|leszállítás) 
árliberalizálás (fn) 
árlista 
armada (fn) 
Armada (tnév) 
ármádia (fn) 
armális (fn) 
Armand (tnév) 
Armani 
ármanipuláció (fn, ár|manipuláció) 
ármány (fn) 
ármányadta (mn) 
ármánykodás (fn) 
ármánykodik (ige) 
ármányos (mn) 
armatúra (fn) 
ármaximálás (fn) 
ármechanizmus (fn, ár|mechanizmus) 
ármegállapítás (fn, ár|megállapítás) 
ármegállapító bizottság 
ármeghatározás (fn, ár|meghatározás) 
ármegjelölés (fn, ár|megjelölés) 
ármentesítés (fn, ár|mentesítés) 
ármentesítő osztag 
ármérséklő hatás 
Ármin (tnév) 
ármozgás (fn, ár|mozgás) 
Armstrong (fn) 
Armstrong-szerű (Armstrong|-szerű) 
Arnold (tnév) 
arnót 
árnövekedés (fn, ár|növekedés) 
árnövekmény 
árny (fn) 
árnyal (ige) 
árnyalak (fn, árny|alak) 
árnyalat (fn) 
árnyalatbeli (mn) 
árnyalati (mn) 
árnyalatnyi (mn) 
árnyalatos (mn) 
árnyalatú (mn) 
árnyalt kép 
árnyaltabban (hsz) 
árnyaltan (hsz) 



árnyas (mn) 
árnyas hely 
árnybáb 
árnyék (fn) 
árnyékbokszolás (fn) 
árnyékgazdaság (fn, árnyék|gazdaság) 
árnyékjelenség 
árnyékkedvelő 
árnyékkormány (fn, árnyék|kormány) 
árnyékkúp 
árnyékmásolat 
árnyékol (ige) 
árnyékolás (fn) 
árnyékolástechnika 
árnyékolóhatás 
árnyékos (mn) 
árnyékot vet 
árnyékoz (ige) 
árnyékszék (fn, árnyék|szék) 
árnyéktűrő növény 
árnyékvilág (fn, árnyék|világ) 
árnyékvirág (fn, árnyék|virág) 
árnyjáték (fn, árny|játék) 
árnyjátékszínház (árny|játék|színház) 
árnykép (fn, árny|kép) 
árnyoldal (fn, árny|oldal) 
árok (fn) 
árokásó (fn, árok|ásó) 
árokásó (foly mn in, árok|ásó) 
árokásó gép 
árokgyűrű (fn, árok|gyűrű) 
árokóvóhely (árok|óvóhely) 
árokpart (fn, árok|part) 
árokrendszer 
árokszegély (árok|szegély) 
árokszél (fn, árok|szél) 
árokszélen 
árolló (fn, ár|olló) 
aroma (fn) 
aromaanyag (fn, aroma|anyag) 
aromaképződés 
aromaolaj (fn, aroma|olaj) 
aromás (mn) 
aromás szénhidrogének 
aromás vegyület 
aromatizál 
aromatizálás (fn) 
Áron (tnév) 
áron aluli 
áros (mn) 
árosztály (fn, ár|osztály) 
árpa (fn) 
árpacukor (fn, árpa|cukor) 
Árpád (tnév) 
Árpád fejedelem 
Árpád korabeli 
árpadara (fn, árpa|dara) 



Árpád-család (Árpád|-család) 
Árpád-családbeli (Árpád|-családbeli) 
Árpád-ház (Árpád|-ház) 
Árpád-házi (mn, Árpád|-házi) 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
Árpád-házi Szent Margit 
Árpád-kor (Árpád|-kor) 
Árpád-kori (Árpád|-kori) 
Árpádok korabeli 
árpaföld (fn, árpa|föld) 
árpagyöngy (fn, árpa|gyöngy) 
árpahántoló gép 
árpakása (fn, árpa|kása) 
árpakávé (fn, árpa|kávé) 
árpakenyér (fn, árpa|kenyér) 
árpaliszt (fn, árpa|liszt) 
árpás (mn) 
árpaszem (fn, árpa|szem) 
árpolitika (fn, ár|politika) 
árprés (fn, ár|prés) 
arra 
arra a következtetésre jut 
arra irányuló 
arra jár 
arra járó 
arra járva 
arra megy 
arra menő 
arra menőben 
arra nézve 
arra van 
arra vonatkozó 
arra vonatkozóan 
arrább (arrébb, hsz) 
arrább megy 
Arrabona 
arrafelé (hsz, arra|felé) 
arrak 
árral szemben 
arrangement 
arravaló (mn, arra|való) 
arravaló ember 
arrébb (arrább, hsz) 
arrébb állt 
arrébb megy 
árreform (fn, ár|reform) 
árrendészeti erkölcscsősz 
árrendszer (fn, ár|rendszer) 
árrés (fn, ár|rés) 
árrobbanás (fn, ár|robbanás) 
arrogancia (fn) 
arrogáns (mn) 
arról 
arról jövő 
arról van szó 
árrögzítés (fn) 
ars (hsz) 



ars poetica 
ársáv 
árstabilitás (fn, ár|stabilitás) 
árstop (fn, ár|stop) 
árstruktúra 
árszabályozás (fn, ár|szabályozás) 
árszabás (fn, ár|szabás) 
árszámítás (fn, ár|számítás) 
árszegmens 
árszint (fn, ár|szint) 
árszínvonal (fn, ár|színvonal) 
árszínvonal-emelkedés 
árszínvonal-változás 
arszisz 
arszlán (fn) 
art (fn) 
árt (ige) 
art deco 
art deco épület 
art nouveau 
ártáblázat (fn, ár|táblázat) 
ártájékoztató (fn, ár|tájékoztató) 
ártájékoztató (mn, ár|tájékoztató) 
ártalmas (mn) 
ártalmatlan (mn) 
ártalmatlanít (ige) 
ártalmatlanítás (fn) 
ártalom (fn) 
ártámogatás (fn, ár|támogatás) 
ártani tudás 
ártány (fn) 
ártárgyalás (fn, ár|tárgyalás) 
ártartalom 
ártás 
ártatlan (mn) 
ártatlan csecsemő 
ártatlanság (fn) 
ártatlanul (hsz) 
arte povera 
ár-teljesítmény arány 
Artemisz (tnév) 
ártér (fn, ár|tér) 
ártéri (mn) 
artéria (fn) 
artériás (mn) 
artériás vér 
arterioszklerózis (fn) 
árterület (fn, ár|terület) 
artézi (mn) 
artézi kút 
árthat (ige) 
articsóka (fn) 
artikuláció (fn) 
artikulációs (mn) 
artikulációs bázis 
artikulációs mozgás 
artikulál (ige) 



artikulálatlan (mn) 
artikulálatlan hang 
artikulálatlanul üvölt 
artikulált (bef mn in) 
artikulált (mn) 
artikulátlan (mn) 
artikulus (fn) 
artilléria (fn) 
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
artista (fn) 
artistamutatvány (fn, artista|mutatvány) 
artistanő (fn, artista|nő) 
artisztikum (fn) 
artisztikus (mn) 
artmozi 
ártó (fn) 
ártó (foly mn in) 
ártó (mn) 
ártó célzatú 
ártó szándékú 
ártöbblet (fn, ár|többlet) 
ártörvény 
artrock 
Artúr (tnév) 
áru (fn) 
árú (mn) 
áru- és értéktőzsde 
árualap (fn, áru|alap) 
áruátadás 
áruátrakás (fn) 
áruátvevő (fn, áru|átvevő) 
áruátvevő (mn, áru|átvevő) 
áruátvevő állomás 
áruátvevő kirendeltség 
Aruba 
áruba bocsát 
áruba bocsátás 
árubeáramlás (áru|beáramlás) 
árubefogadó képesség 
árubehozatal (fn, áru|behozatal) 
árubélyegző (áru|bélyegző) 
árubemutató (fn, áru|bemutató) 
árubemutató (foly mn in, áru|bemutató) 
árubemutató (mn, áru|bemutató) 
árubeszerzés (fn, áru|beszerzés) 
árubeszerző (fn, áru|beszerző) 
árubeszerző (foly mn in, áru|beszerző) 
árubizonylat (áru|bizonylat) 
árubőség (fn, áru|bőség) 
árucikk (fn, áru|cikk) 
árucímke (áru|címke) 
árucsarnok (fn, áru|csarnok) 
árucsere (fn, áru|csere) 
árucsere-egyezmény (áru|csere|-egyezmény) 
árucsere-forgalmi megállapodás 
árucsere-forgalom (áru|csere|-forgalom) 
árucseretörvény (áru|csere|törvény) 



árucsomagolás (áru|csomagolás) 
árucsoport (fn, áru|csoport) 
áruda (fn) 
árudavezető (áruda|vezető) 
árudézsma 
árudíjszabás (áru|díj|szabás) 
árudömping (fn, áru|dömping) 
áruegyenérték (áru|egyenérték) 
áruegyezmény (áru|egyezmény) 
árueladás (fn, áru|eladás) 
áruelhelyezés (áru|elhelyezés) 
áruellátás (fn, áru|ellátás) 
áruelosztó (fn, áru|elosztó) 
áruelosztó (mn, áru|elosztó) 
áruérték (áru|érték) 
áruértékesítés (fn) 
áruexport 
árufajta (fn, áru|fajta) 
árufajta (mn, áru|fajta) 
árufajta-elnevezés (árufajta|-elnevezés) 
árufedezet (fn, áru|fedezet) 
árufeladás (áru|feladás) 
áruféleség (fn, áru|féleség) 
árufelesleg (fn, áru|felesleg) 
árufelhozatal (áru|felhozatal) 
árufelvonó (áru|felvonó) 
árufetisizmus (fn, áru|fetisizmus) 
áruforgalmi (mn) 
áruforgalom (fn, áru|forgalom) 
áruforma (fn, áru|forma) 
árufölösleg (áru|fölösleg) 
árufuvarozás (fn, áru|fuvarozás) 
árugazdálkodás (áru|gazdálkodás) 
árugazdaság (fn, áru|gazdaság) 
áruhalmozás (fn, áru|halmozás) 
áruház (fn, áru|ház) 
áruházi (mn) 
áruházlánc (fn, áruház|lánc) 
áruhiány (fn, áru|hiány) 
áruhitel (fn, áru|hitel) 
áruimport (fn, áru|import) 
áruismeret (fn, áru|ismeret) 
árujegy (fn, áru|jegy) 
árujegyzék (fn, áru|jegyzék) 
árujelző (fn, áru|jelző) 
árukapcsolás (fn, áru|kapcsolás) 
árukatalógus (fn, áru|katalógus) 
árukategória (fn, áru|kategória) 
árukereskedelem 
árukereslet (áru|kereslet) 
árukészlet (fn, áru|készlet) 
árukészlet-növekedés 
árukiadás (áru|kiadás) 
árukiadó (fn, áru|kiadó) 
árukiadó automata 
árukiléptetés (fn) 
árukínálat (fn, áru|kínálat) 



árukiszolgáltató automata 
árukivitel (fn, áru|kivitel) 
árukompenzáció (áru|kompenzáció) 
árukölcsön (fn, áru|kölcsön) 
árukölcsön-akció 
árukönyv (áru|könyv) 
áruküldemény (áru|küldemény) 
árul (ige) 
árulás (fn) 
árulhat (ige) 
árulkodás (fn) 
árulkodik (ige) 
árulkodó (fn) 
árulkodó (foly mn in) 
árulkodó (mn) 
árulkodó jel 
áruló (fn) 
áruló (foly mn in) 
áruló (mn) 
áruló volta 
árumegállító (mn) 
árumegrendelés (áru|megrendelés) 
áruminősítés (áru|minősítés) 
áruminta (fn, áru|minta) 
árumintavásár (fn, áruminta|vásár) 
árumozgás (fn, áru|mozgás) 
árunem 
áruosztály (fn, áru|osztály) 
áru-pénz egyensúly 
árupiac (fn, áru|piac) 
árupróba (áru|próba) 
áruraktár (fn, áru|raktár) 
árurejtegetés (fn) 
árus (fn) 
árus (mn) 
árusít (ige) 
árusítás (fn) 
árusító (fn) 
árusító (foly mn in) 
árusítóbódé (fn, árusító|bódé) 
árusítóhely (fn, árusító|hely) 
áruskála (fn, áru|skála) 
áruszállítás (fn, áru|szállítás) 
áruszállító motorkerékpár 
áruszámla (áru|számla) 
áruszükséglet (áru|szükséglet) 
árutartalék (fn, áru|tartalék) 
áruterítés (fn, áru|terítés) 
árutermelés (fn, áru|termelés) 
árutermelő (fn, áru|termelő) 
árutermelő (foly mn in, áru|termelő) 
árutermelő ágazat 
árutermelő tevékenység 
árutétel (fn, áru|tétel) 
árutonna (fn, áru|tonna) 
árutonna-kilométer 
árutöbblet 



árutőzsde (fn, áru|tőzsde) 
áruutánpótlás (áru|utánpótlás) 
áruügylet (fn, áru|ügylet) 
áruüzlet (áru|üzlet) 
áruválaszték (fn, áru|választék) 
áruválaszték-bővítés 
áruváltó (áru|váltó) 
áruvásárlás 
áruvásárlási kölcsön 
áruvédjegy (fn, áru|védjegy) 
árva (mn) 
árva fiú 
árva gyermek 
árva lány 
árvacsalán (fn, árva|csalán) 
árvácska (fn) 
árvaganéj 
árvaház (fn, árva|ház) 
Árvai-Magura 
árvalányhaj (fn, árvalány|haj) 
árvalányhaj-bokréta (árvalányhaj|-bokréta) 
árválkodik (ige) 
árváltozás (fn, ár|változás) 
árváltoztatás (fn, ár|változtatás) 
árván marad 
árvaság (fn) 
árvaságra jut 
árvaszék (fn) 
árvaszúnyog (fn) 
árvaügy (fn) 
árvédelem (fn, ár|védelem) 
árvédelmi terv 
árverés (fn, ár|verés) 
árverési (mn) 
árverési csarnok 
árverez (ige) 
árverezés (fn) 
árverező (fn) 
árverező (foly mn in) 
árvereztet 
árverseny (fn, ár|verseny) 
árveszteség (fn, ár|veszteség) 
árvetés (fn, ár|vetés) 
árviszonyok 
árvíz (fn, ár|víz) 
árvíz lepte 
árvízhelyzet (fn, árvíz|helyzet) 
árvízi (mn) 
árvízjelző szolgálat 
árvízkár (fn, árvíz|kár) 
árvízkárosult (bef mn in, árvíz|károsult) 
árvízkárosult (fn, árvíz|károsult) 
árvízkárosult (mn, árvíz|károsult) 
árvízkatasztrófa (fn, árvíz|katasztrófa) 
árvízmentesítés (fn, árvíz|mentesítés) 
árvízvédelem (fn, árvíz|védelem) 
árvízvédelmi (mn) 



árvízvédelmi terv 
árvízveszedelem (árvíz|veszedelem) 
árvízveszély (fn, árvíz|veszély) 
árvízszint 
árvul 
arzén (fn) 
arzenál (fn) 
arzenátok 
arzénes 
arzénessav (fn) 
arzenitek 
arzénkészítmény (arzén|készítmény) 
arzénmérgezés (fn, arzén|mérgezés) 
arzénsav (fn, arzén|sav) 
arzéntartalmú (mn) 
arzéntartalom (fn, arzén|tartalom) 
arzénvegyület (fn, arzén|vegyület) 
árzuhanás (fn, ár|zuhanás) 
As (röv) 
A-s 
ás (ige) 
ASA (röv) 
ásadék 
ásás (fn) 
ásat (ige) 
ásatag (mn) 
ásatás (fn) 
ásatási (mn) 
ASCII (röv) 
ásít (ige) 
ásítás (fn) 
ásítozik (ige) 
áskál (ige) 
áskálódás (fn) 
áskálódik (ige) 
askenázi (askenáz) 
ásó (fn) 
ásó (foly mn in) 
ásóbot (ásó|bot) 
Asóka 
ásókapa (ásó|kapa) 
ásó-kapa 
ásó-kapa válasszon el bennünket 
ásóláb (fn, ásó|láb) 
ásólapát (ásó|lapát) 
ásónyél (fn, ásó|nyél) 
ásónyom (fn, ásó|nyom) 
ásóz 
áspa (fn) 
áspál 
aspektuális 
aspektuális jelentés 
aspektualitás 
aspektus (fn) 
aspektusjelölés 
aspiráció (fn) 
aspirál (ige) 



aspiráns (fn) 
aspirantúra (fn) 
áspis (fn) 
áspiskígyó (fn, áspis|kígyó) 
áspisvipera (áspis|vipera) 
Assisi (Assisi, fn) 
Assisi (mn) 
Astoria Szálló 
Astoria Szálloda 
Astoria szállodabeli 
Astoria szállodai 
Asunción 
ASUS 
ásvány (fn) 
ásványbehozatal (ásvány|behozatal) 
ásványbörze 
ásványgyapot (fn, ásvány|gyapot) 
ásványgyűjtemény (fn, ásvány|gyűjtemény) 
ásványhatározás 
ásványi (mn) 
ásványi anyag 
ásványi kincs 
ásványianyag-tartalom 
ásványkincs 
ásványlelőhely (fn, ásvány|lelőhely) 
ásványnév (ásvány|név) 
ásványolaj (fn, ásvány|olaj) 
ásványolaj-finomító 
ásványolaj-kutatás 
ásványolajtermék (fn, ásvány|olaj|termék) 
ásványolaj-termelés 
ásványos forrás 
ásványrendszer (ásvány|rendszer) 
ásványrendszertan (ásvány|rendszer|tan) 
ásványszén 
ásványtan (fn, ásvány|tan) 
ásványtár (fn, ásvány|tár) 
ásványvilág (fn, ásvány|világ) 
ásványvíz (fn, ásvány|víz) 
ásványvizes pohár 
ásványvizes üveg 
ásványvízfogyasztás 
ásványvíz-fogyasztási 
ásványzárvány (ásvány|zárvány) 
asz (fn) 
ász (fn) 
ász ember 
aszal (ige) 
aszalék (fn) 
aszaló (fn) 
aszaló (foly mn in) 
aszaló (mn) 
aszalódeszka (aszaló|deszka) 
aszalódik (ige) 
aszalókamra (aszaló|kamra) 
aszalókemence (aszaló|kemence) 
aszalt (bef mn in) 



aszalt (mn) 
aszalt gyümölcs 
aszalt szilva 
aszaltszilva-kompót (aszaltszilva|-kompót) 
aszalvány (fn) 
aszály (fn) 
aszály sújtotta 
aszály sújtotta vidék 
aszálykár (fn, aszály|kár) 
aszálykárosult (bef mn in, aszály|károsult) 
aszálykárosult (fn, aszály|károsult) 
aszályos (mn) 
aszálytűrő 
aszályverte 
aszat (fn) 
aszat (ige) 
aszatol 
aszcendens 
Asz-dúr skála 
aszemantikus 
aszepszis (fn) 
aszeptikus (mn) 
aszerint (hsz) 
aszexuális 
aszfalt (fn) 
aszfalt útburkolat 
aszfaltbeton (aszfalt|beton) 
aszfaltbetyár (fn, aszfalt|betyár) 
aszfaltburkolat (fn, aszfalt|burkolat) 
aszfaltcsík 
aszfalthenger (aszfalt|henger) 
aszfaltjárda (fn, aszfalt|járda) 
aszfaltkoptató (aszfalt|koptató) 
aszfaltolvasztó üst 
aszfaltoz (ige) 
aszfaltozás (fn) 
aszfaltozó (fn) 
aszfaltozó (foly mn in) 
aszfaltozó (mn) 
aszfaltozógép (fn, aszfaltozó|gép) 
aszfaltozott út 
aszfaltrajz 
aszfaltrajzverseny 
aszfaltút (fn, aszfalt|út) 
aszfodélosz (mn) 
aszik (ige) 
aszimbiotikus 
aszimmetria (fn) 
aszimmetrikus (mn) 
aszimptota 
aszimptotikus sor 
aszindeton (fn) 
aszinkron (mn) 
aszinkron memórialapka 
aszinkronmotor (fn) 
ászka (fn) 
ászkarák (fn, ászka|rák) 



aszkéta (fn) 
aszkéta (mn) 
aszketikus (mn) 
aszketizmus (fn) 
aszkézis (fn) 
Aszklépiadész 
aszklépiadészi strófa 
Aszklépiosz 
ászkol (ige) 
aszkór (fn) 
aszkorbinsav (fn) 
aszkorbinsavpor 
aszmag 
Aszmara (tnév) 
asz-moll skála 
aszó (foly mn in) 
aszociális (mn) 
aszódi (mn) 
ászok (fn) 
ászokfa (fn, ászok|fa) 
ászokhordó (fn, ászok|hordó) 
ászoksör (fn, ászok|sör) 
aszongya 
aszott (bef mn in) 
aszott (mn) 
aszott bőrű 
aszott gyümölcs 
aszparaginsav 
aszparágusz (fn) 
aszpik (fn) 
aszpirin (fn) 
asszekurál 
asszertív 
asszertív viselkedés 
asszertivitás 
asszimiláció (fn) 
asszimilációs (mn) 
asszimilál (ige) 
asszimilálódik (ige) 
asszimiláns 
asszír (fn) 
asszír (mn) 
Asszír Birodalom 
asszír-babiloni töredék 
Asszíria (tnév) 
asszirológia (fn) 
asszirológus (fn) 
asszisztál (ige) 
asszisztencia (fn) 
asszisztens (fn) 
asszisztensnő (fn, asszisztens|nő) 
asszó (fn) 
asszociáció (fn) 
asszociációs (mn) 
asszociál (ige) 
asszociálódik 
asszociált molekula 



asszociált szó 
asszociatív (mn) 
asszociatív kapcsolat 
asszociativitás 
asszociátum 
asszonánc (fn) 
asszonancia (fn) 
asszony (fn) 
asszony alakban 
asszony barátnő 
asszony korában 
asszony lánya van 
asszony módra 
asszony nővérem 
asszonyalak (fn, asszony|alak) 
asszonyanyám 
asszonybarát (asszony|barát) 
asszonybeszéd (asszony|beszéd) 
asszonybolond (fn, asszony|bolond) 
asszonyember (fn, asszony|ember) 
asszonyfej (fn, asszony|fej) 
asszonygyűlölő (asszony|gyűlölő) 
asszonyhűség (asszony|hűség) 
asszonyi (mn) 
asszonyias (mn) 
asszonyiság (fn) 
asszonyka (fn) 
asszonykerülő (asszony|kerülő) 
asszonykéz (fn, asszony|kéz) 
asszonykorban van 
asszonykormány (asszony|kormány) 
asszonykórus 
asszonyküldöttség (asszony|küldöttség) 
asszonymunka (asszony|munka) 
asszonynéni 
asszonynép (fn, asszony|nép) 
asszonynév (fn, asszony|név) 
asszonyos (mn) 
asszonypajtás (fn, asszony|pajtás) 
asszonypajtás (mn, asszony|pajtás) 
asszonyrokon 
asszonyság (fn) 
asszonyszemély (fn, asszony|személy) 
asszonyt (fn) 
asszonytárs (fn, asszony|társ) 
asszonytársaság (asszony|társaság) 
Asszuán (tnév) 
Asszuáni-gát (fn, Asszuán|i-gát) 
asztácium 
asztag (fn) 
asztagba rak 
asztagba rakás 
asztagrakás 
asztal (fn) 
asztal alatti 
asztal alól 
asztal feletti lámpa 



asztal simaságú 
asztalbontás (fn, asztal|bontás) 
asztaldísz (fn, asztal|dísz) 
asztalfia (fn, asztal|fia) 
asztalfiók (fn, asztal|fiók) 
asztalfoglalás 
asztalfő (fn, asztal|fő) 
asztalfutó (fn, asztal|futó) 
asztalhoz ül 
asztali (mn) 
asztali áldás 
asztali bor 
asztali CD-szett 
asztali futó 
asztali gép 
asztali naptár 
asztali rádió 
asztali rendszer 
asztali só 
asztali számítógép 
asztalifutball-játék (asztali|futball|-játék) 
asztalitenisz (fn, asztali|tenisz) 
asztalitenisz-bajnokság 
asztalitenisz-csapat (asztali|tenisz|-csapat) 
asztaliteniszező (fn) 
asztalitenisz-szövetség 
asztalka (fn) 
asztalkendő (fn, asztal|kendő) 
asztalkezelő 
asztalközép (fn, asztal|közép) 
asztalláb (fn, asztal|láb) 
asztallap (fn, asztal|lap) 
asztalnemű (fn, asztal|nemű) 
asztalnok (fn) 
asztalnokmester (asztalnok|mester) 
asztalos (fn) 
asztalos (mn) 
asztalos kisiparos 
asztalos szakmunkás 
asztalosenyv (asztalos|enyv) 
asztalosipar (asztalos|ipar) 
asztalosmester (fn, asztalos|mester) 
asztalosmunka (fn, asztalos|munka) 
asztalosműhely (fn, asztalos|műhely) 
asztalossegéd (fn, asztalos|segéd) 
asztalosszerszám (asztalos|szerszám) 
asztalrendelés (asztal|rendelés) 
asztalszék (asztal|szék) 
asztalszomszéd (fn, asztal|szomszéd) 
asztalt terít 
asztaltáncoltatás (fn) 
asztaltárs (fn, asztal|társ) 
asztaltársaság (fn, asztal|társaság) 
asztalterítés (fn, asztal|terítés) 
asztalterítő (fn, asztal|terítő) 
asztalterítő (foly mn in, asztal|terítő) 
asztaltűzhely (asztal|tűzhely) 



asztalvég (fn, asztal|vég) 
asztat (ige) 
aszténia (fn) 
aszténiás (mn) 
aszténiás alkat 
aszteroida (fn) 
asztigmatizmus (fn) 
asztma (fn) 
asztmás (mn) 
asztmás beteg 
asztmás roham 
asztmatikus (mn) 
asztmatikus roham 
asztrahán (fn) 
asztrahánbőr (fn) 
asztrahánbunda (fn) 
asztrahánprém 
asztrahánsüveg (fn, asztrahán|süveg) 
asztrál- 
asztrális 
asztrálsík 
asztráltest (fn) 
Asztrik 
asztro- 
asztrofizika (fn) 
asztrofizikus (fn) 
asztrológia (fn) 
asztrológus (fn) 
asztronauta (fn) 
asztronautika (fn) 
asztronómia (fn) 
asztronómus (fn) 
Asztúria (tnév) 
aszú (fn) 
aszú (mn) 
aszú szőlő 
aszúbor (fn, aszú|bor) 
aszúsodás (fn) 
aszúsodik (ige) 
At (röv) 
át (ik) 
át- (ik) 
át a hegyen 
át a réten 
át akar menni 
át enged menni 
át fog jutni 
át lehet bújni 
át- meg átjárja 
át- meg átvizsgál 
át nem bocsátó 
át nem látszó 
át nem ruházható 
át szabad engedni 
át szokott menni 
átabotában (hsz) 
Atacama-sivatag 



átad (ige) 
átadás (fn) 
átadás-átvétel 
átadási (mn) 
átadhat (ige) 
átadó (fn) 
átadó (foly mn in) 
átal 
átalag (fn) 
átalakít (ige) 
átalakítás (fn) 
átalakítási (mn) 
átalakító 
átalakító hatású 
átalakul (ige) 
átalakulás (fn) 
átalakulási (mn) 
átalakulási folyamat 
átalakulóban van 
átalány (fn) 
átalányadó (fn, átalány|adó) 
átalányadó (foly mn in, átalány|adó) 
átalányadózás (fn, átalány|adózás) 
átalánybér (átalány|bér) 
átalánydíj (fn, átalány|díj) 
átalánydíjas (mn) 
átalánydíjszabás (átalány|díjszabás) 
átalánydíj-térítés 
átalányoz (ige) 
átalányösszeg (fn, átalány|összeg) 
átaljában (hsz) 
átaljában számít 
átalkodik 
átall (ige) 
átáll (ige) 
átállás (fn) 
átállít (ige) 
átállítás (fn) 
átállítódik 
átálmodik (ige) 
átalszik (ige) 
átaluszik 
átalvető (általvető, fn) 
atamán (fn) 
átáramlik (ige) 
átáramoltat (ige) 
ataraxia 
átárazás (fn) 
Atatürk 
Atatürk-víztároló 
atavisztikus (mn) 
atavizmus (fn) 
átázik (ige) 
átbeszél (ige) 
átbeszélgetett éjszaka 
átbillen (ige) 
átbocsát (ige) 



átbocsátóképesség (fn) 
átborzong (ige) 
átböngész (ige) 
átbucskázik (ige) 
átbújik (ige) 
átbújtat (ige) 
átbukfencezik (ige) 
átcikázik (ige) 
átcímez 
átcsábít (ige) 
átcsap (ige) 
átcsapás (fn) 
átcsatol (ige) 
átcsavar 
átcsempész (ige) 
átcserél (ige) 
átcsillan (ige) 
átcsomagol (ige) 
átcsoportosít (ige) 
átcsoportosítás (fn) 
átcsúszik (ige) 
átdob (ige) 
átdolgoz (ige) 
átdolgozás (fn) 
átdolgozik (ige) 
átdolgozott éjszaka 
átdolgozott kiadás 
átdorbézol (ige) 
átdöf (ige) 
átdörzsöl (ige) 
átdug (ige) 
átég (ige) 
átéget (ige) 
ateista (fn) 
ateista (mn) 
ateista felfogású 
ateizmus (fn) 
átejt (ige) 
átél (ige) 
átélés (fn) 
átélhet (ige) 
atelier 
atelikus 
átellen (fn) 
átellenben (hsz) 
átellenben levő 
átellenében (hsz) 
átellenes (fn) 
átellenes (mn) 
átellenes irányú 
átemel (ige) 
átemelő 
átenged (ige) 
átengedés (fn) 
átépít (ige) 
átépítés (fn) 
átépül (ige) 



átér (ige) 
áteresz (fn) 
áteresznyílás (fn, áteresz|nyílás) 
átereszt (ige) 
áteresztés 
áteresztő 
áteresztő hártya 
áteresztő pórus 
áteresztőképesség (fn) 
átérez (ige) 
átérik (ige) 
átért (ige) 
átértékel (ige) 
átértékelés (fn) 
átértékelő munka 
átérzés (fn) 
átesik (ige) 
áteszik (ige) 
átevez (ige) 
átevickél (ige) 
átfagy (ige) 
átfagyaszt 
átfárad (ige) 
átfázik (ige) 
átfed (ige) 
átfedés (fn) 
átfedő 
átfektet (ige) 
átfér (ige) 
átfest (ige) 
átfestőszer (fn) 
átfésül (ige) 
átfizet 
átfog (ige) 
átfogalmaz (ige) 
átfogó (fn) 
átfogó költségelemzés 
átfogó terv 
átfogó trend 
átfogóan (hsz) 
átfogóképesség (fn) 
átfogószámítás 
átfolyás 
átfolyási sebesség 
átfolyat (ige) 
átfolyik (ige) 
átfon (ige) 
átfordít (ige) 
átfordul (ige) 
átfordulás 
átforgat 
átformál (ige) 
átformálás (fn) 
átformáló erő 
átforrósít (ige) 
átforrósodik (ige) 
átfőz (ige) 



átfúr (ige) 
átfurakodik (ige) 
átfúródás (fn) 
átfúródik (ige) 
átfut (ige) 
átfutás (fn) 
átfutási (mn) 
átfutási idő 
átfutó (foly mn in) 
átfutó forgalom 
átfúvás 
átfűlik (ige) 
átfűt (ige) 
átfűz (ige) 
átgázol (ige) 
átgondol (ige) 
átgondolás (fn) 
átgondolatlan (mn) 
átgondolt (bef mn in) 
átgondolt (mn) 
átgyúr (ige) 
áthág (ige) 
áthágás (fn) 
áthághatatlan (mn) 
áthágott 
áthajít (ige) 
áthajlás (fn) 
áthajlik (ige) 
áthajol (ige) 
áthajózik (ige) 
áthajszol (ige) 
áthajt (ige) 
áthalad (ige) 
áthaladás (fn) 
áthall 
áthallás (fn) 
áthallatszik (ige) 
áthallik (ige) 
áthangol (ige) 
áthangszerel 
áthangzik (ige) 
átháramlik (ige) 
átharap (ige) 
átharapódzik 
áthárít (ige) 
áthasít (ige) 
áthasonít (ige) 
áthasonul (ige) 
áthat (ige) 
áthatás (fn) 
áthatlan (mn) 
átható (foly mn in) 
átható (mn) 
átható bűzű 
átható szag 
áthatol (ige) 
áthatolás (fn) 



áthatolhatatlan (mn) 
áthatolóképesség (fn) 
áthatott 
áthelyez (ige) 
áthelyezés (fn) 
áthelyezés ikon 
áthelyeződik 
Athén (tnév) 
Athenaeum (tnév) 
Athéné 
athéni (mn) 
athéni olimpia 
atherosclerosis 
áthevít (ige) 
áthevül (ige) 
áthidal (ige) 
áthidalás (fn) 
áthidalási idő 
áthidalhatatlan (mn) 
áthidalhatatlan ellentét 
áthidaló javaslat 
áthidaló megoldás 
áthintáz 
áthív (ige) 
áthívat (ige) 
áthord (ige) 
áthoz (ige) 
áthozat (ige) 
áthurcolkodik (ige) 
áthurkol (ige) 
áthúz (ige) 
áthúzás (fn) 
áthúzat 
áthúzódik (ige) 
áthűl (ige) 
áthűt 
átigazol (ige) 
átigazolás (fn) 
átigazolási (mn) 
atilla (fn) 
Atilla és Attila 
atipikus 
atípusos 
atípusos tüdőgyulladás 
átír (ige) 
átirányít (ige) 
átirányítás (fn) 
átírás (fn) 
átírási díj 
átírási illeték 
átirat (fn) 
átírat (ige) 
átiratkozik (ige) 
átíró (foly mn in) 
átíró könyvelés 
átírókészülék 
átírókönyv 



átírópapír 
átírótoll 
átírótömb 
átismétel (ige) 
átitat (ige) 
átitatódik 
átível (ige) 
átívelés (fn) 
átivódik 
átizzad (ige) 
átizzik (ige) 
átjár (ige) 
átjárás (fn) 
átjárhatatlan 
átjárhatatlanság (fn) 
átjárható 
átjárhatóság (fn) 
átjáró (fn) 
átjáró (foly mn in) 
átjáróház (fn, átjáró|ház) 
átjátszik (ige) 
átjátszóadó 
átjátszóállomás (fn, átjátszó|állomás) 
átjátszott kártya 
átjavít (ige) 
átjelentkezik (ige) 
átjön (ige) 
átjut (ige) 
átjuttat (ige) 
atka (fn) 
atkaölő szer 
átkap (ige) 
átkapaszkodik (ige) 
átkapcsol (ige) 
átkapcsolás (fn) 
átkapcsolódik 
átkarol (ige) 
átkaroló (foly mn in) 
átkaroló támadás 
átkel (ige) 
átkelés (fn) 
átkelő (foly mn in) 
átkelő forgalom 
átkelőhely (fn) 
átképez (ige) 
átképzés (fn) 
átképzési (mn) 
átképző (fn) 
átképző (foly mn in) 
átképző tanfolyam 
átképzős (fn) 
átképzős (mn) 
átképzős növendék 
átkeresztel (ige) 
átkeresztelés 
átkeresztelkedik (ige) 
átkereszteződés 



átkerget (ige) 
átkerül (ige) 
átkiabál (ige) 
átkiált (ige) 
átkínlódik (ige) 
átkísér (ige) 
átkívánkozik (ige) 
átkocsizik (ige) 
átkódol 
átkomponált dal 
átkopogtat (ige) 
átkos (mn) 
átkoz (ige) 
átkozódik (ige) 
átkozott (bef mn in) 
átkozott (fn) 
átkozott (mn) 
átkölt (ige) 
átköltés (fn) 
átköltözés (fn) 
átköltözési ingóságok 
átköltözik (ige) 
átköltözködik (ige) 
átköltöztet (ige) 
átköltöztetés (fn) 
átkönyvel (ige) 
átköt (ige) 
átkötés (fn) 
átkötőszalag 
átkötöz (ige) 
átkulcsol (ige) 
átkúszik (ige) 
átkutat (ige) 
átkutatás (fn) 
átküld (ige) 
átküzd (ige) 
átlábol (ige) 
átlag (fn) 
átlag alatti 
átlag amerikai 
átlag dél-amerikai 
átlag európai 
átlag feletti 
átlag francia 
átlag magyar 
átlag nyelvhasználó 
átlagár (fn, átlag|ár) 
átlagár-megállapítás 
átlagban véve 
átlagbér (fn, átlag|bér) 
átlagbevétel (fn, átlag|bevétel) 
átlagbuli 
átlagbúzatermés (átlag|búzatermés) 
átlagéletkor (fn, átlag|élet|kor) 
átlag-életszínvonal (átlag|-élet|színvonal) 
átlagellenállás (fn, átlag|ellenállás) 
átlagelosztású (átlag|elosztású) 



átlagember (fn, átlag|ember) 
átlageredmény (fn, átlag|eredmény) 
átlagérték (fn, átlag|érték) 
átlagfelhasználó 
átlagfizetés (fn, átlag|fizetés) 
átlagfogyasztás (fn, átlag|fogyasztás) 
átlagfogyasztó (fn, átlag|fogyasztó) 
átlagfogyasztó (foly mn in, átlag|fogyasztó) 
átlaghalandó 
átlaghozam (fn, átlag|hozam) 
átlaghőmérséklet (fn, átlag|hőmérséklet) 
átlagidőtartam (fn, átlag|idő|tartam) 
átlagjövedelem (fn, átlag|jövedelem) 
átlagkereset (fn, átlag|kereset) 
átlagkereset-különbségek 
átlaglétszám (fn, átlag|létszám) 
átlagmagasság 
átlagmagasság-mérés (átlag|magasság|-mérés) 
átlagminta (fn, átlag|minta) 
átlagmunkabér (átlag|munka|bér) 
átlagnyereség (átlag|nyereség) 
átlagol (ige) 
átlagolvasó (fn, átlag|olvasó) 
átlagolvasó (foly mn in, átlag|olvasó) 
átlagon aluli 
átlagon felüli 
átlagórabér (fn, átlag|óra|bér) 
átlagos (mn) 
átlagos alaphangmagasság 
átlagos élettartam 
átlagos éves hozam 
átlagos évi csapadékmennyiség 
átlagos felbontás 
átlagos hozam 
átlagos költség 
átlagos sebesség 
átlagos sebességű 
átlagos színvonal 
átlagos teljesítmény 
átlagosan (hsz) 
átlagpolgár (fn, átlag|polgár) 
átlagsebesség (fn, átlag|sebesség) 
átlagsebességű (mn, átlag|sebességű) 
átlagsúly (fn, átlag|súly) 
átlagsúlyú (mn, átlag|súlyú) 
átlagszámítás (fn, átlag|számítás) 
átlagszínvonal (fn, átlag|színvonal) 
átlagtehetség (átlag|tehetség) 
átlagteljesítmény (fn, átlag|teljesítmény) 
átlagterjedelem (átlag|terjedelem) 
átlagtermelékenység (fn, átlag|termelékenység) 
átlagtermés (fn, átlag|termés) 
Atlanta (tnév) 
atlantai (mn) 
atlanti (mn) 
atlanti pajzs 
atlanti paktum 



atlanti rozmár 
atlanti tömb 
Atlanti-hátság 
Atlanti-óceán 
Atlantis űrrepülőgép 
Atlantisz (tnév) 
átlapátol 
átlapol (ige) 
átlapolás (fn) 
átlapoz (ige) 
atlasz (fn) 
Atlasz hegység 
atlasz ruhadarab 
Atlasz-cédrus 
atlaszfüggöny (atlasz|függöny) 
atlaszlap (fn, atlasz|lap) 
Atlasz-országok (Atlasz|-országok) 
Atlasz-országokbeli (Atlasz|-országokbeli) 
atlaszselyem (fn, atlasz|selyem) 
atlaszszatén (atlasz|szatén) 
atlaszszoknya (atlasz|szoknya) 
átlát (ige) 
átláthatatlan (mn) 
átlátható (mn) 
átláthatóság (fn) 
átlátogat (ige) 
átlátszatlan (mn) 
átlátszik (ige) 
átlátszó (foly mn in) 
átlátszó (mn) 
átlátszó alapanyagok 
átlátszó üvegfelület 
átlendül (ige) 
átleng (ige) 
átlényegül (ige) 
átlényegülés (fn) 
átlép (ige) 
átlépés (fn) 
átléphet (ige) 
atléta (fn) 
atlétaalkat (atléta|alkat) 
atlétaalkatú 
atlétanő (fn, atléta|nő) 
atlétatermet (fn, atléta|termet) 
atlétatermetű (mn, atléta|termetű) 
atlétatípus (atléta|típus) 
atlétatrikó (fn, atléta|trikó) 
atlétika (fn) 
atlétikai (mn) 
atlétikai verseny 
atletikus (mn) 
atletikus termet 
atletizál (ige) 
átló (fn) 
átlódít 
átlóirány (átló|irány) 
átlóirány átlóirányban 



átlós (mn) 
átlós irányban 
átlósík 
átlő (ige) 
átlök (ige) 
átlövő (foly mn in) 
átlyuggat (ige) 
átlyukaszt (ige) 
atm (röv) 
átmásol (ige) 
átmászik (ige) 
átmázol (ige) 
átmegy (ige) 
átmehet (ige) 
átmelegedik (ige) 
átmelegít (ige) 
átmelegszik (ige) 
átmenekül (ige) 
átmenet (fn) 
átmenetfüggvény 
átmeneti (mn) 
átmeneti állapot 
átmeneti bárca 
átmeneti emelkedés 
átmeneti függvény 
átmeneti gazdaság 
átmeneti időszak 
átmeneti jelleg 
átmeneti jellegű 
átmeneti kabát 
átmeneti kategória 
átmeneti lakhely 
átmeneti rendelkezés 
átmeneti sáv 
átmeneti szállás 
átmeneti szófaj 
átmeneti típus 
átmenetifém (fn) 
átmenetileg (hsz) 
átmenő (fn) 
átmenő (foly mn in) 
átmenő (mn) 
átmenő forgalom 
átmenőállomás 
átmenőhang 
átment (bef mn in) 
átment (ige) 
átmentés (fn) 
átmér (ige) 
átméretez 
átmérő (fn) 
átmérő (foly mn in) 
átmérőjű (fn) 
átmérőjű (mn) 
átmetsz (ige) 
átminősít (ige) 
átminősítés (fn) 



átmoralizálás 
átmos (ige) 
atmoszféra (fn) 
atmoszférateremtő 
atmoszfératrip 
atmoszferikus (mn) 
atmoszferikus lepárlás 
atmoszferikusság 
átmozgat 
átmulat (ige) 
átnedvesedik (ige) 
átnedvesít (ige) 
átnemeresztő 
átnevel (ige) 
átnevelő tábor 
átnevez (ige) 
átnéz (ige) 
átnézet 
átnézeti terv 
átnő (ige) 
átnyalábol (ige) 
átnyergel (ige) 
átnyilallik 
átnyom (ige) 
átnyújt (ige) 
átnyúl (ige) 
átnyúlik (ige) 
átnyúló 
átok (fn) 
átok szülte gondolat 
átokerős (mn) 
átokerős ital 
átoksúly (fn, átok|súly) 
átokvert (átokverte, mn) 
átokverte (mn, átok|verte) 
ától cettig 
á-tól z-ig 
atoll (fn) 
átolt 
átolvad (ige) 
átolvas (ige) 
atom (fn) 
atom (mn) 
atomágyú (atom|ágyú) 
atomátalakítás (fn, atom|átalakítás) 
atomátalakulás (fn, atom|átalakulás) 
atombomba (fn, atom|bomba) 
atombomba-kísérlet (atom|bomba|-kísérlet) 
atombomba-robbanás 
atombombázás (fn, atom|bombázás) 
atombontás (fn, atom|bontás) 
atomburok (atom|burok) 
atomcsend (fn, atom|csend) 
atomcsendegyezmény (fn) 
atomcsendjavaslat 
atomcsoport (fn, atom|csoport) 
atomdiplomácia (atom|diplomácia) 



atomellenőrzés (atom|ellenőrzés) 
atomelmélet (fn, atom|elmélet) 
atomenergetika (fn, atom|energetika) 
atomenergia (fn, atom|energia) 
atomenergia-forrás (atom|energia|-forrás) 
atomenergia-hivatal 
atomenergia-ipar 
atomenergia-ügynökség 
atomernyő (fn, atom|ernyő) 
atomerő (fn, atom|erő) 
atomerő-bizottság 
atomerőmű (fn, atom|erő|mű) 
atomerőmű-program 
atomerőmű-szerencsétlenség 
atomfegyver (fn, atom|fegyver) 
atomfegyver-hordozó 
atomfegyverkészlet (fn, atom|fegyver|készlet) 
atomfegyverkezés (fn, atom|fegyverkezés) 
atomfegyver-kísérlet 
atomfegyver-korlátozás 
atomfegyvermentes (atom|fegyver|mentes) 
atomfegyvermentes övezet 
atomfelhő (fn, atom|felhő) 
atomfizika (fn, atom|fizika) 
atomfizikus (fn, atom|fizikus) 
atomháború (fn, atom|háború) 
atomhajtás (fn, atom|hajtás) 
atomhajtású (mn) 
atomhalál (fn, atom|halál) 
atomhatalom (fn, atom|hatalom) 
atomhéj 
atomhő (atom|hő) 
atomhulladék (fn, atom|hulladék) 
atomhulladék-tároló (fn) 
atomi (mn) 
atomi méretű 
atomi precizitású 
atomi tömegegység 
atomipar (fn, atom|ipar) 
atomisztika (fn) 
atomisztikus (mn) 
atomizál (ige) 
atomizálódik (ige) 
atomizált társadalom 
atomkatasztrófa 
atomkísérlet (fn, atom|kísérlet) 
atomklub (fn, atom|klub) 
atomkor (fn, atom|kor) 
atomkorszak (fn, atom|korszak) 
atomkristály (fn, atom|kristály) 
atomkutatás (fn, atom|kutatás) 
atomkutató központ 
atomlézer 
atomlobbi 
atomlövedék (fn, atom|lövedék) 
atommag (fn, atom|mag) 
atommag-átalakítás (atom|mag|-átalakítás) 



atommagfizika 
atommagfúzió (fn, atom|mag|fúzió) 
atommaghasadás (fn, atom|mag|hasadás) 
atommaghéjmodell 
atommagkutatás (atom|mag|kutatás) 
atommáglya (fn, atom|máglya) 
atommagmodell 
atommag-reakció 
atommagszerű 
atommeghajtás (fn, atom|meghajtás) 
atommeghajtású (mn) 
atommentes övezet 
atommentesség (atom|mentesség) 
atommodell (fn, atom|modell) 
atomnagyhatalom (fn, atom|nagyhatalom) 
atomóra (fn, atom|óra) 
atomos (mn) 
atomos állapot 
atomóvóhely (atom|óvóhely) 
atompálya 
atomprogram 
atomrács (fn, atom|rács) 
atomrakéta (fn, atom|rakéta) 
atomreaktor (fn, atom|reaktor) 
atomreaktor-fizika 
atomreaktor-kémia 
atomrobbanás (fn, atom|robbanás) 
atomrobbanófej 
atomrobbantás (fn) 
atomrombolás (fn) 
atomsorompó (fn, atom|sorompó) 
atomsorompó-egyezmény 
atomstop (fn, atom|stop) 
atomstopszerződés (atom|stop|szerződés) 
atomsugár (fn, atom|sugár) 
atomsugárzás (fn, atom|sugárzás) 
atomsúly (fn, atom|súly) 
atomszerkezet 
atomtámadás (fn, atom|támadás) 
atomtámaszpont (atom|támaszpont) 
atomtechnika 
atomtemető (fn, atom|temető) 
atomtemető (foly mn in, atom|temető) 
atom-tengeralattjáró (atom|-tengeralattjáró) 
atomtöltet (fn, atom|töltet) 
atomtöltettípus 
atomtömeg (fn, atom|tömeg) 
atomtörzs 
atomtudós (fn, atom|tudós) 
atomtudós (mn, atom|tudós) 
atomütőerő (fn, atom|ütőerő) 
atomváros 
atomvastagságú réteg 
atomvédelem (atom|védelem) 
atomvillanytelep (atom|villanytelep) 
atonális (mn) 
atonális zene 



atonalitás 
atópia 
atópiás allergia 
átoson (ige) 
atoxikus (mn) 
átölel (ige) 
átöltözik (ige) 
átöltözködik (ige) 
átöltöztet (ige) 
átömleszt (ige) 
átömlesztés 
átömlik (ige) 
átönt (ige) 
átörökít (ige) 
átöröklés (fn) 
átöröklődik (ige) 
átöröklött tulajdonság 
átörököl (ige) 
átövez 
átözönlik (ige) 
ATP (röv) 
átpártol (ige) 
átpasszíroz (ige) 
átpasszol (ige) 
átpillant (ige) 
átpirít 
átplántál (ige) 
átpofoz (ige) 
átpolitizál (ige) 
átprogramoz (ige) 
atracél (fn) 
átrág (ige) 
átragad (ige) 
átragaszt (ige) 
átrajzol (ige) 
átrajzolódik 
átrak (ige) 
átrakó 
átrakóállomás (átrakó|állomás) 
átrakodik 
átrakodóvágány 
átrakóhely 
átrakókörlet 
átrándul (ige) 
átráz (ige) 
átrendez (ige) 
átrendezés (fn) 
átrendeződés (fn) 
átrendeződik (ige) 
átrepít (ige) 
átrepül (ige) 
átrium (fn) 
átriumház 
átrobog (ige) 
atrocitás (fn) 
atrófia (fn) 
átrohan (ige) 



átront 
atropin (fn) 
atropinmérgezés (fn) 
átrostál (ige) 
átröpít 
átruccan (ige) 
átruház (ige) 
átruházás (fn) 
átruházhat (ige) 
átruházható (foly mn in) 
átsegít (ige) 
átsétál (ige) 
átsiet (ige) 
átsiklik (ige) 
átsorol (ige) 
átsorolás (fn) 
átstilizál (ige) 
átstrukturálódik 
átsugároz (ige) 
átsugárzik (ige) 
átsuhan (ige) 
átsül (ige) 
átsüt (ige) 
átszab (ige) 
átszakad (ige) 
átszakít (ige) 
átszalad (ige) 
átszáll (ige) 
átszállás (fn) 
átszállít (ige) 
átszállítás (fn) 
átszálló (fn) 
átszálló (foly mn in) 
átszállóhely (fn, átszálló|hely) 
átszállójegy (fn, átszálló|jegy) 
átszámít (ige) 
átszámítás (fn) 
átszámítási kulcs 
átszámol (ige) 
átszármazik (ige) 
átszármaztat (ige) 
átszel (ige) 
átszellemül (ige) 
átszellemült arccal 
átszenderül 
átszenved (ige) 
átszerel (ige) 
átszervez (ige) 
átszervezés (fn) 
átszervezési (mn) 
átszínez (ige) 
átszitál (ige) 
átszivárog (ige) 
átszokott hozzánk 
átszól (ige) 
átsző (ige) 
átszökik (ige) 



átszövődés 
átszúr (ige) 
átszűr (ige) 
átszüremlik (ige) 
átszűrődik (ige) 
attachment (fn) 
attak (fn) 
áttáncol (ige) 
áttanulmányoz (ige) 
áttanulmányozás (fn) 
attasé (fn) 
áttekint (ige) 
áttekintés (fn) 
áttekintést nyújt 
áttekinthetetlen (mn) 
áttekinthető (foly mn in) 
áttekinthető szerkezetű 
áttekinthetőség (fn) 
áttekintő (mn) 
áttekintő táblázat 
áttekintő térkép 
áttelefonál (ige) 
áttelefonoz 
áttelel (ige) 
áttelepedik (ige) 
áttelepít (ige) 
áttelepítés (fn) 
áttelepül (ige) 
áttelepülés (fn) 
áttér (ige) 
átterel (ige) 
áttérés (fn) 
átterhel 
átterhelés 
átterjed (ige) 
áttervez 
áttesz (ige) 
áttét (fn) 
áttétel (fn) 
áttételes (mn) 
áttételesen (hsz) 
áttetszik (ige) 
áttetsző (fn) 
áttetsző (foly mn in) 
áttetsző (mn) 
áttevődik 
Attika (fn) 
Attila és Atilla 
Attila fejedelem 
attitudinális 
attitűd (fn) 
attól 
áttol (ige) 
attól fogva 
attól függ 
attól kezdve 
attól számítva 



attól tart 
áttölt (ige) 
áttöltődés 
áttör (ige) 
áttörés (fn) 
áttörhetetlen (mn) 
áttörik (ige) 
áttört (bef mn in) 
áttört burgonya 
áttört hímzés 
attrakció (fn) 
attraktív (mn) 
attraktív attraktívak 
attraktor 
attribúció 
attributív 
attribútum (fn) 
áttűnés (fn) 
áttűnik (ige) 
áttűz (ige) 
áttüzesedik (ige) 
átugrás 
átugrat (ige) 
átugrik (ige) 
átúszás 
átúszik (ige) 
átutal (ige) 
átutalás (fn) 
átutalási (mn) 
átutalási betétszámla 
átutazik (ige) 
átutazó (fn) 
átutazó (foly mn in) 
átutazó vendég 
átutazóban 
átutazószoba (átutazó|szoba) 
átutazóvízum (fn, átutazó|vízum) 
átül (ige) 
átültet (ige) 
átültetés (fn) 
átüt (ige) 
átütemez (ige) 
átütemezés (fn) 
átütési szilárdság 
átütő (foly mn in) 
átütő erejű beszéd 
átütő erővel 
átütő siker 
átütőerő (fn) 
átütőképesség 
átütőpapír (fn, átütő|papír) 
átüzen (ige) 
átvág (ige) 
átvágás (fn) 
átvállal (ige) 
átvállalás (fn) 
átválogat 



átvált (bef mn in) 
átvált (ige) 
átváltás (fn) 
átváltási (mn) 
átváltozás (fn) 
átváltozási hőmérséklet 
átváltozik (ige) 
átváltoztat (ige) 
átváltoztathatatlan 
átvándorol (ige) 
átvarázsol (ige) 
átvarr (ige) 
átvasal (ige) 
átvedlik (ige) 
átvehet (ige) 
átver (ige) 
átverekszi magát 
átverés (fn) 
átverésnek tűnik 
átvergődik (ige) 
átvérzik (ige) 
átvesz (ige) 
átvészel (ige) 
átveszik (ige) 
átvet (ige) 
átvétel (fn) 
átvételi (mn) 
átvételi elismervény 
átvételi jegyzőkönyv 
átvetés 
átvető 
átvevő (fn) 
átvevő (foly mn in) 
átvevőhely (fn, átvevő|hely) 
átvevőtelep (átvevő|telep) 
átvezet (ige) 
átvezetés (fn) 
átviharzik 
átvilágít (ige) 
átvilágítás (fn) 
átvilágítási (mn) 
átvilágítóbíró 
átvillan (ige) 
átvirraszt (ige) 
átvisz (ige) 
átvitel (fn) 
átviteli (mn) 
átviteli függvény 
átviteli sebesség 
átviteltechnika (fn, átvitel|technika) 
átvitt (bef mn in) 
átvitt (mn) 
átvitt értelem 
átvitt értelmű 
átvivő 
átvizsgál (ige) 
átvizsgálás (fn) 



átvonul (ige) 
átvonulás (fn) 
átzúg (ige) 
atya (fn) 
Atya (tnév) 
atyádfia (fn) 
atyafi (fn, atya|fi) 
atyafias (mn) 
atyafi-látogatás 
atyafiság (fn) 
atyafiságos (mn) 
atyafiúi (mn) 
atyafiúi szeretet 
atyai (mn) 
atyaisten (fn, atya|isten) 
atyajog (atya|jog) 
atyamester (fn, atya|mester) 
atyámfia (fn) 
atyámfiai (mn) 
atyánkfia (fn) 
atyaság 
atyáskodik (ige) 
atyátlan 
atyaúristen (fn) 
atyjafia (fn) 
atyus (fn) 
atyuska (fn) 
Au (röv) 
au 
au pair (fn) 
Auchan (tnév) 
Auckland 
audiencia (fn) 
audió 
audio- 
audio- és videokapcsolat 
audiokazetta (fn, audio|kazetta) 
audiológia 
audiométer (fn) 
audiovizuális (mn) 
audiovizuális eszköz 
audiovizuális laboratórium 
audiovizuális módszer 
audiovizuális nyelvoktatás 
audit 
auditál 
auditálás (fn) 
auditív (mn) 
auditív képesség 
auditív tartalmak 
auditív típus 
auditor 
auditórium (fn) 
aufklérizmus 
aug. (röv) 
Augiász (tnév) 
Augiász istállója 



augmentált akkord 
Augsburg 
augsburgi csata 
augur (fn) 
Augustinus 
Augustus (tnév) 
Augustus kora 
Augustus kori 
Auguszta (tnév) 
augusztus (fn) 
augusztus eleji 
augusztus havi 
augusztusi (mn) 
aukció (fn) 
aukciós (mn) 
aukciós terem 
aukciósház 
auktor (fn) 
auktoritás (fn) 
aula (fn) 
Aulich (tnév) 
Aulich-szerű (Aulich|-szerű) 
aulikus (mn) 
aulikus érzelmű 
aura (fn) 
auratest 
Aurél (tnév) 
Aurélia (tnév) 
Aurelius Augustinus 
aureola (fn) 
Aurora (fn) 
auróra 
Aurora almanach 
Aurora cirkáló 
Auschwitz (fn) 
auschwitzi (mn) 
Austen (tnév) 
Austerlitz 
Austin 
Australopithecus 
auszkultáció (fn) 
ausztrál (fn) 
ausztrál (mn) 
Ausztrál Államszövetség 
ausztrál angol 
ausztrál dollár 
ausztrál gyapjú 
Ausztrál-Alpok 
Ausztrálázsia (tnév) 
Ausztrália (tnév) 
ausztráliai (fn) 
ausztráliai (mn) 
Ausztráliai-alföld 
Ausztráliai-öböl 
ausztralid 
Ausztrál–Indiai-lemez 
Ausztria (tnév) 



ausztriai (mn) 
Ausztria-Magyarország 
ausztronéz 
autarkia (fn) 
autenticitás 
autentikáció 
autentikál 
autentikus (mn) 
autista (fn) 
autista felhasználó 
autizmus (fn) 
autó (fn) 
auto- 
autóalkatrész (fn, autó|alkatrész) 
autóalkatrész-gyártás 
autoantigén 
autóápolás 
autóatlasz (fn, autó|atlasz) 
autóbaba (autó|baba) 
autóbaleset (fn, autó|baleset) 
autóbehozatal (fn, autó|behozatal) 
autóbenzin (fn, autó|benzin) 
autobiográfia (fn) 
autóbomba (fn, autó|bomba) 
autóbontó (fn, autó|bontó) 
autóbontó (foly mn in, autó|bontó) 
autóbusz (fn, autó|busz) 
autóbusz-állomás 
autóbuszalváz (fn, autóbusz|alváz) 
autóbusz-csatlakozás (autóbusz|-csatlakozás) 
autóbusz-forgalmi sáv 
autóbusz-forgalom (autóbusz|-forgalom) 
autóbuszgarázs (fn, autóbusz|garázs) 
autóbuszgyártás 
autóbuszjárat (fn, autóbusz|járat) 
autóbuszjegy (fn, autóbusz|jegy) 
autóbusz-kalauz 
autóbusz-kirándulás 
autóbusz-közlekedés (autóbusz|-közlekedés) 
autóbuszmegálló (fn, autóbusz|megálló) 
autóbusz-megálló (autóbusz|-megálló) 
autóbusz-megállóhely (autóbusz|-megállóhely) 
autóbusz-menetrend 
autóbuszöböl (fn, autóbusz|öböl) 
autóbusz-összeköttetés (autóbusz|-összeköttetés) 
autóbusz-pályaudvar (autóbusz|-pályaudvar) 
autóbuszsofőr (fn, autóbusz|sofőr) 
autóbusz-tarifa (autóbusz|-tarifa) 
autóbusz-vállalat (autóbusz|-vállalat) 
autóbusz-végállomás (autóbusz|-végállomás) 
autóbusz-vezető 
autóbuszvonal (fn, autóbusz|vonal) 
AutoCAD (tnév) 
autochton (fn) 
autochton (mn) 
autodafé (fn) 
autódaru (fn, autó|daru) 



autodidakta (fn) 
autodidakta (mn) 
autodróm (fn) 
autóduda (fn, autó|duda) 
autóeladás 
autóemelő (fn, autó|emelő) 
autoerotika 
autofág 
autofágia 
autofagocitózis 
autofagoszóma 
autófényező (fn, autó|fényező) 
autófényező (foly mn in, autó|fényező) 
autófinanszírozás 
autóforgalom (fn, autó|forgalom) 
autófuvar (autó|fuvar) 
autófuvarozás (autó|fuvarozás) 
autófuvarozó vállalat 
autógára 
autógarázs (fn, autó|garázs) 
autógarázs-tulajdonos 
autógázolás (autó|gázolás) 
autogejzír (fn) 
autogén 
autogén tréning 
autogénhegesztés (fn, autogén|hegesztés) 
autogén-hegesztőpisztoly 
autogénvágó (fn) 
autogénvágó (mn) 
autogén-vágópisztoly 
autogiró 
autográf (mn) 
autográfia (fn) 
autogram (fn) 
autogramgyűjtemény (autogram|gyűjtemény) 
autogramgyűjtő (fn, autogram|gyűjtő) 
autogramos fotó 
autógumi (fn, autó|gumi) 
autógumi-defekt 
autógyár (fn, autó|gyár) 
autógyártás (fn, autó|gyártás) 
autógyártó (fn, autó|gyártó) 
autógyertya (autó|gyertya) 
autóhuzat-gyártó üzem 
autó-hűtőfolyadék 
autóillatosító készülék 
autoimmun betegség 
autoimmunitás 
autoimmunizáció (fn) 
autointoxikáció (fn) 
autóipar (fn, autó|ipar) 
autóipari (mn) 
autóizzó-készlet 
autóizzószett 
autójavító (fn, autó|javító) 
autójavító (foly mn in, autó|javító) 
autójavító műhely 



autójavító üzem 
autó-karbantartás (autó|-karbantartás) 
autókárpitos 
autokatalízis 
autókázik (ige) 
autókerék (fn, autó|kerék) 
autókereskedés (fn, autó|kereskedés) 
autókereskedő (fn, autó|kereskedő) 
autókijárat (fn, autó|kijárat) 
autokláv (fn) 
autóklub (fn, autó|klub) 
autókölcsönző (fn) 
autóközlekedés (fn, autó|közlekedés) 
autokrácia (fn) 
autokrata (fn) 
autokrata (mn) 
autokratikus 
autokratizmus (fn) 
autókrossz (fn) 
autókrosszpálya (fn, autó|krosszpálya) 
autókrosszverseny 
autókürt (fn, autó|kürt) 
autólámpa (fn, autó|lámpa) 
autólízing 
autólopás (fn, autó|lopás) 
autómániás 
autómárka (fn, autó|márka) 
automata (fn) 
automata (mn) 
automata biliárd 
automata biztonsági öv 
automata büfé 
automata elosztó 
automata fegyver 
automata főzőlap 
automata gép 
automata gépsor 
automata gyár 
automata kapcsolás 
automata kapcsolású 
automata központ 
automata lapfordító 
automata mosógép 
automata pénzváltó 
automata rendszerű 
automata sebességváltó 
automata sor 
automata szívató 
automata telefonközpont 
automata váltó 
automataacél (automata|acél) 
automataelmélet 
automatagyár 
automatice 
automatika (fn) 
automatikus (mn) 
automatikus adatfeldolgozás 



automatikus frissítés 
automatikus hűtő 
automatikus útkeresés 
automatikusan (hsz) 
automatikusan betöltődik 
automatikusan dokkol 
automatikusan elindul 
automatikusan felismer 
automatikusan kalibrálja magát 
automatikusan létrehoz 
automatizáció 
automatizál (ige) 
automatizálás (fn) 
automatizmus (fn) 
autómentő (fn, autó|mentő) 
autómentő (foly mn in, autó|mentő) 
autómentő kocsi 
automobil (fn) 
automobilipar (fn, automobil|ipar) 
automobilizmus (fn, automobil|izmus) 
automobil-szövetség 
autómosó (fn, autó|mosó) 
autómosó (foly mn in, autó|mosó) 
autómosó kefe 
autómotor (fn, autó|motor) 
autó-motor sport 
autó-motor szerelő 
autómotor-szerelő 
autóműszerész (autó|műszerész) 
autonóm (fn) 
autonóm (mn) 
autonóm köztársaság 
autonóm tartomány 
autonóm terület 
autonóm testület 
autonómia (fn) 
autonómia (mn) 
autonómiakoncepció (fn, autonómia|koncepció) 
autonómiatörekvés (fn, autonómia|törekvés) 
autonomikus (mn) 
autonomista 
autooxidáció (fn) 
autó-összeszerelés 
autó-összeszerelő 
autópálya (fn, autó|pálya) 
autópálya-bérlet (autópálya|-bérlet) 
autópályadíj (fn, autópálya|díj) 
autópálya-építés (autópálya|-építés) 
autópálya-felügyelet (autópálya|-felügyelet) 
autópálya-hálózat 
autópálya-használati díj 
autópálya-körgyűrű 
autópálya-matrica (autópálya|-matrica) 
autópark (fn, autó|park) 
autóparkoló (foly mn in) 
autó-parkolóhely 
autópiac (fn, autó|piac) 



autórádió (fn, autó|rádió) 
autoreaktív 
autóriasztó (foly mn in) 
autó-riasztóberendezés 
autó-riasztórendszer 
autoritárius 
autoritás (fn) 
autoritatív 
autoriter 
autós (fn) 
autós (mn) 
autós bandita 
autós bevásárlóközpont 
autós szett 
autós szőnyeg 
autós túra 
autós üldözés 
autósbolt (fn, autós|bolt) 
autóscentrum 
autóscsárda (fn, autós|csárda) 
autósiskola (fn, autós|iskola) 
autóskemping (fn, autós|kemping) 
autósmozi (fn) 
autóspihenő (fn, autós|pihenő) 
autósport (fn, autó|sport) 
autóstáska (fn, autós|táska) 
autóstop (fn, autó|stop) 
autóstoppos turisták 
autószalon (fn, autó|szalon) 
autószemüveg (autó|szemüveg) 
autószerelő (fn, autó|szerelő) 
autószerelő (foly mn in, autó|szerelő) 
autószerelő műhely 
autószerelő-tanuló 
autószerencsétlenség (fn, autó|szerencsétlenség) 
autószerviz (fn, autó|szerviz) 
autoszifon (fn) 
autószőnyeg (autó|szőnyeg) 
autósszett 
autósszezon (fn, autós|szezon) 
autósztráda (fn, autó|sztráda) 
autoszuggesztió (fn) 
autótaxi 
autótaxi-állomás (autótaxi|-állomás) 
autótaxi-sofőr 
autótemető (fn, autó|temető) 
autótérkép (fn, autó|térkép) 
autótető 
autotípia (fn) 
autótípus (fn, autó|típus) 
autótolvaj 
autotoxicus 
autotoxin 
autotróf szervezet 
autótulajdonos (fn, autó|tulajdonos) 
autótulajdonos (mn, autó|tulajdonos) 
autótúra (fn, autó|túra) 



autóút (fn, autó|út) 
autóügynökség (fn, autó|ügynökség) 
autóvásárlás 
autóverseny (fn, autó|verseny) 
autóverseny-pálya 
autóversenyző (fn, autó|versenyző) 
autóvezető (fn, autó|vezető) 
autóvezető (foly mn in, autó|vezető) 
autóvillamosság (autó|villamosság) 
autóvillamossági szerelő 
autóvizsga (autó|vizsga) 
autózás (fn) 
autózik (ige) 
AUX-bemenet 
auxin 
AV (röv) 
áv 
avagy (ksz) 
avantgárd (mn) 
avantgárd kiáltvány 
avantgárd mozgalom 
avantgárd zene 
avantgárdellenes (mn) 
avantgardista (fn) 
avantgardista (mn) 
avantgardista felfogású 
avantgardizmus (fn) 
avanzsál (ige) 
avar (fn) 
avar (mn) 
avar kori temető 
avarcsiga (avar|csiga) 
avarszínű (mn, avar|színű) 
avartakaró (fn, avar|takaró) 
avas (mn) 
avas szag 
avas szagú 
avas szalonna 
avas vaj 
avasodás (fn) 
avasodik (ige) 
avat (ige) 
avatag (fn) 
avatag (mn) 
avatag stílusú 
avatás (fn) 
avatási (mn) 
avatatlan (mn) 
avatkozás 
avatkozhat (ige) 
avatkozik (ige) 
avató 
avatóbeszéd (fn, avató|beszéd) 
avatott (bef mn in) 
avatott (mn) 
avatott kézzel 
avatóünnepély (fn, avató|ünnepély) 



avatóünnepség (fn, avató|ünnepség) 
áve (fn) 
Ave Maria 
avégből (hsz) 
avégett (hsz) 
avégre (hsz) 
avenue 
averzió (fn) 
AV-eszköz 
ÁVH (röv) 
aviatika (fn) 
aviatikus (fn) 
aviatikus (mn) 
Avignon (tnév) 
A-vírus 
A-vitamin (fn) 
avitaminózis (fn) 
A-vitamin-szükséglet 
A-vitamin-tartalmú 
avítt (mn) 
avítt öltözék 
avítt ruhájú ember 
avizál (ige) 
avizó (fn) 
ÁVO (röv) 
Avogadro 
Avogadro törvénye 
Avogadro-állandó 
Avogadro-szám 
Avogadro-törvény 
avokádó (fn) 
Avon 
avoni hattyú 
ávós (fn) 
ávós (mn) 
avul (ige) 
avult (bef mn in) 
avult (mn) 
avult stílusú 
avval (azzal) 
Axe tusfürdő 
axiális csapágy 
axióma (fn) 
axiómarendszer (fn, axióma|rendszer) 
axiomatikus (mn) 
Axiósz 
axon 
axonometria 
axonometrikus 
axonvégződés 
az (ne) 
az (nm) 
az 1848-49-i szabadságharc 
az 1998-1999-es 
az 50-es évek 
az 5-ös szám 
az ajtón kívül álló 



az alá 
az alatt a fa alatt 
az alatt találod 
az alma egynegyed része 
az alól 
az arra járók 
az arra menők 
az ÁSZ-szal 
az EKG-ja 
az élbolyban van 
az élbolyban végzett 
az elé 
az ellen 
az elől 
az ELTE-nek 
az ELTE-re 
az emberi nem 
az említett esetben 
az ENSZ-ben 
az erdős Bükk 
az eredmény kettő null 
az esetben 
az esti gyors 
az étel rossza 
az EU-ba 
az évben 
az ideig 
az idő tájban 
az idő tájt 
az időbeli 
az időben 
az igazat megvallva 
az igazsághoz híven 
az igen gombra kattintva 
az infrastruktúra állapota 
az irányban 
az mgtsz-ek 
az mind egykutya 
az MLSZ-ben 
az MNB-ben 
az MNB-vel 
az MTA-nak 
az MTI-től 
az NDK-ban 
az NSZK-ban 
az Ofotérttől 
az okból 
az ókori Kelet 
az olasz Riviéra 
az ónodi országgyűlés 
az orléans-i szűz 
az orra elől 
az ország harmadrészében 
az ország kétharmad része 
az orvostudomány doktora 
az osztrák Alpok 
az OTP-től 



az ő atyafija 
az ő részére 
az ördög bibliája 
az ős birtok 
az szb-től 
az új birtokos 
az USA-ban 
az út mentén 
az utcán végig 
ázalag (fn) 
azalatt (hsz) 
azálea (fn) 
ázalék (fn) 
ázalékállatka (fn, ázalék|állatka) 
azáltal (hsz) 
azám (msz) 
azaz (ksz) 
azazhogy (ksz) 
azbeszt (fn) 
azbeszt védőkesztyű 
azbeszt védőruha 
azbesztbeton (azbeszt|beton) 
azbesztcement (fn, azbeszt|cement) 
azbesztkesztyű 
azbesztkötény 
azbesztlap (azbeszt|lap) 
azelőtt (hsz) 
azelőtt több gondom volt 
azelőtti (mn) 
Azerbajdzsán (tnév) 
azeri 
Azeri Köztársaság 
azért (hsz) 
azért (ksz) 
azért csak 
azért is 
azért se 
azért sem 
ázik (ige) 
ázik-fázik 
azilum (mn) 
aziránt (hsz) 
aziránt érdeklődött 
aznap (hsz) 
aznap délben 
aznap éjjel 
aznap reggel 
aznapi (mn) 
azok közé 
azok között 
azok közt 
azon (nm) 
azon a napon 
azon belül 
azon helyt 
azon kap 
azon keresztül 



azon lesz 
azon melegében 
azon nézet 
azon nyomban 
azon van 
azon vizesen 
azonban (ksz) 
azonféle (mn) 
azonfelül (hsz) 
azonképp (hsz) 
azonképpen (hsz) 
azonkívül (hsz) 
azonközben (hsz) 
azonmód (hsz) 
azonnal (hsz) 
azonnal indítható program 
azonnali (mn) 
azonnali hatállyal 
azonos (mn) 
azonos alakú 
azonos alakú szó 
azonos értelmű 
azonos jelentésű 
azonos korú 
azonos magánhangzók 
azonos méretű 
azonos mértékben 
azonos módon 
azonos nemű 
azonos nevű 
azonos számú 
azonos színű 
azonos típusú 
azonosalakúság (fn) 
azonosan (hsz) 
azonosértelműség (fn) 
azonosít (ige) 
azonosítás (fn) 
azonosítási (mn) 
azonosíthat (ige) 
azonosító 
azonosító állítmány 
azonosító értelmező 
azonosító kártya 
azonosító kód 
azonosító mondat 
azonosító szám 
azonosság (fn) 
azonossági (mn) 
azonossági jegy 
azonossági jegytok 
azonossági szám 
azonosságtudat (fn, azonosság|tudat) 
azonosul (ige) 
azonosulás (fn) 
azontúl (hsz) 
Azori-szigetek (fn) 



azóta (hsz) 
ázott 
Azovi-tenger (tnév) 
azt 
azt hiszem 
aztán (azután, hsz) 
áztat (ige) 
áztatás 
áztató (fn) 
áztató (foly mn in) 
áztatóteknő (áztató|teknő) 
áztatóvíz 
áztatta 
azték (fn) 
azték (mn) 
azúr (fn) 
azúr (mn) 
azúr színű 
azurit (fn) 
azúrkék (mn, azúr|kék) 
Azúr-part 
azután (hsz) 
azzá 
azzá válik 
azzal (avval) 
azzal érvel 
azzurrik 
Ázsia (tnév) 
ázsiai (fn) 
ázsiai (mn) 
ázsiai bivaly 
ázsiai Csendes-óceán 
ázsiai csendes-óceáni térség 
Ázsia-kutató (Ázsia|-kutató) 
Ázsia-szerte 
ázsió (fn) 
azsúr (fn) 
azsúr (mn) 
azsúroz (ige) 
azsúrszegély (fn, azsúr|szegély) 
 
  



B 
B (fn) 
b betű és B betű 
B csapat 
B épület 
b és B 
b hang 
B hitel 
B vágány 
B12-vitamin 
bá 
Baál (tnév) 
Baalbek 
bab (fn) 
báb (fn) 
báb alakú 
baba (fn) 
bába (fn) 
babaágy (fn, baba|ágy) 
babaarc (fn, baba|arc) 
babaarcú (mn, baba|arcú) 
bábaasszony (fn, bába|asszony) 
bababútor (fn, baba|bútor) 
babacipő (fn, baba|cipő) 
babafej (fn, baba|fej) 
babaflanel (baba|flanel) 
babahajtű (fn, baba|hajtű) 
babaház (fn, baba|ház) 
babakelengye (fn, baba|kelengye) 
bábaképző (fn, bába|képző) 
bábaképzős növendék 
babaklinika (fn, baba|klinika) 
babakocsi (fn, baba|kocsi) 
babakor (fn, baba|kor) 
babakozmetika 
babakozmetikum (baba|kozmetikum) 
bábalak (fn, báb|alak) 
bábalakot vág ki 
bábállam (fn, báb|állam) 
bábállapot (fn, báb|állapot) 
babamérleg (baba|mérleg) 
babaolaj (fn, baba|olaj) 
babapiskóta (fn, baba|piskóta) 
babapúder (fn, baba|púder) 
babarózsa (fn, baba|rózsa) 
babaruha (fn, baba|ruha) 
bábaság (fn) 
babasampon (fn, baba|sampon) 
bábáskodik (ige) 
babaszappan (fn, baba|szappan) 
bábaszarka (fn, bába|szarka) 
babaszépségverseny 
bábaszilva (bába|szilva) 



babaszoba (fn, baba|szoba) 
babázik (ige) 
Bábel (tnév) 
bábeli (mn) 
bábeli zűrzavar 
babér (fn) 
babér koszorúzta homlok 
babérág (fn, babér|ág) 
babérc (bab|érc) 
babérerdő (babér|erdő) 
babérfa (fn, babér|fa) 
babérfűz (fn, babér|fűz) 
babérkoszorú (fn, babér|koszorú) 
babérlevél (fn, babér|levél) 
babérolaj (babér|olaj) 
babérrózsa (babér|rózsa) 
Babeuf 
bábfigura (fn, báb|figura) 
bábfilm (fn, báb|film) 
babfőzelék (fn, bab|főzelék) 
babgulyás (fn, bab|gulyás) 
babgulyás (mn, bab|gulyás) 
babgulyáskonzerv (fn, bab|gulyás|konzerv) 
Babilon (tnév) 
babiloni (fn) 
babiloni (mn) 
Babilónia (tnév) 
babirkál 
Babits (tnév) 
Babits-szerű (Babits|-szerű) 
Babits-vers (Babits|-vers) 
bábjáték (fn, báb|játék) 
bábjátékos (fn) 
bábjátékos (mn) 
bábjátszó (fn, báb|játszó) 
bábjátszó (foly mn in, báb|játszó) 
bábjátszó csoport 
babkaró (bab|karó) 
babkávé (fn, bab|kávé) 
bábkirály (báb|király) 
bábkormány (fn, báb|kormány) 
bábkormány bábszínház 
bableves (fn, bab|leves) 
bableves (mn, bab|leves) 
Bablevespuszta (Bableves|puszta) 
bablevespusztai 
babliszt (bab|liszt) 
Bábolna (tnév) 
bábolnai (mn) 
babona (fn) 
babonás (mn) 
babonás félelem 
babonás hitű 
babonaság (fn) 
babonásság (fn) 
babos (mn) 
bábos (fn) 



bábos (mn) 
babos kendő 
bábosmesterség (fn) 
báboz (ige) 
bábozás (fn) 
bábozódás (fn) 
bábrabló (fn, báb|rabló) 
babrál (ige) 
babramunka (fn) 
bábsütő (fn, báb|sütő) 
bábsütő (báb|sütő) 
babszalma (bab|szalma) 
babszem (fn, bab|szem) 
Babszem Jankó 
babszem nagyságú 
bábszínész (fn, báb|színész) 
bábszínház (fn, báb|színház) 
bábszínház-előadás (báb|színház|-előadás) 
babtermelés (bab|termelés) 
bábu (fn) 
babuci (fn) 
babuci (mn) 
babusgat (ige) 
babvirág (bab|virág) 
baby-doll (fn) 
baby-sitter (fn) 
bacchanália (fn) 
bacchánsnő (fn) 
Bacchus (Bakkhosz, tnév) 
Bach (tnév) 
Bach-fúga (Bach|-fúga) 
Bach-huszár (Bach|-huszár) 
Bach-korszak (Bach|-korszak) 
Bach-korszakbeli (Bach|-korszakbeli) 
Bach-muzsika (Bach|-muzsika) 
Bach-muzsikabeli (Bach|-muzsikabeli) 
baci (fn) 
bacilus (fn) 
bacilusfertőzés (bacilus|fertőzés) 
bacilusfészek (bacilus|fészek) 
bacilusgazda (fn, bacilus|gazda) 
bacilusháború (bacilus|háború) 
bacilushordozó (fn, bacilus|hordozó) 
bacilustenyészet (bacilus|tenyészet) 
bacilustörzs (bacilus|törzs) 
backhand (fn) 
bacon 
Bacon (fn) 
baconsertés (fn, bacon|sertés) 
baconsertés (mn, bacon|sertés) 
bács 
bacsa 
Bácsalmás (tnév) 
bácsi (fn) 
bácsika (fn) 
Bácska (tnév) 
bácskai (mn) 



Bács-Kiskun megye 
bács-kiskuni (mn) 
bacsó (fn) 
Badacsony (tnév) 
badacsonyi (mn) 
badacsonyi kéknyelű 
badar (mn) 
badarság (fn) 
Baden (tnév) 
Baden-Baden (tnév) 
Baden-Württemberg 
bádog (fn) 
bádog esőcsatorna 
bádog víztartály 
bádogborítás (fn, bádog|borítás) 
bádogbögre (fn, bádog|bögre) 
bádogcsatorna (fn, bádog|csatorna) 
bádogedény (fn, bádog|edény) 
bádogfedél (bádog|fedél) 
bádogfedelű (bádogfödelű) 
bádogfedő (bádog|fedő) 
bádoghulladék (bádog|hulladék) 
bádogkanna (fn, bádog|kanna) 
bádoglemez (fn, bádog|lemez) 
bádogolló (bádog|olló) 
bádogos (fn) 
bádogos (mn) 
bádogos kisiparos 
bádogosipar (bádogos|ipar) 
bádogosmester 
bádogosműhely (bádogos|műhely) 
bádogostanuló (bádogos|tanuló) 
bádogoz (ige) 
bádogtetejű (bádog|tetejű) 
bádogtető (fn, bádog|tető) 
bádogvágó olló 
Baffin-öböl 
bagaria (fn) 
bagaria (mn) 
bagariabőr (fn, bagaria|bőr) 
bagariabőr tárca 
bagariacsizma (fn, bagaria|csizma) 
bagatell (mn) 
bagatell összeg 
bagatell ügy 
bagatellizál (ige) 
bagázs (fn) 
bagázsi (fn) 
bagázsia 
Bagdad (tnév) 
bagdadi (mn) 
Bagdadi Kalifátus 
baggadoz 
bagger (fn) 
baggerkezelő (bagger|kezelő) 
baglya 
bagó (fn) 



bagóhit (bagó|hit) 
bagóhiten él 
bagólé (fn) 
bagóleső (foly mn in) 
bagoly (fn) 
bagoly nagyságú 
bagolyborsó (bagoly|borsó) 
bagolyfészek (bagoly|fészek) 
bagolyfióka (fn, bagoly|fióka) 
bagolyhuhogás (fn) 
bagolyképű (bagoly|képű) 
bagolylepke (fn, bagoly|lepke) 
bagollyal 
bagolypille (fn, bagoly|pille) 
bagolytüdő (bagoly|tüdő) 
bagolyvár (fn, bagoly|vár) 
bagószag (fn, bagó|szag) 
bagózik (ige) 
bagzik (ige) 
bágyad (ige) 
bágyadoz (ige) 
bágyadt (bef mn in) 
bágyadt (mn) 
bágyadt fényű 
bágyadtság (fn) 
bágyaszt (ige) 
bágyatag (mn) 
Bahama-szigetek 
Bahcsiszeráj (tnév) 
Bahrein (tnév) 
Bahreini Állam 
baj (fn) 
báj (fn) 
Baja (tnév) 
bajadér (fn) 
bajadértermet (fn, bajadér|termet) 
bajadértermetű 
bajai (mn) 
bajazzo (fn) 
bajba 
bajba jut 
bajba kerül 
bajbajutott (mn) 
bajbajutottak (fn) 
bájcseveg (ige) 
bájcsevegés (báj|csevegés) 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Bajcsy-Zsilinszky út 
Bajcsy-Zsilinszky úti 
bájdús (fn, báj|dús) 
bájgli 
bájgúnár (fn, báj|gúnár) 
bájital (fn, báj|ital) 
bajjal jár 
Bajkál-hegység 
Bajkálontúl (tnév) 
Bajkál-tó (fn) 



bajkeverő (fn, baj|keverő) 
bajkeverő (foly mn in, baj|keverő) 
Bajkonur (tnév) 
bajlódik (ige) 
bajmegállapítás (fn, baj|megállapítás) 
bajmolódik (ige) 
bájmosoly (fn, báj|mosoly) 
bajnét 
bajnóca 
bajnok (fn) 
bajnok atléta 
bajnok korában 
bajnokavatás (fn, bajnok|avatás) 
bajnokcsapat (fn, bajnok|csapat) 
Bajnokcsapatok Európa-kupája 
bajnoki (mn) 
bajnoki aranyérem 
bajnoki mérkőzés 
bajnokin (hsz) 
bajnokjelölt (bef mn in, bajnok|jelölt) 
bajnokjelölt (fn, bajnok|jelölt) 
bajnoknő (fn, bajnok|nő) 
bajnokság (fn) 
bajol 
bájol (ige) 
bájoló (foly mn in) 
bájoló (mn) 
bájolog (ige) 
bajonett (fn) 
bajonettszúrás 
bajonettzár 
bajor (fn) 
bajor (mn) 
bajor sör 
bajor viselet 
Bajor-Alpok 
Bajor-erdő 
Bajorország (tnév) 
bajorországi (mn) 
bajos (mn) 
bájos (mn) 
bajosan (hsz) 
bajoskodik (ige) 
bájosság (fn) 
bajrám 
bajszerző (fn, baj|szerző) 
bajszerző (mn, baj|szerző) 
bajszos (mn) 
bajszú (bajuszú, fn) 
bajszú (mn) 
bájt (fn) 
bajtárs (fn, baj|társ) 
bájtársalgás (fn, báj|társalgás) 
bájtársalog 
bajtársi (mn) 
bajtársi szellem 
bajtársias (mn) 



bajtársiasság (fn) 
bajtársiatlan (mn) 
bajtársiatlan viselkedésű 
Bajtemetés (baj|temetés) 
bajusz (fn) 
bajuszkefe (bajusz|kefe) 
bajuszkenőcs (bajusz|kenőcs) 
bajuszkirály (bajusz|király) 
bajuszkötő (fn, bajusz|kötő) 
bajusznövesztő szer 
bajuszos (mn) 
bajuszpázsit (fn, bajusz|pázsit) 
bajuszpedrő (fn) 
bajuszszál (bajusz|szál) 
bajusztalan (mn) 
bajuszú (bajszú, mn) 
bajuszviselet (fn, bajusz|viselet) 
bajvívás (fn, baj|vívás) 
bajvívó (fn, baj|vívó) 
bajvívó (foly mn in, baj|vívó) 
bajvívó (mn, baj|vívó) 
bajvívó hely 
Bajza (tnév) 
bak (fn) 
baka (fn) 
baka korában 
bakacsin (fn) 
bakacsinposztó (bakacsin|posztó) 
bakacsinszőnyeg (bakacsin|szőnyeg) 
bakafántos (mn) 
bakafántoskodik (ige) 
bakancs (fn) 
bakancsfűző (fn, bakancs|fűző) 
bakancslista 
bakancsos (fn) 
bakancsos (mn) 
bakancsszeg (bakancsszög, bakancs|szeg) 
bakancszokni 
bakanóta (fn, baka|nóta) 
bakarasz 
bakarostélyos 
bakaruha (fn, baka|ruha) 
bakasári 
bakaszivar (baka|szivar) 
bakator (fn) 
bakbűz (bak|bűz) 
bakcsó (fn) 
bakdaru (bak|daru) 
bakelit (fn) 
bakelit körvonalzó 
bakelitbögre (bakelit|bögre) 
bakelitfoglalat (bakelit|foglalat) 
bakelitfoglalatú 
bakelitgyanta (bakelit|gyanta) 
bakelitpohár (bakelit|pohár) 
bakfis (fn) 
bakfiskabát (bakfis|kabát) 



bakfiskor (fn, bakfis|kor) 
bakfisruha (bakfis|ruha) 
bakfisszerelem (bakfis|szerelem) 
bakfitty (fn, bak|fitty) 
bakfitty (isz, bak|fitty) 
bakhát (fn, bak|hát) 
baki (fn) 
baki (mn) 
bakizik (ige) 
bakkasztal (fn) 
bakkecske (fn, bak|kecske) 
baklövés (fn, bak|lövés) 
bakó (fn) 
Bakócz János (tnév) 
Bakony (tnév) 
Bakonyalja (tnév, Bakony|alja) 
Bakony-ér 
bakonyi (mn) 
bakonyi betyár 
bakot lő 
baksis (fn) 
baksisrendszer (fn, baksis|rendszer) 
bakszakáll (fn, bak|szakáll) 
bakszekér (fn, bak|szekér) 
baktat (fn) 
baktat (ige) 
bakter (fn) 
bakterbár (bakter|bár) 
bakterház (fn, bakter|ház) 
bakteriális (mn) 
baktericid hatóanyag 
bakteriofág (fn) 
bakteriofágok 
bakteriológia (fn) 
bakteriológiai fegyver 
bakteriológus (fn) 
bakteriosztatikus (mn) 
Baktérítő (fn, bak|térítő) 
baktérium (fn) 
baktériumellenes (mn) 
baktériumfegyver (fn, baktérium|fegyver) 
baktériumfélék 
baktériumháború (fn, baktérium|háború) 
baktériummentes (baktérium|mentes) 
baktériumos (mn) 
baktériumölő (fn, baktérium|ölő) 
baktériumölő (foly mn in, baktérium|ölő) 
baktériumölő szer 
baktériumtelep (fn, baktérium|telep) 
baktériumtenyészet (fn, baktérium|tenyészet) 
baktériumtörzs (fn, baktérium|törzs) 
baktertojás (fn, bakter|tojás) 
Baku (tnév) 
bakugrás (fn, bak|ugrás) 
bal (mn) 
bál (fn) 
bal egyenes (szk) 



bal fele 
bal felé 
bal felől 
bal felső 
bal felső sarok 
bal fogás 
bal fül 
bal fülére süket 
bal hátsó 
bal hüvelykujj 
bal járda 
bal kar 
bal kéz 
bal kéz felé 
bal kéz felől 
bal láb 
bal lábbal kelt fel 
bal oldal 
bal oldali ablak 
bal oldali sérv 
bal oldalon 
bal part 
bal part melletti 
bal parti 
bal pofa 
bal sarok 
bal szárny 
bal széle 
bal szemére vak 
bal szomszéd 
bal váll 
bal zseb 
bála (fn) 
balalajka (fn) 
balalajkazene (fn, balalajka|zene) 
balalajka-zenekar (balalajka|-zenekar) 
Bálám szamara 
balansz (fn) 
balanszhiba 
balanszíroz (ige) 
bálanya (fn, bál|anya) 
Balassagyarmat (tnév) 
balassagyarmati (mn) 
Balassi (tnév) 
Balassi Bálint-os 
balassias (balassis) 
Balassi-strófa (Balassi|-strófa) 
Balassi-strófás (Balassi|-strófás) 
Balassi-szerű (Balassi|-szerű) 
Baláta-tó 
Balaton (tnév) 
Balaton környéke 
Balaton környéki 
Balaton tavi 
Balaton tó 
Balaton vidéke 
Balaton vidéki 



Balaton-album (Balaton|-album) 
balatonalmádi (mn, balaton|almádi) 
Balatonalmádi (tnév) 
Balatonboglár (tnév) 
Balaton-felvidék (Balaton|-felvidék) 
Balatonfüred (tnév) 
balatonfüredi (mn) 
balatoni (mn) 
balatoni süllő 
Balatoni út 
Balatonlelle (tnév) 
Balaton-part (Balaton|-part) 
Balaton-parti (Balaton|-parti) 
Balatonszentgyörgy (tnév) 
balatonszentgyörgyi (mn) 
báláz (ige) 
bálázógép 
Balázs (tnév) 
balázsjárás (fn) 
balázsolás (fn) 
balcsillag (fn, bal|csillag) 
balcsillagzat (fn) 
baldachin (fn) 
Baleár-szigetek 
balegyenes (fn, bal|egyenes) 
balek (fn) 
balerina (fn) 
balerinaléptek 
baleset (fn, bal|eset) 
baleset-biztosítás (baleset|-biztosítás) 
baleset-biztosító társaság 
baleset-elhárítás (baleset|-elhárítás) 
baleseti (mn) 
baleseti járadék 
baleseti kórház 
baleseti sebészet 
baleset-megelőzés (baleset|megelőzés) 
balesetmegelőző funkció 
balesetvédelem (fn, baleset|védelem) 
balesetveszély (fn, baleset|veszély) 
balesetveszélyes (mn) 
balett (fn) 
balettcipő (fn, balett|cipő) 
balettest (balett|est) 
balettezik (ige) 
balettintézet (fn, balett|intézet) 
balettiskola (fn) 
balettjelenet 
balettkar (fn, balett|kar) 
balettmester (fn) 
balettozik (balettezik, ige) 
balettpatkány (fn) 
balettszám 
balettszoknya 
balett-táncos (balett|-táncos) 
balett-táncosnő 
balettzene (fn) 



balfácán (fn) 
balfasz (fn) 
balfasz (mn) 
balfedezet (fn, bal|fedezet) 
balfék (fn) 
balfelfogás (fn, bal|felfogás) 
balfenéken 
balfogás (fn, bal|fogás) 
balfóka 
balfordulat (fn) 
balga (mn) 
balgaság (fn) 
balgatag (fn) 
balgatag (mn) 
balha 
balhátvéd (fn, bal|hátvéd) 
balhé (fn) 
balhézik (ige) 
balhiedelem (fn, bal|hiedelem) 
balhír (fn, bal|hír) 
balhit (fn) 
báli (mn) 
báli belépő 
báli ruha 
báli szezon 
balin (fn) 
Bálint (tnév) 
Bálint mester 
balítélet (fn) 
baljós (mn) 
baljós tekintetű 
baljóslatú (mn) 
Balkán (tnév) 
Balkán-félsziget 
Balkán-hegység 
balkáni (fn) 
balkáni (mn) 
balkanizálódás (fn) 
balkanizálódik (ige) 
Balkas-tó 
balkezes (fn) 
balkezes (mn) 
balkezes átlövő 
balkézről (hsz) 
balkézről nősült 
balkezűség (fn) 
bálkirálynő (fn, bál|király|nő) 
balkon (fn) 
balkonajtó (balkon|ajtó) 
balkonos (mn) 
balkonos lakás 
balkörmű (mn) 
balközép (fn, bal|közép) 
balközéppárt 
ball (fn) 
ballábas (mn) 
ballábas cipő 



ballada (fn) 
balladai (mn) 
balladai homály 
balladaköltészet (fn, ballada|költészet) 
balladás komorság 
balladaszerű (mn) 
balladisztikus hangvételű alkotás 
ballag (ige) 
ballagás (fn) 
ballagdál 
Ballagi-szótár (Ballagi|-szótár) 
ballagófű (fn) 
ballaszt (fn) 
ballépés (fn, bal|lépés) 
balliberális sajtó 
ballisztika (fn) 
ballisztikus (mn) 
ballisztikus rakéta 
ballon (fn) 
ballonanyag (fn, ballon|anyag) 
ballondzseki (fn, ballon|dzseki) 
ballonkabát (fn, ballon|kabát) 
ballonselyem (ballon|selyem) 
ballonszonda (ballon|szonda) 
ballonvászon (ballon|vászon) 
ballottálás 
Balmazújváros (tnév) 
balmenet (fn) 
balmenetes (mn) 
balmenetű csavar 
bálna (fn) 
bálna nagyságú 
bálnafog (bálna|fog) 
bálnales 
bálnavadász (fn, bálna|vadász) 
bálnavadászat (fn, bálna|vadászat) 
bálnavadászhajó (fn) 
bálnazsír (fn, bálna|zsír) 
balneológia (fn) 
balneoterápia (fn) 
bálnyitó pár 
balog (mn) 
Balogh (tnév) 
balogsuta (mn) 
balogsüti 
baloldal (fn, bal|oldal) 
baloldali (fn) 
baloldali (mn) 
baloldali ellenzék 
baloldali képviselő 
baloldali kötődésű 
baloldali mozgolódás 
baloldali sajtó 
baloldali-liberális 
baloldaliság (fn) 
baloldalt (hsz) 
balos (mn) 



báloz (bálozik, ige) 
bálozik (ige) 
bálozó lány 
balösszekötő (fn) 
balösszekötő (mn) 
balpárt (fn) 
balra álló 
balra fordul 
balra fordulás 
balra hajt 
balra tolódik 
balraát (fn) 
balratolódás (fn) 
bálrendező (fn, bál|rendező) 
bálrendező (foly mn in, bál|rendező) 
balról jobbra 
balsafa (fn) 
balság (fn) 
balsejtelem (fn) 
balsiker (fn, bal|siker) 
balsikerű (mn) 
balsors (fn) 
balszárny (fn, bal|szárny) 
balszélső (mn) 
balszélső párt 
balszélső párti 
balszerencse (fn) 
balszerencsés (mn) 
balta (fn) 
baltacím (fn, balta|cím) 
baltacsapás (fn, balta|csapás) 
baltanyél (fn, balta|nyél) 
bálterem (fn, bál|terem) 
balti (mn) 
balti államok 
balti finn 
balti finnek 
balti kistigris 
balti nyelvek 
Baltikum (tnév) 
Baltimore 
Balti-tenger (fn) 
balul (hsz) 
balusztrád (fn) 
balut 
bálvány (fn) 
bálványfa (fn, bálvány|fa) 
bálványimádás (fn, bálvány|imádás) 
bálványimádó (fn, bálvány|imádó) 
bálványimádó (foly mn in, bálvány|imádó) 
bálványkép (fn, bálvány|kép) 
bálványoz (ige) 
bálványszobor (fn, bálvány|szobor) 
balvégzet (fn, bal|végzet) 
Balzac (tnév) 
balzsam (fn) 
balzsamfa (balzsam|fa) 



balzsamfenyő (balzsam|fenyő) 
balzsamillat (balzsam|illat) 
balzsamír 
balzsamos (mn) 
balzsamos illatú 
balzsamoz (ige) 
Bamako (tnév) 
bamba (mn) 
bambáskodik 
bambi (fn) 
bambino (fn) 
bambul (ige) 
bambusz (fn) 
bambusz horgászbot 
bambusz sétapálca 
bambuszbot (fn, bambusz|bot) 
bambuszhíd (fn, bambusz|híd) 
bambusznád (fn, bambusz|nád) 
bambusznád pálca 
bambuszrúd (fn, bambusz|rúd) 
bámész (mn) 
bámész szájú 
bámészkodik (ige) 
bámészság (fn) 
bámul (ige) 
bámulat (fn) 
bámulatba ejtés 
bámulatkeltő 
bámulatos (mn) 
bámulatosan (hsz) 
bámulatra méltó 
bán (fn) 
bán (ige) 
banális (mn) 
banális hiba 
banán (fn) 
banánbehozatal (banán|behozatal) 
banándugó (fn, banán|dugó) 
banánfa (fn, banán|fa) 
banánfagylalt (banán|fagylalt) 
banánhéj (fn, banán|héj) 
banánköztársaság (fn, banán|köztársaság) 
banántermelő (fn, banán|termelő) 
bánás (fn) 
bánásmód (fn, bánás|mód) 
bánat (fn) 
Bánát (Bánság, tnév) 
bánat dúlta arc 
bánáti (mn) 
bánatom (fn) 
bánatos (mn) 
bánatos arcú 
bánatosan (hsz) 
bánatpénz (fn, bánat|pénz) 
banda (fn) 
bandafőnök (fn, banda|főnök) 
bandagazda (fn, banda|gazda) 



bandaháború (fn, banda|háború) 
bandarendszer (banda|rendszer) 
bandaszka 
bandavezér (fn, banda|vezér) 
bandázs (fn) 
banderiális (mn) 
banderiális hadsereg 
banderiális rendszer 
bandérium (fn) 
bandita (fn) 
bandita magatartás 
banditatermészetű 
banditavezér (bandita|vezér) 
banditizmus (fn) 
bandukol (ige) 
Bandung 
bandura (fn) 
bandzsa (mn) 
bandzsal 
bandzsít (ige) 
Bánffy (tnév) 
Bánfi balzsam 
Bánfi sampon 
banga (mn) 
Bangkok (tnév) 
Banglades (tnév) 
bangladesi (mn) 
bangó (fn) 
bangó (mn) 
bánik (ige) 
bank (fn) 
Bánk bán 
banka (fn) 
bankadó (bank|adó) 
bankadósság (fn, bank|adósság) 
bankalap (bank|alap) 
bankár (fn, bank|ár) 
bankárkormány 
bankárok (fn, bank|árok) 
bankátutalás (fn, bank|átutalás) 
bankazonosító 
bankbetét (fn, bank|betét) 
bankbetétkönyv (fn, bank|betétkönyv) 
bankból kilép 
bankbukás (fn, bank|bukás) 
bankcég (bank|cég) 
bankcsoport (fn, bank|csoport) 
bankegyenleg (bank|egyenleg) 
bankelnök (fn, bank|elnök) 
bankérdekeltség (fn, bank|érdekeltség) 
bankértesítés (bank|értesítés) 
bankett (fn) 
bankettoz (bankettez, ige) 
bankfedezet (fn, bank|fedezet) 
bankfelügyelet (fn, bank|felügyelet) 
bankfelügyeleti (mn) 
bankfiók (fn, bank|fiók) 



bankfiú (fn, bank|fiú) 
bankfolyószámla (bank|folyószámla) 
bankforgalom (bank|forgalom) 
bankfúzió 
bankgarancia (fn, bank|garancia) 
bankhálózat (fn, bank|hálózat) 
bankház (fn, bank|ház) 
bankhitel (fn, bank|hitel) 
bankhitelszerződés (bank|hitel|szerződés) 
bankhivatalnok (fn, bank|hivatalnok) 
banki (mn) 
Bánki (mn) 
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 
banki finanszírozás 
bankigazgató (fn, bank|igazgató) 
bankigazgató (foly mn in, bank|igazgató) 
bankinkasszó (fn, bank|inkasszó) 
bankjegy (fn, bank|jegy) 
bankjegy-automata 
bankjegyforgalom (fn, bank|jegy|forgalom) 
bankjegyfüzet (bank|jegy|füzet) 
bankjegyhamisítás (fn, bank|jegy|hamisítás) 
bankjegykiadó automata 
bankjegykibocsátás (fn, bank|jegy|kibocsátás) 
bankjegyköteg (fn, bank|jegy|köteg) 
bankjegysorozat (fn, bank|jegy|sorozat) 
bankjegyvizsgáló (bankjegy|vizsgáló) 
bankjutalék (bank|jutalék) 
bankkamat (fn, bank|kamat) 
bankkamatláb (bank|kamatláb) 
bankkártya (fn, bank|kártya) 
bankkártya-hamisítás 
bankkártyás bejelentkezés 
bankképviselet 
bankkivonat (fn, bank|kivonat) 
bankkonszolidáció (fn, bank|konszolidáció) 
bankkonzorcium (fn, bank|konzorcium) 
bankkölcsön (fn, bank|kölcsön) 
bankkölcsönszerződés (bank|kölcsön|szerződés) 
bankköltségek 
bankközi (mn) 
bankközi egyezmény 
bankközi hitelkamatláb 
bankli 
banklikviditás (fn, bank|likviditás) 
bankműveletek 
bankó (fn) 
bankócédula (bankó|cédula) 
bánkódik (ige) 
bankokrácia (fn) 
bankóprés (fn, bankó|prés) 
bankos (fn) 
bankos (mn) 
bankosztály (bank|osztály) 
bankpánik (fn, bank|pánik) 
bankpapír (fn, bank|papír) 
bankpénztár (fn, bank|pénztár) 



bankprivatizáció (fn, bank|privatizáció) 
bankrablás (fn, bank|rablás) 
bankrabló (fn, bank|rabló) 
bankráta (bank|ráta) 
bankrendszer (fn, bank|rendszer) 
bankrészvény (fn, bank|részvény) 
bankrevízió (bank|revízió) 
bankrott (fn) 
bankszakember (fn, bank|szak|ember) 
bankszakma (fn, bank|szakma) 
bankszámla (fn, bank|számla) 
bankszámlanyitás (fn, bank|számla|nyitás) 
bankszektor (fn, bank|szektor) 
bankszerű (mn) 
bankszféra (fn, bank|szféra) 
bankszolgáltatás (fn, bank|szolgáltatás) 
bankszövetség (fn, bank|szövetség) 
banktisztviselő (fn, bank|tisztviselő) 
banktitok (fn, bank|titok) 
banktőke (fn, bank|tőke) 
banktőkeállomány (bank|tőke|állomány) 
banktőke-növekedés 
banktranzakció (fn, bank|tranzakció) 
Bánkút (tnév) 
bankutalvány (fn, bank|utalvány) 
bankuzsora (bank|uzsora) 
bankügy (fn, bank|ügy) 
bankügylet (fn, bank|ügylet) 
banküzlet (fn, bank|üzlet) 
bankvezér (fn, bank|vezér) 
bank-vezérigazgató (bank|-vezér|igazgató) 
bankvezető (fn, bank|vezető) 
bankvilág (fn, bank|világ) 
banlon (fn) 
banlon fürdőruha 
banlonanyag (fn) 
banlonpulóver (fn, banlon|pulóver) 
bánni tudás 
Bán-patak 
bánság (Bánát, fn) 
bánsági (mn) 
bánt (bef mn in) 
bánt (ige) 
bántalmaz (ige) 
bántalmazás (fn) 
bántalom (fn) 
bantamsúly (fn) 
bántás (fn) 
bántatlan (mn) 
bántó (fn) 
bántó (foly mn in) 
bántó (mn) 
bántó gőg 
bántóan (hsz) 
bántódás (fn) 
bantu (fn) 
bantu néger 



banzáj (fn) 
banya (fn) 
bánya (fn) 
bánya- és kohóipar 
bányaács (fn, bánya|ács) 
bányaadó (fn, bánya|adó) 
bányaalagút (bánya|alagút) 
bányabeomlás (fn) 
bányaberuházás (bánya|beruházás) 
bányabezárás (fn, bánya|bezárás) 
bányabíróság (fn, bánya|bíróság) 
bányafa (fn, bánya|fa) 
bányafa-gazdálkodás 
bányafejsze (bánya|fejsze) 
bányafelvonó (bánya|felvonó) 
bányafenntartás (fn, bánya|fenntartás) 
bányaféreg (bánya|féreg) 
bányagáz (bánya|gáz) 
bányagazdálkodás (bánya|gazdálkodás) 
bányagép (fn, bánya|gép) 
bányagépgyártás (bánya|gépgyártás) 
bányagödör (fn, bánya|gödör) 
bányagyutacs (bánya|gyutacs) 
bányahatóság (fn, bánya|hatóság) 
bányaigazgatóság (fn, bánya|igazgatóság) 
bányaipar (fn, bánya|ipar) 
bányajáradék (fn, bánya|járadék) 
bányajog (fn, bánya|jog) 
bányakapitányság (fn, bánya|kapitányság) 
bányakapitánysági díj 
bányakár (fn, bánya|kár) 
bányakavics (bánya|kavics) 
banyakemence (banya|kemence) 
bányakombájn (bánya|kombájn) 
bányakőműves (bánya|kőműves) 
bányalámpa (fn, bánya|lámpa) 
bányalég (fn, bánya|lég) 
bányalég-elvezetés 
bányalégrobbanás (bányalég|robbanás) 
bányaló 
bányamécs (bánya|mécs) 
bányamentés (fn, bánya|mentés) 
bányamentő (fn, bánya|mentő) 
bányamentő (foly mn in, bánya|mentő) 
bányamentő-állomás 
bányamérés (bánya|mérés) 
bányamérnök (fn, bánya|mérnök) 
bányamester (fn, bánya|mester) 
bányamunka (fn, bánya|munka) 
bányamunkás (fn, bánya|munkás) 
bányamunkás (mn, bánya|munkás) 
bányamű-erőtelep (bánya|mű|-erő|telep) 
bányaművelés (fn, bánya|művelés) 
bányaomlás (fn, bánya|omlás) 
bányaorvos (mn) 
bányaőr (bánya|őr) 
bányarém (fn, bánya|rém) 



bányarengés (bánya|rengés) 
bányarigó (bánya|rigó) 
bányász (fn) 
bányász (ige) 
bányász dolgozó 
bányász fiam 
bányászaszály (bányász|aszály) 
bányászasszony (bányász|asszony) 
bányászat (fn) 
bányászati (mn) 
bányászati akadémia 
bányászati főiskola 
bányászcsákány (bányász|csákány) 
bányászcsákány kapacsákány tömőcsákány 
bányászcsalád (fn, bányász|család) 
bányászcsapat (fn, bányász|csapat) 
bányászellátás (bányász|ellátás) 
bányaszerencsétlenség (fn, bánya|szerencsétlenség) 
bányászfalu (fn, bányász|falu) 
bányászhalál (bányász|halál) 
bányászhimnusz (fn, bányász|himnusz) 
bányászik (ige) 
bányászinduló (fn, bányász|induló) 
bányásziskola (bányász|iskola) 
bányászjárás (fn, bányász|járás) 
bányászjelvény (bányász|jelvény) 
bányászkolónia (fn, bányász|kolónia) 
bányászköszöntés (bányász|köszöntés) 
bányászlakás (fn, bányász|lakás) 
bányászlámpa (fn, bányász|lámpa) 
bányásznap (fn, bányász|nap) 
bányászotthon (bányász|otthon) 
bányászruha (fn, bányász|ruha) 
bányászság (fn) 
bányászsapka (bányász|sapka) 
bányászsors (fn, bányász|sors) 
bányászszakszervezet (fn, bányász|szakszervezet) 
bányászszerencsétlenség (bányász|szerencsétlenség) 
bányászszerszám (fn, bányász|szerszám) 
bányászszív (bányász|szív) 
bányászszokás (bányász|szokás) 
bányászsztrájk (fn, bányász|sztrájk) 
bányatelekkönyv bányaváros 
bányatelep (fn, bánya|telep) 
bányatérkép (fn, bánya|térkép) 
bányatérség (fn, bánya|térség) 
bányatiszt (fn, bánya|tiszt) 
bányatisztviselő (bánya|tisztviselő) 
bányató (fn, bánya|tó) 
bányatörvény (fn, bánya|törvény) 
bányatulajdonos (fn, bánya|tulajdonos) 
bányatulajdonos (mn, bánya|tulajdonos) 
bányaüzem (fn, bánya|üzem) 
bányavállalat (fn, bánya|vállalat) 
bányavállalkozó (fn, bánya|vállalkozó) 
bányaváros (fn, bánya|város) 
bányavasút (fn, bánya|vasút) 



bányavidék (fn, bánya|vidék) 
bányavíz (fn, bánya|víz) 
baptista (fn) 
baptista (mn) 
baptisztérium (fn) 
bar (fn) 
bar (röv) 
bár (fn) 
bár (isz) 
bár- 
bár csak ő jött el 
Barabás (tnév) 
baráber 
baraboly (fn) 
barack (fn) 
barack alakú 
barackbefőtt (fn, barack|befőtt) 
barackdzsem (barack|dzsem) 
barackfa (fn, barack|fa) 
barackfabimbó (barackfa|bimbó) 
barackfagylalt (fn, barack|fagylalt) 
barackíz (fn, barack|íz) 
barackízű (mn, barack|ízű) 
baracklekvár (fn, barack|lekvár) 
barackmag (fn, barack|mag) 
barackpálinka (fn, barack|pálinka) 
barackszezon (barack|szezon) 
barackvirág (fn, barack|virág) 
barakk (fn) 
barakképület (fn, barakk|épület) 
barakk-kórház (barakk|-kórház) 
barakklakás (fn, barakk|lakás) 
barakktábor (fn, barakk|tábor) 
barangol (ige) 
barangolás (fn) 
bárány (fn) 
bárány (mn) 
Baranya megye 
baranyai (mn) 
Baranyai-dombság 
bárányakol (bárány|akol) 
báránybégetés (fn, bárány|bégetés) 
báránybél húr 
báránybélés (bárány|bélés) 
báránybőr (fn, bárány|bőr) 
báránybőr bekecs 
báránybőr bélés 
báránybőr bunda 
báránycomb (fn, bárány|comb) 
bárányfelhő (fn, bárány|felhő) 
báránygyapjú (bárány|gyapjú) 
bárányhimlő (fn, bárány|himlő) 
bárányhús (fn, bárány|hús) 
bárányka (fn) 
báránynevelés (bárány|nevelés) 
bárányparéj (fn, bárány|paréj) 
báránypirosító (fn, bárány|pirosító) 



báránypörkölt (bef mn in) 
bárányprém gallér 
báránysült (fn, bárány|sült) 
bárányszelídségű (mn) 
báránytermészet (bárány|természet) 
báránytermészetű (bárány|természetű) 
barát (fn) 
barát (mn) 
barátcella (barát|cella) 
barátcsuha (fn, barát|csuha) 
barátcsuklya (barát|csuklya) 
barátfüle (fn, barát|füle) 
barátfülemüle (barát|fülemüle) 
baráti (mn) 
baráti alapon 
baráti ország 
baráti társaság 
barátka (fn) 
barátkaposzáta 
barátkeselyű (fn, barát|keselyű) 
barátkolostor (barát|kolostor) 
barátkozás (fn) 
barátkozik (ige) 
barátnő (fn, barát|nő) 
barátocska (fn) 
barátság (fn) 
Barátság kőolaj-távvezeték 
barátsági (mn) 
barátsági hét 
barátsági szerződés 
barátságkötés (fn, barátság|kötés) 
barátságos (mn) 
barátságos külsejű 
barátságos menü 
barátságos mérkőzés 
barátságosan (hsz) 
barátságtalan (mn) 
barátszegfű (fn, barát|szegfű) 
barázda (fn) 
barázdabillegető (fn) 
barázdaköz (barázda|köz) 
barázdál (ige) 
barázdás (mn) 
barázdás homlokú 
barázdás moszatok 
Barbados (tnév) 
barbakán (fn) 
barbár (fn) 
barbár (mn) 
barbár erkölcsök 
barbarizmus (fn) 
barbárság (fn) 
Barbie baba 
barbiturátok 
barbitursav (fn) 
bárca (fn) 
Barcaság (tnév) 



Barcelona (tnév) 
barcelonai (mn) 
barchesz (fn) 
barcog (ige) 
Barczafalvi Szabó Dávid 
Barczafalvi Szabó Dávid-szerű 
Barcs (tnév) 
bárcsak (hsz, bár|csak) 
bárcsak jönne 
barcsi (mn) 
bárd (fn) 
bárdolatlan (mn) 
bárénekes (mn, bár|énekes) 
Barents-tenger 
barett (fn) 
bárfiú (bár|fiú) 
bárgyú (mn) 
bárgyúság (fn) 
bárha (hsz) 
bárha (ksz) 
bárha látom 
bárhelyiség (fn, bár|helyiség) 
barhent (fn) 
barhentruha (fn, barhent|ruha) 
bárhogy (hsz) 
bárhogy iparkodik 
bárhogy is 
bárhogyan (hsz) 
bárhol (hsz) 
bárhonnan (hsz) 
bárhonnét (hsz) 
bárhova (hsz) 
bárhová (bárhová, hsz) 
Bari (fn) 
barika (fn) 
barikád (fn) 
barikádharc (fn, barikád|harc) 
bariontöltés (fn) 
barisnya (fn) 
barit 
baritbeton (fn) 
bariton (fn) 
bariton hangú 
bariton szólam 
baritonista (fn) 
baritonkulcs (bariton|kulcs) 
baritonkürt (bariton|kürt) 
baritonszóló (bariton|szóló) 
bárium (fn) 
báriumföldpát (bárium|földpát) 
bárium-karbonát 
báriumsó 
barka (fn) 
bárka (fn) 
barkácsáruház (fn) 
barkácsbolt (fn) 
barkácsol (ige) 



barkácsszaküzlet (fn) 
barkácsszerszám (fn) 
barkarola (fn) 
barkás (mn) 
barkás fák 
barkaszentelés (fn) 
barkavirágzat 
bárki (nm) 
barkó (fn) 
barkóca (fn) 
barkócaberkenye (fn, barkóca|berkenye) 
barkócafa (fn, barkóca|fa) 
barkochba (fn) 
barkochbázik (ige) 
barlang (fn) 
barlangász (fn) 
barlangászás 
barlangfolyosó (fn, barlang|folyosó) 
barlangi (mn) 
barlangi medve 
barlangkápolna (fn, barlang|kápolna) 
barlangkutatás (fn, barlang|kutatás) 
barlangkutató (fn, barlang|kutató) 
barlangkutató (foly mn in, barlang|kutató) 
barlanglakás (fn, barlang|lakás) 
barlanglakó (fn, barlang|lakó) 
barlanglakó (foly mn in, barlang|lakó) 
barlangnyílás (fn, barlang|nyílás) 
barlangrendszer (fn, barlang|rendszer) 
barlangszáda (fn, barlang|száda) 
barlangtan (barlang|tan) 
barlangtemplom (fn, barlang|templom) 
barlangvár 
bármeddig (hsz) 
bármekkora (nm) 
bármely (nm) 
bármelyik (nm) 
bármennyi (nm) 
bármennyire (hsz) 
bármerre (hsz) 
bármerről (hsz) 
barmi (mn) 
bármi (nm) 
bármifajta (mn) 
bármiféle (mn) 
bármiféle (nm) 
bármiféleképp 
bármiképp 
bármiképpen 
bármikor (hsz) 
bármily (hsz) 
bármilyen (nm) 
bárminemű (nm) 
bárminő (nm) 
bármint (hsz) 
bármixer (fn, bár|mixer) 
barmol (ige) 



barna (mn) 
barna arcú 
barna bőrű 
barna cipő 
barna kenyér 
barna képű 
barna sör 
barna színű 
Barnabás (tnév) 
barnabőrűség (fn) 
barnakő (fn) 
barnakőszén (fn) 
barnakőszénkátrány 
barnállik (ige) 
barnamedve (fn, barna|medve) 
barnamoszatok 
barnaólomérc (fn) 
barnapát (fn) 
barnapiros (mn, barna|piros) 
barna-piros (barna|-piros) 
barnás (mn) 
barnás színű 
barnásvörös (mn, barnás|vörös) 
barnaszén (fn, barna|szén) 
barnaszénbánya (fn, barna|szén|bánya) 
barnaszénbrikett 
barnaszénbrikett-gyártás 
barnaszéntelep (barna|szén|telep) 
barnaszéntüzelés (barna|szén|tüzelés) 
barnaszén-tüzelésű kazán 
barnavasérc (fn) 
barnít (ige) 
barnul (ige) 
báró (fn) 
báró Wesselényi Miklós 
bárókisasszony 
barokk (fn) 
barokk (mn) 
barokk ablakú 
barokk bútor 
barokk kor 
barokk kori 
barokk művészet 
barokk stílus 
barokk stílusú 
barokk zene 
barokkos díszítésű 
barom (fn) 
barom ötlet 
barométer (fn) 
baromfi (fn) 
baromfi- és tojáskivitel 
baromfiállomány (fn, baromfi|állomány) 
baromfiaprólék (baromfi|aprólék) 
baromfiárus (fn, baromfi|árus) 
baromfibetegség (baromfi|betegség) 
baromfifarm (fn, baromfi|farm) 



baromfi-feldolgozás (baromfi|-feldolgozás) 
baromfigazdaság (baromfi|gazdaság) 
baromfigyár (baromfi|gyár) 
baromfihús (fn, baromfi|hús) 
baromfikeltetés (baromfi|keltetés) 
baromfi-kereskedés (baromfi|-kereskedés) 
baromfi-kereskedő 
baromfiketrec (fn, baromfi|ketrec) 
baromfi-kiállítás (baromfi|-kiállítás) 
baromfikombinát (baromfi|kombinát) 
baromfipestis (fn, baromfi|pestis) 
baromfipestis-járvány (baromfi|pestis|-járvány) 
baromfitartás (fn, baromfi|tartás) 
baromfitartó 
baromfitelep (fn, baromfi|telep) 
baromfitenyésztés (fn, baromfi|tenyésztés) 
baromfitrágya (fn, baromfi|trágya) 
baromfiudvar (fn, baromfi|udvar) 
baromfiudvar-kerítés (fn, baromfi|udvar|-kerítés) 
baromfivész (fn, baromfi|vész) 
baromfivirsli (fn) 
baromhajcsár (fn, barom|hajcsár) 
baromi (mn) 
baromi erejű 
baromi sok a dolga 
baromistálló (barom|istálló) 
baromság (fn) 
baromvásár (fn, barom|vásár) 
baromvásárlás (barom|vásárlás) 
báróné (fn) 
baronesse (fn) 
bárónő (fn, báró|nő) 
báróság (fn) 
Baross (tnév) 
Baross Gábor-telep 
Baross tér 
Baross téri 
Baróti Szabó Dávid 
bárpult (fn, bár|pult) 
barrel (fn) 
barrikád (fn) 
bársony (fn) 
bársony karszék 
bársony rét 
bársonyborítás (bársony|borítás) 
bársonyborítású 
bársonybugyogó (bársony|bugyogó) 
bársonycipős (mn, bársony|cipős) 
bársonyfekete (mn, bársony|fekete) 
bársonyfonal (bársony|fonal) 
bársonygallér (fn, bársony|gallér) 
bársonyka (fn) 
bársonykabát (fn, bársony|kabát) 
bársonykalap (fn, bársony|kalap) 
bársonylégy (fn, bársony|légy) 
bársonymellény (fn, bársony|mellény) 
bársonynadrág (fn, bársony|nadrág) 



bársonynyereg (bársony|nyereg) 
bársonyos (mn) 
bársonyosság (fn) 
bársonypuha (mn, bársony|puha) 
bársonyruha (fn, bársony|ruha) 
bársonyszék (fn, bársony|szék) 
bársonyszövet (bársony|szövet) 
bársonytapintású (bársony|tapintású) 
bársonyvirág (fn, bársony|virág) 
bárszék (fn, bár|szék) 
bárszekrény (fn, bár|szekrény) 
barter (fn) 
barterügylet (fn) 
Bartók (tnév) 
Bartók Archívum 
Bartók archívumi 
Bartók Béla út 
Bartók Béla úti 
Bartók intercity 
Bartók rádió 
Bartók Terem 
Bartók-centenárium (Bartók|-centenárium) 
Bartók-est (Bartók|-est) 
Bartók-évforduló (Bartók|-évforduló) 
Bartók-hegedűverseny (Bartók|-hegedűverseny) 
Bartók-Kodály-féle (Bartók-Kodály|-féle) 
Bartók-szerű (Bartók|-szerű) 
Bartók-tanítvány 
Bartók-zene (Bartók|-zene) 
bárzongorista (fn, bár|zongorista) 
bárzsing (fn) 
basa (fn) 
basaparaszt (fn, basa|paraszt) 
basáskodik (ige) 
baseball (fn) 
baseballsapka (fn, baseball|sapka) 
baseballütő (fn, baseball|ütő) 
baseballütő (foly mn in, baseball|ütő) 
Basic (fn) 
Basic nyelv 
Basic-fordítóprogram (Basic|-fordítóprogram) 
baskír (fn) 
baskír (mn) 
baskír nyelvű 
Baskíria (tnév) 
Bastille (fn) 
bástya (fn) 
Bástya mozi 
bástyafal (fn, bástya|fal) 
bástyafok (fn, bástya|fok) 
bástyasétány (fn, bástya|sétány) 
bástyatorony (fn, bástya|torony) 
baszakodik (ige) 
baszi 
baszik (ige) 
baszk (fn) 
baszk (mn) 



baszk sapka 
Baszkföld (fn, baszk|föld) 
baszkföldi (mn) 
baszkurál (ige) 
baszogat (ige) 
Bászra (tnév) 
basszbariton (fn, bassz|bariton) 
basszista (fn) 
basszus (fn) 
basszus hang 
basszus hangú 
basszus szólam 
basszusbariton (basszus|bariton) 
basszusgitár (fn, basszus|gitár) 
basszusgitáros (mn) 
basszuskulcs (fn, basszus|kulcs) 
basszusszóló (fn, basszus|szóló) 
basztard (fn) 
basztat (ige) 
bataillon (fn) 
batár (fn) 
batáta (fn) 
Báthori (tnév) 
batik (fn) 
batikkendő (fn, batik|kendő) 
batikmunka (fn, batik|munka) 
batikol (ige) 
batiszt (fn) 
batiszt fehérnemű 
batiszt hálóing 
batiszt zsebkendő 
batisztkendő (fn, batiszt|kendő) 
batisztruha (batiszt|ruha) 
batka (fn) 
bátor (mn) 
bátor lelkű 
bátor szívű 
bátorít (ige) 
bátorítás (fn) 
bátorító (foly mn in) 
bátorkodik (ige) 
Bátorligeti-láp 
bátorság (fn) 
bátorságos (mn) 
bátortalan (mn) 
bátortalan viselkedésű 
bátortalanul (hsz) 
bátrabban (hsz) 
bátran (hsz) 
Batsányi (tnév) 
Batsányi-emléktábla (Batsányi|-emléktábla) 
Batsányi-féle (Batsányi|-féle) 
battéria (fn) 
Batthyány (tnév) 
Batthyány Lajos Alapítvány 
Batthyány-mécses (Batthyány|-mécses) 
Batthyány-örökmécses 



Batthyány-palota (Batthyány|-palota) 
Batu (fn) 
Batu kán 
Batu káni 
batul 
Batumi (tnév) 
bátya (fn) 
bátyámuram (fn, bátyám|uram) 
battyog (ige) 
batyu (fn) 
batyubál (fn, batyu|bál) 
batyuzik (ige) 
batyuzó (foly mn in) 
Baudelaire (fn) 
Baumgarten-díj 
bauxit (fn) 
bauxitbánya (fn, bauxit|bánya) 
bauxitbeton (fn, bauxit|beton) 
bauxitcement (fn, bauxit|cement) 
bauxitérc (bauxit|érc) 
báva (mn) 
Bayreuth (tnév) 
bazalt (fn) 
bazaltbánya (fn, bazalt|bánya) 
bazaltburkolat (bazalt|burkolat) 
bazaltkocka (fn, bazalt|kocka) 
bazaltkő (fn, bazalt|kő) 
bazaltkúp (fn, bazalt|kúp) 
bazaltoszlop (fn, bazalt|oszlop) 
bazaltszikla (fn, bazalt|szikla) 
bazár (fn) 
bazáráru (fn, bazár|áru) 
bazedov 
bazedovkór (fn, bazedov|kór) 
bazedovos 
Bázel (tnév) 
bázeli (mn) 
bazén 
bázikus jelleg 
bazilika (fn) 
bazilikastílus (bazilika|stílus) 
baziliszkusz (fn) 
bazíroz (ige) 
bazírozni 
bázis (fn) 
bázisállomás (fn, bázis|állomás) 
bázisbérszínvonal (bázis|bérszínvonal) 
bázisdemokratikus 
bázisév (fn, bázis|év) 
bázisidőszak (fn, bázis|időszak) 
bázisiskola (fn, bázis|iskola) 
bázisközösség (fn, bázis|közösség) 
bázisos só 
bázispont (fn, bázis|pont) 
bázisstruktúra (bázis|struktúra) 
bázisú (mn) 
bazmeg 



bazsalikom (fn) 
bazsalyog (ige) 
bazsarózsa (fn, bazsa|rózsa) 
bazsevál (ige) 
B-be jár 
BCG-oltás (fn, BCG|-oltás) 
BCG-szérum (BCG|-szérum) 
B-dúr (fn) 
B-dúr skála 
be (hsz) 
bé (fn) 
be- (ik) 
be- és kikapcsoló készülék 
be nem avatkozás 
be nem avatott 
be nem bizonyítható 
bead (ige) 
beadagol (ige) 
beadás (fn) 
beadási (mn) 
beadja a derekát (szk) 
beadvány (fn) 
beágazik (ige) 
beaggat 
beágyaz (ige) 
beágyazás (fn) 
beágyazott formátum 
beágyazott valóság 
beágyazott videó 
beágyazottság (fn) 
beajánl (ige) 
beakad (ige) 
beakaszt (ige) 
bealkonyodik (ige) 
beáll (ige) 
beállít (ige) 
beállítás (fn) 
beállítási lehetőség 
beállítási nehézség 
beállítódás (fn) 
beállítójel 
beállítószerkezet 
beállítottság (fn) 
beállítottságú (mn) 
beálló (foly mn in) 
beállós (mn) 
beállta (fn) 
beamter (fn) 
beárad (ige) 
beáramlás (fn) 
beáramlik (ige) 
bearanyoz (ige) 
beárnyékol (ige) 
beárnyékoz (ige) 
beárul (ige) 
beás (ige) 
beat (fn) 



beategyüttes (fn, beat|együttes) 
beatfrizura (fn, beat|frizura) 
beatkoncert (fn, beat|koncert) 
beatköltészet 
Beatles (fn) 
Beatles együttes 
beatnemzedék (fn, beat|nemzedék) 
Beatrix (tnév) 
beatzene (fn, beat|zene) 
beatzenekar (fn, beat|zenekar) 
Beaufort-skála (fn) 
Beaumarchais (fn) 
beavat (ige) 
beavatás (fn) 
beavatkozás (fn) 
beavatkozási (mn) 
beavatkozhat (ige) 
beavatkozik (ige) 
beavatott (bef mn in) 
beavatott (mn) 
beavatott körök 
beázik (ige) 
beazonosít (ige) 
beazonosítani 
beáztat (ige) 
bebábozódik (ige) 
bebaktat 
bebalzsamoz (ige) 
bebámul (ige) 
bebarangol (ige) 
bebeszél (ige) 
bebetonoz (ige) 
bebetonozódott 
bébi (fn) 
bébiétel (fn) 
bebifláz 
bébihintőpor 
bébiszappan 
bébiszitter (fn) 
bebizonyít (ige) 
bebizonyosodik (ige) 
bebizonyul (ige) 
bebiztosít (ige) 
bebocsát (ige) 
bebocsátás (fn) 
bebocsáttatás (fn) 
bebólint (ige) 
bebolondít 
beboltoz 
bebónyál 
bebootol 
beborít (ige) 
beboronál 
beborozik 
beborul (ige) 
bebóvliz (ige) 
bebőrösödik 



bebörtönöz (ige) 
bebörtönzés (fn) 
bebugyolál (ige) 
bebújik (ige) 
bebújós (fn) 
bebújós (mn) 
beburkol (ige) 
beburkolódzik (ige) 
bebútoroz (ige) 
bebüdösít (ige) 
becammog (ige) 
becenév (fn) 
becéz (ige) 
becézőnév (fn) 
becikkelyez (ige) 
becipel (ige) 
becitál (ige) 
becő (fn) 
becquerel (fn) 
becukroz 
becs (fn) 
Bécs (tnév) 
becsábít (ige) 
becsajozik 
becsal (ige) 
becsap (ige) 
becsapás (fn) 
becsapás (mn) 
becsapódás (fn) 
becsapódási pont 
becsapódási szög 
becsapódássorozat (becsapódás|sorozat) 
becsapódik (ige) 
becsatol (ige) 
becsatornázás 
becsattan (ige) 
becsavar (fn) 
becsavar (ige) 
becsavarodik (ige) 
becsavarog (ige) 
becsavaroz (ige) 
becsben tart 
becsben tartás 
becsempész (ige) 
becsenget (ige) 
becsengetés (fn) 
becseppen 
becserél (ige) 
becserkész 
becsérték (fn, becs|érték) 
becses (mn) 
bécsi (mn) 
Bécsi kapu tér 
bécsi keringő 
bécsi szelet 
becsiccsent (ige) 
Bécsi-erdő 



Bécsi-medence 
becsinál (ige) 
becsinált (fn) 
becsinált (mn) 
becsinált csirke 
becsinált leves 
becsíp (ige) 
becslés (fn) 
becslései 
becslő (fn) 
becslő (foly mn in) 
becsmérel (ige) 
becsmérlő (foly mn in) 
becsmérlő (mn) 
becsodálkozik 
becsomagol (ige) 
becsomóz 
becsorog (ige) 
becsődít 
becsődöl 
becsődül (ige) 
becsönget (ige) 
becsörtet (ige) 
becsszó (fn, becs|szó) 
becstelen (mn) 
becstelenség (fn) 
Bécsújhely (tnév) 
becsuk (ige) 
becsukódik (ige) 
becsúnyít 
becsúszik (ige) 
becsúszó (fn) 
becsúszó (foly mn in) 
becsúszó szerelés 
becsúsztat (ige) 
becsű (mn) 
becsül (ige) 
becsülés (fn) 
becsülésre méltó 
becsület (fn) 
becsületbe vágó 
becsületbeli (mn) 
becsületbeli ügy 
becsületbíróság (fn, becsület|bíróság) 
becsületére válik 
becsületérzés (fn, becsület|érzés) 
becsületérzet (becsület|érzet) 
becsületes (mn) 
becsületes lelkű 
becsületesen (hsz) 
becsületesség (fn) 
becsületgól (fn, becsület|gól) 
becsületrend (fn, becsület|rend) 
becsületrontás (becsület|rontás) 
becsületsértés (fn, becsület|sértés) 
becsületsértő (fn, becsület|sértő) 
becsületsértő (foly mn in, becsület|sértő) 



becsületsértő (mn, becsület|sértő) 
becsületszó (fn, becsület|szó) 
becsülettudó (becsület|tudó) 
becsülettudó viselkedés 
becsületügy (fn, becsület|ügy) 
becsületvesztés (fn, becsület|vesztés) 
becsült (bef mn in) 
becsüs (fn) 
becsvágy (fn, becs|vágy) 
becsvágyó (fn) 
becsvágyó (foly mn in) 
becsvágyó (mn) 
becsvágyó ifjú 
bedagad (ige) 
bedekker (fn) 
bedeszkáz (ige) 
bediktál (ige) 
bedilizik 
bedminton 
bedmintonozik 
bedob (ige) 
bedobás (fn) 
bedolgoz (ige) 
bedolgozik (ige) 
bedolgozó (fn) 
bedolgozó (foly mn in) 
bedolgozó (mn) 
bedolgozó kisiparos 
bedolgozó nyugdíjas 
bedolgozóipar (bedolgozó|ipar) 
bedolgozónő (bedolgozó|nő) 
bedórendszer (fn) 
bedöglik (ige) 
bedől (ige) 
bedönt (ige) 
bedörzsöl (ige) 
bedug (ige) 
bedugaszol (ige) 
bedugul (ige) 
beduin (fn) 
beduin (mn) 
beduin törzs 
bedumál (ige) 
bedurran (ige) 
bedurrant (ige) 
bedutyiz (ige) 
bedűt 
bee (fn) 
bee (hsz) 
beebédel 
beecsetel (ige) 
beéget (ige) 
beégetőlakk 
beékel (ige) 
beékelődés (fn) 
beékelődik (ige) 
beemel (ige) 



beemelés (fn) 
beemléz 
beenged (ige) 
beépít (ige) 
beépítés (fn) 
beépítési (mn) 
beépítésű (mn) 
beépítetlen (mn) 
beépített (bef mn in) 
beépített kamera 
beépített kereső 
beépített megoldás 
beépített mikrofon 
beépített szekrény 
beépített tárhely 
beépített vaku 
beépítettség (fn) 
beépíthetőség (fn) 
beépül (ige) 
beépülés (fn) 
beér (ige) 
beerdősít (ige) 
beerdősödik 
beereszt (ige) 
beeresztő (fn) 
beeresztőpaszta (beeresztő|paszta) 
beeresztőviasz (beeresztő|viasz) 
beeresztőzár (beeresztő|zár) 
beérik (ige) 
beérkezés (fn) 
beérkezett (bef mn in) 
beérkezett (mn) 
beérkezik (ige) 
beerőltet (ige) 
beerősít (ige) 
beesés (fn) 
beesési (mn) 
beesési merőleges 
beesési szög 
beesett (bef mn in) 
beesett (mn) 
beesett mell 
beesett szemű 
beesik (ige) 
beesteledik (ige) 
beeszik (ige) 
beetet (ige) 
Beethoven (fn) 
Beethoven-koncert (Beethoven|-koncert) 
Beethoven-szimfónia (Beethoven|-szimfónia) 
Beethoven-szonáta (Beethoven|-szonáta) 
beevez (ige) 
befagy (ige) 
befagyás (fn) 
befagyaszt (ige) 
befagyasztás (fn) 
befal (ige) 



befalaz (ige) 
befárad (ige) 
befarol (ige) 
befásít (ige) 
befecskendez (ige) 
befecskendezőszivattyú 
befed (ige) 
befedez (ige) 
befejel (ige) 
befejez (ige) 
befejezés (fn) 
befejezési (mn) 
befejezetlen (mn) 
befejezett (bef mn in) 
befejezett (mn) 
befejezett cselekvés 
befejezett ige 
befejezett múlt 
befejezett tény 
befejezettség (fn) 
befejezhet (ige) 
befejező rész 
befejeződ (ige) 
befejeződés (fn) 
befejeződhet (ige) 
befejeződik 
befejezte 
befejeztével (hsz) 
befeketít (ige) 
befékez (ige) 
befekszik (ige) 
befektet (ige) 
befektetés (fn) 
befektetés- és hitelminősítő ügynökség 
befektetési (mn) 
befektetési alap 
befektető (mn) 
befektetői (mn) 
befektetőkedv 
befele (hsz) 
befelé (hsz) 
befelé fordulás 
befelhősödik (ige) 
befellegez (ige) 
befellegzett (bef mn in) 
befellegzik 
befen 
befér (ige) 
beférkőzik (ige) 
beférkőzni 
befest (ige) 
befészkel (ige) 
befírol 
befizet (ige) 
befizetés (fn) 
befizetési (mn) 
befizetési bizonylat 



befizetési lap 
befizetőhely 
befizetőlap (fn) 
befog (ige) 
befogad (ige) 
befogadás (fn) 
befogadóállomás (fn, befogadó|állomás) 
befogadóképesség (fn) 
befogadóképességű (mn) 
befogás (fn) 
befogat (ige) 
befogja a lovat 
befoglal (ige) 
befogó (fn) 
befogó (foly mn in) 
befogott példány 
befolyás (fn) 
befolyási (mn) 
befolyásol (ige) 
befolyásolás (fn) 
befolyásolási (mn) 
befolyásolhat (ige) 
befolyásolhatatlan (mn) 
befolyásolható (foly mn in) 
befolyásoltság (fn) 
befolyásos (mn) 
befolyásos körök 
befolyással üzérkedés 
befolyik (ige) 
befon (ige) 
befonódik 
befordít (ige) 
befordul (ige) 
beforr (ige) 
beforraszt (ige) 
befőtt (bef mn in) 
befőtt (fn) 
befőtt körte 
befőttesüveg (fn) 
befőttkötöző zsineg 
befőttlé (fn, befőtt|lé) 
befőz (ige) 
befőzés (fn) 
befőzni való gyümölcs 
befőzőcelofán (befőző|celofán) 
befőzőfólia 
befröcsköl (ige) 
befuccsol (ige) 
befúj (ige) 
befullad (ige) 
befurakodik (ige) 
befut (ige) 
befutó (fn) 
befutó (foly mn in) 
befuttat (ige) 
befürdik (ige) 
befüstöl (ige) 



befűt (ige) 
befűthető terület 
befütyül (ige) 
befüvesít (ige) 
befűz (ige) 
befűződés (fn) 
bég (fn) 
Béga 
begazol (ige) 
begépel (ige) 
begerjed (ige) 
béget (ige) 
begina (fn) 
beglerbég (fn) 
begolyózik (ige) 
begombol (ige) 
begombolkozik (ige) 
begónia (fn) 
begorombul 
begöngyöl (ige) 
begörbít (ige) 
begörcsöl (ige) 
begördül (ige) 
begőzöl (ige) 
begubódzik (begubózik) 
begubózik 
begurul (ige) 
begy (fn) 
begyakorol (ige) 
begyepesedett fejű 
begyepesedik (ige) 
begyes (mn) 
begyes kislány 
begyeskedik (ige) 
begyógyít (ige) 
begyógyul (ige) 
begyökerezik (ige) 
begyömöszöl (ige) 
begyújt (ige) 
begyullad (ige) 
begyűjt (ige) 
begyűjtés (fn) 
begyűjtőhely (fn, begyűjtő|hely) 
begyűlik (ige) 
begyűr (fn) 
begyűr (ige) 
begyűrűzés (fn) 
begyűrűzik (ige) 
behabar (ige) 
behabarcsol 
behabzsol (ige) 
behajít (ige) 
behajlás (fn) 
behajlik (ige) 
behajol (ige) 
behajóz (ige) 
behajózik (ige) 



behajporoz 
behajt (ige) 
behajtás (fn) 
behajtási (mn) 
behajthatatlan (mn) 
behallatszik (ige) 
behálóz (ige) 
behantol (ige) 
behány (ige) 
beharangoz (ige) 
beharangozik (ige) 
beharap (ige) 
behasad (ige) 
behasít (ige) 
behatárol (ige) 
behatárolás (fn) 
behatás (fn) 
beható (foly mn in) 
beható (mn) 
beható elemzés 
behatóan (hsz) 
behatol (ige) 
behatolás (fn) 
behavaz (ige) 
behaviourizmus (fn) 
beházasodik (ige) 
beheged (ige) 
behelyettesít (ige) 
behelyez (ige) 
behemót (fn) 
behemót (mn) 
behemót állat 
beheppen 
behint (ige) 
behív (ige) 
behívás (fn) 
behívat (ige) 
behívó (fn) 
behívó (foly mn in) 
behívóparancs (fn, behívó|parancs) 
behízelgi magát 
behízelgő (fn) 
behízelgő (foly mn in) 
behízelgő (mn) 
behízelgő modorú 
behódol (ige) 
behord (ige) 
behordás (fn) 
behorpad (ige) 
behorpaszt (ige) 
behoz (ige) 
behozatal (fn) 
behozatali (mn) 
behozatali tilalom 
behozatali vám 
behozhatatlan (mn) 
behugyozik (ige) 



behuny (ige) 
behunyorodik 
behunyt szemű 
behurcol (ige) 
behurcolkodik (ige) 
behúz (ige) 
behúzódik (ige) 
behűt (ige) 
beidegez (ige) 
beidegzés (fn) 
beidegzettség (fn) 
beidegződés (fn) 
beidegződik (ige) 
beidegződöttség (fn) 
beidéz (ige) 
beigazít (ige) 
beigazol (ige) 
beigazolód (ige) 
beigazolódik 
beígér (ige) 
beijed (ige) 
beikszel (ige) 
beiktat (ige) 
beiktatás (fn) 
beiktatási (mn) 
beiktató beszéd 
beilleszkedés (fn) 
beilleszkedési (mn) 
beilleszkedik (ige) 
beilleszt (ige) 
beillesztés (fn) 
beillik (ige) 
beindít (ige) 
beindítás (fn) 
beindul (ige) 
beindulás (fn) 
beindulhat (ige) 
being (ige) 
beint (ige) 
beír (ige) 
beirányít 
beírás (fn) 
beírat (ige) 
beíratás (fn) 
beíratási díj 
beíratik (ige) 
beiratkozás (fn) 
beíratkozás 
beiratkozik (ige) 
beíratkozik 
beirdal (ige) 
beírhat (ige) 
beírókönyv 
beiskoláz (ige) 
beiskolázás (fn) 
beiskolázási (mn) 
beismer (ige) 



beismerés (fn) 
beismerő nyilatkozat 
beismerő vallomás 
beiszik (ige) 
beitalozik (ige) 
beível (ige) 
beivódik 
bej (fn) 
bejár (fn) 
bejár (ige) 
bejárás (fn) 
bejárat (fn) 
bejárat (ige) 
bejáratás (fn) 
bejárati (mn) 
bejárati ajtó 
bejáratos (mn) 
bejáratós (mn) 
bejáró (fn) 
bejáró (foly mn in) 
bejáró (mn) 
bejáró beteg 
bejáró cseléd 
bejáró diák 
bejárónő (fn, bejáró|nő) 
bejátszik (ige) 
bejegyez (ige) 
bejegyeztet (ige) 
bejegyzés (fn) 
bejegyzéseket hagy 
bejegyzési (mn) 
bejegyzésű (mn) 
bejegyzett cég 
bejegyzett élettárs 
bejelenik (ige) 
bejelent (bef mn in) 
bejelent (ige) 
bejelentés (fn) 
bejelentési (mn) 
bejelentési kötelezettség 
bejelentett lakás 
bejelenthet (ige) 
bejelentkezés (fn) 
bejelentkezési procedúra 
bejelentkezett felhasználó 
bejelentkezik (ige) 
bejelentő (fn) 
bejelentő (foly mn in) 
bejelentő (mn) 
bejelentőhivatal (fn, bejelentő|hivatal) 
bejelentőlap (fn, bejelentő|lap) 
bejelöl (ige) 
bejgli (fn) 
bejöhet (ige) 
bejön (ige) 
bejövet (fn) 
bejövet (hsz) 



bejövetel (fn) 
Bejrút (tnév) 
bejrúti (mn) 
bejut (ige) 
bejutás (fn) 
bejuthat (ige) 
bejuttat (ige) 
béka (fn) 
béka módra 
békabrekegés (fn, béka|brekegés) 
békabuzogány (fn, béka|buzogány) 
békacomb (fn, béka|comb) 
béka-egér harc 
békaember (fn, béka|ember) 
békaeső (fn, béka|eső) 
békaeső (foly mn in, béka|eső) 
bekáfol (ige) 
békahal (béka|hal) 
bekakál (ige) 
békakonty (béka|konty) 
békakorsó (fn, béka|korsó) 
békakuruttyolás (fn, béka|kuruttyolás) 
bekalandoz 
békalencse (fn, béka|lencse) 
békaliliom (fn, béka|liliom) 
bekalkulál (ige) 
békanyál (fn, béka|nyál) 
bekanyarít 
bekanyarodás (fn) 
bekanyarodik (ige) 
békanyúzó (fn, béka|nyúzó) 
bekap (ige) 
bekapál (ige) 
bekapar (ige) 
bekapcsol (ige) 
bekapcsolás (fn) 
bekapcsolódás (fn) 
bekapcsolódhat (ige) 
bekapcsolódik (ige) 
bekapcsológomb 
békaperspektíva (fn, béka|perspektíva) 
békapitypang (béka|pitypang) 
békaporonty (fn, béka|poronty) 
bekapta 
békareakció (béka|reakció) 
bekarikáz (ige) 
békarokka (fn, béka|rokka) 
Békás (tnév) 
békásmegyeri (mn) 
Békásmegyeri lakótelep 
békasó (fn) 
Békás-szoros (Békás|-szoros) 
békaszittyó (fn, béka|szittyó) 
békászó gólya 
békaszőlő (fn, béka|szőlő) 
bekasszál (ige) 
bekasztliz (ige) 



békateknő (béka|teknő) 
bekátrányoz 
bekattan (ige) 
békatutaj (fn, béka|tutaj) 
békaugrás (fn, béka|ugrás) 
békaügetés (fn, béka|ügetés) 
bekávézik (ige) 
béke (fn) 
Béke úti lakótelep 
békeajánlat (fn, béke|ajánlat) 
békeakarat (fn, béke|akarat) 
békeállapot (fn, béke|állapot) 
békeállomány (fn, béke|állomány) 
békeangyal (béke|angyal) 
békeapostol (béke|apostol) 
békebarát (fn, béke|barát) 
Béke-barlang 
bekebelez (ige) 
bekebelezés (fn) 
bekebelező (foly mn in) 
békebeli (mn) 
békebíráskodás (béke|bíráskodás) 
békebíró (fn, béke|bíró) 
békebíró (foly mn in, béke|bíró) 
békebizottság (fn, béke|bizottság) 
békebontó (fn, béke|bontó) 
bekecs (fn) 
bekecsgallér (bekecs|gallér) 
békecsók (fn, béke|csók) 
békedíj (fn, béke|díj) 
békediktátum (fn, béke|diktátum) 
békeegyezmény (fn, béke|egyezmény) 
békeellenes (mn) 
békeerő (fn, béke|erő) 
békeértekezlet (fn, béke|értekezlet) 
békeév (fn, béke|év) 
békefelhívás (fn, béke|felhívás) 
békefeltétel (fn, béke|feltétel) 
békefenntartás (fn, béke|fenntartás) 
békefenntartó (fn, béke|fenntartó) 
békefenntartó (foly mn in, béke|fenntartó) 
békefolyamat (fn, béke|folyamat) 
békegalamb (fn, béke|galamb) 
békegazdaság (fn, béke|gazdaság) 
békegyűlés (fn, béke|gyűlés) 
békeharcos (fn) 
békeharcos (mn) 
békeidő (fn, béke|idő) 
békeidőben 
békejavaslat (fn, béke|javaslat) 
békejobb (fn) 
békejobbot nyújt 
békekonferencia (fn, béke|konferencia) 
békekongresszus (fn, béke|kongresszus) 
békekölcsön (fn, béke|kölcsön) 
békekötés (fn, béke|kötés) 
békekövet (fn, béke|követ) 



békekövetség (fn, béke|követség) 
békeközvetítés (fn, béke|közvetítés) 
békeküldött (bef mn in) 
békeküldöttség 
békél (ige) 
békelétszám (fn, béke|lét|szám) 
békéltet (ige) 
békéltető (fn) 
békéltető (foly mn in) 
békéltető (mn) 
békéltető kísérlet 
békéltetőbizottság (fn, békéltető|bizottság) 
békemegállapodás (fn, béke|megállapodás) 
békemenet (fn, béke|menet) 
bekeményít (ige) 
békemisszió (fn, béke|misszió) 
békemozgalom (fn, béke|mozgalom) 
békemunka 
beken (ige) 
bekényszerít (ige) 
békepaktum (fn, béke|paktum) 
békepap (fn, béke|pap) 
békepárt (fn, béke|párt) 
békepárti (mn, béke|párti) 
békepartner (fn, béke|partner) 
békepartnerség (fn) 
békepartnerségi (mn) 
békepipa (fn, béke|pipa) 
békepohár (béke|pohár) 
békepolitika (fn, béke|politika) 
békepróbálkozás 
beképzel (ige) 
beképzelés 
beképzelt (bef mn in) 
beképzelt (mn) 
bekér (ige) 
békére vágyás 
bekéredzik 
bekéredzkedik (ige) 
bekéret (ige) 
bekeretez (ige) 
bekerít (ige) 
bekerítés (fn) 
bekerül (ige) 
bekerülés (fn) 
bekerülési (mn) 
bekerülhet (ige) 
békés (mn) 
Békés (tnév) 
békés cél 
békés egymás mellett élés 
Békés megye 
békés szándék 
békés szellemű 
Békéscsaba (tnév) 
békéscsabai (mn) 
békésen (hsz) 



békési (mn) 
békesség (fn) 
békeszándék (fn, béke|szándék) 
békeszerető (fn, béke|szerető) 
békeszerető (foly mn in, béke|szerető) 
békeszerető (mn, béke|szerető) 
békeszerető állam 
békeszerződés (fn, béke|szerződés) 
békeszerződés-tervezet (béke|szerződés|-tervezet) 
bekészít (ige) 
békeszózat (fn, béke|szózat) 
béketábor (fn, béke|tábor) 
béketalálkozó (fn, béke|találkozó) 
béketapogatózás 
béketárgyalás (fn, béke|tárgyalás) 
béketeremtés (fn, béke|teremtés) 
béketermelés (fn, béke|termelés) 
béketerv (fn, béke|terv) 
békétlen (fn) 
békétlen (mn) 
békétlenkedik (ige) 
békétlenség (fn) 
béketüntetés (fn, béke|tüntetés) 
béketűrés (fn, béke|tűrés) 
béketűrő (fn) 
béketűrő (foly mn in) 
béketűrő (mn) 
békevágy (fn, béke|vágy) 
bekever (ige) 
békevilág (fn, béke|világ) 
béke-világkongresszus (fn) 
Békevilágtanács (béke|világ|tanács) 
bekezdés (fn) 
bekiabál (ige) 
bekiabálás (fn) 
bekiált (ige) 
bekísér (ige) 
békít (ige) 
békítő kísérlet 
bekíván 
bekíváncsiskodik (ige) 
bekívánkozik (ige) 
bekk (fn) 
béklyó (fn) 
béklyóba verés 
béklyóz (ige) 
békó 
bekóborol (ige) 
bekocog (ige) 
bekómál (ige) 
bekonferál (ige) 
bekopog (ige) 
bekopogtat (ige) 
bekormoz (ige) 
bekormozódik 
bekoszol (ige) 
bekoszolódik (ige) 



bekovászol (ige) 
beköltözés (fn) 
beköltözhet (ige) 
beköltözhető (foly mn in) 
beköltözhető lakás 
beköltözik (ige) 
beköltözködik 
bekönyvel (ige) 
beköp (ige) 
beköpés (fn) 
beköszön (ige) 
beköszönt (bef mn in) 
beköszönt (ige) 
beköszöntő (fn) 
beköszöntő (foly mn in) 
beköszöntő (mn) 
beköszöntő beszéd 
beköt (ige) 
bekötés (fn) 
bekötő (fn) 
bekötő (foly mn in) 
bekötő (mn) 
bekötő vasútvonal 
bekötőcső 
bekötőút (fn) 
bekötöz (ige) 
bekövetkezés (fn) 
bekövetkezhet (ige) 
bekövetkezik (ige) 
bekövetkezte (fn) 
bekrémez (ige) 
bekrepál (ige) 
bekrétáz (ige) 
bekukkant (ige) 
bekukucskál (ige) 
bekurbliz (ige) 
békül (ige) 
beküld (ige) 
békülékeny (mn) 
békülékeny hangú 
bekvártélyoz (ige) 
bél (fn) 
bel- 
bel canto 
bel- és külkereskedelem 
Béla (tnév) 
belakatol (ige) 
belakik (ige) 
belakkoz (ige) 
belakoltat 
Bélapátfalva (tnév) 
belapátol (ige) 
belapul (ige) 
belarusz 
belát (ige) 
belátás (fn) 
bélátfúródás (fn, bél|átfúródás) 



beláthat (ige) 
beláthatatlan (mn) 
belátható (foly mn in) 
belátható időn belül 
belátó (foly mn in) 
belátogat (ige) 
belázasodik (ige) 
bélbaj (bél|baj) 
bélbajos 
bélbaktérium (fn, bél|baktérium) 
bélbántalom (fn, bél|bántalom) 
belbecs (fn) 
belbiztonság (fn) 
belbiztonsági (mn) 
bélbolyh (fn, bél|bolyh) 
bélbolyhok 
bélcsatorna (fn, bél|csatorna) 
bélcsavarodás (fn) 
béldaganat (fn, bél|daganat) 
bele (belé, hsz) 
bele (ik) 
bele- (ik) 
belé vetett bizalom 
belead (ige, bele|ad) 
beleágyaz (ige) 
beleakad (ige, bele|akad) 
beleakaszkodik (ige) 
beleakaszt (ige) 
beleáll (ige) 
beleállít (ige) 
beleaprít (ige) 
beleártja magát 
beleavat (ige) 
beleavatkozik (ige) 
belebeszél (ige) 
belebetegedik (ige) 
belebocsátkozik (ige) 
belebódul (ige) 
belebolondul (ige) 
belebonyolódik (ige) 
beleborzad (ige) 
beleborzong (ige) 
belebotlik (ige) 
belebújik (ige) 
belebukik (ige) 
bélebűzhödt 
belecsap (ige) 
belecsavar (ige) 
belecsempész (ige) 
belecseppen 
belecsimpaszkodik (ige) 
belecsömörlik (ige) 
belediktál (ige) 
beledob (ige) 
beledolgoz 
beledöf (ige) 
beledöglik (ige) 



beledől (ige) 
beledönt (ige) 
beledug (ige) 
beleegyez (ige) 
beleegyezés (fn) 
beleegyezik 
beleél (ige) 
beleelegyedik (ige) 
beleelegyül 
beleélő képesség 
beleépít (ige) 
beleépül (ige) 
beleér (ige, bele|ér) 
beleereszt (ige) 
beleérez (ige) 
beleerőltet (ige) 
beleért (ige) 
beleértve 
beleérzés (fn, bele|érzés) 
beleesik (ige) 
beleeszik (ige) 
belefájdul (ige) 
belefárad (ige) 
belefekszik (ige) 
belefektet (ige) 
belefeledkezik (belefelejtkezik, ige) 
belefelejtkezik (ige) 
belefér (ige) 
belefog (ige) 
belefoglal (ige) 
belefogódzik (ige) 
belefojt (ige) 
belefolyik (ige) 
belefordít (ige) 
belefordul (ige) 
belefúj (ige) 
belefúl (ige) 
belefullad (ige) 
belefullaszt (ige) 
belefúr (ige) 
belefúródik (ige) 
belefut (ige) 
belég (fn) 
belegabalyodik (ige) 
belegázol (ige) 
belegebed (ige) 
belegondol (ige) 
belégzés (fn) 
belegyakorol 
belegyalogol (ige) 
belegyökerezik (ige) 
belegyömöszöl (ige) 
belegyűr (ige) 
belehabarodik (ige) 
beleháborodik 
belehajszol (ige) 
belehal (ige, bele|hal) 



belehallgat (ige) 
beleharap (ige) 
belehasít (ige) 
belehatol (ige) 
beleheccel 
belehel (ige) 
belehelyez (ige) 
belehülyül (ige) 
beleilleszkedik (ige) 
beleilleszt (ige) 
beleillik (ige) 
beleír (ige) 
beleiszik (ige) 
beleivódik 
beleizzad (ige) 
belejátszik (ige) 
belejavít (ige) 
beléje 
belejön (ige) 
belejt (ige) 
belejut (ige) 
belekábul (ige) 
belekalkulál (ige) 
belekap (ige) 
belekapaszkodik (ige) 
belekapcsolódik (ige) 
belekarol (ige) 
belekényszerít (ige) 
belekényszerül (ige) 
beleképzel (ige) 
belekerget (ige) 
belekerül (ige) 
belekever (ige) 
belekeveredik (ige) 
belekezd (ige) 
belekiabál (ige) 
belekiált (ige) 
belekontárkodik (ige) 
belekóstol (ige) 
belekotyog (ige) 
beleköp (ige) 
beleköt (ige) 
bélel (ige) 
belelapoz (ige) 
belelát (ige) 
belélegez (ige) 
belélegezik (ige) 
belélegeztetés (fn) 
belélegeztetéses narkózis 
belélegzés (fn) 
belélegzik (ige) 
belélegzőkészülék 
belelendül (ige) 
belelép (ige) 
béleletlen (mn) 
belelóg (ige) 
belelop (ige) 



beleloval (ige) 
belelovalja magát 
belelő (ige) 
belelövet (ige) 
bélelt (bef mn in) 
bélelt (mn) 
bélelt kabát 
bélelzáródás (fn) 
belemagyaráz (ige) 
belemar (ige) 
belemarkol (ige) 
belemárt (ige) 
belemászik (ige) 
belemegy (ige) 
belemelegedik (ige) 
belemélyed (ige) 
belemélyeszt (ige) 
belemenés (fn) 
belement (ige) 
belemér 
belemerít (ige) 
belemerül (ige) 
belenagyít 
beléndek (fn) 
beléndekolaj (beléndek|olaj) 
belenevel (ige) 
belenéz (ige) 
belenő (ige) 
belenyal (ige) 
belenyálaz 
belenyilallik (ige) 
belenyom (ige) 
belenyomorodik (ige) 
belenyugszik (ige) 
belenyugvás (fn) 
belenyúl (ige) 
belenyúlik (ige) 
beleolt (ige) 
beleolvad (ige) 
beleolvas (ige) 
beleöl (ige) 
beleömlik (ige) 
beleönt (ige) 
beleőrül (ige) 
beleőszül (ige) 
belep (ige) 
belép (ige) 
belépés (fn) 
belépési (mn) 
belépési adat 
belépési kérelem 
belépési korlát 
belépési nyilatkozat 
belépési pont 
beléphet (ige) 
belepillant (ige) 
belepirul (ige) 



belepistul (ige) 
beleplántál (ige) 
belepofázik 
belepottyan (ige) 
belépő (fn) 
belépő (foly mn in) 
belépő (mn) 
belépő szint 
belépőár 
belépőcédula (fn, belépő|cédula) 
belépődíj (fn, belépő|díj) 
belépőjegy (fn, belépő|jegy) 
belépőszintű 
belépővezeték (belépő|vezeték) 
beleprésel (ige) 
beléptet (ige) 
beléptetés (fn) 
beléptető rendszer 
belépti (mn) 
belépti díj 
belepumpál (ige) 
belepusztul (ige) 
beleragad (ige, bele|ragad) 
beleragaszt (ige) 
belerajzol (ige) 
belerak (ige) 
beleránt (ige) 
beleráz (ige) 
belereked 
beleremeg (ige) 
belerohan (ige) 
belerokkan (ige) 
belerondít (ige) 
belerozsdásodik 
belerögződik (ige) 
belerögzül (ige) 
belerúg (ige) 
beles (ige) 
beles (mn) 
béles (fn) 
bélés (fn) 
belesajog (ige) 
bélésanyag (bélés|anyag) 
belesápad (ige) 
bélésbőr (bélés|bőr) 
béléscső (fn, bélés|cső) 
bélésdeszka (bélés|deszka) 
belesegít (ige) 
bélésfalazat (bélés|falazat) 
belesimul (ige) 
belesodor (ige) 
belesodródik (ige) 
belesugárzik (ige) 
belesuszterol 
belesül (ige) 
belesüllyed (ige) 
belesüpped (ige) 



bélésvászon (bélés|vászon) 
beleszagol (ige) 
beleszakad (ige, bele|szakad) 
beleszalad (ige) 
beleszáll (ige) 
beleszámít (ige) 
beleszédül (ige) 
beleszerelmesedik (ige) 
beleszeret (ige) 
beleszokik (ige) 
beleszól (ige) 
beleszólás (fn) 
beleszólási (mn) 
beleszólhat (ige) 
beleszór (ige) 
beleszorít (ige) 
beleszorul (ige) 
belesző (ige) 
beleszövődik (ige) 
beleszúr (ige) 
beleszuszakol (ige) 
beleszületik (ige) 
beletalál (ige) 
beletanul (ige) 
beletapos (ige) 
beletartozik (ige) 
beletekint (ige) 
beletelik (ige) 
beletemet (ige) 
beletemetkezik (ige) 
beletenyerel (ige) 
beletesz (ige) 
beletetszik (ige) 
beletoccsan (ige) 
beletorkollik (ige) 
beletör 
beletörik (ige) 
beletörődés (fn) 
beletörődik (ige) 
beletöröl (ige) 
beletört a bicskájuk 
beletrafál (ige) 
beletud (ige) 
beleugat (ige) 
beleugrat (ige) 
beleugrik (ige) 
beleun (ige) 
beleül (ige) 
beleüt (ige) 
beleütközik (ige) 
beleütközött az ellenállásunkba 
belevág (ige) 
beleváj (ige) 
belevakul (ige) 
beleválaszt (ige) 
belevaló (fn) 
belevasal (ige) 



belevásik (ige) 
belevegyít (ige) 
belevénül (ige) 
belever (ige) 
belevesz (ige) 
belevet (ige) 
belevezet (ige) 
belevisz (ige) 
belevon (ige) 
belevörösödik (ige) 
belezavar (ige) 
belezavarodik (ige) 
belezett (bef mn in) 
belezökken (ige) 
belezúg (ige) 
bélfa (bél|fa) 
Belfast (tnév) 
belfasti (mn) 
bélfekély (fn, bél|fekély) 
bélfelpuffadás 
bélféreg (fn, bél|féreg) 
bélférgesség (fn) 
bélfertőzés (fn, bél|fertőzés) 
bélflóra (fn, bél|flóra) 
bélfodor (fn) 
belforgalom (fn, bel|forgalom) 
belföld (fn) 
belföldi (mn, bel|földi) 
belföldi forgalmú 
belföldi piac 
belföldi postautalvány 
bélfürdő (fn, bél|fürdő) 
belga (fn) 
belga (mn) 
belga frank 
Belga Királyság 
belga nyúl 
bélgáz (fn, bél|gáz) 
bélgiliszta (fn, bél|giliszta) 
Belgium (tnév) 
belgiumi (mn) 
bélgörcs (fn, bél|görcs) 
Belgrád (tnév) 
Belgrád rakpart 
Belgrád rakparti 
belgrád-budapesti vonatok 
belgrádi (mn) 
belgrád-zágrábi autóút 
belgyógyász (fn, bel|gyógyász) 
belgyógyász rendelő 
belgyógyászat (fn) 
belgyógyászati (mn) 
belgyógyászati rendelő 
bélgyulladás (fn, bél|gyulladás) 
belháború (fn) 
bélháj (bél|háj) 
belharc (fn) 



belhártya (fn) 
bélhúr (fn, bél|húr) 
bélhurut (fn, bél|hurut) 
beli 
belibben (ige) 
belinkel (ige) 
bélista (fn) 
bélistás (mn) 
bélistáz (ige) 
Belize (tnév) 
beljebb (hsz) 
beljebb kerül 
beljebb megy 
beljebbez (ige) 
béljós (fn, bél|jós) 
belkereskedelem (fn) 
belklinika (fn) 
Bél-kő 
belkörű (mn) 
Bell (tnév) 
bellebbez 
béllet (fn) 
belletrisztika (fn) 
Bellini 
belmagasság (fn) 
bélmozgás (fn, bél|mozgás) 
bélműködés (fn, bél|működés) 
bélnedv (bél|nedv) 
bélnyálkahártya (fn, bél|nyálka|hártya) 
belocsol (ige) 
belóg (ige) 
belógat (ige) 
belop (ige) 
belopakodik (ige) 
belopódzik (ige) 
belopódzkodik 
belorusz (fn) 
belorusz (mn) 
belorusz nyelvű 
belorvos 
belovagol (ige) 
belő (ige) 
belök (ige) 
belőle (hsz) 
belövés (fn) 
bélpangás (bél|pangás) 
bélpoklos (fn) 
bélpoklos (mn) 
bélpokol (fn, bél|pokol) 
belpolitika (fn, bel|politika) 
belpolitikai (mn) 
belpolitikai rovat 
belpolitikai szemle 
bélrák (fn, bél|rák) 
bélrendszer (fn, bél|rendszer) 
bélrenyheség (fn) 
bélsár (fn, bél|sár) 



belseje valaminek 
belseji (mn) 
belső (fn) 
belső (hsz) 
belső (mn) 
Belső- 
belső baj 
belső égésű motor 
belső ellenőr 
belső ellenőrzés 
belső elválasztású mirigy 
belső elválasztású mirigyek 
belső gumi 
belső hálózat 
belső iránytű 
belső kikötő 
belső levelezés 
belső méret 
belső rész 
belső sáv 
belső sérülés 
belső szerv 
belső vérzés 
belső zseb 
Belső-Ázsia (Belső|-Ázsia) 
belső-ázsiai 
belsőépítész (fn, belső|építész) 
belsőépítészet (fn, belső|építészet) 
belsőépítészeti (mn) 
Belső-János-dűlő (Belső-János|-dűlő) 
belső-János-dűlői (belső-János|-dűlői) 
belsőleg (hsz) 
Belső-Mongólia 
belsőség (fn) 
Belső-Somogy 
Belső-tó 
bélsugár (fn, bél|sugár) 
bélszín (fn, bél|szín) 
bélszínroló (fn, bélszín|roló) 
bélszínszelet (fn, bélszín|szelet) 
beltag (fn) 
beltenger (fn) 
beltenyészet (fn) 
beltenyésztés (fn) 
beltéri 
beltéri használat 
belterjes (mn) 
belterjes gazdaság 
belterjes mezőgazdaság 
belterület (fn) 
belterületi (mn) 
béltisztító (bél|tisztító) 
béltükrözés (fn, bél|tükrözés) 
belű (bélű, mn) 
belügy (fn) 
belügyi (mn) 
belügyminiszter (fn, belügy|miniszter) 



belügyminiszter-helyettes 
belügyminiszteri (mn) 
belügyminisztérium (fn, belügy|minisztérium) 
belügyminisztériumi (mn) 
belül (hsz) 
belül (nu) 
belül marad 
belül üres 
belüli (mn) 
belülre (hsz) 
belülről (hsz) 
Belváros (fn) 
belvárosi (mn) 
Belvedere (tnév) 
belvilág (fn) 
belvillongás (fn) 
belviszály (fn) 
belvíz (fn) 
belvizes (mn) 
belvízhelyzet (fn, belvíz|helyzet) 
belvízi (mn) 
belvízi hajózás 
belvízkár (fn, belvíz|kár) 
belvízlecsapolás (belvíz|lecsapolás) 
belvízlevezető csatorna 
belvízvédelmi (mn) 
belvízszabályozás (belvíz|szabályozás) 
Belzebub (tnév) 
bélzsír (fn, bél|zsír) 
bélyeg (fn) 
bélyeg- és illetékmentes 
bélyegalbum (fn, bélyeg|album) 
bélyegautomata (fn, bélyeg|automata) 
bélyegbörze (bélyeg|börze) 
bélyegcímlet (bélyeg|címlet) 
bélyegcsere (bélyeg|csere) 
bélyeges (mn) 
bélyegez (ige) 
bélyegilleték (fn, bélyeg|illeték) 
bélyegkatalógus (fn, bélyeg|katalógus) 
bélyegköltség (bélyeg|költség) 
bélyegköteles 
bélyegmentes (bélyeg|mentes) 
bélyegragasztó (bélyeg|ragasztó) 
bélyegsorozat (fn, bélyeg|sorozat) 
bélyegző (fn) 
bélyegző (foly mn in) 
bélyegző (mn) 
bélyegzőfesték (fn, bélyegző|festék) 
bélyegzőgép (bélyegző|gép) 
bélyegzőlenyomat (fn, bélyegző|lenyomat) 
bélyegzőóra (fn, bélyegző|óra) 
bélyegzőpárna (fn, bélyegző|párna) 
bélyegzővas (bélyegző|vas) 
bélyeggyűjtemény (fn, bélyeg|gyűjtemény) 
bélyeggyűjtés (fn, bélyeg|gyűjtés) 
bélyeggyűjtő (fn, bélyeg|gyűjtő) 



bélyeggyűjtő (foly mn in, bélyeg|gyűjtő) 
bélyeggyűjtő (mn, bélyeg|gyűjtő) 
bélyeggyűjtő album 
belyukad 
Bem (tnév) 
Bem apó 
Bem apó telep 
Bem rakpart 
Bem rakparti 
bemagol (ige) 
bemagyaráz (ige) 
bemárt (ige) 
bemasíroz 
bemásol (ige) 
bemásolt kód 
bemászik (ige) 
bemázol (ige) 
bemegy (ige) 
bemehet (ige) 
bemelegedési idő 
bemelegedik (ige) 
bemelegít (ige) 
bemelegítés (fn) 
bemélyed (ige) 
bemélyedés (fn) 
bemenet (fn) 
bemenet (hsz) 
bemenetel (fn) 
bemeneti (mn) 
bemenő (foly mn in) 
bemenőegység 
bemenőjel 
bemér (ige) 
bemerészkedik (ige) 
bemerít (ige) 
bemérő (foly mn in) 
bemesél (ige) 
bemeszel (ige) 
bemetsz (ige) 
bemocskol (ige) 
bemocskolódik (ige) 
bemond (ige) 
bemondás (fn) 
bemondó (fn) 
bemondó (foly mn in) 
bemondónő (fn, bemondó|nő) 
bemos (ige) 
bemosakodik (ige) 
bemószerol (ige) 
bemutat (ige) 
bemutatás (fn) 
bemutathat (ige) 
bemutatkozás (fn) 
bemutatkozási (mn) 
bemutatkozik (ige) 
bemutatkozó látogatás 
bemutató (fn) 



bemutató (foly mn in) 
bemutató (mn) 
bemutató boncolás 
bemutató előadás 
bemutató példány 
bemutató tanítás 
bemutatómozi 
bemutatóóra (fn, bemutató|óra) 
bemutatópéldány (bemutató|példány) 
bemutatóra szóló értékpapír 
bemutatóterem (fn, bemutató|terem) 
béna (mn) 
béna lábú 
benaplóz 
Benáresz (tnév) 
bénázik (ige) 
bencés (fn) 
bencés (mn) 
bencés rend 
bencés rendi 
bencés szerzetes 
benchmark eredmény 
benchmark érték 
benchmark program 
Benczúr (tnév) 
Bendegúz (tnév) 
bendő (fn) 
bendőmetszés (bendő|metszés) 
bendőszúrás (bendő|szúrás) 
bendzsó (fn) 
Benedek (tnév) 
benedekfű (fn) 
Benedek-rend (Benedek|-rend) 
Benedek-rendi (Benedek|-rendi) 
Benedek-rendi szerzetes 
benedvesít (ige) 
benefícium (fn) 
Benelux államok 
benemavatkozási (mn) 
benépesedik (ige) 
benépesít (ige) 
benépesül (ige) 
benesi (mn) 
benevez (ige) 
benéz (ige) 
bengáli (mn) 
bengáli nyelv 
bengálitűz (fn) 
Bengál-öböl (fn) 
Bengázi (tnév) 
Benin (tnév) 
bénít (ige) 
Benjámin (tnév) 
Benkő-lakás (Benkő|-lakás) 
benn (bent, hsz) 
benn (ik) 
benn fekvő 



benn fekvő beteg 
benn marad 
benn tart 
benne (hsz) 
benne foglaltatik 
benne van a slamasztikában 
benne van az alkotmányban 
bennég (ige) 
benneteket 
bennfentes (fn) 
bennfentes (mn) 
bennkosztos 
bennlakás (bentlakás, fn) 
bennlakásos (mn) 
bennlakó (bentlakó, fn, benn|lakó) 
bennlakó (foly mn in, benn|lakó) 
bennlakó (mn, benn|lakó) 
bennlakó növendék 
bennmarad (ige) 
bennmaradás (fn) 
bennpusztul 
bennreked (ige) 
bennszülött (fn) 
bennszülött (mn) 
bennünket 
benő (ige) 
benősül (ige) 
benső (mn) 
bensőség (fn) 
bensőséges (mn) 
bent (benn, hsz) 
bent levő 
bent ülő 
Benta 
Benta Völgye Tsz 
Benta Völgye tsz-beli 
benti (mn) 
benti rendelkezés 
bentkosztos 
bentlakás (fn) 
bentlakásos (mn) 
bentlakásos képzés 
bentlakó (bennlakó, fn) 
bentonit (fn) 
bentosz (fn) 
bentről (hsz) 
bénul (ige) 
bénulás (fn) 
bénulásos (mn) 
bénult (bef mn in) 
bénult (mn) 
bénultság (fn) 
Benz (tnév) 
benzaldehid (fn) 
Benz-féle (Benz|-féle) 
benzilsav (fn) 
benzin (fn) 



benzin hajtóanyagú motor 
benzinadagolás 
benzinampulla (benzin|ampulla) 
benzinár (fn, benzin|ár) 
benzináremelés (fn, benzin|ár|emelés) 
benzinbefecskendezés (fn, benzin|befecskendezés) 
benzinbrikett 
benzinbűz (fn, benzin|bűz) 
benzines (mn) 
benzineshordó (fn) 
benzineskanna (fn) 
benzinesüveg (fn) 
benzinfogyasztás (fn, benzin|fogyasztás) 
benzinfőző (fn, benzin|főző) 
benzingőz (fn, benzin|gőz) 
benzinkorlátozás (benzin|korlátozás) 
benzinkút (fn, benzin|kút) 
benzinkutas (fn) 
benzinkutas (mn) 
benzinkútkezelő (fn, benzin|kútkezelő) 
benzin-levegő keverék 
benzinmeghajtás (benzin|meghajtás) 
benzinmennyiség (fn, benzin|mennyiség) 
benzinmotor (fn, benzin|motor) 
benzinszag (fn, benzin|szag) 
benzinszivattyú (fn, benzin|szivattyú) 
benzinszívó fej 
benzintank (fn, benzin|tank) 
benzintartály (fn, benzin|tartály) 
benzintöltő (fn, benzin|töltő) 
benzintöltő (foly mn in, benzin|töltő) 
benzintöltő állomás 
benzinüzemű (mn) 
benzoe 
benzoesav (fn, benzoe|sav) 
benzol (fn) 
benzolgyűrű (fn, benzol|gyűrű) 
benzolszármazék (fn, benzol|származék) 
benyakal (ige) 
benyal (ige) 
benyálaz 
benyargal (ige) 
benyel (ige) 
benyíló (fn) 
benyíló (foly mn in) 
benyíló szoba 
benyit (ige) 
benyom (ige) 
benyomás (fn) 
benyomódik (ige) 
benyomul (ige) 
benyög (ige) 
benyögés (fn) 
benyújt (ige) 
benyújtás (fn) 
benyújtási (mn) 
benyújthat (ige) 



benyúl (ige) 
benyúlik (ige) 
beolajoz (ige) 
beólmoz 
beolt (ige) 
beolvad (ige) 
beolvadás (fn) 
beolvas (ige) 
beolvaszt (ige) 
beolvasztás (fn) 
beomlik (ige) 
beordít (ige) 
beoson (ige) 
beoszt (ige) 
beosztás (fn) 
beosztású (mn) 
beosztott (fn) 
beöltözik (ige) 
beöltözködik 
beöltöztet (ige) 
beömlőnyílás (fn) 
beönt (ige) 
beöntés (fn) 
Beöthy (tnév) 
beözönlik (ige) 
bepácol (ige) 
bepakol (ige) 
bepálinkázik (ige) 
bepaliz (ige) 
bepanaszol (ige) 
beparancsol (ige) 
bepárásodik (ige) 
bepárlókészülék 
bepárol (ige) 
beperel (ige) 
bepiál (ige) 
bepillant (ige) 
bepillantás (fn) 
bepillézik 
bepipul 
bepisil (ige) 
bepiszkít (ige) 
bepiszkol (ige) 
bepiszkolódik (ige) 
bepityókázik 
bepofátlankodik 
bepofáz (ige) 
bepólyál (ige) 
bepólyáz (ige) 
beporosodik (ige) 
beporzás (fn) 
bepótol (ige) 
bepöccen (ige) 
bepörög (ige) 
bepötyög 
beprogramoz (ige) 
beprotezsál (ige) 



bepucol 
bér (fn) 
bér- és munkaügyi osztály 
berág (ige) 
beragad (ige) 
beragaszt (ige) 
berágódik (ige) 
beragyog (ige) 
bérajánlat (fn, bér|ajánlat) 
berajzol (ige) 
berak (ige) 
berakás (fn) 
berakásos (mn) 
berakó (fn) 
berakó (foly mn in) 
berakodik (ige) 
berakónő (berakó|nő) 
berakott (bef mn in) 
beraktározott áru 
béralap (fn, bér|alap) 
béralaptúllépés 
béralku (fn, bér|alku) 
berámáz (ige) 
Béranger 
beránt (ige) 
béranya (fn, bér|anya) 
bérautó (fn, bér|autó) 
bérautó-fuvarozás (bér|autó|-fuvarozás) 
bérbe 
bérbe ad 
bérbe adó (fn) 
bérbe adott ház 
bérbe vett ház 
bérbe vevő 
bérbeadás (fn, bérbe|adás) 
bérbeadó (fn) 
bérbeadó (foly mn in) 
berbécs (fn) 
bérbefagyasztás (fn) 
berbence (fn) 
berber (fn) 
berber (mn) 
bérbesorolás (fn, bér|besorolás) 
bérbevétel (fn, bérbe|vétel) 
bérc (fn) 
bércfok (fn, bérc|fok) 
bérctető (fn, bérc|tető) 
bércsalás (fn, bér|csalás) 
bércsaló (bér|csaló) 
Bercsényi (fn) 
Bercsényi (mn) 
Bercsényi-féle (Bercsényi|-féle) 
bércséplés (bér|cséplés) 
bércsökkentés (fn, bér|csökkentés) 
bérdemagógia (bér|demagógia) 
bérdifferenciálás (fn) 
berdó (fn) 



beregi (mn) 
Beregi-síkság 
Beregi-Tiszahát 
Beregszász (tnév) 
beregszászi (mn) 
berek (fn) 
bereked (ige) 
berekeszt (ige) 
bérel (ige) 
bérelhet (ige) 
bérellenőrzés (bér|ellenőrzés) 
bérelőirányzat (fn, bér|előirányzat) 
bérelszámolás (fn, bér|elszámolás) 
bérelszámoló (fn) 
bérelszámoló (foly mn in) 
bérelszámoló iroda 
béremelés (fn, bér|emelés) 
béremelési (mn) 
béremelkedés (fn, bér|emelkedés) 
bérenc (fn) 
berendel (ige) 
berendez (ige) 
berendezés (fn) 
berendezési (mn) 
berendezési tárgy 
berendezkedés (fn) 
berendezkedik (ige) 
bereped (ige) 
berepül (ige) 
berepülés (fn) 
berepülő (foly mn in) 
berepülőpilóta (fn, berepülő|pilóta) 
béres (fn) 
béres (mn) 
béresasszony (fn) 
béresgazda (fn, béres|gazda) 
béresgyerek (fn) 
béreslegény (fn) 
bereteszel (ige) 
beretva (fn) 
Berettyó (tnév) 
Berettyóújfalu (tnév) 
berettyóújfalui (mn) 
berezel (ige) 
bérezés (fn) 
berezgés (fn) 
Berezina (tnév) 
bérfegyelem (fn, bér|fegyelem) 
bérfejlesztés (fn, bér|fejlesztés) 
bérfeszültség (fn, bér|feszültség) 
bérfizetés (fn, bér|fizetés) 
bérfizető (fn, bér|fizető) 
bérfőzés 
bérfőzési (mn) 
bergamottkörte 
bergamottolaj (fn) 
bérgarancia-alap 



bérgazdálkodás (fn, bér|gazdálkodás) 
Bergen (fn) 
Bergman 
Bergmann (tnév) 
bergmanncső (fn) 
Bergson (fn) 
bérgyilkos (fn, bér|gyilkos) 
bérgyilkos (mn, bér|gyilkos) 
bérhányad (fn, bér|hányad) 
bérharc (fn, bér|harc) 
bérház (fn, bér|ház) 
bérházépítés (fn, bér|ház|építés) 
bérházépítkezés (bér|ház|építkezés) 
bérháztulajdonos (bér|ház|tulajdonos) 
bérhelyzet (fn, bér|helyzet) 
bérhizlalás (fn, bér|hizlalás) 
beriberi (fn) 
bérigény (fn, bér|igény) 
berigliz (ige) 
berill (fn) 
berillium (fn) 
béringadozás (bér|ingadozás) 
Bering-tenger (Bering|-tenger) 
Bering-tengeri (Bering|-tengeri) 
béríró (fn, bér|író) 
bérjegyzék (fn, bér|jegyzék) 
bérjuttatás (fn, bér|juttatás) 
bérkaszárnya (fn, bér|kaszárnya) 
bérkaszárnyastílus (bér|kaszárnya|stílus) 
bérkategória (fn, bér|kategória) 
berke 
berkekben 
Berkeley (fn) 
berkélium (fn) 
berkenye (fn) 
bérkeret (fn, bér|keret) 
bérkiadás (fn, bér|kiadás) 
bérkiáramlás (fn) 
bérkiegészítés (fn, bér|kiegészítés) 
bérkilövés (bér|kilövés) 
bérkocsi (fn, bér|kocsi) 
bérkoldulás 
bérkompenzáció 
bérkorlátozás (fn, bér|korlátozás) 
bérkorrekció (fn, bér|korrekció) 
bérköltség (fn, bér|költség) 
bérkövetelés (fn, bér|követelés) 
bérkülönbség (fn, bér|különbség) 
bérlakás (fn, bér|lakás) 
bérlakásépítés (fn, bér|lakás|építés) 
bérlemény (fn) 
bérlemény bérleménye 
bérlés (fn) 
bérlet (fn) 
bérletes (mn) 
bérletezés (fn) 
bérlethirdetés (bérlet|hirdetés) 



bérleti (mn) 
bérleti szerződés 
bérletjegy (fn, bérlet|jegy) 
bérletmeghosszabbítás (bérlet|meghosszabbítás) 
bérletpénztár (fn, bérlet|pénztár) 
bérletrendszer (fn, bérlet|rendszer) 
bérletszünet (fn, bérlet|szünet) 
bérlettulajdonos (fn, bérlet|tulajdonos) 
bérlevél (bér|levél) 
Berlin (tnév) 
berliner 
berlinerkendő (fn, berliner|kendő) 
berlini (mn) 
berlini kék 
Berlioz (tnév) 
bérlista (fn, bér|lista) 
bérlő (fn) 
bérlő (foly mn in) 
bérlőcsoport (bérlő|csoport) 
bérlői (mn) 
bérlőtárs (fn, bérlő|társ) 
bérmaanya (fn) 
bérmaapa (fn) 
bérmál (ige) 
bérmálás (fn) 
bérmálkozik (ige) 
bérmaszülő (fn) 
bérmegállapítás (fn, bér|megállapítás) 
bérmegállapító bizottság 
bérmegállapodás (fn, bér|megállapodás) 
bérmegtakarítás (fn, bér|megtakarítás) 
bérmentes (mn) 
bérmentes csomag 
bérmentesít (ige) 
bérmentesség (bér|mentesség) 
bérmentve (hsz) 
bérminimum (fn, bér|minimum) 
bérmozgalom (fn, bér|mozgalom) 
bérmozgás (bér|mozgás) 
Bermuda (tnév) 
bermudanadrág (fn, bermuda|nadrág) 
bérmunka (fn, bér|munka) 
bérmunkás (fn) 
bérmunkás (mn) 
Bern (tnév) 
Bernadett (tnév) 
Bernát (tnév) 
bernáthegyi (fn) 
bernáthegyi (mn) 
bérnegyed 
berni (mn) 
Berni-Alpok 
bérnövekedés (fn, bér|növekedés) 
berobban (ige) 
berobog (ige) 
berogy (ige) 
berohan (ige) 



beront (ige) 
berosál (ige) 
bérosztály (fn, bér|osztály) 
berozsdásodik (ige) 
berozsdásodott csavar 
berögzült szokás 
bérösszeg (fn, bér|összeg) 
bérpalota (fn, bér|palota) 
bérpótlék (fn, bér|pótlék) 
bérrabszolga (fn, bér|rabszolga) 
berreg (ige) 
berregő (fn) 
berregő (foly mn in) 
berregő (mn) 
bérrendezés (fn, bér|rendezés) 
bérrendszer (fn, bér|rendszer) 
bérrögzítő javaslat 
bérskála (fn, bér|skála) 
bérstop 
bérszabályozás (fn, bér|szabályozás) 
bérszámfejtés (fn, bér|számfejtés) 
bérszámfejtő (foly mn in) 
bérszántás (bér|szántás) 
bérszerkezet (fn, bér|szerkezet) 
bérszerződés (fn, bér|szerződés) 
bérszint (fn, bér|szint) 
bérszínvonal (fn, bér|színvonal) 
bérszínvonal-szabályozás 
Berta (tnév) 
bértábla (fn, bér|tábla) 
bértáblázat (fn, bér|táblázat) 
Bertalan (tnév) 
Bertalan-éji (Bertalan|-éji) 
bértárgyalás (fn, bér|tárgyalás) 
bértarifarendszer 
bértollnok (fn, bér|tollnok) 
bértömeg (fn, bér|tömeg) 
bértömeg-szabályozás 
berúg (ige) 
berúgó 
beruház (ige) 
beruházás (fn) 
beruházási (mn) 
beruházási bank 
beruházási politika 
beruházási program 
beruházási terv 
beruházkodik 
beruházói (mn) 
berukkol (ige) 
bérű (mn) 
bérveszteség (fn, bér|veszteség) 
bérviszony (fn, bér|viszony) 
bérviszonyok 
bérvita (fn, bér|vita) 
berzenkedik (ige) 
Berzeviczky 



berzseny (fn) 
Berzsenyi (tnév) 
Berzsenyi-vers (Berzsenyi|-vers) 
besajtol (ige) 
besamelmártás (fn) 
besántikál (ige) 
besároz (ige) 
besározódik 
besatíroz (ige) 
besavanyít (ige) 
besavanyodik (ige) 
beseggel 
besegít (ige) 
besenyő (fn) 
besenyő (mn) 
besétál (ige) 
besiet (ige) 
besilóz (ige) 
beskatulyáz (ige) 
beslisszol (ige) 
besokall (ige) 
besompolyog (ige) 
besorol (ige) 
besorolás (fn) 
besorolás szerinti 
besorolási (mn) 
besorolást kap 
besorolású (mn) 
besorolóbizottság 
besoroz (ige) 
besóz (ige) 
besöpör (ige) 
besörözik (ige) 
besötétedés (fn) 
besötétedik (ige) 
besötétít (ige) 
besötétül (ige) 
bespájzol (ige) 
besrófol 
Bessemer 
Bessemer acél 
Bessemer-eljárás (Bessemer|-eljárás) 
Bessemer-féle (Bessemer|-féle) 
Bessenyei (tnév) 
Bessenyei-kúria (Bessenyei|-kúria) 
beste (fn) 
beste (mn) 
beste lélek 
bestia (fn) 
bestiális (mn) 
bestialitás (fn) 
bestoppol (ige) 
bestseller (fn) 
bestseller regény 
besúg (ige) 
besugároz (ige) 
besugárzás (fn) 



besugárzási dózis 
besugárzókészülék 
besugárzólámpa 
besúgó (fn) 
besúgó (foly mn in) 
besúgórendszer (fn, besúgó|rendszer) 
besurran (ige) 
besurranó (foly mn in) 
besurranó tolvaj 
besuszterol (ige) 
besült csapágy 
besüllyed (ige) 
besüllyeszt 
besüllyesztett felületű gomb 
besüpped (ige) 
besűrít (ige) 
besűrűsödik (ige) 
besüt (ige) 
besüvölt 
beszabadul (ige) 
beszabályoz (ige) 
beszaglász 
beszagol (ige) 
beszajkóz 
beszakad (ige) 
beszakít (ige) 
beszalad (ige) 
beszáll (ige) 
beszállás (fn) 
beszállásol (ige) 
beszállingózik (ige) 
beszállít (ige) 
beszállítás (fn) 
beszállító (foly mn in) 
beszállítói (mn) 
beszálló (fn) 
beszálló (foly mn in) 
beszállókártya (fn, beszálló|kártya) 
beszalonnázik 
beszámít (ige) 
beszámítás (fn) 
beszámíthatatlan (mn) 
beszámítható (foly mn in) 
beszámíthatóság (fn) 
beszámol (ige) 
beszámolás (fn) 
beszámolási (mn) 
beszámolhat (ige) 
beszámoló (fn) 
beszámoló (foly mn in) 
beszámoló (mn) 
beszámolójelentés (fn, beszámoló|jelentés) 
beszámoltatás (fn) 
beszánt (ige) 
beszappanoz (ige) 
beszárad (ige) 
beszari (mn) 



beszarik (ige) 
beszárít (ige) 
beszed (ige) 
beszéd (fn) 
beszéd- és értelemgyakorlat 
beszéd közben 
beszédaktus (fn, beszéd|aktus) 
beszédaktus-elmélet 
beszédbe elegyedik 
beszédelemzés 
beszedés (fn) 
beszédes (mn) 
beszédes ajkú 
beszédes szemű 
beszédfelismerés (fn, beszéd|felismerés) 
beszédfordulat (fn, beszéd|fordulat) 
beszédfoszlány (fn, beszéd|foszlány) 
beszédfrekvencia (beszéd|frekvencia) 
beszédfrekvencia-sáv (beszéd|frekvencia-sáv) 
beszédgyakorlat (fn, beszéd|gyakorlat) 
beszédgyorsírás (beszéd|gyorsírás) 
beszédhang (fn, beszéd|hang) 
beszédhelyzet (fn, beszéd|helyzet) 
beszédhiba (fn, beszéd|hiba) 
beszédhiba-gyógyítás 
beszédhibás (mn, beszéd|hibás) 
beszédírás (beszéd|írás) 
beszédíró gyorsírói verseny 
beszédkészség (fn, beszéd|készség) 
beszédközpont (fn, beszéd|központ) 
beszédközpontú (mn) 
beszédkultúra (fn, beszéd|kultúra) 
beszédmód (fn, beszéd|mód) 
beszédmodor (fn, beszéd|modor) 
beszédmű (fn, beszéd|mű) 
beszédművelés (fn, beszéd|művelés) 
beszédművészet (fn, beszéd|művészet) 
beszédpartner (fn, beszéd|partner) 
beszédrész (fn, beszéd|rész) 
beszédstílus (fn, beszéd|stílus) 
beszédszerv (beszéd|szerv) 
beszédszint (beszéd|szint) 
beszédszintézis (beszéd|szintézis) 
beszédszokás (beszéd|szokás) 
beszédtárgy (fn, beszéd|tárgy) 
beszédtechnika (fn, beszéd|technika) 
beszédtéma (fn, beszéd|téma) 
beszédtöltelék (beszéd|töltelék) 
beszédű (mn) 
beszédül (ige) 
beszédzavar (fn, beszéd|zavar) 
beszeg (ige) 
beszegel (ige) 
beszegez (ige) 
beszegődik (ige) 
beszekundázik 
beszel (ige) 



beszél (ige) 
beszélés (fn) 
beszélget (ige) 
beszélgetés (fn) 
beszélgetés közben 
beszélgetési (mn) 
beszélgethet (ige) 
beszélgetőkönyv 
beszélgetőpartner (fn, beszélgető|partner) 
beszélgetőtárs (fn) 
beszélhet (ige) 
beszélhetnék (fn) 
beszélő (fn) 
beszélő (foly mn in) 
beszélő (mn) 
beszélő viszony 
beszélőautomata (beszélő|automata) 
beszélőgép (fn, beszélő|gép) 
beszélőke (fn) 
beszélőkedv (beszélő|kedv) 
beszélőképesség (fn, beszélő|képesség) 
beszélőszerv (fn, beszélő|szerv) 
beszélőszervek 
beszélőtehetség (beszélő|tehetség) 
beszélőtölcsér (beszélő|tölcsér) 
beszéltet (ige) 
beszély (fn) 
beszemetel (ige) 
beszemtelenkedik (ige) 
beszentel (ige) 
beszennyez (ige) 
beszerel (ige) 
beszerelés (fn) 
beszerez (ige) 
beszerezhet (ige) 
beszerezhető 
beszervez (ige) 
beszervezés (fn) 
beszerzés (fn) 
beszerzési (mn) 
beszerzési ár 
beszerző szövetkezet 
beszerzőhely (fn, beszerző|hely) 
beszeszel (ige) 
beszipkáz (ige) 
beszív (ige) 
beszivárgó 
beszivárog (ige) 
beszívódik (ige) 
beszokik (ige) 
beszól (ige) 
beszólás (fn) 
beszolgáltat (ige) 
beszolgáltatás (fn) 
beszólít (ige) 
beszop (ige) 
beszór (ige) 



beszorít (ige) 
beszoroz (ige) 
beszorul (ige) 
besző (ige) 
beszögel (ige) 
beszögellés (fn) 
beszögellik 
beszökik (ige) 
bessz (fn) 
Besszarábia (tnév) 
besszemerezés (fn) 
Beszterce (tnév) 
Besztercebánya (tnév) 
besztercebányai (mn) 
besztercei (mn) 
beszúr (ige) 
beszúrás (fn) 
beszuszakol (ige) 
beszűkül (ige) 
beszűkülés (fn) 
beszüntet (ige) 
beszüntetés (fn) 
beszüremlik (ige) 
beszűrődés (fn) 
beszűrődik (ige) 
béta (fn) 
béta állapotú szolgáltatás 
béta verzió 
betábláz (ige) 
béta-gamma bomlás 
betájol (ige) 
betakar (ige) 
betakarít (ige) 
betakarítás (fn) 
betakarodik 
betakaródzik (ige) 
betalál (ige) 
betálal 
betámít 
betámolyog (ige) 
betanít (ige) 
betanítás (fn) 
betanított (bef mn in) 
betanított munkás 
betanul (ige) 
betanulás (fn) 
betapaszt (ige) 
betáplál (ige) 
betapos (ige) 
betársul (ige) 
betart (ige) 
betartás (fn) 
betartat (ige) 
betartatás (fn) 
béta-sugárzás 
betaszít (ige) 
betatron (fn) 



beteg (fn) 
beteg (mn) 
beteg dolog 
beteg ember 
betegágy (fn, beteg|ágy) 
betegállomány (fn, beteg|állomány) 
betegállomány betegápoló 
betegápolás (fn, beteg|ápolás) 
betegápoló (fn, beteg|ápoló) 
betegápoló (foly mn in, beteg|ápoló) 
betegápoló (mn, beteg|ápoló) 
betegápoló nővér 
betegápolónő (beteg|ápoló|nő) 
betegbeutalás (fn, beteg|beutalás) 
betegbiztosítás (fn, beteg|biztosítás) 
betegbiztosítási (mn) 
betegedik (ige) 
betegellátás (fn, beteg|ellátás) 
betegen (hsz) 
beteges (mn) 
beteges hajlamú 
beteges külsejű 
betegesen (hsz) 
betegeskedik (ige) 
betegesség (fn) 
betegfelvevő iroda 
betegjog (fn, beteg|jog) 
betegjogi (mn) 
betegkártya (fn, beteg|kártya) 
beteglap (fn, beteg|lap) 
beteglátogatás (fn, beteg|látogatás) 
beteglátogató (fn, beteg|látogató) 
betegleves 
betegnyilvántartás (fn, beteg|nyilvántartás) 
betegpénz (beteg|pénz) 
betegpénztár (fn, beteg|pénztár) 
betegség (fn) 
betegsegélyző (fn, beteg|segélyző) 
betegszabadság (fn, beteg|szabadság) 
betegszállítás (fn, beteg|szállítás) 
betegszállító (fn, beteg|szállító) 
betegszállító (foly mn in, beteg|szállító) 
betegszik (ige) 
betegszoba (fn, beteg|szoba) 
beteker (ige) 
betekint (ige) 
betekintés (fn) 
betekintési szög 
betekinthet (ige) 
bétel (fn) 
bételdió (fn, bétel|dió) 
betelefonál (ige) 
betelepedik (ige) 
betelepít (ige) 
betelepítés (fn) 
betelepül (ige) 
betelepülés (fn) 



betelik (ige) 
beteljesedés (fn) 
beteljesedik (ige) 
beteljesít (ige) 
beteljesül (ige) 
beteljesülés (fn) 
betemet (ige) 
betemetés (fn) 
betér (ige) 
beterel (ige) 
beterít (ige) 
beterjeszt (ige) 
beterjesztés (fn) 
betérő (foly mn in) 
betervez (ige) 
betessékel (ige) 
betesz (ige) 
betét (fn) 
betétállomány (fn, betét|állomány) 
betétbefektetési megbízás 
betétel (fn) 
betétes (fn) 
betétes (mn) 
betetéz (ige) 
betéti (mn) 
betéti társaság 
betéti termék 
betétív (betét|ív) 
betétjárat (fn, betét|járat) 
betétkönyv (fn, betét|könyv) 
betétlap (fn, betét|lap) 
betetőz 
betetőzés (fn) 
betétszámla (fn, betét|számla) 
betéve (hsz) 
betéved (ige) 
betevő (fn) 
betevő (foly mn in) 
betevő (mn) 
betevő falat 
Bethlen (tnév) 
Bethlen Gábor-féle 
Bethlen-kormány (Bethlen|-kormány) 
betilt (ige) 
betiltás (fn) 
betintáz (ige) 
betlehem (fn) 
Betlehem (tnév) 
betlehemes (fn) 
betlehemes (mn) 
betlehemes játék 
betlehemez (ige) 
betlehemi (mn) 
betlehemjárás (fn, betlehem|járás) 
betlehemkészítés 
betli (fn) 
betlizik (ige) 



betódul (ige) 
betojik (ige) 
betokosodik (ige) 
betokozódik 
betol (ige) 
betolakodik (ige) 
betolat (ige) 
betold (ige) 
betoldás (fn) 
beton (fn) 
beton óvóhely 
betonacél (fn, beton|acél) 
betonacél szerkezet 
betonágyazat (beton|ágyazat) 
betonalap (fn, beton|alap) 
betonalapozás (fn, beton|alapozás) 
betonalapozású (beton|alapozású) 
betonalapzat (fn, beton|alapzat) 
betonalj (fn, beton|alj) 
betonbontó fúró 
betonbunker (fn, beton|bunker) 
betonburkolat (fn, beton|burkolat) 
betoncölöp (fn, beton|cölöp) 
betoncserép (fn, beton|cserép) 
betoncső (fn, beton|cső) 
betonelemgyártó 
betonerőd (fn, beton|erőd) 
betonfal (fn, beton|fal) 
betonfalú (beton|falú) 
betonfedezék (fn, beton|fedezék) 
betongát (fn, beton|gát) 
betongyűrű (fn, beton|gyűrű) 
betonkavics (fn, beton|kavics) 
betonkészítés (beton|készítés) 
betonkeverő (fn, beton|keverő) 
betonkeverő (foly mn in, beton|keverő) 
betonkeverő (mn, beton|keverő) 
betonkeverő gép 
betonkeverő kád 
betonkeverő telep 
betonkeverőgép-alkatrész (betonkeverőgép|-alkatrész) 
betonkifutó (fn, beton|kifutó) 
betonkoszorú (fn, beton|koszorú) 
betonláb (fn, beton|láb) 
betonlelátó (fn, beton|lelátó) 
betonmeder (fn, beton|meder) 
betonmunka (beton|munka) 
betonoszlop (fn, beton|oszlop) 
betonoz (ige) 
betonpálya (fn, beton|pálya) 
betonpillér (fn, beton|pillér) 
betonszerkezet (fn, beton|szerkezet) 
betonszilárdságú 
betontömb (fn, beton|tömb) 
betonút (fn, beton|út) 
betonvas (fn, beton|vas) 
betonvasszerelő 



betonvédelem (fn, beton|védelem) 
betoppan (ige) 
betorkollik (ige) 
betorkolló út 
betölt (ige) 
betöltés (fn) 
betöltetlen (mn) 
betölthet (ige) 
betöltődés 
betöltőképernyő 
betöltőnyílás 
betöm (ige) 
betömköd 
betör (ige) 
betördel (ige) 
betörés (fn) 
betörésbiztos (mn) 
betörésből származó 
betöréses (mn) 
betöréses lopás 
betörésjelző (fn, betörés|jelző) 
betörésjelző készülék 
betörik (ige) 
betörő (fn) 
betörő (foly mn in) 
betörőbanda (fn, betörő|banda) 
betörőszerszámok 
Betti (tnév) 
betud (ige) 
betuszkol (ige) 
betű (fn) 
betű szerint 
betű szerinti 
betűanya (betű|anya) 
betűcsalád (fn, betű|család) 
betűcsere (fn, betű|csere) 
betűéhség (betű|éhség) 
betűejtés (fn, betű|ejtés) 
betűfajta (fn, betű|fajta) 
betűfém (fn, betű|fém) 
betűforma (fn, betű|forma) 
betűhely (fn, betű|hely) 
betűhiba (fn, betű|hiba) 
betűhív (betűhű, fn) 
betűhű (mn) 
betűírás (fn, betű|írás) 
betűíró távíró 
betűjegy (betű|jegy) 
betűjel (fn, betű|jel) 
betűjelek 
betűkapcsolat (fn, betű|kapcsolat) 
betűkar (fn, betű|kar) 
betűkészletkártya 
betűkészlet-kazetta 
betűköz (fn, betű|köz) 
betűközbillentyű (betű|közbillentyű) 
betűmetszés (fn, betű|metszés) 



betűmetsző (fn, betű|metsző) 
betűmetsző (foly mn in, betű|metsző) 
betűminta (fn, betű|minta) 
betűnagyság (fn, betű|nagyság) 
betűólom (betű|ólom) 
betűöntés (fn, betű|öntés) 
betűöntő (betű|öntő) 
betűöntő gép 
betű-összeállítás 
betűr (ige) 
betűrágó 
betűrejtvény (fn, betű|rejtvény) 
betűreklám (betű|reklám) 
betüremkedik (ige) 
betüremlés (fn) 
betüremlik (ige) 
betűrend (fn, betű|rend) 
betűrendes (mn) 
betűrendi hely 
betűrím (fn, betű|rím) 
betűrődés 
betűrődik 
betűről betűre 
betűs (mn) 
betűsor (fn, betű|sor) 
betűszámtan (betű|számtan) 
betűszedés (fn, betű|szedés) 
betűszedő (fn, betű|szedő) 
betűszedő (foly mn in, betű|szedő) 
betűszekrény (betű|szekrény) 
betűszó (fn, betű|szó) 
betűszóalkotás (betű|szóalkotás) 
betűtávíró gép 
betűtest (fn, betű|test) 
betűtípus (fn, betű|típus) 
betűtípus-jellemző 
betűváltó (betű|váltó) 
betűvetés (fn, betű|vetés) 
betűz (ige) 
betüzel (ige) 
betűzget (ige) 
betyár (fn) 
betyár (mn) 
betyár élet 
betyár meleg idő 
betyárballada (betyár|ballada) 
betyárbecsület (fn, betyár|becsület) 
betyárbútor (fn, betyár|bútor) 
betyárcsárda (betyár|csárda) 
betyárélet (fn, betyár|élet) 
betyárgyerek 
betyárkalap 
betyárkodik (ige) 
betyárkóró (fn) 
betyárnóta 
betyáros (mn) 
betyárromantika (fn) 



betyárság (fn) 
betyárvilág (fn) 
beugrás (fn) 
beugrat (ige) 
beugrik (ige) 
beugró (fn) 
beugró (foly mn in) 
beutal (ige) 
beutalás (fn) 
beutaló (foly mn in) 
beutalt (bef mn in) 
beutazás (fn) 
beutazási (mn) 
beutazási engedély 
beutazik (ige) 
beutazóvízum (fn) 
beül (ige) 
beültet (ige) 
beültetés (fn) 
beüt (ige) 
beütemez (ige) 
beütés (fn) 
beüvegez (ige) 
beüzemel (ige) 
beüzemelés 
beüzen (ige) 
bevacsorázik (ige) 
bevádol (ige) 
bevadul (ige) 
bevág (ige) 
bevágás (fn) 
bevágat 
bevágódás (fn) 
bevágódik (ige) 
bevagoníroz (ige) 
bevagonoz 
bevágtat (ige) 
bevakol (ige) 
beválaszt (ige) 
beválik (ige) 
bevall (ige) 
bevállal (ige) 
bevallás (fn) 
bevallási (mn) 
bevallottan (hsz) 
beválogat (ige) 
bevált (bef mn in) 
bevált (ige) 
bevált recept 
beváltás (fn) 
beváltóhely (fn) 
bevándorlás (fn) 
bevándorlási (mn) 
bevándorol (ige) 
bevár (ige) 
bevarr (ige) 
bevasal (ige) 



bevásárlás (fn) 
bevásárlási lista 
bevásárló közönség 
bevásárlókocsi (fn) 
bevásárlókosár (fn) 
bevásárlóközpont (fn) 
bevásárlószatyor (fn) 
bevásárlótáska (fn, bevásárló|táska) 
bevásárlóturista (fn) 
bevásárol (ige) 
bevégez (ige) 
bever (ige) 
beverekedi magát 
bevérez (ige) 
Beverly Hills 
bevert (bef mn in) 
bevérzés (fn) 
bevérzik (ige) 
bevés (ige) 
bevésés (fn) 
bevésődik (ige) 
bevesz (ige) 
beveszik (ige) 
bevet (ige) 
bevétel (fn) 
bevételcsökkenés (fn) 
bevételez (ige) 
bevételi (mn) 
bevételi napló 
bevételi többlet 
bevételi-kiadási főösszeg 
bevételkiesés (fn, bevétel|kiesés) 
bevételnövekedés (fn, bevétel|növekedés) 
bevetés (fn) 
bevetési (mn) 
bevetődik (ige) 
bevett (bef mn in) 
bevett (mn) 
bevett szokás 
bevezet (ige) 
bevezetés (fn) 
bevezető (fn) 
bevezető (foly mn in) 
bevezető szavak 
beviharzik (ige) 
bevilágít (ige) 
bevisz (ige) 
bevitel (fn) 
beviteli (mn) 
beviteli eszköz 
beviteli tilalom 
bevizel (ige) 
bevizez (ige) 
bevizsgál (ige) 
bevon (ige) 
bevonalkáz (ige) 
bevonás (fn) 



bevonat (fn) 
bevonat (ige) 
bevonódik 
bevonómáz 
bevonszol (ige) 
bevontat (ige) 
bevonul (ige) 
bevonulás (fn) 
bevonulási induló 
bevonult (bef mn in) 
bevonult (fn) 
bévül (nu) 
bezabál (ige) 
bezápul (ige) 
bezár (ige) 
bezárás (fn) 
bezárat (ige) 
bezárkózás (fn) 
bezárkózik (ige) 
bezáródik (ige) 
bezárólag (hsz) 
bezárt szoba 
bezártság (fn) 
bezárul (ige) 
bézból 
bezeng (ige) 
bezománcol 
bezománcoz 
bezörget (ige) 
bezúg (ige) 
bezuhan (ige) 
bezupál 
bezúz (ige) 
bezzeg (hsz) 
bezzeggyerek 
bézs (fn) 
bezsebel (ige) 
bezsíroz (ige) 
bezsong (ige) 
bezsúfol (ige) 
bezsuppol (ige) 
b-húr 
Bhután (tnév) 
bi- 
biankó (mn) 
biankó csekk 
Biarritz (tnév) 
biatlon (fn) 
bibasz 
bibe (fn) 
bíbelődik (ige) 
bibeszál (fn, bibe|szál) 
bibi (fn) 
bíbic (fn) 
bíbicmadár (bíbic|madár) 
bíbictojás (bíbic|tojás) 
bibircs (fn) 



bibircses (mn) 
bibircsók (fn) 
bibircsókos (mn) 
bibircsókos orrú 
bibis (mn) 
Biblia 
biblia (fn) 
bibliafordítás (fn, biblia|fordítás) 
bibliai (mn) 
bibliai eredetű 
bibliai passzus 
bibliakör (fn, biblia|kör) 
bibliamagyarázat (fn, biblia|magyarázat) 
biblianyomó (fn, biblia|nyomó) 
biblianyomó papír 
bibliapapír (fn, biblia|papír) 
bibliás (mn) 
biblikus (mn) 
biblikus előadás 
bibliodramatikus-pszichodramatikus 
bibliofil (fn) 
bibliofil (mn) 
bibliofil kiadás 
bibliográfia (fn) 
bibliográfiai (mn) 
bibliográfus (fn) 
bibliotéka (fn) 
Bibó (tnév) 
Bibó-kollégium (Bibó|-kollégium) 
bíbor (fn) 
bíbor árnyalatú 
bíbor here 
bíborajkú 
bíboratka (bíbor|atka) 
bíborbársony (fn, bíbor|bársony) 
bíborcsiga (fn, bíbor|csiga) 
bíborfényű 
bíborfesték (bíbor|festék) 
bíborhere (fn, bíbor|here) 
bíborköntös (bíbor|köntös) 
bíbornok (fn) 
bíboros (fn) 
bíboros (mn) 
bíboros érsek 
bíborpalást (fn, bíbor|palást) 
bíborpiros (mn, bíbor|piros) 
bíborszínű (mn, bíbor|színű) 
bíbortetű (fn, bíbor|tetű) 
bíborvörös (mn) 
bibós csapat 
bibós nemzedék 
bicaj (fn) 
biccen (ige) 
biccent (ige) 
bicebóca (mn) 
biceg (ige) 
bicentenárium (fn) 



bicepsz (fn) 
bicikli (fn) 
bicikligumi (fn, bicikli|gumi) 
biciklikerék (fn, bicikli|kerék) 
biciklikölcsönző 
biciklilámpa (bicikli|lámpa) 
biciklis (mn) 
biciklis küldönc 
biciklis út 
biciklista (fn) 
biciklizik (ige) 
biciklovegyület (fn) 
Biczó-családfa (Biczó|-családfa) 
bicsak (fn) 
bicsaklik (ige) 
bicsérdista (fn) 
bicska (fn) 
bicskanyitogató (fn) 
bicskanyitogató (foly mn in) 
bicskanyitogató (mn) 
bicskanyitogató bor 
bicskás (mn) 
bicskáz (ige) 
bicskázás (fn) 
Bicske (tnév) 
bicskei (mn) 
bidé (fn) 
biedermeier (fn) 
biedermeier (mn) 
biedermeier bútor 
biedermeier festészet 
biedermeier ízlésvilág 
biedermeier kori 
biennále (fn) 
bifláz (ige) 
bifláz (biflázik) 
bifokális (mn) 
bifokális lencse 
bifsztek (fn) 
bifunkciós csoport 
bifurkáció (fn) 
bifurkálódik (ige) 
Big Ben 
bigámia (fn) 
bigamista (bigámista, mn) 
bige (fn) 
bigézik (ige) 
bigott (mn) 
bigottság (fn) 
biggyeszt (ige) 
bigyó (fn) 
Bihar (tnév) 
Bihar-hegység 
bihari (mn) 
bika (fn) 
bika módra 
bikaborjú (fn, bika|borjú) 



bikaborjú (mn, bika|borjú) 
bikabőr (bika|bőr) 
bikacsök (fn, bika|csök) 
bikaerejű (mn, bika|erejű) 
bikaerős (mn, bika|erős) 
bikakifutó (bika|kifutó) 
bikalegelő (bika|legelő) 
bikanyakú (mn) 
bikanyál (bika|nyál) 
bikapénz (bika|pénz) 
bikarbóna (fn) 
bikarbonát (fn) 
bikavadító (foly mn in) 
bikavásárlás (bika|vásárlás) 
bikavér (fn, bika|vér) 
bikaviadal (fn, bika|viadal) 
bikfic (fn) 
bikini (fn) 
Bikini-atoll 
bikk 
bikkfanyelv (bükkfanyelv, fn, bikkfa|nyelv) 
bikonkáv (mn) 
bikonkáv lencse 
bikonvex (mn) 
bikonvex lencse 
bikromát (fn) 
bilabiális (mn) 
bilaterális (mn) 
bilaterális szerződés 
bilateralizmus (fn) 
Bilbao (tnév) 
biléta (fn) 
bilgeri (fn) 
bilgericsizma (fn, bilgeri|csizma) 
bili (fn) 
biliárd (fn) 
biliárdasztal (fn, biliárd|asztal) 
biliárdbot (biliárd|bot) 
biliárddákó (fn, biliárd|dákó) 
biliárdgolyó (fn, biliárd|golyó) 
biliárdoz (biliárdozik, ige) 
biliárdozik (ige) 
biliárdparti (mn, biliárd|parti) 
biliárdszalon (fn, biliárd|szalon) 
biliárdterem (fn, biliárd|terem) 
bilina 
bilincs (fn) 
bilincsbe ver 
bilincsbe verés 
bilincsbe vert 
bilincsel (ige) 
bilincsszerkezet (bilincs|szerkezet) 
biling (fn) 
bilingvis (mn) 
billeg (ige) 
billeg-ballag 
billeget (ige) 



billegetőfélék 
billegő (foly mn in) 
billegtet (ige) 
billen (ige) 
billencs 
billenés (fn) 
billeng 
billenő rakfelület 
billenőajtó 
billenőautó 
billenőhíd 
billenőkocsi (fn) 
billenőplatós 
billenőszekrény 
billenőszerkezet (fn) 
billenőtáblás gát 
billent (bef mn in) 
billent (ige) 
billentyű (fn) 
billentyűelégtelenség (fn, billentyű|elégtelenség) 
billentyűparancs (fn, billentyű|parancs) 
billentyűs (fn) 
billentyűs (mn) 
billentyűs hangszer 
billentyűs kürt 
billentyűsor (fn, billentyű|sor) 
billentyűzet (fn) 
billentyűzetkombináció 
billentyűzetleütés-figyelő 
billentyűzetnaplózás 
billérke 
billiárd 
billikom (fn) 
billió (szn) 
billog (fn) 
bilux (fn) 
biluxlámpa (fn, bilux|lámpa) 
biluxol 
bim-bam (msz) 
bimbamcsengő (fn) 
bim-bamoz (ige) 
bimbó (fn) 
bimbó alakú 
bimbó korában 
bimbódzik (bimbózik, ige) 
bimbófakadás 
bimbós (mn) 
bimbós ág 
bimbós szegfű 
bimbózás (fn) 
bimbózik (bimbódzik, ige) 
bimetall (fn) 
bimetallhőmérő (fn) 
bimolekuláris (mn) 
bináris (mn) 
bináris adat 
bináris érték 



bináris kód 
bináris számjegy 
bináris számrendszer 
biner rendszer 
biner sav 
bingó (fn) 
binokuláris (mn) 
binomiális (mn) 
binomiális sor 
binominális (mn) 
bio- 
bioaktív erő 
bioaktív mosópor 
bioáram (fn) 
biobrikett (fn) 
biocönózis (fn) 
bioelektromos áram 
bioelektromosság (fn) 
bioélelmiszer (fn) 
bioenergia (fn) 
bioetika (fn) 
biofizika (fn) 
biogáz (fn) 
biogazdálkodás (fn) 
biogenetika (fn) 
biogenetikai (mn) 
biogenezis (fn, bio|genezis) 
biográfia (fn) 
biográfus (fn) 
biogyümölcs (fn) 
biokazán 
biokémia (fn, bio|kémia) 
biokémiai (mn) 
biokémiai folyamat 
biokémiai háttér 
biokémikus (fn) 
biokertész (fn, bio|kertész) 
biokertészet (fn) 
biokínálat 
biokozmetikum 
biokultúra (fn) 
biológia (fn) 
biológia szakos tanár 
biológiai (mn) 
biológiai egyensúly 
biológiai növényvédelem 
biológiai óra 
biológiai szennyvíztisztítás 
biológiailag (hsz) 
biológiaóra (fn, biológia|óra) 
biológiatanár (fn, biológia|tanár) 
biológia-tankönyv (biológia|-tankönyv) 
biologizmus (fn) 
biológus (fn) 
biomassza (fn) 
biomérnök 
biometeorológia (fn, bio|meteorológia) 



biometria 
biometriai paraméterek 
bioritmus (fn) 
BIOS 
biosajt 
BIOS-beállítás 
BIOS-flashelés 
BIOS-frissítés 
biosorozat 
bioszféra (fn) 
bioszféra-rezervátum 
bioszintézis (fn) 
biotechnika (fn) 
biotechnológia (fn) 
biotechnológiai (mn) 
biotermék (fn) 
biotikus tényező 
biotit (fn) 
biotóp (fn) 
biplán (fn) 
biplán (mn) 
bipoláris (mn) 
bipoláris vezetés 
bipolaritás (fn) 
bipolarizmus (fn) 
bír (ige) 
bírál (ige) 
bírálat (fn) 
bírálgat (ige) 
bírálhat (ige) 
bíráló (fn) 
bíráló (foly mn in) 
bíráló (mn) 
bírálóbizottság (fn, bíráló|bizottság) 
bírás (fn) 
bírás (mn) 
bíráskodás (fn) 
bíráskodik (ige) 
birétum (fn) 
bírhat (ige) 
birizgál (ige) 
birka (fn) 
birkabőr (fn, birka|bőr) 
birkabőr bunda 
birkacomb (fn, birka|comb) 
birkacsárda (birka|csárda) 
birkagulyás (fn, birka|gulyás) 
birkahús (fn, birka|hús) 
birkalegelő (fn, birka|legelő) 
birkamogyoró (birka|mogyoró) 
birkanyáj (fn, birka|nyáj) 
birkanyírás (fn, birka|nyírás) 
birkapaprikás (fn, birka|paprikás) 
birkapörkölt (bef mn in) 
birkatartás (fn, birka|tartás) 
birkatenyésztés (fn, birka|tenyésztés) 
birkaterelő puli 



birkatermészet (birka|természet) 
birkatermészetű ember 
birkatürelem (fn, birka|türelem) 
birkatürelmű ember 
birkózás (fn) 
birkózik (ige) 
birkózó (fn) 
birkózó (foly mn in) 
birkózóbajnok (fn, birkózó|bajnok) 
birkózó-csapatmérkőzés 
birkózószőnyeg (fn, birkózó|szőnyeg) 
birkózóverseny (fn, birkózó|verseny) 
birkózó-világbajnokság 
bírlal 
Birmingham (tnév) 
birminghami (mn) 
bíró (fn) 
bíró (mn) 
birodalmi (mn) 
birodalmi gyűlés 
birodalom (fn) 
bírói (mn) 
bírói állás 
bírói döntés 
bírói gyakorlat 
bírói kar 
bírói palást 
bírói szék 
birok (fn) 
birokra kel 
bíróküldés (fn) 
bírónő (fn, bíró|nő) 
bíróság (fn) 
bírósági (mn) 
bírósági tárgyalás 
birs (fn) 
bírság (fn) 
bírságol (ige) 
bírságolás (fn) 
bírságpénz (fn, bírság|pénz) 
birsalma (fn, birs|alma) 
birsalmabefőtt (fn, birs|alma|befőtt) 
birsalmafa (fn, birs|alma|fa) 
birsalmaillat (fn, birs|alma|illat) 
birsalmaillatú (birs|alma|illatú) 
birsalmasajt (fn, birs|alma|sajt) 
birskörte (fn, birs|körte) 
birskörtefa (birs|körte|fa) 
birtok (fn) 
birtokadomány (fn, birtok|adomány) 
birtokadományozás (fn, birtok|adományozás) 
birtokállomány (fn, birtok|állomány) 
birtokátruházás (fn, birtok|átruházás) 
birtokba helyez 
birtokba helyezés 
birtokba vesz 
birtokba vevő 



birtokbavétel (fn) 
birtokelidegenítés (birtok|elidegenítés) 
birtokháborítás (fn) 
birtokhatár (fn, birtok|határ) 
birtokív (fn, birtok|ív) 
birtokjel (fn, birtok|jel) 
birtokjog (fn, birtok|jog) 
birtoklap (fn, birtok|lap) 
birtoklás (fn) 
birtoklevél (fn, birtok|levél) 
birtokmegoszlás (fn, birtok|megoszlás) 
birtokol (ige) 
birtokolhat (ige) 
birtokon belül van 
birtokon kívül 
birtokos (fn) 
birtokos (mn) 
birtokos eset 
birtokos jelző 
birtokos névmás 
birtokos személyrag 
birtokosság (fn) 
birtokostárs 
birtokper (fn, birtok|per) 
birtokpolitika (fn, birtok|politika) 
birtokrag (fn, birtok|rag) 
birtokrendezés (fn, birtok|rendezés) 
birtokrész (fn, birtok|rész) 
birtokszó (fn, birtok|szó) 
birtoktest (fn, birtok|test) 
birtokvásárlás (fn, birtok|vásárlás) 
birtokviszony (fn, birtok|viszony) 
bírvágy (fn) 
Biskek (tnév) 
Bismarck (tnév) 
Bissau-Guinea 
Bissau-guineai Köztársaság 
biszexuális (mn) 
biszkvit (fn) 
bisztró (fn) 
biszulfát (fn) 
bit (fn) 
bitang (fn) 
bitang ember 
bitang jószág 
bitangol (ige) 
bites (mn) 
bitó (fn) 
bitófa (fn, bitó|fa) 
bitorlás (fn) 
bitorló (fn) 
bitorló (foly mn in) 
bitorló (mn) 
bitorol (ige) 
bitter 
bitumen (fn) 
bitumenesedés 



bitumenjárda (bitumen|járda) 
bitumenút (bitumen|út) 
bivalens (mn) 
bivaly (fn) 
bivalyborjú (fn, bivaly|borjú) 
bivalybőr (fn, bivaly|bőr) 
bivalybőr tömlő 
bivalycsorda (fn, bivaly|csorda) 
bivalyerejű 
bivalyerős (mn, bivaly|erős) 
bivalyos szekér 
bivalytej (fn, bivaly|tej) 
bivariáns (fn) 
biz (hsz) 
bíz (ige) 
bizakodás (fn) 
bizakodik (ige) 
bizalmas (fn) 
bizalmas (mn) 
bizalmasan (hsz) 
bizalmaskodik (ige) 
bizalmasság (fn) 
bizalmatlan (mn) 
bizalmatlankodik (ige) 
bizalmatlanság (fn) 
bizalmatlansági (mn) 
bizalmatlanul (hsz) 
bizalmi (fn) 
bizalmi (mn) 
bizalmi elv 
bizalmi kérdés 
bizalom (fn) 
bizalomgerjesztő (foly mn in) 
bizalomgerjesztő (mn) 
bizalomkeltő (foly mn in, bizalom|keltő) 
bizalomkeltő (mn, bizalom|keltő) 
bizalomnyilvánítás (fn, bizalom|nyilvánítás) 
bizalomra méltó 
bizalomraméltó munkatárs 
bizalomteljes (mn) 
bizalomvesztés (fn, bizalom|vesztés) 
Bizánc (tnév) 
bizánci (fn) 
bizánci (mn) 
Bizánci Császárság 
bizánci irodalom 
bizánci művészet 
bizantinizmus (fn) 
bizantinológia (fn) 
bizantinológus (fn) 
bizarr (mn) 
bizarr ötlet 
Bizet (fn) 
bizgat (ige) 
bízhat (ige) 
bizi (fn) 
bízik (ige) 



bizisten (msz) 
bizistók (msz) 
bizmut (fn) 
bizmutfehér (fn) 
bizmutkása 
bizmutokker 
biznisz (fn) 
bizodalmas (mn) 
bizodalom (fn) 
bizomány (fn) 
bizományba ad 
bizományba adás 
bizományi (fn) 
bizományi (mn) 
bizományi áruház 
bizományi díj 
bizományi lerakat 
bizománylevél (bizomány|levél) 
bizományos (fn) 
bizományos (mn) 
bizományosi szerződés 
bizony (fn) 
bizony (hsz) 
bizony én megmondtam 
bizonyára (hsz) 
bizonygat (ige) 
bizonyít (ige) 
bizonyítás (fn) 
bizonyítási (mn) 
bizonyítási eljárás 
bizonyításkiegészítés (fn, bizonyítás|kiegészítés) 
bizonyíték (fn) 
bizonyítékgyártás 
bizonyítéklerakat 
bizonyítgat (ige) 
bizonyíthat (ige) 
bizonyíthatatlan (mn) 
bizonyítható (foly mn in) 
bizonyíthatóan (hsz) 
bizonyító (foly mn in) 
bizonyító (mn) 
bizonyító anyag 
bizonyító tanú 
bizonyítottan (hsz) 
bizonyítottság (fn) 
bizonyítvány (fn) 
bizonyítványmásolat (bizonyítvány|másolat) 
bizonyítványosztás (fn, bizonyítvány|osztás) 
bizonykodik (ige) 
bizonylat (fn) 
bizonylati (mn) 
bizonylatkiállítás (bizonylat|kiállítás) 
bizonnyal 
bizonyos (fn) 
bizonyos (mn) 
bizonyos fokú 
bizonyos mértékű 



bizonyosan (hsz) 
bizonyosfajta (mn) 
bizonyosodik (ige) 
bizonyosság (fn) 
bizonyság (fn) 
bizonyságtétel (fn, bizonyság|tétel) 
bizonytalan (mn) 
bizonytalankodás (fn) 
bizonytalankodik (ige) 
bizonytalanság (fn) 
bizonytalanságérzés (fn, bizonytalanság|érzés) 
bizonytalansági (mn) 
bizonytalanul (hsz) 
bizonyul (ige) 
bizonyulhat (ige) 
bizottmány (fn) 
bizottmány bizottmánya 
bizottság (fn) 
bizottsági (mn) 
biztat (ige) 
bíztat (ige) 
biztatás (fn) 
biztatgat (ige) 
biztató (fn) 
biztató (foly mn in) 
biztató (mn) 
biztatóan (hsz) 
bizton (hsz) 
bizton érzi magát 
biztonság (fn) 
biztonságban van 
biztonságérzet (fn, biztonság|érzet) 
biztonsági (mn) 
biztonsági berendezés 
biztonsági csomag 
biztonsági eszköz 
biztonsági frissítés 
biztonsági kamera 
biztonsági készletezési díj 
biztonsági másolat 
biztonsági mentés 
biztonsági napló 
biztonsági ok 
biztonsági őr 
biztonsági öv 
biztonsági program 
biztonsági rendszabály 
biztonsági sáv 
biztonsági szakember 
biztonsági szakértő 
biztonsági szelep 
biztonsági szoftver 
biztonsági szolgáltatás 
Biztonsági Tanács 
biztonsági tartály 
biztonsági vizsgálat 
biztonsági zár 



biztonságos (mn) 
biztonságos archiválás 
biztonságos leállítás 
biztonságosan (hsz) 
biztonságpolitika (fn, biztonság|politika) 
biztonságpolitikai (mn) 
biztonságtechnika (fn, biztonság|technika) 
biztonságtechnikai (mn) 
biztonságtechnikai cég 
biztonságtechnikai megoldás 
biztonságtudatos 
biztos (fn) 
biztos (mn) 
biztos hatású 
biztos kezű 
biztos siker 
biztosabban (hsz) 
biztosak lehetünk 
biztosan (hsz) 
biztosi (mn) 
biztosít (ige) 
biztosítás (fn) 
biztosítási (mn) 
biztosítási kötvény 
biztosítási ügynök 
biztosíték (fn) 
biztosítéktábla (fn, biztosíték|tábla) 
biztosíthat (ige) 
biztosító (fn) 
biztosító (foly mn in) 
biztosító (mn) 
biztosítóberendezés (fn, biztosító|berendezés) 
biztosítóbetét (biztosító|betét) 
biztosítóegyesület (fn, biztosító|egyesület) 
biztosítóintézet (fn, biztosító|intézet) 
biztosítópénztár (fn, biztosító|pénztár) 
biztosítószelep (biztosító|szelep) 
biztosítótársaság (fn, biztosító|társaság) 
biztosított (fn) 
biztosítótű (fn, biztosító|tű) 
biztosság (fn) 
bízva bízik 
bízvást (hsz) 
bizseg (ige) 
bizsereg (ige) 
bizsergés (fn) 
bizserget (ige) 
bizsergő (foly mn in) 
bizsergő (mn) 
bizsu (fn) 
bizsutéria (fn) 
Björnson 
BKV-alkalmazott 
BKV-s (mn) 
BKV-tarifa 
BKV-telep (BKV|-telep) 
blabla (fn) 



Blackpool 
Blake 
blama (fn) 
blamál (ige) 
blamázs (fn) 
blanketta (fn) 
blankvers (fn) 
blaszfémia (fn) 
blatt (fn) 
blattol (ige) 
blaustrumpfok 
bláz 
blazírt (mn) 
blazírtság (fn) 
blende (fn) 
Blériot (fn) 
blézer (fn) 
bliccel (ige) 
blikk (fn) 
blikkfang (fn) 
blikkfangos (mn) 
blindre 
blog 
blogger 
blogíró 
blogsaláta (fn, blog|saláta) 
blokád (fn) 
blokk (fn) 
blokkalakítás (blokk|alakítás) 
blokkház (fn, blokk|ház) 
blokkhengersor (blokk|hengersor) 
blokk-kapcsolás (blokk|-kapcsolás) 
blokk-kondenzátor 
blokk-könyv 
blokklakás (fn, blokk|lakás) 
blokknegyed 
blokkol (ige) 
blokkolás (fn) 
blokkolásgátló (fn) 
blokkolóóra (fn) 
blokkrendszer (blokk|rendszer) 
blokkséma (blokk|séma) 
blokksonka 
blokkszám (blokk|szám) 
blondelkeret (fn) 
Bloomington (fn) 
blőd (fn) 
blőd (mn) 
blődli (fn) 
blődség (fn) 
blöff (fn) 
blöff-féle (blöff|-féle) 
blöfföl (ige) 
blöki (fn) 
blues (fn) 
blueszene (fn, blues|zene) 
Bluetooth 



Bluetooth-headset 
Bluetooth-kapcsolaton keresztül 
bluetooth-os készülék 
Blu-ray lejátszó 
blúz (fn) 
blúzdivat (blúz|divat) 
blúzgomb (blúz|gomb) 
blúzszabás közben 
b-moll (fn) 
BMW 
BMW cég 
BNV-díj 
BNV-díjas 
boa (fn) 
bob (fn) 
bobajka 
bóbiskál (ige) 
bóbiskol (ige) 
bóbita (fn) 
bóbitás (mn) 
bobverseny 
Boccaccio (fn) 
Boccherini 
bocfa 
boci (fn) 
bocs (fn) 
bocsájt (ige) 
bocsánat (fn) 
bocsánatkérés (fn, bocsánat|kérés) 
bocsánatkérő (fn, bocsánat|kérő) 
bocsánatkérő (foly mn in, bocsánat|kérő) 
bocsánatkérő levél 
bocsánatos (mn) 
bocsát (ige) 
bocsátás (fn) 
bocsáthat (ige) 
bocsátkozik (ige) 
bocsi (mn) 
Bocskai (fn) 
Bocskai-féle (Bocskai|-féle) 
Bocskai-sapka (Bocskai|-sapka) 
bocskor (fn) 
bocskorbőr (bocskor|bőr) 
bocskoros (fn) 
bocskoros (mn) 
bocskoros nemes 
bocskorszíj (fn, bocskor|szíj) 
bodag (fn) 
bódé (fn) 
bodega (fn) 
bódéügy 
bodicsek (fn) 
bódít (ige) 
bódító (foly mn in) 
bódító (mn) 
bódító hatású 
bódítószer (fn) 



bodnár (fn) 
bodnármester (bodnár|mester) 
bodnárműhely (bodnár|műhely) 
bodobács (fn) 
bodon 
bodor (fn) 
bodor (mn) 
bodor hajú 
bodorít (ige) 
bodorodik (ige) 
bódorog (ige) 
bodri (mn) 
Bodrog (tnév) 
Bodrogköz (tnév) 
bodrogközi (mn) 
bodros (mn) 
bodros fejű 
bodros ruha 
bodros ruhájú 
bodrosodik (ige) 
bódul (ige) 
bódulat (fn) 
bódult (bef mn in) 
bódult (mn) 
bódultság (fn) 
Bódva (tnév) 
body 
body building (szk) 
bodyzik (ige) 
bodyzó 
bodza (fn) 
bodzabél (bodza|bél) 
bodzabél golyó 
bodzabokor (fn, bodza|bokor) 
bodzafa (fn, bodza|fa) 
bodzafa puska 
bodzapuska (fn, bodza|puska) 
bodzatea (fn, bodza|tea) 
bodzavirág (fn, bodza|virág) 
Boeing (fn) 
bog (fn) 
bogáncs (fn) 
bogáncskóró (fn, bogáncs|kóró) 
bogáncslepke (bogáncs|lepke) 
bogáncsos (mn) 
Bogár (fn) 
Bogár lépcső 
bogaras (mn) 
bogarász (fn) 
bogarász (ige) 
bogarászik (ige) 
bogárcsípés (bogár|csípés) 
bogárfekete (mn, bogár|fekete) 
bogárgyűjtemény (fn, bogár|gyűjtemény) 
bogárhátú (mn, bogár|hátú) 
bogárka (fn) 
bogárszemű (mn) 



bogárzik (ige) 
bogas (mn) 
bogernyő (bog|ernyő) 
boglár (fn) 
boglárka (fn) 
boglárkafélék 
boglya (fn) 
boglyakemence (fn, boglya|kemence) 
boglyas (mn) 
boglyas hajú 
boglyáz (ige) 
bognár (fn) 
bognárkés (bognár|kés) 
bognármester (fn, bognár|mester) 
bognárműhely (fn, bognár|műhely) 
bógni (fn) 
bógnizik 
bogos (mn) 
Bogotá (tnév) 
bogoz (ige) 
bogozódik (ige) 
bogrács (fn) 
bográcsgulyás (fn, bogrács|gulyás) 
bográcsgulyás (mn, bogrács|gulyás) 
bogumil (mn) 
bogyó (fn) 
bogyó alakú 
bogyós (mn) 
bogyós gyümölcsű 
bogyósgyümölcsűek (fn) 
bogyótermés (fn, bogyó|termés) 
bohém (fn) 
bohém (mn) 
bohém gondolkodású 
bohém lelkületű 
bohémélet (fn, bohém|élet) 
bohemisztika 
bohemizmus 
bóher (fn) 
bohó (fn) 
bohó (mn) 
bohóc (fn) 
bohóckodás (fn) 
bohóckodik (ige) 
bohócot csinálunk magunkból 
bohócruha (fn, bohóc|ruha) 
bohóctréfa (fn, bohóc|tréfa) 
bohócság (fn) 
bohócsapka (fn, bohóc|sapka) 
bohócsipka 
bohókás (mn) 
bohóság (fn) 
bohózat (fn) 
bohózatíró (foly mn in, bohózat|író) 
Boileau 
Bois de Boulogne 
bója (fn) 



bojár (fn) 
bojáruralom (bojár|uralom) 
bojkott (fn) 
bojkottál (ige) 
bojler (fn) 
bojnyik 
bojt (fn) 
bojtár (fn) 
bojtárgyerek (fn, bojtár|gyerek) 
bojtármotor (bojtár|motor) 
bojtorján (fn) 
bojtos (mn) 
bojtos gyökér 
bojtos gyökerű 
bók (fn) 
boka (fn) 
bóka (fn) 
bokacipő (boka|cipő) 
bokacsont (fn, boka|csont) 
bokacsonttörés (boka|csont|törés) 
bokaficam (fn, boka|ficam) 
bokaficamodás 
bokafix (fn, boka|fix) 
bokaízület (fn, boka|ízület) 
bokály (fn) 
bokapánt (boka|pánt) 
bokasüllyedés (fn, boka|süllyedés) 
bokaszíj (fn, boka|szíj) 
bokavédő (fn, boka|védő) 
bokázik (ige) 
bokázó (foly mn in) 
bokazokni (fn) 
bokhara (fn) 
bóklász 
bóklászás 
bóklászik (ige) 
bókol (ige) 
bókony (fn) 
bokor (fn) 
bokorbab (fn, bokor|bab) 
bokorrózsa (fn, bokor|rózsa) 
bokortanya (fn, bokor|tanya) 
bokorugró (fn, bokor|ugró) 
bokorugró (foly mn in, bokor|ugró) 
bokorugró szoknya 
bokréta (fn) 
bokrétafa (fn, bokréta|fa) 
bokrétaünnep (fn, bokréta|ünnep) 
bokros (fn) 
bokros (mn) 
bokros teendők 
bokrosít (ige) 
bokrosodik (ige) 
boksa (fn) 
boksakemence (fn, boksa|kemence) 
boksz (fn) 
bokszbajnokság (boksz|bajnokság) 



bokszbőr (boksz|bőr) 
bokszer (fn) 
bokszerlázadás (fn, bokszer|lázadás) 
bokszermotor 
bokszernadrág (bokszer|nadrág) 
bokszfilm 
bokszkesztyű (fn, boksz|kesztyű) 
bokszol (ige) 
bokszoló (fn) 
bokszoló (foly mn in) 
bokszos (mn) 
Boldizsár (tnév) 
boldog (fn) 
boldog (mn) 
Boldog Apor Vilmos 
boldog asszony 
boldog emlékezetű 
Boldog Gizella 
boldog ifjúkorában 
Boldog új évet kíván 
boldogan (hsz) 
boldog-boldogtalan (fn) 
boldoggá avatás 
boldoggá tesz 
boldogít (ige) 
boldogság (fn) 
boldogságérzet (fn, boldogság|érzet) 
boldogságos (mn) 
boldogtalan (mn) 
boldogtalanság (fn) 
boldogul (ige) 
boldogulás (fn) 
boldogult (bef mn in) 
boldogult (mn) 
boldogult legénykoromban 
Boldva (tnév) 
bólé (fn) 
boleró (fn) 
boletta (fn) 
bolgár (fn) 
bolgár (mn) 
bolgár kertész 
Bolgár Köztársaság 
bolgár nép 
bolgár nyelvű 
bolgárkertész (fn, bolgár|kertész) 
bolgárkertészet (fn, bolgár|kertészet) 
bolgár-török 
bolgár-török jövevényszó 
bolgár-török szótár 
bolha (fn) 
bolhabetű (fn, bolha|betű) 
bolhabetűkkel ír 
bolhacirkusz (fn, bolha|cirkusz) 
bolhacsípés (fn, bolha|csípés) 
bolhafű (bolha|fű) 
bolhairtó szer 



bolhapiac (fn, bolha|piac) 
bolharák (fn, bolha|rák) 
bolhás (mn) 
bolhaszínház (bolha|színház) 
bolhászkodik (ige) 
bolház (ige) 
bólingat (ige) 
bólint (ige) 
bólintás (fn) 
Bolívia (tnév) 
bolíviai (mn) 
Bolíviai Köztársaság 
bólogat (ige) 
Bologna (tnév) 
bolognai (mn) 
bolond (fn) 
bolond (mn) 
bolond beszéd 
bolond dolog 
bolonddá tesz 
bolondéria (fn) 
bolondforma (fn, bolond|forma) 
bolondforma (mn, bolond|forma) 
bolondgomba (fn, bolond|gomba) 
bolondít (ige) 
bolondjában 
bolondját járatja valakivel 
bolondokháza (fn) 
bolondóra (fn, bolond|óra) 
bolondos (mn) 
bolondos természetű 
bolondoz (bolondozik, ige) 
bolondozik (ige) 
bolondság (fn) 
bolondul (ige) 
bolondulás (fn) 
bolsevik (fn) 
bolsevik párt 
bolsevikellenes (mn) 
bolsevista (fn) 
bolsevizál (ige) 
bolsevizálódik 
bolsevizmus (fn) 
bolsi (fn) 
bolt (fn) 
boltajtó (fn, bolt|ajtó) 
boltátadás 
boltcégtábla (bolt|cégtábla) 
boltgyám (bolt|gyám) 
bolthajtás (fn, bolt|hajtás) 
bolthajtásos (mn) 
bolthálózat (fn, bolt|hálózat) 
bolthelyiség (fn, bolt|helyiség) 
bolti (mn) 
bolti ár 
boltív (fn, bolt|ív) 
boltíves (mn, bolt|íves) 



boltkő (fn, bolt|kő) 
boltmező (bolt|mező) 
boltos (fn) 
boltos (mn) 
boltoz (ige) 
boltozat (fn) 
boltozat (ige) 
boltozatos (mn) 
boltozatos ablaknyílás 
boltváll (fn, bolt|váll) 
boltvezető (fn, bolt|vezető) 
boltvezető (foly mn in, bolt|vezető) 
boltzárás (bolt|zárás) 
boly (fn) 
Bóly (tnév) 
Bolyai (tnév) 
Bolyai-féle (Bolyai|-féle) 
bolydul (ige) 
bolygás (fn) 
bolygat (ige) 
bolygó (fn) 
bolygó (foly mn in) 
bolygó (mn) 
bolygó hollandi 
bolygócsillag (bolygó|csillag) 
bolygódugattyús szivattyú 
bolygófelszíntan 
bolygófény (bolygó|fény) 
bolygóházcsapágy 
bolygóideg (fn, bolygó|ideg) 
bolygókerék (bolygó|kerék) 
bolygóközi (mn) 
bolygóközi állomás 
bolygómű (fn, bolygó|mű) 
bolygóműrendszer 
bolygópálya (fn, bolygó|pálya) 
bolygórendszer (fn, bolygó|rendszer) 
bolygótérkép 
bolygótérképész-planetológus 
bolygótűz (bolygó|tűz) 
bolyh (fn) 
bolyhos (mn) 
bolyhoz (ige) 
bolyhozógép (bolyhozó|gép) 
bolyog (ige) 
bolyong (ige) 
bolyongás (fn) 
bomba (fn) 
bomba (mn) 
bomba alakú 
bomba jó 
bomba nő 
bomba ötlet 
bombabiztos (mn, bomba|biztos) 
bombafajta (bomba|fajta) 
bombagól (fn, bomba|gól) 
bombakár (fn, bomba|kár) 



bombakárosult (fn, bomba|károsult) 
bombakioldó berendezés 
bombakráter (fn, bomba|kráter) 
bombalövés (fn, bomba|lövés) 
bombamerénylet (fn, bomba|merénylet) 
bombarda (fn) 
bombardon (fn) 
bombariadó (fn, bomba|riadó) 
bombariadó (foly mn in, bomba|riadó) 
bombarobbanás (fn, bomba|robbanás) 
bombasérült (bef mn in, bomba|sérült) 
bombasérült (fn, bomba|sérült) 
bombasérült (mn, bomba|sérült) 
bombasérült épület 
bombasiker (fn, bomba|siker) 
bombaszilánk (fn, bomba|szilánk) 
bombaszilánk-eltávolítás (bomba|szilánk-eltávolítás) 
bombaszt (fn) 
bombasztikum 
bombasztikus (mn) 
bombatalálat (fn, bomba|találat) 
bombatámadás (fn, bomba|támadás) 
bombatölcsér (fn, bomba|tölcsér) 
bombavető (fn, bomba|vető) 
bombavető (mn, bomba|vető) 
bombavető repülőgép 
Bombay (tnév) 
bombáz (ige) 
bombázás (fn) 
bombázó (fn) 
bombázó (foly mn in) 
bombázó (mn) 
bombázógép (fn, bombázó|gép) 
bombázórepülő (fn, bombázó|repülő) 
bomberdzseki (fn) 
bombicska 
bomladozik (ige) 
bomlás (fn) 
bomlási (mn) 
bomlási folyamat 
bomlási tünet 
bomlástermék (fn, bomlás|termék) 
bomlaszt (ige) 
bomlasztó hatású 
bomlatag (mn) 
bomlékony (mn) 
bomlik (bomol, ige) 
bomlófélben levő 
bomlott (bef mn in) 
bomlott (mn) 
bomlott agyú 
bomol (ige) 
bon (fn) 
bóna 
bónaóra 
Bonaparte (fn) 
bonapartista (fn) 



bonapartista (mn) 
bonbon (fn) 
bonbonmeggy (fn, bonbon|meggy) 
bonbonmeggylikőr (bonbon|meggy|likőr) 
bonbonosdoboz (fn) 
bonc (fn) 
boncasztal (fn, bonc|asztal) 
bonckés (fn, bonc|kés) 
boncnok (fn) 
boncol (fn) 
boncol (ige) 
boncolás (fn) 
boncolási jegyzőkönyv 
boncolgat (ige) 
boncolókés (fn) 
boncolóorvos (fn) 
boncolóterem 
boncos 
bonctan (fn, bonc|tan) 
boncterem (fn, bonc|terem) 
Bonduelle zöldborsó 
Bonfini (tnév) 
Bonfini-féle (Bonfini|-féle) 
bong (ige) 
bongor 
bongyor (mn) 
bonifikáció (fn) 
bonifikál (ige) 
bonmot 
Bonn (tnév) 
bonni (mn) 
bonszaj 
bonszaj fenyő 
bont (ige) 
bonta 
bontakozik (ige) 
bontás (fn) 
bontási (mn) 
bontástégla (bontás|tégla) 
bontat (ige) 
bonthat (ige) 
bontó (fn) 
bontó (foly mn in) 
bontó (mn) 
bontó ok 
bontócsákány (fn, bontó|csákány) 
bontófésű (fn, bontó|fésű) 
bontogat (ige) 
bontóhang (fn, bontó|hang) 
bontóper (fn, bontó|per) 
bontórúd (bontó|rúd) 
bontótorony (bontó|torony) 
bontott (bef mn in) 
bontott csirke 
bontóvas (bontó|vas) 
bónusz (fn) 
bónusz tipp 



bonviván (fn) 
bónyál 
Bonyhád (tnév) 
bonyodalmas (mn) 
bonyodalom (fn) 
bonyolít (ige) 
bonyolítás (fn) 
bonyolító (foly mn in) 
bonyolódik (ige) 
bonyolult (mn) 
bonyolult feladat 
bonyolultan (hsz) 
bonyolultság (fn) 
bootmédiáról fut 
bootmenü 
bor (fn) 
bór (fn) 
bor- 
bóra (fn) 
boradag (bor|adag) 
borág (fn) 
borágó (fn) 
borárak 
borárjegyzék (bor|ár|jegyzék) 
borász (fn) 
borászat (fn) 
borászati (mn) 
borászképző tanfolyam 
bóratom (bór|atom) 
borátüveg (fn) 
bórax (fn) 
bóraxgyöngy (bórax|gyöngy) 
bóraxszappan (fn, bórax|szappan) 
Borbála (tnév) 
borbálafű 
borbarát (fn, bor|barát) 
borbarát (mn, bor|barát) 
borbehozatal (bor|behozatal) 
borbély (fn) 
borbély borbélya 
borbélyecset (fn, borbély|ecset) 
borbélymester (fn, borbély|mester) 
borbélyműhely (fn, borbély|műhely) 
borbélyötperc 
borbélyszék (fn, borbély|szék) 
borbélyszövetkezet (borbély|szövetkezet) 
borbélytányér (borbély|tányér) 
borbetegség (fn, bor|betegség) 
borbíró (fn, bor|bíró) 
borbiznisz 
borbolya (fn) 
borcégér (bor|cégér) 
borda (fn) 
bordacsonkolás (borda|csonkolás) 
bordacsont (fn, borda|csont) 
bordafog (borda|fog) 
bordaköz (fn, borda|köz) 



bordal (fn, bor|dal) 
bordaláda (borda|láda) 
bordás (mn) 
bordás cső 
bordás gumitömlő 
bordás tengely 
bordásfal (fn, bordás|fal) 
bordatörés (fn, borda|törés) 
bordáz (ige) 
bordázat (fn) 
bordázat (ige) 
Bordeaux (fn) 
bordel 
bordély (fn) 
bordélya 
bordélyház (fn, bordély|ház) 
bordéllyal 
bordíroz (ige) 
bordó (mn) 
bordó ruhájú 
bordó színű 
bordói 
bordói lé 
bordópiros (mn) 
bordóvörös (mn, bordó|vörös) 
bordűr (fn) 
boreális klíma 
borecet (fn, bor|ecet) 
borélesztő (bor|élesztő) 
borértékesítés (fn, bor|értékesítés) 
borértékesítő szövetkezet 
borfejtés (fn, bor|fejtés) 
borfejtő berendezés 
borfiú (bor|fiú) 
borfogyasztás (fn, bor|fogyasztás) 
borforgalmi (mn) 
borforgalmi adó 
borforgalmi adóhátralék 
borgazda (fn, bor|gazda) 
Borgia (tnév) 
borgisz (fn) 
borgisz szedésű 
borgőz (fn, bor|gőz) 
borgőzös (mn) 
borhab (fn, bor|hab) 
borhamisítás (fn, bor|hamisítás) 
borház (fn, bor|ház) 
borhűtő edény 
Borisz Godunov 
boriszák (bor|iszák) 
borissza (fn) 
borissza (mn) 
borít (ige) 
borital (bor|ital) 
borítás (fn) 
borítású (mn) 
boríték (fn) 



borítékhajtogató gép 
borítéklap (fn, boríték|lap) 
borítékol (ige) 
borítékos (mn) 
borítékos sorsjegy 
borítékoz (ige) 
borító (fn) 
borító (foly mn in) 
borítófesték (borító|festék) 
borítóháló (borító|háló) 
borítókosár (borító|kosár) 
borítólap (fn, borító|lap) 
borítóléc (borító|léc) 
borítólemez (fn, borító|lemez) 
borítópapír (fn, borító|papír) 
borítótervező 
borította 
borítóüveg (borító|üveg) 
borítóvászon (borító|vászon) 
borittas (mn, bor|ittas) 
borivás 
borivó (fn, bor|ivó) 
borivó (mn, bor|ivó) 
borízű (mn, bor|ízű) 
borízű alma 
borjadzik (borjazik, ige) 
borjadzik (mn) 
borjas (mn) 
borjas tehén 
borjazik (ige) 
borjú (fn) 
borjú (mn) 
borjú májas 
borjúbecsinált (fn, borjú|becsinált) 
borjúboksz (borjú|boksz) 
borjúboksz cipő 
borjúbőr (fn, borjú|bőr) 
borjúbőr kesztyű 
borjúbőr kötés 
borjúbőr táska 
borjúdió (fn, borjú|dió) 
borjúfej (fn, borjú|fej) 
borjúfodor 
borjúfóka (fn, borjú|fóka) 
borjúhús (fn, borjú|hús) 
borjújava Dubarry módra (szk) 
borjúkötél (fn, borjú|kötél) 
borjúkötél-karika (borjúkötél|-karika) 
borjúláb (fn, borjú|láb) 
borjúmáj (fn, borjú|máj) 
borjúmirigy (fn, borjú|mirigy) 
borjúnevelés (borjú|nevelés) 
borjúnevelő (borjú|nevelő) 
borjúnevelő képesség 
borjúnyúzó (borjú|nyúzó) 
borjúpaprikás 
borjúpázsit (borjú|pázsit) 



borjúpörkölt (bef mn in) 
borjúpörkölt (fn) 
borjúragu (fn, borjú|ragu) 
borjúsült (fn, borjú|sült) 
borjúszájú (mn, borjú|szájú) 
borjúszegy (fn, borjú|szegy) 
borjúszelet (fn, borjú|szelet) 
borjú-vesepecsenye 
borjúvesés 
borkedvelő (fn, bor|kedvelő) 
borkereskedő (fn, bor|kereskedő) 
borkereskedő (foly mn in, bor|kereskedő) 
borkészlet-elszámolás 
borkészletfelvétel 
borkezelés (fn, bor|kezelés) 
borkimérés (fn, bor|kimérés) 
borkorcsolya (fn, bor|korcsolya) 
borkóstoló (fn, bor|kóstoló) 
borkóstoló (foly mn in, bor|kóstoló) 
borkő (fn, bor|kő) 
borkősav (fn, borkő|sav) 
borközi (mn) 
borközi állapot 
borkultúra 
borlap (fn, bor|lap) 
borleves (fn) 
borleves (mn) 
borlikőr (bor|likőr) 
bormérés (fn, bor|mérés) 
bornap (fn, bor|nap) 
Bornemisza Péter 
bornemissza (fn) 
Bornemissza Gergely 
Borneó (tnév) 
bornírt (mn) 
bornit 
bornyú (fn) 
borocska (fn) 
borogat (ige) 
borogatás (fn) 
Borogyino (tnév) 
boróka (fn) 
borókabogyó (fn, boróka|bogyó) 
borókafenyő (fn, boróka|fenyő) 
borókapálinka (fn, boróka|pálinka) 
borókás (mn) 
borolaj (bor|olaj) 
borona (fn) 
boronafal (fn, borona|fal) 
boronál (ige) 
borong (ige) 
borongó (foly mn in) 
borongó (mn) 
borongó kedvű 
borongós (mn) 
boros (mn) 
boros fővel 



boros hordó 
boros kancsó 
boros palack 
borosgazda (fn, boros|gazda) 
boroshordó (fn, boros|hordó) 
boroskancsó (fn, boros|kancsó) 
boroskancsó (mn, boros|kancsó) 
borospalack (fn, boros|palack) 
borospince (fn, boros|pince) 
borospohár (fn, boros|pohár) 
borosta (fn) 
borostás (mn) 
borostömlő (fn, boros|tömlő) 
borostyán (fn) 
borostyán koszorúzta homlok 
borostyáninda 
borostyánkoszorú (fn, borostyán|koszorú) 
borostyánkő (fn, borostyán|kő) 
borostyánkő szipka 
borostyánkősav (borostyánkő|sav) 
borostyánszínű (mn) 
borostyánszőlő (borostyán|szőlő) 
borosüveg (fn) 
boroszlán (fn) 
Boroszló (tnév) 
borotva (fn) 
borotvaecset (fn, borotva|ecset) 
borotvaél (fn) 
borotvaélen táncol 
borotvaéles (mn, borotva|éles) 
borotvaéles eszű 
borotvaélesítő készülék 
borotvafenő 
borotvafenő szíj 
borotvahab (fn, borotva|hab) 
borotvahajvágás (borotva|hajvágás) 
borotvakészlet (fn, borotva|készlet) 
borotvakrém (fn, borotva|krém) 
borotvál (ige) 
borotválatlan (mn) 
borotválkozás (fn) 
borotválkozik (ige) 
borotvapamacs (fn, borotva|pamacs) 
borotvapenge (fn, borotva|penge) 
borotvaszappan (fn, borotva|szappan) 
borotvaszíj (borotva|szíj) 
borotvatál (borotva|tál) 
borovicska (fn) 
boroz (borozik, ige) 
borozás (fn) 
borozgat (ige) 
borozik (ige) 
borozó (fn) 
borozó (foly mn in) 
borozó társaság 
borpárlat (fn, bor|párlat) 
borpince (fn, bor|pince) 



borral teli 
borravaló (fn) 
borravalórendszer (borravaló|rendszer) 
borrend (fn, bor|rend) 
bors (fn) 
bórsav (fn, bór|sav) 
bórsavas kenőcs 
borscs (fn) 
borsdaráló (fn, bors|daráló) 
borseprő (fn, bor|seprő) 
borsfű (fn, bors|fű) 
borsmenta (fn, bors|menta) 
borsó (fn) 
borsó nagyságú 
Borsod expressz 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (B.-A.-Z. megye) 
borsod-abaúj-zempléni városok 
borsodi (mn) 
Borsodi sör 
Borsodi-medence 
borsodó (fn, bor|sodó) 
borsódzik (borsózik, ige) 
borsófa (borsó|fa) 
borsófőzelék (fn, borsó|főzelék) 
borsóhüvely (fn, borsó|hüvely) 
borsóka (fn) 
borsókás 
borsókő (fn, borsó|kő) 
borsóleves (fn, borsó|leves) 
borsóleves (mn, borsó|leves) 
borsónyi (mn) 
borsópüré (fn, borsó|püré) 
borsos (mn) 
borsós (mn) 
borsos ár 
borsos étel 
borsos menta 
borsos tokány 
borsószalma (borsó|szalma) 
borsószem (fn, borsó|szem) 
borsószem nagyságú 
borsoz (ige) 
borsózik (borsódzik, ige) 
borsózöld (mn) 
borstartó (bors|tartó) 
borstörő (bors|törő) 
borszagú (mn, bor|szagú) 
borszakértő (fn, bor|szakértő) 
borszesz (fn, bor|szesz) 
borszeszégő (fn, bor|szesz|égő) 
borszeszhőmérő (bor|szesz|hő|mérő) 
borszőlő (fn, bor|szőlő) 
borszőlőfajta (mn, bor|szőlő|fajta) 
borszőlő-telepítés (bor|szőlő|-telepítés) 
borsszem (fn, bors|szem) 
Borsszem Jankó 
borsszóró (fn) 



bortermelés (fn, bor|termelés) 
bortermelő (fn, bor|termelő) 
bortermelő (foly mn in, bor|termelő) 
bortermelő (mn, bor|termelő) 
bortermelő és -értékesítő szövetkezet 
bortermés (fn, bor|termés) 
bortermő (fn, bor|termő) 
bortermő (mn, bor|termő) 
bortermő vidék 
bortörvény (fn, bor|törvény) 
bortúra (fn, bor|túra) 
borturizmus (fn, bor|turizmus) 
ború (fn) 
ború (mn) 
borul (ige) 
borulás (fn) 
borulat (fn) 
borúlátás (fn, ború|látás) 
borúlátó (fn, ború|látó) 
borúlátó (foly mn in, ború|látó) 
borúlátó (mn, ború|látó) 
borult (bef mn in) 
borult (mn) 
borult idő 
borultság (fn) 
borús (mn) 
borús égbolt 
borús hangulat 
borút (fn) 
bórvazelin (bór|vazelin) 
borverseny (fn, bor|verseny) 
borvidék (fn, bor|vidék) 
borvirág (fn, bor|virág) 
borvirágos (mn) 
borvirágos orrú 
borvíz (fn, bór|víz) 
bórvíz (bór|víz) 
borvizes bor 
bórvizes borogatás 
borvizsgálat 
borvörös (mn) 
borz (fn) 
borzad (ige) 
borzadalom (fn) 
borzadály (fn) 
borzadás (fn) 
borzalmas (mn) 
borzalmasan (hsz) 
borzalom (fn) 
borzalomkeltő 
borzas (mn) 
borzaskata (fn) 
borzaszt (ige) 
borzasztó (fn) 
borzasztó (foly mn in) 
borzasztó (mn) 
borzasztó élmény 



borzasztó hideg 
borzasztóan (hsz) 
borzderes (mn) 
borzeb (fn) 
borzkölyök (borz|kölyök) 
borzlyuk (borzluk, fn, borz|lyuk) 
borzogat (ige) 
borzol (ige) 
borzong (ige) 
borzongás (fn) 
borzongat (ige) 
borzos hajú 
borzsák (fn, bor|zsák) 
bosnyák (fn) 
bosnyák (mn) 
Boston (tnév) 
bostoni (mn) 
B-oszlop 
Bosznia (tnév) 
Bosznia-Hercegovina 
boszniai (mn) 
boszorka (fn) 
boszorkány (fn) 
boszorkány boszorkánya 
boszorkány módra 
boszorkánybarlang (boszorkány|barlang) 
boszorkányégetés (fn, boszorkány|égetés) 
boszorkányfajzat (boszorkány|fajzat) 
boszorkányfű (fn, boszorkány|fű) 
boszorkánykonyha (fn, boszorkány|konyha) 
boszorkánymester (fn, boszorkány|mester) 
boszorkánynyomás (boszorkány|nyomás) 
boszorkányos (mn) 
boszorkányos gyorsasággal 
boszorkányosság (fn) 
boszorkányper (boszorkánypör, fn, boszorkány|per) 
boszorkányság (fn) 
boszorkányszombat (fn, boszorkány|szombat) 
boszorkánytej (boszorkány|tej) 
boszorkányüldözés (fn, boszorkány|üldözés) 
Boszporusz (tnév) 
bosszankodik (ige) 
bosszant (ige) 
bosszantó (foly mn in) 
bosszantó (mn) 
bosszú (fn) 
bosszúállás (fn, bosszú|állás) 
bosszúálló (fn, bosszú|álló) 
bosszúálló (foly mn in, bosszú|álló) 
bosszúálló (mn, bosszú|álló) 
bosszúhadjárat (fn, bosszú|hadjárat) 
bosszul (ige) 
bosszulatlan (mn) 
bosszúra éhes 
bosszúra szomjas 
bosszús (mn) 
bosszús hangú 



bosszúság (fn) 
bosszúsan (hsz) 
bosszúszomj (fn, bosszú|szomj) 
bosszúszomjas (mn, bosszú|szomjas) 
bosszút áll 
bosszút esküszik 
bosszúvágy (fn, bosszú|vágy) 
bosszúvágyó (fn) 
bosszúvágyó (mn) 
boszton (fn) 
bot (fn) 
bot alakú 
botanika (fn) 
botanikai (mn) 
botanikus (fn) 
botanikus (mn) 
botanikus kert 
botanizál (ige) 
botantenna 
botbüntetés (fn, bot|büntetés) 
botcsinálta (mn, bot|csinálta) 
botcsinálta doktor 
botelem (bot|elem) 
boternyő (bot|ernyő) 
botfertőzés 
botfül (fn, bot|fül) 
botfülű (mn, bot|fülű) 
bothőmérő (bot|hőmérő) 
botkormány (fn, bot|kormány) 
botlábú (mn) 
botladozik (ige) 
botlás (fn) 
botlik (fn) 
botlik (ige) 
botmixer 
botnyelű 
botoló (foly mn in) 
botor (mn) 
botorkál (ige) 
botorkázik (ige) 
botorság (fn) 
botos (mn) 
botos vőfély 
botosispán (fn) 
botoz (ige) 
botoztat (ige) 
botránkozik (ige) 
botránkoztat (ige) 
botrány (fn) 
botrányba fullaszt 
botrányhajhászó (botrány|hajhászó) 
botrányhős (fn, botrány|hős) 
botránykő (fn, botrány|kő) 
botránykrónika (fn, botrány|krónika) 
botrányos (mn) 
botrányosabbnál botrányosabb 
botrányosan (hsz) 



botrányper (botrány|per) 
botrányt okozó 
botsáska (fn, bot|sáska) 
Botswana (tnév) 
Botteni-öböl 
Botticelli (tnév) 
Botticelli-szerű (Botticelli|-szerű) 
botulizmus (fn) 
botütés (fn, bot|ütés) 
botváltó (fn, bot|váltó) 
Bottyán (tnév) 
Bottyán-féle (Bottyán|-féle) 
boulevard 
Bourbon (tnév) 
Bourbon-ház (Bourbon|-ház) 
Bourbon-házbeli (Bourbon|-házbeli) 
Bourbon-házi (Bourbon|-házi) 
boutique 
bovden (fn) 
bovdentartó (bovden|tartó) 
bóvli (fn) 
bóvliáru (bóvli|áru) 
boxermotor (fn) 
boy (fn) 
Boyle-Mariotte-törvény 
boyszolgálat (fn, boy|szolgálat) 
bozont (fn) 
bozontos (mn) 
bozontos szakáll 
bozót (fn) 
bozótos (fn) 
bozótos (mn) 
Bozót-patak (Bozót|-patak) 
bozót-pataki (bozót|-pataki) 
bozótrengeteg (bozót|rengeteg) 
bozsog 
Bózsva (tnév) 
bő (mn) 
bő nedvű 
bő nyakú 
bő nyakú ing 
bő szabású 
bő ujjú ing 
bőbeszédű (mn, bő|beszédű) 
bőbeszédűség (fn) 
Böcklin 
böcsül (ige) 
bödön (fn) 
bödönhajó (fn, bödön|hajó) 
bődül (ige) 
bődületes (fn) 
bődületes (mn) 
böffen (ige) 
böffent (ige) 
böfög (ige) 
bőg (ige) 
bőgés (fn) 



bőgő (fn) 
bőgő (foly mn in) 
bőgőhegedű (bőgő|hegedű) 
bőgőhúr (fn, bőgő|húr) 
bögöly (fn) 
bögölycsípés (bögöly|csípés) 
bőgőmajom (fn, bőgő|majom) 
bőgőmasina (fn, bőgő|masina) 
bőgős (fn) 
bőgős (mn) 
bőgőszó (bőgő|szó) 
bőgőzik (ige) 
bögre (fn) 
bögrecsárda (fn, bögre|csárda) 
bögy (fn) 
bögyörő (fn) 
bögyös (mn) 
böhönc (fn) 
böjt (fn) 
böjti (mn) 
böjti boszorkány 
böjtidő (böjt|idő) 
böjtöl (ige) 
böjtös (fn) 
böjtös (mn) 
bök (ige) 
bökdös (ige) 
bőkezű (mn) 
bőkezűen (hsz) 
bőkezűség (fn) 
bökkenő (fn) 
bökkenő (foly mn in) 
bökő (foly mn in) 
bököd (ige) 
bökős (mn) 
bökvers (fn) 
bölcs (mn) 
bölcs megállapítás 
bölcs mondás 
bölcsek köve 
bölcselem (fn) 
bölcselet (fn) 
bölcseleti (mn) 
bölcselkedik (ige) 
bölcselő (fn) 
bölcselő (foly mn in) 
bölcsen (hsz) 
bölcsesség (fn) 
bölcsességfog (fn, bölcsesség|fog) 
bölcsész (fn) 
bölcsészdiploma (fn, bölcsész|diploma) 
bölcsészdoktor (fn, bölcsész|doktor) 
bölcsészdoktorátus (fn, bölcsész|doktorátus) 
bölcsészdoktori értekezés 
bölcsészet (fn) 
bölcsészeti (mn) 
bölcsészeti kar 



bölcsészettan (bölcsészet|tan) 
bölcsészettan-hallgató 
bölcsészettudomány (fn, bölcsészet|tudomány) 
bölcsészettudományi kar 
bölcsészhallgató (fn, bölcsész|hallgató) 
bölcsészhallgató (foly mn in, bölcsész|hallgató) 
bölcsészkar (fn, bölcsész|kar) 
bölcskar 
bölcső (fn) 
bölcsődal (fn, bölcső|dal) 
bölcsőde (fn) 
bölcsődei (mn) 
bölcsődés (mn) 
bölcsőhalál (fn, bölcső|halál) 
bölény (fn) 
bölénybika (bölény|bika) 
bölényerejű 
bölényvadászat (fn, bölény|vadászat) 
Böll (tnév) 
böllér (fn) 
böllérbicska (fn, böllér|bicska) 
böllérkés (fn, böllér|kés) 
bölömbika (fn, bölöm|bika) 
bömböl (ige) 
böngész (böngészik, ige) 
böngészde (fn) 
böngészés (fn) 
böngészik (ige) 
böngésző 
böngészőfuttatás 
böngészőprogram 
bőnye (fn) 
bőr (fn) 
bőr alatti kötőszövet 
bőr cipőfűző 
bőr divatáru 
bőr félcipő 
bőr karszék 
bőr szemüvegtok 
bőr útitáska 
bőralma (fn, bőr|alma) 
bőrápolás (fn, bőr|ápolás) 
bőrápoló (fn, bőr|ápoló) 
bőrápoló (foly mn in, bőr|ápoló) 
bőráru (fn, bőr|áru) 
bőratka (bőr|atka) 
bőrátültetés (fn, bőr|átültetés) 
bőráztató kád 
bőrbaj (fn, bőr|baj) 
bőrbajos 
bőrbántalom (fn, bőr|bántalom) 
bőrbarát 
börberi (fn) 
börberiszövet (fn, börberi|szövet) 
bőrbeteg (fn, bőr|beteg) 
bőrbetegség (fn, bőr|betegség) 
bőrborítás (fn, bőr|borítás) 



börbönce 
bőrbunda (bőr|bunda) 
bőrcipő (fn, bőr|cipő) 
bőrcserzés (fn, bőr|cserzés) 
bőrcsont (bőr|csont) 
bőrdíszműáru (bőr|díszműáru) 
bőrdíszműkészítő 
bőrdíszműves (fn) 
bőrdíszműves (mn) 
bőrdívány (fn, bőr|dívány) 
bőrduda (fn, bőr|duda) 
bőrdzseki (fn, bőr|dzseki) 
bőre hagy 
bőregér (fn, bőr|egér) 
bőrerszény (fn, bőr|erszény) 
bőrfarkas 
bőrfedelű 
bőrfejű (mn) 
bőrfeldolgozó (fn, bőr|feldolgozó) 
bőrfeldolgozó (foly mn in, bőr|feldolgozó) 
bőrfeldolgozó ipar 
bőrfelület (fn, bőr|felület) 
bőrfertőzés (fn, bőr|fertőzés) 
bőrfesték (bőr|festék) 
bőrfodorrajzolat 
bőrfotel (fn, bőr|fotel) 
bőrgarnitúra (fn, bőr|garnitúra) 
bőrgomb (fn, bőr|gomb) 
bőrgomba (fn, bőr|gomba) 
bőrgyár (fn, bőr|gyár) 
bőrgyártás (fn, bőr|gyártás) 
bőrgyógyász (fn, bőr|gyógyász) 
bőrgyógyászat (fn, bőr|gyógyászat) 
bőrgyulladás (fn, bőr|gyulladás) 
bőrhám (bőr|hám) 
bőrhártya (fn, bőr|hártya) 
bőrhulladék-feldolgozó ipar 
bőripar (fn, bőr|ipar) 
bőrkabát (fn, bőr|kabát) 
bőrke (fn) 
bőrkeményedés (fn, bőr|keményedés) 
bőrképző szövet 
bőrkereskedés (bőr|kereskedés) 
bőrkereskedő (fn, bőr|kereskedő) 
bőrkesztyű (fn, bőr|kesztyű) 
bőrkikészítő munkás 
bőrkiütés (fn, bőr|kiütés) 
bőrkötény (fn, bőr|kötény) 
bőrkötés (fn, bőr|kötés) 
bőrkötéses könyv 
bőrlabda (fn, bőr|labda) 
bőrlégzés (fn, bőr|légzés) 
bőrlélegzés (bőr|lélegzés) 
bőrmirigy (fn, bőr|mirigy) 
bőrmunka (fn, bőr|munka) 
bőrmunkás (fn) 
bőrnadrág (fn, bőr|nadrág) 



bőrnagykereskedő (bőr|nagykereskedő) 
bőrosztály (bőr|osztály) 
bőrödzik (ige) 
bőrönd (fn) 
bőröndkulcs (bőrönd|kulcs) 
bőröndös (fn) 
bőröndös (mn) 
bőröndösmester (fn) 
bőrös (fn) 
bőrös (mn) 
bőrös comb 
bőrös virsli 
bőrösödik (ige) 
bőröv (fn, bőr|öv) 
bőröz (ige) 
bőrpír (fn, bőr|pír) 
bőrponty (bőr|ponty) 
bőrrák (fn, bőr|rák) 
bőrregeneráló krém 
bőrrepesztő 
bőrspecialista (bőr|specialista) 
bőrszeg (fn, bőr|szeg) 
bőrszíj (fn, bőr|szíj) 
bőrszíjhajtás 
bőrszín (fn, bőr|szín) 
bőrszivar (bőr|szivar) 
bőrszövet (fn, bőr|szövet) 
bőrtalp (fn, bőr|talp) 
bőrtalpú cipő 
bőrtárca (fn, bőr|tárca) 
bőrtárgykészítő 
bőrtok (fn, bőr|tok) 
bőrtömlő (fn, bőr|tömlő) 
börtön (fn) 
börtönablak (fn, börtön|ablak) 
börtönbe vet 
börtönbe vetés 
börtönbe zár 
börtönbe zárás 
börtönbüntetés (fn, börtön|büntetés) 
börtöncella (fn, börtön|cella) 
börtönélet (fn, börtön|élet) 
börtönépület (fn, börtön|épület) 
börtönév (fn, börtön|év) 
börtönlázadás (fn, börtön|lázadás) 
börtönőr (fn, börtön|őr) 
börtöntöltelék (fn, börtön|töltelék) 
börtönudvar (fn, börtön|udvar) 
börtönügy (fn, börtön|ügy) 
börtönviselt (bef mn in) 
börtönviselt (mn) 
börtönviselt ember 
bőrutánzat (fn, bőr|utánzat) 
bőrű (mn) 
bőrülés (fn, bőr|ülés) 
bőrviszketegség (bőr|viszketegség) 
bőrzacskó (fn, bőr|zacskó) 



börze (fn) 
börzeárfolyam (börze|árfolyam) 
börzejátékos 
börzés (fn) 
börzespekuláció (börze|spekuláció) 
börzeügyletek 
börzézik (ige) 
börzsöny (fn) 
Börzsöny  (tnév) 
bőség (fn) 
bőséges (mn) 
bőséges étkezés 
bőségesen (hsz) 
bőségszaru (fn, bőség|szaru) 
bősi (mn) 
bős-nagymarosi vízlépcsőterv 
böstörködik 
bősz (mn) 
bőszen (hsz) 
bőszít (ige) 
böszörmény (fn) 
bőszül (ige) 
bőszült (bef mn in) 
bőszült (mn) 
bőtermő (mn, bő|termő) 
bőtermő föld 
bővebb 
bővebb vizű 
bővebben (hsz) 
bővében (fn) 
bővében van 
bővelkedik (ige) 
bőven (hsz) 
bőven (mn) 
bőven folyó 
bőven termő 
bővérű (mn) 
bőviben 
bővít (ige) 
bővítés (fn) 
bővítés lehetősége 
bővítési (mn) 
bővített (bef mn in) 
bővített (mn) 
bővített újratermelés 
bővíthet (ige) 
bővíthetőség 
bővíthetőség hiánya 
bővítmény (fn) 
bővítőkártya 
bővíttet (ige) 
bővizű (mn, bő|vizű) 
bővizű forrás 
bővül (ige) 
bővülés (fn) 
bővülhet (ige) 
brácsa (fn) 



brácsaművész (fn, brácsa|művész) 
brácsás (fn) 
brácsás (mn) 
brácsázik (ige) 
brahi (fn) 
Brahma (tnév) 
brahman (fn) 
brahmanizmus (fn) 
Brahmaputra (fn) 
Brahms (tnév) 
Braille (fn) 
Braille-ábécé 
Braille-írás (fn, Braille|-írás) 
brancs (fn) 
brand 
Brandenburg (tnév) 
brandépítés 
brandy (fn) 
branzol 
Brasília 
Brassai (tnév) 
Brassai Sámuel-i 
Brassó (tnév) 
brassói (mn) 
Bratszk (tnév) 
Bratszki-víztároló 
bratyi (fn) 
bratyiz (bratyizik, ige) 
bratyizik (ige) 
bravisszimó (fn) 
bravó (msz) 
brávó (fn) 
Bravo gyümölcsital 
bravúr (fn) 
bravúros (mn) 
bravúrosan (hsz) 
bravúroskodik (ige) 
brazil (mn) 
brazil követség 
Brazil Szövetségi Köztársaság 
Brazília (tnév) 
brazíliai (mn) 
Brazíliaváros (tnév) 
Brazzaville (tnév) 
break (fn) 
breakbeatelés 
Brecht (tnév) 
breccsa (fn) 
brekeg (ige) 
brekeke (fn) 
brekeke (isz) 
Bréma (tnév) 
brémai (mn) 
Bremerhaven (tnév) 
Brenner-hágó 
breszt-litovszki béke 
Bretagne (fn) 



breton (fn) 
Breughel 
breviárium (fn) 
bricsesz (fn) 
bricsesznadrág (fn, bricsesz|nadrág) 
bricska (fn) 
bridzs (fn) 
bridzsel (ige) 
bridzsezik (ige) 
bridzskártya (bridzs|kártya) 
bridzsverseny (fn, bridzs|verseny) 
brigád (fn) 
brigadéros (fn) 
brigádmozgalom (fn, brigád|mozgalom) 
brigádmunka (fn, brigád|munka) 
brigádnapló (fn, brigád|napló) 
brigádos (mn) 
brigádozik 
brigádtag (fn, brigád|tag) 
brigádverseny (fn, brigád|verseny) 
brigádvezető (fn, brigád|vezető) 
brigádvezető (foly mn in, brigád|vezető) 
briganti (fn) 
brigantitermészetű 
Brigitta (tnév) 
brikett (fn) 
brikettezés (fn) 
brikettgyár (fn) 
brikettgyártás (fn, brikett|gyártás) 
brikett-termelés (brikett|-termelés) 
briliáns (fn) 
briliáns (mn) 
briliáns fülbevaló 
briliáns játékú 
briliáns ötlet 
briliánsgyűrű (fn, briliáns|gyűrű) 
briliántos 
brill (fn) 
brillant (fn) 
brillantin (fn) 
brillíroz (ige) 
Brindisi (tnév) 
brindza (fn) 
bringa (fn) 
bringás (mn) 
bringázik (ige) 
Brioni-szigetek 
briós (fn) 
Bristol (tnév) 
brit (fn) 
brit (mn) 
brit birodalom 
Brit Columbia 
Brit Nemzetközösség 
Brit Nyugat-India 
Brit Virgin-szigetek 
britanniafém (fn) 



British Museum 
Britten 
brizancia (fn) 
brizáns robbanóanyag 
Brjanszk 
Brno (tnév) 
broadcast minőségű 
Broadway (fn) 
Bródy (tnév) 
brojler (fn) 
brojlercsirke (fn, brojler|csirke) 
brojlercsirke-állomány 
brokát (fn) 
brokát ágyterítő 
brokátfüggöny (fn, brokát|függöny) 
brokátselyem (fn, brokát|selyem) 
bróker (fn) 
brókercég (fn, bróker|cég) 
brókerház (fn, bróker|ház) 
brókertevékenység 
brokkoli (fn) 
bróm (fn) 
bromélia (fn) 
brómezüst (fn, bróm|ezüst) 
brómezüst papír 
bromid (fn) 
brómozás (fn) 
brómsav (bróm|sav) 
brómvegyület (fn, bróm|vegyület) 
bronchitis (fn) 
bronchitisz (fn) 
bronchoszkóp (fn) 
brontes 
brontoszaurusz (fn) 
bronz (fn) 
bronz csapágy 
bronz fokozat 
bronz gyertyatartó 
bronz mellszobor 
bronz vitézségi érem 
bronzbevonatú érme 
bronzcsillár (fn, bronz|csillár) 
bronzérem (fn, bronz|érem) 
bronzérmes (mn) 
bronzfesték (bronz|festék) 
bronzfigura (fn, bronz|figura) 
bronzkor (fn, bronz|kor) 
bronzkór (fn, bronz|kor) 
bronzkori (mn) 
bronzkorszak (fn, bronz|korszak) 
bronzműves (fn) 
bronzműves (mn) 
bronznyomás (bronz|nyomás) 
bronzol (ige) 
bronzoz 
bronzöntő (fn, bronz|öntő) 
bronzöntő (foly mn in, bronz|öntő) 



bronzötvözet (fn, bronz|ötvözet) 
bronzplakett (fn, bronz|plakett) 
bronzpulyka (bronz|pulyka) 
bronzvörös (mn) 
bronzszín (fn, bronz|szín) 
bronzszínű (mn, bronz|színű) 
bronzszobor (fn, bronz|szobor) 
Brooklyn 
bross (fn) 
brosstű (fn, bross|tű) 
brosúra (fn) 
browning (fn) 
brr (isz) 
brucellózis (fn) 
brúder (fn) 
brúdert iszik 
Brueghel (tnév) 
brúgattyú 
brúgó (fn) 
bruhaha (isz) 
brumm-brumm 
brummog (ige) 
brummogás 
Brunei (tnév) 
Bruno 
Brúnó (tnév) 
Brunszvik Teréz 
brunzol 
bruschettakrém 
Bruszilov 
brusztol (ige) 
brutális (mn) 
brutális utcai merénylet 
brutálisan (hsz) 
brutalitás (fn) 
bruttó (fn) 
bruttó (hsz) 
bruttó (mn) 
bruttó bevétel 
bruttó forgalom 
bruttó hazai termék 
bruttó jövedelem 
bruttó nemzeti termék 
bruttó súly 
bruttóregisztertonna (fn) 
bruttósít (ige) 
bruttósítás (fn) 
bruttótonna-tartalom 
bruzóne 
brüszk (fn) 
brüszk (mn) 
Brüsszel (tnév) 
brüsszeli (mn) 
brüsszeli csipke 
B-s (mn) 
bú (fn) 
bú (msz) 



búb (fn) 
buba (fn) 
bú-baj 
búbánat (fn, bú|bánat) 
búbánatos (mn) 
bubi (fn) 
bubifrizura (fn, bubi|frizura) 
búbol (ige) 
bubópestis (fn) 
buborék (fn) 
buborékbetegség (buborék|betegség) 
buborékhordozó réteg 
buborékképződés (fn) 
buborékmemória (buborék|memória) 
buborékmemória-rendszer 
buborékos (mn) 
buboréktároló 
búbos (fn) 
búbos (mn) 
búbos banka 
búbos kemence 
búbos pacsirta 
búbos vöcsök 
bubus 
buca (fn) 
bucakemence (fn) 
buci (fn) 
bucka (fn) 
buckás (mn) 
buckasíelés (bucka|síelés) 
Buckingham-palota (fn) 
buckó (mn) 
buckó gyerek 
bucó (fn) 
bucskázik (ige) 
búcsú (fn) 
búcsú nélküli 
búcsúajándék (fn, búcsú|ajándék) 
búcsúbeszéd (fn, búcsú|beszéd) 
búcsúcímlap 
búcsúcsók (fn, búcsú|csók) 
búcsúdal (fn, búcsú|dal) 
búcsúebéd (fn, búcsú|ebéd) 
búcsúelőadás (fn, búcsú|előadás) 
búcsúének (búcsú|ének) 
búcsúest (fn, búcsú|est) 
búcsúév (búcsú|év) 
búcsúfellépés (fn, búcsú|fellépés) 
búcsúfia (fn, búcsú|fia) 
búcsújárás (fn, búcsú|járás) 
búcsújáró (fn, búcsú|járó) 
búcsújáró (foly mn in, búcsú|járó) 
búcsújáró hely 
búcsúkihallgatás (búcsú|kihallgatás) 
búcsúkoncert (fn, búcsú|koncert) 
búcsúlakoma (fn, búcsú|lakoma) 
búcsúlátogatás (fn, búcsú|látogatás) 



búcsúlevél (fn, búcsú|levél) 
búcsúpillantás (fn, búcsú|pillantás) 
búcsúpohár (fn, búcsú|pohár) 
búcsús (fn) 
búcsús (mn) 
búcsúsorok 
búcsúszó (fn, búcsú|szó) 
búcsúszó (foly mn in, búcsú|szó) 
búcsút vesz 
búcsúvacsora (fn, búcsú|vacsora) 
búcsúvétel (fn, búcsú|vétel) 
búcsúvétlen (mn, búcsú|vétlen) 
búcsúzás (fn) 
búcsúzik (ige) 
búcsúzkodik (ige) 
búcsúzó (fn) 
búcsúzó (foly mn in) 
búcsúzó (mn) 
búcsúzóul (hsz) 
búcsúztat (ige) 
búcsúztatás (fn) 
búcsúztató (fn) 
búcsúztató (foly mn in) 
Buda (tnév) 
Buda környéke 
Buda környéki 
Buda vára 
Buda vári 
Buda vidéke 
Buda vidéki 
budafoki (mn) 
budai (mn) 
Budai Nagy Antal 
Budai Nagy Antal-féle 
budai Vár (tnév) 
budai Várhegy (tnév) 
budaiföld (fn) 
budaiföldbánya (fn, budaiföld|bánya) 
budaiföld-lelőhely 
Budai-hegység 
budakalászi (mn) 
budakeszi (mn) 
Budakeszi (tnév) 
Budakeszi-erdő 
Budaliget (tnév) 
Budaörs (tnév) 
budaörsi (mn) 
Budapest (tnév) 
Budapest főváros 
Budapest Főváros Kormányhivatal 
Budapest fővárosi 
Budapest környéke 
Budapest környéki 
Budapest központú 
Budapest Sportcsarnok 
Budapest vidéke 
Budapest vidéki 



budapest-bécsi autóút 
Budapest-centrikus (Budapest|-centrikus) 
Budapest-Ferencváros (Budapest|-Ferencváros) 
budapest-ferencvárosi (budapest|-ferencvárosi) 
Budapest-Ferihegyi repülőtér 
budapesti (mn) 
Budapesti Corvinus Egyetem 
Budapesti Közlekedési Vállalat 
Budapesti Nemzetközi Vásár 
Budavár (tnév, Buda|vár) 
budavári (mn, buda|vári) 
budavirág (fn) 
Buddenbrook ház 
Buddha (tnév) 
Buddha-szobor (Buddha|-szobor) 
buddhista (fn) 
buddhista (mn) 
buddhista pap 
buddhizmus (fn) 
Budenz 
Budenz-féle (Budenz|-féle) 
budgetmodell 
budi (fn) 
budoár (fn) 
Buenos Aires 
búfelejtő (fn, bú|felejtő) 
búfelejtő (foly mn in, bú|felejtő) 
bufet 
buffant 
buffog 
bufli 
bufog 
Bug 
búg (fn) 
búg (ige) 
buga (fn) 
buga (mn) 
Bugac (tnév) 
bugás (mn) 
búgás (fn) 
bugás virágú 
búgat (ige) 
búgatópor 
búgattyú (fn) 
bugázás (fn) 
búgó (fn) 
búgó (foly mn in) 
búgó (mn) 
búgó galamb 
búgócsiga (fn, búgó|csiga) 
bugris (fn) 
bugris (mn) 
bugris módon 
bugyborék (fn) 
bugyborékol (ige) 
bugyelláris (fn) 
buggy (fn) 



buggyan (ige) 
buggyant (bef mn in) 
buggyant (ige) 
buggyos (mn) 
buggyos nadrág 
buggyot vet 
bugyi (fn) 
bugyli (fn) 
bugylibicska (fn, bugyli|bicska) 
bugyog (ige) 
bugyogó (fn) 
bugyogó (foly mn in) 
bugyogó (mn) 
bugyogós (mn) 
bugyolál (ige) 
bugyor (fn) 
bugyuta (mn) 
Buhara (tnév) 
Buharai Emírség 
buharai emírségbeli 
buherál (ige) 
buhú 
búj (ige) 
buja (mn) 
búja-baja 
bujakór (fn) 
bujálkodik (ige) 
bujaság (fn) 
bujdokol (ige) 
bujdosás (fn) 
bujdosik (ige) 
bujdosó (fn) 
bujdosó (foly mn in) 
bujdosó (mn) 
bujdosó betyár 
bujdosótárs 
bújhat (ige) 
bújik (ige) 
bújj 
bujkál (ige) 
bujkálás (fn) 
bújócska (fn) 
bújócskázik (ige) 
bújósdi (fn) 
bújósdi játék 
bujt (ige) 
bujtás (fn) 
bújtat (ige) 
bújtató (foly mn in) 
bújtató (mn) 
bújtatott bércsökkentés 
bujtóág 
bujtogat (ige) 
bujtogató (foly mn in) 
bujtvány (fn) 
bujtvány bujtványa 
Bukarest (tnév) 



bukaresti (mn) 
bukás (fn) 
bukdácsol (ige) 
bukdosik (ige) 
buké (fn) 
búkergető 
bukéta (fn) 
bukfenc (fn) 
bukfencet hány 
bukfencezik (ige) 
bukhat (ige) 
bukik (ige) 
bukjelszoknya (fn) 
bukkan (ige) 
bukkanhat (ige) 
bukkanó (fn) 
bukkanó (foly mn in) 
buklé (fn) 
bukméker (fn) 
bukó (fn) 
bukó (foly mn in) 
bukó (mn) 
bukófélben (hsz) 
bukóforduló (fn, bukó|forduló) 
bukógalamb (fn, bukó|galamb) 
bukógát (fn, bukó|gát) 
bukolikus (mn) 
bukolikus költészet 
bukóra nyitott 
bukórepülés (fn, bukó|repülés) 
bukórepülő (fn, bukó|repülő) 
bukósisak (fn, bukó|sisak) 
bukósisak-viselési kötelezettség 
bukószél (fn, bukó|szél) 
bukott (bef mn in) 
bukott (mn) 
Bukovina (tnév) 
bukovinai (mn) 
buksi (fn) 
buksi (mn) 
buksi fejű 
buksza (fn) 
bukszus (fn) 
bukta (fn) 
buktat (ige) 
buktató (fn) 
buktató (foly mn in) 
buktató (mn) 
buktató tanár 
buktatócsille (buktató|csille) 
bukti 
bula (fn) 
Bulcsú (tnév) 
buldog (fn) 
buldogképű 
buldogpofájú 
buldózer (fn) 



Bulgakov Bulgakovval 
bulgár (fn) 
Bulgária (tnév) 
bulgáriai (mn) 
buli (fn) 
bulifotó 
bulimia (fn) 
bulizik (ige) 
bulla (fn) 
bulletin (fn) 
bulvár (fn) 
bulvárlap (fn, bulvár|lap) 
bulvársajtó (fn, bulvár|sajtó) 
bulvárszerző 
bulvárszíndarab (bulvár|színdarab) 
bulvárújságírás (fn, bulvár|újság|írás) 
bum (fn) 
bum (isz) 
bumburnyák 
bumeráng (fn) 
bumfordi (mn) 
bumli (fn) 
bumli (mn) 
bumliz (bumlizik, ige) 
bumlizik (ige) 
bumm (msz) 
buna 
bunakaucsuk (fn) 
bunda (fn) 
bundabélés (bunda|bélés) 
bundacipő (fn, bunda|cipő) 
bundagallér (bunda|gallér) 
bundalé (fn) 
bundanadrág (fn, bunda|nadrág) 
bundapálinka (fn, bunda|pálinka) 
bundás (mn) 
bundás bogár 
bundás kenyér 
bundás zsemle 
bundásbogár (fn) 
bundásméh 
bundázik (ige) 
bundermajom (fn) 
Bundesliga 
Bundeswehr (tnév) 
Bundeswehr-katona (Bundeswehr|-katona) 
bungaló (fn) 
bunker (fn) 
bunkó (fn) 
bunkóság (fn) 
bunkósbot (fn) 
bunkóz (ige) 
Bunsen (tnév) 
Bunsen-égő (fn, Bunsen|-égő) 
bunyevác (fn) 
bunyevác (mn) 
bunyó (fn) 



bunyós (fn) 
bunyós (mn) 
bunyózik (ige) 
búr (mn) 
búr kalap 
bura (fn) 
búra hajló 
burás gyertya 
burcsák 
burett (fn) 
Burgasz (tnév) 
Burgenland (tnév) 
burgenlandi (mn) 
burgonya (fn) 
burgonyabetegség (burgonya|betegség) 
burgonyabogár (fn, burgonya|bogár) 
burgonyabokor (fn, burgonya|bokor) 
burgonyacukor (fn, burgonya|cukor) 
burgonyaellátás (burgonya|ellátás) 
burgonyafelvásárlás (fn) 
burgonyaföld (fn, burgonya|föld) 
burgonyafőzelék (fn, burgonya|főzelék) 
burgonyahámozó 
burgonyahámozó gép 
burgonyakeményítő (fn, burgonya|keményítő) 
burgonyakeményítő-gyártás (burgonya|keményítő|-gyártás) 
burgonyaköret (fn, burgonya|köret) 
burgonyakrokett (fn, burgonya|krokett) 
burgonyaleves (fn, burgonya|leves) 
burgonyaliszt (fn, burgonya|liszt) 
burgonyametélt 
burgonyapálinka (burgonya|pálinka) 
burgonyapehely (fn, burgonya|pehely) 
burgonyapüré (fn, burgonya|püré) 
burgonyapüré-leves 
burgonyasaláta (fn, burgonya|saláta) 
burgonyasodralék (burgonya|sodralék) 
burgonyaszedő gép 
burgonyaszesz (fn, burgonya|szesz) 
burgonyaszirom (fn, burgonya|szirom) 
burgonyatároló verem 
burgonyatermelés (fn, burgonya|termelés) 
burgonyatermelő vidék 
burgonyaültető 
burgonyavész (fn, burgonya|vész) 
burgund (fn) 
burgundi (fn) 
burgundi (mn) 
burgundi répa 
burgundi vörös 
Burgundia (tnév) 
burizs (fn) 
burján (fn) 
burjánzás (fn) 
burjánzik (ige) 
burját (fn) 
burját (mn) 



burját nyelvű 
burját-mongol 
burka 
búrkifli (fn) 
Burkina Faso 
burkol (ige) 
burkolás (fn) 
burkolat (fn) 
burkolat alatt 
burkolatjel (fn, burkolat|jel) 
burkolatjelfestő 
burkolatkő (fn, burkolat|kő) 
burkolatú (mn) 
burkoló (fn) 
burkoló (foly mn in) 
burkoló (mn) 
burkolóanyag (fn, burkoló|anyag) 
burkolódzik (burkolózik, ige) 
burkolókő (burkoló|kő) 
burkolólap (fn, burkoló|lap) 
burkolópapír (burkoló|papír) 
burkolótégla (burkoló|tégla) 
burkolóz (ige) 
burkolózik (burkolódzik, ige) 
burkolt (bef mn in) 
burkolt (mn) 
burkolt drágítás 
burkoltan (hsz) 
burkus (fn) 
burkus (mn) 
burleszk (fn) 
burleszkfilm 
burnót (fn) 
burnótbarna (mn) 
burnótszelence (burnót|szelence) 
Burns 
burnusz (fn) 
burok (fn) 
burukkol (ige) 
Burundi (tnév) 
burzsoá (fn) 
burzsoá (mn) 
burzsoá állam 
burzsoá rendszer 
burzsoázia (fn) 
burzsuj (fn) 
bús (mn) 
bús kedvű 
busa (mn) 
busa fejű 
busás (fn) 
busás (mn) 
busás haszon 
bús-haragos 
business (fn) 
business osztály 
búsít (ige) 



búskomor (mn, bús|komor) 
búskomorság (fn) 
búslakodik (ige) 
búsmagyar (fn) 
búsmagyar (mn) 
búsmagyarkodik 
busman (fn) 
busó (fn) 
busóálarc (fn) 
busójárás (fn) 
búsong (ige) 
búsul (ige) 
busz (fn) 
buszbaleset (fn, busz|baleset) 
buszjárat (fn, busz|járat) 
buszjegy (fn, busz|jegy) 
buszmegálló (fn, busz|megálló) 
buszmegálló (foly mn in, busz|megálló) 
buszmegálló (mn, busz|megálló) 
buszmegállóhely (busz|megálló|hely) 
buszos (mn) 
buszpályaudvar (fn, busz|pálya|udvar) 
buszsáv (fn, busz|sáv) 
buszsofőr (fn, busz|sofőr) 
buszvégállomás (fn, busz|végállomás) 
buszvezető (fn, busz|vezető) 
buszvezető (foly mn in, busz|vezető) 
buta (mn) 
buta eszű 
butacsíra (fn) 
butácska (fn) 
butácska (mn) 
butadién (fn) 
bután (fn) 
butángáz (fn, bután|gáz) 
butaság (fn) 
butáskodik (ige) 
butélia (fn) 
butéliás 
butéliás üveg 
butella (fn) 
butella (mn) 
buti (mn) 
butik (fn) 
butít (ige) 
butit-alkohol 
bútor (fn) 
bútorápoló 
bútorasztalos (mn, bútor|asztalos) 
bútorbevásárlás (bútor|bevásárlás) 
bútorda 
bútordarab (fn, bútor|darab) 
bútorfa (fn, bútor|fa) 
bútorféle (fn, bútor|féle) 
bútorfényező (fn, bútor|fényező) 
bútorfényező (foly mn in, bútor|fényező) 
bútorfényező lakk 



bútorfurnér (bútor|furnér) 
bútorgyár (fn, bútor|gyár) 
bútorhuzat (fn, bútor|huzat) 
bútoripar (fn, bútor|ipar) 
bútorkereskedés (fn, bútor|kereskedés) 
bútorkiállítás (fn, bútor|kiállítás) 
bútorkocsi (bútor|kocsi) 
bútorlap (fn, bútor|lap) 
bútorok (fn) 
bútoroz (ige) 
bútorozatlan (mn) 
bútorozott (bef mn in) 
bútorozott (mn) 
bútorozott lakás 
bútorozott szoba 
bútorraktár (fn, bútor|raktár) 
bútorszállító (fn, bútor|szállító) 
bútorszállító (foly mn in, bútor|szállító) 
bútorszállító kocsi 
bútorszállító munkás 
bútorszövet (fn, bútor|szövet) 
bútorszövetgyártás (bútorszövet|gyártás) 
bútorüzlet (fn, bútor|üzlet) 
bútorvásárlás (fn, bútor|vásárlás) 
bútorzat (fn) 
butul (ige) 
butus (fn) 
butus (mn) 
butuska (fn) 
butuska (mn) 
butykos (fn) 
buvákfű (fn) 
búvalbélelt (mn, búval|bélelt) 
búvár (fn) 
búvárakna (búvár|akna) 
búvárbetegség (búvár|betegség) 
búvárfelszerelés (fn, búvár|felszerelés) 
búvárhajó (fn, búvár|hajó) 
búvárhajó-háború 
búvárharang (fn, búvár|harang) 
búvárkodik (ige) 
búvárlás (fn) 
búvárlat (fn) 
búvármadár (fn, búvár|madár) 
búvárnaszád (fn, búvár|naszád) 
búvárol (ige) 
búvárpók (búvár|pók) 
búvárréce (fn, búvár|réce) 
búvárruha (fn, búvár|ruha) 
búvársisak (fn, búvár|sisak) 
búvársport (fn, búvár|sport) 
búvárszemüveg (fn, búvár|szemüveg) 
búvárszivattyú (fn, búvár|szivattyú) 
búvárúszás (fn, búvár|úszás) 
búvik (ige) 
búvóhely (fn, búvó|hely) 
búvólyuk (fn) 



búvópatak (fn, búvó|patak) 
búvópatakként terjed 
búza (fn) 
búzaakció (búza|akció) 
búzaalj (búza|alj) 
búzaár (fn, búza|ár) 
búzaarató (búza|arató) 
búzaasztag (búza|asztag) 
búzacipó (búza|cipó) 
búzacsíra (fn, búza|csíra) 
búzadara (fn, búza|dara) 
búzafej (búza|fej) 
búza-feketepiac (búza|-feketepiac) 
búzafinomliszt 
búzaföld (fn, búza|föld) 
búzakalász (fn, búza|kalász) 
búzakalászszínű 
búzakék (mn) 
búzakeményítő (fn, búza|keményítő) 
búzakeményítő-gyár 
búzakenyér (fn, búza|kenyér) 
búzakenyérliszt (búza|kenyérliszt) 
búzakereszt (fn, búza|kereszt) 
búzakéve (fn, búza|kéve) 
búzakiviteli tilalom 
búzakombájn (búza|kombájn) 
búzakorpa (fn, búza|korpa) 
búzalégy (fn, búza|légy) 
búzaliszt (fn, búza|liszt) 
búzalisztes zsák 
búzamag (fn, búza|mag) 
búzamező (fn, búza|mező) 
búzaminőség-vizsgálat (búza|minőség-vizsgálat) 
búzaszál (fn, búza|szál) 
búzaszalma (fn, búza|szalma) 
búzaszár (fn, búza|szár) 
búzaszem (fn, búza|szem) 
búzaszentelő (fn) 
búzászsák (fn) 
búzatábla (fn, búza|tábla) 
búzatermés (fn, búza|termés) 
búzatermesztés (fn, búza|termesztés) 
búzatermő (fn, búza|termő) 
búzatermő (mn, búza|termő) 
búzatermő föld 
búzatő (búza|tő) 
búzavetés (fn, búza|vetés) 
búza-vetésterület 
búzavetőmag (fn, búza|vető|mag) 
búzavirág (fn, búza|virág) 
búzavirágkék (mn, búza|virág|kék) 
búzavirágszín (búza|virág|szín) 
búzavirágszínű 
buzdít (ige) 
buzdítás (fn) 
buzdító beszéd 
buzdul (ige) 



buzér (fn) 
buzera (fn) 
buzerál (ige) 
buzeráns (fn) 
buzeráns (mn) 
buzérvörös (mn) 
buzgalom (fn) 
buzgár (fn) 
buzgó (foly mn in) 
buzgó (mn) 
buzgólkodik (ige) 
buzgón (hsz) 
buzgóság (fn) 
buzi (fn) 
buzi (mn) 
buznyák (fn) 
buzog (ige) 
buzogány (fn) 
buzogányforma (buzogány|forma) 
buzogánygyakorlat (buzogány|gyakorlat) 
bű (fn) 
bűbáj (fn, bű|báj) 
bűbájos (fn) 
bűbájos (mn) 
bűbájos és bűvös-bájos 
bűbájosmesterség (fn) 
bűbájosság (fn) 
büdös (mn) 
büdös bogár 
büdös féreg 
büdösbanka (fn) 
büdösbarlang (fn) 
büdösít (ige) 
büdöske (fn) 
büdöskő (fn) 
büdösödik (ige) 
büdösség (fn) 
büdöszsidózás 
büdzsé (fn) 
büdzsétúllépés (fn) 
büfé (fn) 
büféáru (büfé|áru) 
büfékenyér (büfé|kenyér) 
büfékocsi (fn, büfé|kocsi) 
büfés (fn) 
büfés (mn) 
büfészolgálat (büfé|szolgálat) 
büfög (ige) 
Bük (tnév) 
bükk (fn) 
Bükk hegység 
bükk talpfa 
Bükkalja (Bükk|alja) 
bükkerdő (fn, bükk|erdő) 
bükkfa (fn, bükk|fa) 
bükkfa furnér 
bükkfa nyél 



bükkfa teknő 
bükkfaerdő (fn, bükkfa|erdő) 
bükkfahasáb (fn, bükk|fa|hasáb) 
bükkfanyelv (bikkfanyelv, fn, bükkfa|nyelv) 
bükkfatapló (bükkfa|tapló) 
Bükk-fennsík (Bükk|-fennsík) 
bükkmakk (fn, bükk|makk) 
bükköny (fn) 
bükkönyfélék 
bükkös (fn) 
bükkös (mn) 
bükkös erdő 
bülbül (fn) 
bűn (fn) 
bűn nélküli 
bűnbak (fn, bűn|bak) 
bűnbánat (fn, bűn|bánat) 
bűnbanda (fn, bűn|banda) 
bűnbánó (fn) 
bűnbánó (foly mn in) 
bűnbánó (mn) 
bűnbánó arc 
bűnbarlang (fn, bűn|barlang) 
bűnbe esett 
bűnbe esik 
bűnbe eső 
bűnbeesés (fn, bűnbe|esés) 
bűnbevallás (fn, bűn|bevallás) 
bűnbocsánat (fn, bűn|bocsánat) 
bűncselekmény (fn, bűn|cselekmény) 
bűnelkövető (fn) 
bűneset (fn, bűn|eset) 
bűnhalmazat (fn, bűn|halmazat) 
bűnhődés (fn) 
bűnhődik (ige) 
bűnjel (fn, bűn|jel) 
bűnlajstrom (fn, bűn|lajstrom) 
bűnmegelőzés (fn, bűn|megelőzés) 
bűnmegelőzési (mn) 
bűnös (fn) 
bűnös (mn) 
bűnös üzelmek 
bűnösség (fn) 
bűnözés (fn) 
bűnözési (mn) 
bűnözik (ige) 
bűnöző (fn) 
bűnöző (foly mn in) 
bűnöző hajlamú 
bűnözői (mn) 
bűnpalástolás 
bűnpártolás (fn, bűn|pártolás) 
bűnper (fn, bűn|per) 
bűnre csábítás 
bűnrészes (fn, bűn|részes) 
bűnrészes (mn, bűn|részes) 
bűnrészesség (fn) 



bűnrovás (bűn|rovás) 
bűnsegéd (fn, bűn|segéd) 
bűnszervezet (fn, bűn|szervezet) 
bűnszövetkezet (fn, bűn|szövetkezet) 
bűnszövetség (fn, bűn|szövetség) 
bűntanya (fn, bűn|tanya) 
bűntárs (fn, bűn|társ) 
bűntelen (hsz) 
bűntelen (mn) 
bűntény (fn, bűn|tény) 
büntet (ige) 
büntetendő cselekmény 
büntetés (fn) 
büntetési (mn) 
büntetéspénz (fn, büntetés|pénz) 
büntetés-végrehajtás 
büntetésvégrehajtási (mn) 
büntetés-végrehajtási intézet 
büntetés-végrehajtási intézmény 
büntetett (bef mn in) 
büntetett (mn) 
büntetett előéletű 
büntethet (ige) 
büntethető (foly mn in) 
büntethetőség (fn) 
büntetlen (hsz) 
büntetlen (mn) 
büntetlen előéletű 
büntetlenség (fn) 
büntetlenül (hsz) 
büntető (fn) 
büntető (foly mn in) 
büntető (mn) 
büntető hadjárat 
büntető perrendtartás 
büntető rendszer 
büntető törvénykönyv 
büntető törvényszék 
büntetőbíráskodás (fn, büntető|bíráskodás) 
büntetőbíró (fn, büntető|bíró) 
büntetőbíró (foly mn in, büntető|bíró) 
büntetőbíróság (fn, büntető|bíróság) 
büntetőcédula (fn, büntető|cédula) 
büntetődobás (fn, büntető|dobás) 
büntetőeljárás (fn, büntető|eljárás) 
büntetőeljárási (mn) 
büntetőeszköz (fn, büntető|eszköz) 
büntetőfeljelentés (fn, büntető|feljelentés) 
büntetőintézet (fn, büntető|intézet) 
büntetőintézkedés (fn, büntető|intézkedés) 
büntető-javító intézet 
büntetőjog (fn, büntető|jog) 
büntetőjogi (mn) 
büntetőjogi felelősség 
büntetőjogi felelősségre vonás 
büntetőjogi szankció 
büntetőjogilag (hsz) 



büntetőkamat (fn, büntető|kamat) 
büntetőkülönítmény (büntető|különítmény) 
büntetőper (fn, büntető|per) 
büntetőpolitika (fn, büntető|politika) 
büntetőpont (fn, büntető|pont) 
büntetőrúgás (fn, büntető|rúgás) 
büntetőszankciók 
büntetőszázad (fn, büntető|század) 
büntetőtábor (fn, büntető|tábor) 
büntetőtanács (fn, büntető|tanács) 
büntetőterület (fn, büntető|terület) 
büntetőtörvény (fn, büntető|törvény) 
büntetőügy (fn, büntető|ügy) 
bűntett (fn) 
bűntettes (fn) 
büntettet (ige) 
bűntudat (fn, bűn|tudat) 
bűnügy (fn, bűn|ügy) 
bűnügyi (mn) 
bűnügyi eljárás 
bűnügyi nyomozó 
bűnügyi osztály 
bűnüldözés (fn, bűn|üldözés) 
bűnüldözési (mn) 
bűnüldöző (fn, bűn|üldöző) 
bűnüldöző (foly mn in, bűn|üldöző) 
bűnüldöző szervek 
bűnvád (fn, bűn|vád) 
bűnvádi (mn) 
bűnvádi eljárás 
bűnvallomás 
büretta (fn) 
bürge 
bürke 
büró (fn) 
bürokrácia (fn) 
bürokrata (fn) 
bürokratamentalitás (bürokrata|mentalitás) 
bürokratanyelv (fn, bürokrata|nyelv) 
bürokratikus (mn) 
bürokratikus centralizmus 
bürokratikus intézkedés 
bürokratikus magatartás 
bürokratikus rendszer 
bürokratizálódás 
bürokratizmus (fn) 
bürök (fn) 
bürü (fn) 
büszke (mn) 
büszke szívű 
büszkélkedhet (ige) 
büszkélkedik (ige) 
büszkén (hsz) 
büszkeség (fn) 
büszkeszívűség (fn) 
büszt (fn) 
bütü (fn) 



bütüz 
bütyköl (ige) 
bütykös (mn) 
bütykös kezű 
bütykös tárcsa 
bütyök (fn) 
bütyökgörbe (bütyök|görbe) 
bűverő (fn) 
bűvész (fn) 
bűvészet (fn) 
bűvészinas (mn, bűvész|inas) 
bűvészkedik (ige) 
bűvészkellék (fn, bűvész|kellék) 
bűvészkönyv (bűvész|könyv) 
bűvészmutatvány (fn, bűvész|mutatvány) 
bűvészpálca (fn, bűvész|pálca) 
bűvésztrükk (fn, bűvész|trükk) 
bűvkör (fn) 
bűvöl (ige) 
bűvölet (fn) 
bűvös (fn) 
bűvös (mn) 
bűvös erejű 
bűvös kocka 
bűvös vadász 
bűvös-bájos 
bűvös-bájos és bűbájos 
bűz (fn) 
bűz (ige) 
bűzbogár (bűz|bogár) 
bűzbomba (fn, bűz|bomba) 
bűzelzáró (fn) 
bűzhödt (mn) 
bűzhödtség 
bűzlik (ige) 
bűzmirigy (fn, bűz|mirigy) 
bűzölög (ige) 
bűzös (mn) 
bűzösít (ige) 
bűzösség 
bűzterjesztő (bűz|terjesztő) 
B-vitamin (fn) 
B-vitamin-injekció (B-vitamin|-injekció) 
Byrd (tnév) 
Byron (fn) 
byte (fn) 
 
  



C 
C (fn) 
C (röv) 
C (szn) 
c betű és C betű 
C csoport (szk) 
C épület 
c és C 
c hang 
C típusú 
C típusú nyelvvizsga 
C variáns (szk) 
c végű szó 
c. (röv) 
C64 
Ca (röv) 
cábár 
cabernet (fn) 
cabernet franc (szk) 
cabernet sauvignon (szk) 
cache (fn) 
CAD/CAM (röv) 
Cadillac (fn) 
cadillaces férfi 
Cádiz (tnév) 
Caesar (fn) 
cafat (fn) 
cafatos (mn) 
cafka (fn) 
caflat (ige) 
cáfol (ige) 
cáfolat (fn) 
cáfolhatatlan (mn) 
cáfoló adat 
cafra (fn) 
cafrang (fn) 
cafrangos (fn) 
cafrangos (mn) 
Cagen, John dzson Cage (tnév) 
Cagliari (tnév) 
cajg 
cajgnadrág (fn) 
cakk (fn) 
cakkos (mn) 
cakkoz (ige) 
caklipakli (fn) 
cakó (fn) 
cakompakk (fn) 
cakompakk (hsz) 
cakpakk (fn) 
cakpakk (hsz) 
cal 
Calabria (tnév) 



Calais (tnév) 
Calaisi-szoros (tnév) 
Calderón 
Calepinus (tnév) 
Calgary (tnév) 
Caligula (tnév) 
Caligula-szerű (Caligula|-szerű) 
call-girl (fn) 
calvados (fn) 
Calvin, Melvin Calvin (tnév) 
calypso (fn) 
Calypso (tnév) 
Cambridge (fn) 
camembert (fn) 
camera obscura 
cammog (ige) 
Camp David (tnév) 
Camp David-i egyezmény (szk) 
Campania (tnév) 
campanile 
Campari (tnév) 
camping (fn) 
Camus (fn) 
Canaveral-fok 
Canberra (tnév) 
canga 
cankó (fn) 
cannabis (fn) 
Cannes (fn) 
cannes-i filmfesztivál 
Canon (tnév) 
Canossa (tnév) 
Canossa-járás (fn) 
Canossát jár 
Cantata profana 
Canterbury (tnév) 
Canterbury mesék (szk) 
canterburyi érsek (szk) 
Caola arckrém 
Caola szappan 
cáp 
cápa (fn) 
cápavadászat (cápa|vadászat) 
Čapek (tnév) 
capistráng (fn) 
Capitolium (tnév) 
caplat (ige) 
caplizik (ige) 
capoeira (fn) 
Capote, Truman trúmen Capote (tnév) 
Capri (tnév) 
Capri sziget (Capri szigete, szk) 
capriccio (fn) 
capueira (fn) 
cár (fn) 
Caracas (tnév) 
Caraffa 



carbonari (fn) 
Cardiff (tnév) 
Carducci 
Carducci-szerű (Carducci|-szerű) 
cárevics (fn) 
cári (mn) 
caries (fn) 
cárizmus (fn) 
Carmen (tnév) 
Carmina Burana 
Carnap, Rudolf Carnap (tnév) 
cárné (fn) 
Carnegie Hall 
cárnő (fn, cár|nő) 
carpe diem (szk) 
Carrara (tnév) 
carrarai márvány (carrarai márvány szobor) 
cárság (fn) 
Carszkoje Szelo 
Caruso 
Casablanca (tnév) 
Casals 
Casanova (tnév) 
Cascade-hegység (tnév) 
casco (fn) 
casco biztosítás 
cascodíj 
cash and carry 
cash flow (szk) 
cash flow-terv (szk) 
Castries (tnév) 
Castro (Fidel Castro, tnév) 
casus belli 
Cataflam (tnév) 
Cataflam drazsé (szk) 
Çatal Hüyük (tnév) 
catalaunumi csata 
catalepsia (fn) 
categoricus imperativus 
Catilina 
Cato (tnév) 
catói jellem (szk) 
Catullus (tnév) 
causa bibendi 
cave canem 
Cavendish (tnév) 
Cavour 
Cayenne (tnév) 
Cayenne-bors (fn, Cayenne|-bors) 
C-be jár 
CB-rádió (CB|-rádió) 
cca. (röv) 
cd (cédé, fn) 
cd (röv) 
CD (szn) 
CD lemez (szk) 
CD-felvétel (fn) 



CD-lejátszó (cédélejátszó, fn) 
CD-meghajtó (fn) 
CD-melléklet (fn) 
CD-olvasó (cédéolvasó) 
CD-ROM (fn) 
CD-ROM-meghajtó (fn) 
CD-ről futtatható 
CDS-felár 
CD-tár 
C-dúr (fn) 
C-dúr skála (szk) 
C-dúr szimfónia (szk) 
C-dúr szonáta 
cd-val 
cé (fn) 
Ceauşescu, Nicolae nikoláje Ceauşescu (tnév) 
cecelégy (fn, cece|légy) 
cech (fn) 
Cecil (tnév) 
Cecília (tnév) 
cécó (fn) 
céda (fn) 
céda (mn) 
cédé (fn) 
cédé lemez (szk) 
cédéfelvétel (fn, cédé|felvétel) 
cédégyártás (fn, cédé|gyártás) 
cédéíró (fn, cédé|író) 
cédélejátszó (fn, cédé|lejátszó) 
cédémeghajtó (fn, cédé|meghajtó) 
cédémelléklet (fn, cédé|melléklet) 
cédéminőségű (fn, cédé|minőségű) 
cédéolvasó (fn, cédé|olvasó) 
cédéújraíró (fn, cédé|újraíró) 
cédrus (fn) 
cédruserdő (fn, cédrus|erdő) 
cédrusfa (fn, cédrus|fa) 
cédrusfa oszlop 
cédula (fn) 
cédulaház (fn, cédula|ház) 
cédulakatalógus (fn, cédula|katalógus) 
cédularendezés (cédula|rendezés) 
cédulás (mn) 
cédulásdoboz (fn) 
céduláz (ige) 
cédulka (fn) 
cefet (mn) 
cefre (fn) 
cefregyűjtő hordó 
cefréz (ige) 
cefrézés (fn) 
cég (fn) 
cégaláírás (cég|aláírás) 
cégalapítás (fn, cég|alapítás) 
cégautó (fn, cég|autó) 
cégbejegyzés (fn, cég|bejegyzés) 
cégbélyegző (fn, cég|bélyegző) 



cégbíráskodás (cég|bíráskodás) 
cégbíró (fn, cég|bíró) 
cégbíró (foly mn in, cég|bíró) 
cégbíróság (fn, cég|bíróság) 
cégbírósági (mn) 
cégbírósági bejegyzés (szk) 
cégcsoport (fn, cég|csoport) 
cége 
cégeljárás (fn, cég|eljárás) 
cégembléma (cég|embléma) 
cégér (fn) 
cégéres (mn) 
cégéres gazember 
céges (mn) 
céges feladat 
céges felhasználó 
céges rendszergazda 
cégirat (fn, cég|irat) 
cégjegyzék (fn, cég|jegyzék) 
cégjegyzés (fn, cég|jegyzés) 
cégjel (cég|jel) 
cégjelzés (fn, cég|jelzés) 
cégjelzéses (mn) 
cégjelzéses boríték 
cégjog (fn, cég|jog) 
Cegléd (tnév) 
ceglédi (mn) 
Ceglédi kistérség (szk) 
cégnév (fn, cég|név) 
cégnyilvántartás (fn, cég|nyilvántartás) 
cégreklám (cég|reklám) 
cégszerű (mn) 
cégszerű aláírás 
cégtábla (fn, cég|tábla) 
cégtárs (fn, cég|társ) 
cégtörvény (fn, cég|törvény) 
cégtulajdonos (fn, cég|tulajdonos) 
cégtulajdonos (mn, cég|tulajdonos) 
cégvezetés (fn, cég|vezetés) 
cégvezető (fn, cég|vezető) 
cégvezető (foly mn in, cég|vezető) 
céh (fn) 
céhbeli (mn) 
céhen kívüli 
céhenkívüliség (fn) 
céhgyűlés (céh|gyűlés) 
céhkancsó (céh|kancsó) 
céhláda (fn, céh|láda) 
céhlevél (fn, céh|levél) 
céhmester (fn, céh|mester) 
céhműhely (fn, céh|műhely) 
céhrendszer (fn, céh|rendszer) 
céhszervezet (fn, céh|szervezet) 
céhtag (fn, céh|tag) 
cekaszhuzal (fn) 
cekker (fn) 
cékla (fn) 



céklarépa (fn, cékla|répa) 
céklasaláta (fn, cékla|saláta) 
céklavörös (mn) 
cél (fn) 
cél felé 
cél nélküli 
célállomás (fn, cél|állomás) 
célba 
célba dobás (szk) 
célba ér 
célba lő 
célba talál 
célba vesz 
célba vett tárgy 
célba vevés (szk) 
célbavétel (fn) 
célbetét (cél|betét) 
célbíró (cél|bíró) 
célbombázás (cél|bombázás) 
célcsoport (fn, cél|csoport) 
céldátum (fn, cél|dátum) 
Celebesz (tnév) 
celebrál (ige) 
celebritás (fn) 
celecula 
célegyenes (fn, cél|egyenes) 
célelőirányzat (fn, cél|előirányzat) 
Celeron (tnév) 
céleszköz 
Celesztin (tnév) 
célfeladat (fn, cél|feladat) 
célforgalmi (mn) 
célforgalom (fn, cél|forgalom) 
célfotó (fn, cél|fotó) 
célfuvar (fn, cél|fuvar) 
célfüggvény (fn, cél|függvény) 
célgazdaság (fn, cél|gazdaság) 
célgép (fn, cél|gép) 
célgömb (fn, cél|gömb) 
célhardver 
célhatározó (fn, cél|határozó) 
célhatározói mellékmondat (szk) 
célhitel (fn, cél|hitel) 
célimitátor (fn, cél|imitátor) 
célirányos (mn) 
célirányos használat 
céljatévesztett (mn) 
céljellegű (mn) 
céljelző zászló 
célkereső rakétalövedék 
célkereszt (fn, cél|kereszt) 
célkeret (fn, cél|keret) 
célkitűzés (fn, cél|kitűzés) 
célközel (fn) 
célközelben 
célközönség (fn, cél|közönség) 
cella (fn) 



cellainformáció 
cellás (mn) 
Celldömölk (tnév) 
Celldömölki kistérség (szk) 
celli búcsú 
cellobióz (fn) 
cellofán (fn) 
céllövés (fn, cél|lövés) 
céllövészet (fn, cél|lövészet) 
céllövő (fn) 
céllövő bódé 
céllövő pisztoly 
céllövőbajnokság (céllövő|bajnokság) 
céllövölde (fn, cél|lövölde) 
celluláris (mn) 
celluloid (fn) 
celluloidfilm (celluloid|film) 
celluloidgomb (celluloid|gomb) 
celluloidhulladék (celluloid|hulladék) 
celluloidjáték (celluloid|játék) 
celluloidlap (celluloid|lap) 
celluloidvonalzó (celluloid|vonalzó) 
cellulóz (fn) 
cellulóz műszál 
cellulóz-acetát (cellulóz|-acetát) 
cellulóz-dinitrát (cellulóz|-dinitrát) 
cellulózfehérítés (fn, cellulóz|fehérítés) 
cellulózgyártás (fn, cellulóz|gyártás) 
cellulóztartalmú (mn, cellulóz|tartalmú) 
cellux (fn) 
célmappa 
célműszer (fn, cél|műszer) 
célnak megfelelő (szk) 
célnyelv (fn, cél|nyelv) 
celofán (fn) 
celofáncsomagolás (celofán|csomagolás) 
celofáncsomagolású (celofán|csomagolású) 
celofánzacskó (fn, celofán|zacskó) 
célokmány (fn, cél|okmány) 
célország 
céloz (ige) 
célozgat (ige) 
celőke 
célpisztoly (cél|pisztoly) 
célpisztolylövés (cél|pisztolylövés) 
célpont (fn, cél|pont) 
célprémium (fn, cél|prémium) 
célprémium-kifizetés 
célprogram (fn, cél|program) 
célra 
célra tart 
célra tartás 
célra tör 
célra vezet (szk) 
célratörés (fn, célra|törés) 
célratörő (mn) 
célravezető (mn) 



célrészjegy (fn) 
Celsius (tnév) 
Celsius-fok 
célszalag (fn, cél|szalag) 
célszámítógép (fn, cél|számítógép) 
célszemély (fn, cél|személy) 
célszerű (mn) 
célszerűen (hsz) 
célszerűség (fn, cél|szerűség) 
célszerűségi (mn) 
célszerűsít (ige) 
célszerűtlen (mn) 
célszoftver 
célt ér 
célt téveszt 
céltábla (fn, cél|tábla) 
céltalan (hsz) 
céltalan (mn) 
céltalanul (hsz) 
céltámogatás (fn, cél|támogatás) 
céltámogatási (mn) 
céltárgy (fn, cél|tárgy) 
céltartalék (fn, cél|tartalék) 
céltartalék-állomány (fn, céltartalék|állomány) 
céltartalék-képzés (fn, céltartalék|képzés) 
célterület (fn, cél|terület) 
céltévesztés (fn, cél|tévesztés) 
céltudatos (mn) 
céltudatos cselekvés 
céltudatosan (hsz) 
célú (mn) 
célul tűz ki 
célvezérelt (bef mn in, cél|vezérelt) 
célvezérelt folyamat (szk) 
célvizsgálat (fn, cél|vizsgálat) 
célvonal (fn, cél|vonal) 
célvonat (cél|vonat) 
célzás (fn) 
célzat (fn) 
célzatos (mn) 
célzatú (mn) 
célzókészülék (fn) 
célzottan (hsz) 
célzóvíz (fn) 
célzsák (cél|zsák) 
cemende (fn) 
cement (fn) 
cement burkolóelem (szk) 
cement burkolólap 
cement fedőlap 
cementáció (fn) 
cementadagolás (cement|adagolás) 
cementál (ige) 
cementalapzat (cement|alapzat) 
cementálás 
cementálóberendezés 
cementárugyár (cementáru|gyár) 



cementbeton (cement|beton) 
cementblokk (cement|blokk) 
cementburkolat (fn, cement|burkolat) 
cementcső (fn, cement|cső) 
cementel (ige) 
cementez (ige) 
cementezőmunkás 
cementgyár (fn, cement|gyár) 
cementgyártás (fn, cement|gyártás) 
cementhabarcs (fn, cement|habarcs) 
cementiszap (cement|iszap) 
cementit 
cementjárda (fn, cement|járda) 
cementkeverés (cement|keverés) 
cementlap (fn, cement|lap) 
cement-makadám burkolat 
cementmű (fn, cement|mű) 
cementréteg (fn, cement|réteg) 
cementtartalmú 
cementtej (cement|tej) 
cementvakolás (cement|vakolás) 
cementvakolású 
cementvakolat (fn, cement|vakolat) 
cementzsák (fn, cement|zsák) 
cenk (fn) 
cent (fn) 
centenáris (mn) 
centenáris kiállítás 
centenárium (fn) 
centenáriumi (mn) 
centenáriumi rendezvénysorozat 
centenáriumi ünnepség 
center (fn) 
centercsatár (center|csatár) 
centerez (ige) 
centerhalf (fn) 
centerpálya (fn, center|pálya) 
centes (mn) 
centi (fn) 
centi (mn) 
centi- 
centiliter (fn, centi|liter) 
centiliter beosztású (szk) 
centime (fn) 
centiméter (fn, centi|méter) 
centiméter beosztású 
centiméter-beosztás (fn, centiméter|beosztás) 
centiméteres (mn) 
centiméternyi (mn) 
centiméterszalag (fn, centiméter|szalag) 
centis (fn) 
centis (mn) 
centiz (ige) 
centrálé (fn) 
centrális (mn) 
centrális erőtér koncepciója 
centrális fekvésű 



centrális hasonlóság (szk) 
centrális helyzetű (szk) 
centralista (mn) 
centralista törekvések 
centralisztikus (mn) 
centralizáció (fn) 
centralizál (ige) 
centralizált (bef mn in) 
centralizmus (fn) 
centrált (bef mn in) 
centrálzár (fn) 
centrifuga (fn) 
centrifugál (ige) 
centrifugálás (fn) 
centrifugális (mn) 
centrifugális erő 
centrifugális mozgás 
centrifugálkompresszor (fn) 
centrifugaszerelő (centrifuga|szerelő) 
centripetális (mn) 
centripetális erő 
centripetális gyorsulás (szk) 
centríroz (ige) 
centrírozás (fn) 
centrírozó (fn) 
centrírozó (mn) 
centrírozógép 
centríroztat 
centrista (fn) 
centrista (mn) 
centrista politikus (szk) 
centrizmus (fn) 
centrum (fn) 
CENTRUM RT 
centrumpárt (fn, centrum|párt) 
centrumpárti 
centrumszavazó 
centrumtelepülés 
cenzor (fn) 
cenzúra (fn) 
cenzúrabizottság (fn, cenzúra|bizottság) 
cenzurális (mn) 
cenzúráz (ige) 
cenzus (fn) 
cepekedik (ige) 
cepel (ige) 
cepelin 
cerberus (fn) 
Cerberus (tnév) 
cereália (fn) 
cerebrális (mn) 
ceremónia (fn) 
ceremoniális (mn) 
ceremóniamester (fn, ceremónia|mester) 
ceremóniáz (ceremóniázik, ige) 
ceremóniázik (ige) 
ceritföld 



cérium (fn) 
cerka (fn) 
cerkóf (fn) 
cerkófmajom (fn, cerkóf|majom) 
cérna (fn) 
cérnacsipke (cérna|csipke) 
cérnafonó gép (szk) 
cérnafűzött könyv (szk) 
cérnagiliszta (cérna|giliszta) 
cérnagomb (fn, cérna|gomb) 
cérnagombolyag (fn, cérna|gombolyag) 
cérnagombolyító gép 
cérnaguriga (cérna|guriga) 
cérnagyár (fn, cérna|gyár) 
cérnahang (fn, cérna|hang) 
cérnahangú (mn, cérna|hangú) 
cérnakesztyű (fn, cérna|kesztyű) 
cérnametélt (bef mn in, cérna|metélt) 
cérnaorsó (fn, cérna|orsó) 
cérnapuplin (cérna|puplin) 
cérnaszál (fn, cérna|szál) 
cérnatartó (cérna|tartó) 
cérnavékony (mn, cérna|vékony) 
cérnavékony hang (szk) 
cérnáz (ige) 
cérnázó (foly mn in) 
cérnázógép (cérnázó|gép) 
cerusszit 
ceruza (fn) 
ceruzabél (fn, ceruza|bél) 
ceruzaelem (fn, ceruza|elem) 
ceruzahegy (fn, ceruza|hegy) 
ceruzahegyező (fn, ceruza|hegyező) 
ceruzahosszabbító 
ceruzajegyzet (ceruza|jegyzet) 
ceruzarajz (fn, ceruza|rajz) 
ceruzavédő (ceruza|védő) 
ceruzavonás (fn, ceruza|vonás) 
Cervantes (tnév) 
České Budějovice (tnév) 
c'est la vie (szk) 
cet (fn) 
cetánszám (fn) 
ceterum censeo 
cetfaggyú (cet|faggyú) 
cetfélék 
cethal (fn, cet|hal) 
Cetinje 
cetli (fn) 
cett 
cétus 
cetvadász (cet|vadász) 
cetvadászat (cet|vadászat) 
cetvadászhajó 
CEU (röv) 
Ceylon (tnév) 
Cézanne (fn) 



Cézanne-festmény (fn, Cézanne|-festmény) 
Cézár (fn) 
cézári gőg 
cezarománia (fn) 
cezaromániás (mn) 
cezaropapizmus (fn) 
cézium (fn) 
cezúra (fn) 
Cf (röv) 
cg (röv) 
cg-mal 
CGS-rendszer 
ch 
ch kezdetű szó 
Chagall (fn) 
Chagall-kép (fn, Chagall|-kép) 
Challanger űrrepülőgép (szk) 
Challenger (fn) 
Chamberlain (tnév) 
Chamonix (tnév) 
champagne (fn) 
Champagne (tnév) 
Champollion (tnév) 
Champs-Élysées (fn) 
Chanel-kosztüm (Chanel|-kosztüm) 
Chanel-ruha 
changeant 
chanson de geste (szk) 
chanti (fn) 
Chaplin (fn) 
Chardin (tnév) 
chardonnay (fn) 
charity shop 
charleston (fn) 
Charleston 
charme (fn) 
charme-os (mn) 
charmeur (fn) 
charta (fn) 
charter (fn) 
charterjárat (fn, charter|járat) 
charter-légitársaság 
chartista (mn) 
chartista mozgalom (szk) 
chartizmus (fn) 
Chartres (tnév) 
chartreuse 
chata 
Chateaubriand 
chatel (ige) 
Chaucer (tnév) 
cherry brandy 
Chesterfield (tnév) 
Chevalier 
Chevrolet (tnév) 
chianti (fn) 
Chianti 



chiaroscuro (fn) 
chiazmus (fn) 
Chicago (tnév) 
chicagói (mn) 
chiclet 
chihuahua (fn) 
Chile (tnév) 
chilei (mn) 
Chilei Köztársaság (szk) 
chili (fn) 
Chimborazo 
chip (fn) 
Chippendale (fn) 
chips (fn) 
Chomsky (tnév) 
Chopin (fn) 
Chopin-etűd (fn, Chopin|-etűd) 
Chopin-keringő (fn, Chopin|-keringő) 
Chopin-prelűd (fn, Chopin|-prelűd) 
Chopin-zongoraballada (fn, Chopin|-zongora|ballada) 
chorijambus 
chripka 
c-húr 
Churchill (fn) 
ch-val írjuk 
CIA (röv) 
ciabatta (fn) 
cián (fn) 
ciángáz (fn, cián|gáz) 
ciángőz (cián|gőz) 
cián-hidrogén (cián|-hidrogén) 
cianidin (fn) 
ciánkáli (fn, cián|káli) 
ciánkatasztrófa (fn, cián|katasztrófa) 
ciánkék (fn) 
ciánkék (mn) 
ciánmérgezés (fn, cián|mérgezés) 
ciános (mn) 
cianotikus (mn) 
ciánoz (ige) 
cianózis (fn) 
ciánsav (cián|sav) 
ciánszennyezés (fn) 
ciánszennyeződés (fn, cián|szennyeződés) 
cibak (fn) 
cibál (ige) 
cibere (fn) 
cibereleves (mn, cibere|leves) 
cibetmacska (fn) 
cic 
cica (fn) 
cicababa (fn, cica|baba) 
cicajáték (cica|játék) 
cicamaca (fn, cica|maca) 
cicamica (fn) 
cicamosdás (fn, cica|mosdás) 
cicáz (cicázik, ige) 



cicázik (ige) 
cicerél (ige) 
ciceréz (ige) 
Cicero (tnév) 
ciceró (fn) 
ciceró betűs 
cicerói körmondat 
cicerone (fn) 
cicesz (fn) 
cicfarkkóró (fn) 
cicfarok (fn) 
cici (fn) 
cicic 
cicifix 
ciciz (ige) 
cicka (fn) 
cickafark (fn) 
cickafarktea (fn, cickafark|tea) 
cickány (fn) 
cickóró (fn) 
cicoma (fn) 
cicomás (mn) 
cicomáz (ige) 
cicus (fn) 
cicuska (fn) 
Cid 
cidri (fn) 
cidriz (ige) 
cidrizik (ige) 
cifra (mn) 
cifra gúnya (szk) 
cifra nyomorúság 
cifra ruha 
cifra ruhájú 
cifra viselet (szk) 
cifrálkodik (ige) 
cifraság (fn) 
cifraszűr (fn) 
cifraszűrös (fn) 
cifraszűrös (mn) 
cifráz (ige) 
cifrázat (fn) 
cifrázat (ige) 
cigája (fn) 
cigája juh (szk) 
cigány (mn) 
cigány asszony 
cigány cigányok 
cigány család 
cigány ember (szk) 
cigány férfi 
cigány gyerek 
cigány lány 
cigány legény 
cigány nő 
cigány nyelv 
cigány önkormányzat (szk) 



cigány származású (szk) 
cigány tanuló 
cigány vajda (szk) 
cigány zene (szk) 
cigány zenekar (szk) 
cigány zenész (szk) 
cigányalma (fn) 
cigányasszony (fn) 
cigánybanda (fn) 
cigánybarna (mn) 
cigánybúza (fn) 
cigányélet (fn, cigány|élet) 
cigányellenes (mn) 
cigánygyerek (fn) 
cigányhal (fn) 
Cigány-hegy 
cigánykaraván (fn) 
cigányképű (mn) 
cigánykérdés (fn) 
cigánykerék (fn) 
cigánykereket hány 
cigánykodik (ige) 
cigánylány (fn) 
cigánymeggy (fn) 
cigánynóta (fn) 
cigányos (mn) 
cigányozás 
cigányozik (ige) 
cigánypecsenye (fn) 
cigánypecsenye-illat 
cigányprímás (fn) 
cigánypurdé (fn, cigány|purdé) 
cigányputri (fn) 
cigányrajkó (fn, cigány|rajkó) 
cigányság (fn) 
cigányskála 
cigánysor (fn) 
cigányszeg 
cigányutcára 
cigányútra (fn) 
cigányútra megy 
cigányzab (fn) 
cigányzene (fn) 
cigányzenekar (fn, cigány|zenekar) 
cigányzenész (fn, cigány|zenész) 
cigaretta (fn) 
cigarettacsikk (fn, cigaretta|csikk) 
cigarettacsutka (fn, cigaretta|csutka) 
cigarettadohány (fn, cigaretta|dohány) 
cigarettafüst (fn, cigaretta|füst) 
cigarettagyár (fn, cigaretta|gyár) 
cigarettagyártó (fn, cigaretta|gyártó) 
cigarettahamu (fn, cigaretta|hamu) 
cigarettahüvely (fn, cigaretta|hüvely) 
cigarettapapír (fn, cigaretta|papír) 
cigarettás (mn) 
cigarettásdoboz (fn) 



cigarettásdoboz (ige) 
cigarettaszipka (fn, cigaretta|szipka) 
cigarettaszünet (fn, cigaretta|szünet) 
cigarettatárca (fn, cigaretta|tárca) 
cigarettatöltő (cigaretta|töltő) 
cigarettavég (fn, cigaretta|vég) 
cigarettázik (ige) 
cigi (fn) 
cigiz (ige) 
cigizik (ige) 
cígöl 
ciha (fn) 
cihelődik (ige) 
ciher 
ciheres 
cika (fn) 
cikákol (ige) 
cikázik (ige) 
cikcakk (fn) 
cikcakkolló (fn, cikcakk|olló) 
cikcakkos (mn) 
cikcakköltés (cikcakk|öltés) 
ciki (mn) 
cikis ügy 
cikiz (ige) 
cikk (fn) 
cikkekre vág (szk) 
cikkely (fn) 
cikkelyez (ige) 
cikkezik (ige) 
cikkgyűjtemény (fn, cikk|gyűjtemény) 
cikkíró (fn, cikk|író) 
cikkíró (foly mn in, cikk|író) 
cikk-kivonat (cikk|-kivonat) 
cikk-korrektúra (fn, cikk|korrektúra) 
cikklista (cikk|lista) 
cikksorozat (fn, cikk|sorozat) 
cikkválaszték (cikk|választék) 
ciklámen (fn) 
ciklikus (mn) 
ciklikus lépések 
ciklikus mű (szk) 
ciklikus versláb (szk) 
ciklizálás 
ciklo- 
cikloalkán (fn, ciklo|alkán) 
cikloalkén (fn, ciklo|alkén) 
ciklodextrin (fn, ciklo|dextrin) 
ciklohexán (fn, ciklo|hexán) 
cikloid (mn) 
ciklometrikus függvény 
ciklon (fn) 
ciklontölcsér (ciklon|tölcsér) 
ciklontüzelés (ciklon|tüzelés) 
cikloolefin (fn, ciklo|olefin) 
ciklopsz (fn) 
ciklopszfal (fn, ciklopsz|fal) 



ciklopszi erejű 
ciklotron (fn) 
ciklus (fn) 
ciklusos (mn) 
ciklusos vegyületek 
ciklusváltás (fn, ciklus|váltás) 
ciklusváltozás (ciklus|változás) 
ciklusszabályozás (ciklus|szabályozás) 
ciklusszerkezet (fn, ciklus|szerkezet) 
cikória (fn) 
cikóriagyökér (cikória|gyökér) 
cikóriakávé (fn, cikória|kávé) 
cikória-pótkávé (fn, cikória|-pótkávé) 
cikóriasaláta (cikória|saláta) 
cikóriasav (cikória|sav) 
cikornya (fn) 
cikornyás (mn) 
cikornyás írású 
cikornyátlan (mn) 
cikornyátlan stílusú 
cikornyáz (ige) 
cikszár 
cilicium (fn) 
cilícium (fn) 
cilinder (fn) 
cilinderes (mn) 
cilinderkalap (fn, cilinder|kalap) 
cilinderóra (cilinder|óra) 
cilinderüveg (cilinder|üveg) 
cilinderzár (cilinder|zár) 
cilinderzárbetét 
Cillei (tnév) 
cím (fn) 
cím- és lakásjegyzék 
cím nélküli 
cím szerinti 
címadás (fn, cím|adás) 
címadatbázis 
címadó (fn, cím|adó) 
címadományozás (fn, cím|adományozás) 
cimbalmos (fn) 
cimbalmos (mn) 
cimbalmoz (cimbalmozik, ige) 
cimbalmozik (ige) 
cimbalom (fn) 
cimbalomhúr (fn, cimbalom|húr) 
cimbalomkotta (fn, cimbalom|kotta) 
cimbalomművész (cimbalom|művész) 
cimbalomverő (fn, cimbalom|verő) 
címbetű (fn, cím|betű) 
címbitorlás (cím|bitorlás) 
címblokk 
cimbora (fn) 
cimborál (ige) 
cimboraság (fn) 
cimboráskodik (ige) 
címbusz (fn, cím|busz) 



címer (fn) 
címerállat (fn, címer|állat) 
címerdísz (címer|dísz) 
címeres (mn) 
címeres gazember 
címeres ökör 
címerfestő (fn, címer|festő) 
címerkép (fn, címer|kép) 
címerleírás (címer|leírás) 
címerpajzs (fn, címer|pajzs) 
címerrajz (címer|rajz) 
címertan (fn, címer|tan) 
cimet 
címez (ige) 
címfelirat (fn, cím|felirat) 
címfelvétel (cím|felvétel) 
címfestő (fn, cím|festő) 
címfestő (foly mn in, cím|festő) 
címirat (cím|irat) 
címíró gép 
címjegyzék (fn, cím|jegyzék) 
címke (fn) 
címkefelhő (fn, címke|felhő) 
címkép (fn, cím|kép) 
címkereskedő 
címkés (fn, cím|kés) 
címkés (mn, cím|kés) 
címkéz (ige, cím|kéz) 
címkézés (fn) 
címkézési funkció 
címkórság (fn, cím|kórság) 
címlap (fn, cím|lap) 
címlapfotó 
cimlapkép (fn, cimlap|kép) 
címlaplayout 
címlapsztár (fn, címlap|sztár) 
címlapsztori 
címleírás (fn, cím|leírás) 
címlet (fn) 
címletérték (fn, címlet|érték) 
címletű (mn) 
címlista (fn, cím|lista) 
címmérkőzés (fn, cím|mérkőzés) 
címnegyed (fn, cím|negyed) 
címnyilvántartó (cím|nyilvántartó) 
címnyomó (cím|nyomó) 
címoldal (fn, cím|oldal) 
címosztály (fn, cím|osztály) 
cimpa (fn) 
címszalag (fn, cím|szalag) 
címszavak 
címszerep (fn, cím|szerep) 
címszereplő (fn, cím|szereplő) 
címszó (fn, cím|szó) 
címszó alatt 
címszójegyzék (fn, cím|szójegyzék) 
címtábla (fn, cím|tábla) 



címtár (fn, cím|tár) 
címtárszolgáltatás (fn, cím|tár|szolgáltatás) 
címtár-szolgáltatási (mn, cím|tár|szolgáltatási) 
címtartomány (fn, cím|tartomány) 
című (mn) 
címváltozás (fn, cím|változás) 
címvédő (fn, cím|védő) 
címvédő (foly mn in, cím|védő) 
címzés (fn) 
címzésben 
címzetes (mn) 
címzetes államtitkár (szk) 
címzetes egyetemi tanár (szk) 
címzett (bef mn in) 
címzett (fn) 
címzett e-mail címe 
cin (fn) 
cin evőkanál (szk) 
cin ivópohár 
cinbádog (cin|bádog) 
cincál (ige) 
cincár (fn) 
cincér (fn) 
Cincinnati (tnév) 
cincog (ige) 
cincogtat (ige) 
cincor (fn) 
cinedény (cin|edény) 
cinege (fn) 
cinegefűz (cinege|fűz) 
cinegelábú (cinege|lábú) 
cinéma vérité (szk) 
cinerária (fn) 
cinez (ige) 
cinezett huzal 
cingár (mn) 
cingulum (cingulus, fn) 
cingulus (fn) 
cini-cini (msz) 
cinikus (fn) 
cinikus (mn) 
cinikusan (hsz) 
cinizmus (fn) 
cink (fn) 
cinkanál (fn, cin|kanál) 
cinkanna (cin|kanna) 
cinkatom (fn, cink|atom) 
cinkbádog (cink|bádog) 
cink-bromid (fn, cink|-bromid) 
cinke (fn) 
cinkel (ige) 
cinkelektrolízis (cink|elektrolízis) 
cinkelt kártyákkal játszik 
cinkelt kártyalap 
cinkérc (fn, cink|érc) 
cinkércesedés (fn, cink|ércesedés) 
cinkez (ige) 



cinkfehér (fn, cink|fehér) 
cinkfehér (mn, cink|fehér) 
cinkkenőcs (cink|kenőcs) 
cinkkenőcsös tégely 
cink-klorid (fn, cink|-klorid) 
cinklemez (fn, cink|lemez) 
cinkográfia (fn) 
cinkográfus (fn) 
cinkos (fn) 
cinkos (mn) 
cinkosság (fn) 
cinkostárs (fn) 
cink-oxid (cink|-oxid) 
cinkpát (cink|pát) 
cinkpor (cink|por) 
cinksó 
cink-szulfát 
cinktartalmú (mn) 
cinküveg 
cinnabarit 
cinnia (fn) 
cinóber (fn) 
cinóberpiros (mn, cinóber|piros) 
cinóberszínű (cinóber|színű) 
cinóbervörös (mn, cinóber|vörös) 
cinquecento (fn) 
cintányér (fn, cin|tányér) 
cintányéroz (ige) 
cintartalmú 
cinterem (fn, cin|terem) 
Cintia (tnév) 
Cinzano (tnév) 
Ciolkovszkij (tnév) 
cionista (mn) 
cionista mozgalom 
cionizmus (fn) 
cipekedik (ige) 
cipel (ige) 
cipellő (fn) 
cipész (fn) 
cipészár (fn, cipész|ár) 
cipészet (fn) 
cipészfelszerelés (cipész|felszerelés) 
cipészinas korában (szk) 
cipészipari tanuló 
cipészkalapács (cipész|kalapács) 
cipészkés (cipész|kés) 
cipészmell (cipész|mell) 
cipészmester (fn, cipész|mester) 
cipészmesterség (cipész|mesterség) 
cipészműhely (fn, cipész|műhely) 
cipészműhely cipészszövetkezet 
cipészsegéd (fn, cipész|segéd) 
cipészszeg (cipész|szeg) 
cipészszerszám (cipész|szerszám) 
cipészszövetkezet (fn, cipész|szövetkezet) 
cipó (fn) 



cipő (fn) 
cipőáruház (cipő|áruház) 
cipőbolt (fn, cipő|bolt) 
cipőcsat (fn, cipő|csat) 
cipőcsináltatás 
cipőegységár (fn, cipő|egységár) 
cipőfelsőrész (fn, cipő|felső|rész) 
cipőfelsőrész-készítő (cipő|felső|rész|-készítő) 
cipőfényesítő kefe 
cipőfűző (fn, cipő|fűző) 
cipőfűző (foly mn in, cipő|fűző) 
cipőgomboló (fn) 
cipőgyár (fn, cipő|gyár) 
cipőgyártás (fn, cipő|gyártás) 
cipőhúzó (fn, cipő|húzó) 
cipőhúzó kanál 
cipőipar (fn, cipő|ipar) 
cipőjavító műhely 
cipőkanál (fn, cipő|kanál) 
cipőkefe (fn, cipő|kefe) 
cipőkenőcs (fn, cipő|kenőcs) 
cipőkereskedő (fn, cipő|kereskedő) 
cipőkészítő üzem 
cipőkrém (fn, cipő|krém) 
cipőkülönlegesség (cipő|különlegesség) 
cipőméret (fn, cipő|méret) 
cipőorrvas 
cipőpaszta (fn, cipő|paszta) 
cipős (mn) 
cipősarok (fn, cipő|sarok) 
cipősszekrény 
cipőtalp (fn, cipő|talp) 
cipőtalpalás (fn, cipő|talpalás) 
cipőtalpbetét (cipő|talpbetét) 
cipőtisztító (fn, cipő|tisztító) 
cipőtisztító (foly mn in, cipő|tisztító) 
cipőtisztító szerek 
cipőzsinór (fn, cipő|zsinór) 
ciprióta (fn) 
ciprus (fn) 
Ciprus (tnév) 
cipruság (fn, ciprus|ág) 
cipruserdő (fn, ciprus|erdő) 
ciprusfa (fn, ciprus|fa) 
ciprusi (mn) 
ciprusi bor 
Ciprusi Köztársaság (tnév) 
cipruslomb (fn, ciprus|lomb) 
cipszer (fn) 
cipszer (mn) 
cipszer származású 
cipzár (fn) 
cipzáras ~ cipzáros (mn) 
cipzáras kabát (szk) 
ciráda (fn) 
cirádás (mn) 
cirbolya (fn) 



cirbolyafenyő (fn, cirbolya|fenyő) 
circulus vitiosus 
Circus Maximus (tnév) 
cirfandli (fn) 
Cirill (fn) 
cirill (mn) 
cirill ábécé 
cirill ábécéjű nyelvek 
cirill betű 
cirill betűs 
cirill betűs írás 
cirillika (fn) 
ciripel (cirpel, ige) 
cirka (hsz) 
cirkál (ige) 
cirkalmaz (ige) 
cirkáló (fn) 
cirkáló (foly mn in) 
cirkáló gyorsnaszád 
cirkalom (fn) 
cirkálórakéta (fn, cirkáló|rakéta) 
cirkli (fn) 
cirkó (fn) 
cirkogejzír (fn) 
cirkonföld (fn) 
cirkónium (fn) 
cirkónium-oxid (fn, cirkónium|-oxid) 
cirkuláció (fn) 
cirkulál (ige) 
cirkulálás (fn) 
cirkuláltatás (fn) 
cirkuláris (fn) 
cirkuláris (mn) 
cirkumpoláris (mn) 
cirkusz (fn) 
cirkuszi (mn) 
cirkuszi bohóc 
cirkuszi mutatvány 
cirkuszigazgató (fn, cirkusz|igazgató) 
cirkuszigazgató (foly mn in, cirkusz|igazgató) 
cirkuszol 
cirkuszozik (ige) 
cirmos (mn) 
cirmos cica 
cirógat (ige) 
cirok (fn) 
cirókál (ige) 
ciróka-maróka (fn) 
ciróka-maróka (msz) 
cirokseprű (fn, cirok|seprű) 
cirpel (ciripel, ige) 
cirrózis (fn) 
cirrusz (fn) 
cirruszfelhő (fn, cirrusz|felhő) 
cisz (fn) 
Cisz-dúr (Cisz|-dúr) 
Ciszjordánia (tnév) 



cisz-moll (cisz|-moll) 
ciszta (fn) 
cisztein (fn) 
ciszter (fn) 
ciszterci (mn) 
ciszterci rend 
ciszterci rendi 
cisztercita (fn) 
cisztercita (mn) 
ciszterna (fn) 
ciszternakocsi (ciszterna|kocsi) 
cisztoszkóp (fn) 
citadella (fn) 
Citadella (tnév) 
citál (ige) 
citatológia (fn) 
citátum (fn) 
citera (fn) 
citerál (ige) 
citerazenekar (fn, citera|zenekar) 
citerázik (ige) 
Citibank (tnév) 
cito- 
citogenetika (fn) 
citogenezis (fn) 
citokémia (fn) 
citokinin (fn, cito|kinin) 
citokróm-C (fn) 
citológia (fn) 
citometria (fn) 
citopatológia (fn) 
citoplazma (fn) 
citoplazmatikus frakció (szk) 
citoszkópia (fn) 
citotoxikus (mn, cito|toxikus) 
citotoxin (fn) 
citoyen 
citózis (fn) 
citrancs (fn) 
citrát (fn) 
citrátciklus (fn, citrát|ciklus) 
citrátkör (fn, citrát|kör) 
Citroën (tnév) 
Citroën autó (szk) 
citrom (fn) 
citromalma (fn, citrom|alma) 
citromcsavaró 
citromfa (fn, citrom|fa) 
citromfacsaró (foly mn in) 
citromfagylalt (citrom|fagylalt) 
citromfű (fn, citrom|fű) 
citromfűlevél (fn, citrom|fű|levél) 
citromfűtea 
citromhéj (fn, citrom|héj) 
citromízű (mn, citrom|ízű) 
citromkarika (fn, citrom|karika) 
citromlé (fn, citrom|lé) 



citromlepke (fn, citrom|lepke) 
citromnyomó (citrom|nyomó) 
citromolaj (fn, citrom|olaj) 
citromos (mn) 
citromos lé 
citromos tea 
citrompótló (fn, citrom|pótló) 
citromreszelék (fn, citrom|reszelék) 
citromsárga (mn, citrom|sárga) 
citromsárga szín 
citromsárga színű 
citromsármány (fn, citrom|sármány) 
citromsav (fn, citrom|sav) 
citromsavciklus (fn, citrom|sav|ciklus) 
citromsav-glikolízis (fn, citrom|sav|-glikolízis) 
citromszelet (fn, citrom|szelet) 
citromszín (fn, citrom|szín) 
citromszínű (mn, citrom|színű) 
citromszörp (citrom|szörp) 
citrusféle 
City (fn) 
civakodás (fn) 
civakodik (ige) 
civil (mn) 
civil autó 
civil élet 
civil kurázsi 
civil ruha 
civil ruhás 
civil ruhás rendőr (szk) 
civil szervezet 
civil szféra 
civil társadalom 
civilizáció (fn) 
civilizációs (mn) 
civilizációs ártalom (szk) 
civilizál (ige) 
civilizálatlan (mn) 
civilizálódik (ige) 
civilizált (bef mn in) 
civilizált (mn) 
civilizátor (fn) 
civilizatorikus (mn) 
civillista (fn) 
civilszervezet (fn) 
cívis (fn) 
cívisváros (fn, cívis|város) 
civódik (ige) 
cizellál (ige) 
cizellált 
C-kulcs 
c-kvark (fn) 
cl (röv) 
clair-obscur 
Clapton (tnév) 
Clark (tnév) 
Claudius (tnév) 



clavichord (fn) 
clearing 
Clemenceau (fn) 
Cleveland (tnév) 
clitoris (fn) 
clown (fn) 
cl-rel 
club (fn) 
Cluny (tnév) 
cm (röv) 
c-moll (fn) 
c-moll szonáta (szk) 
CMOS 
CMOS-elem 
CMOS-hibaüzenet 
CMOS-törlő 
cm-rel 
CNC (röv) 
CNN (röv) 
Co (röv) 
co 
cobák (fn) 
coboly (fn) 
cobolybunda (fn, coboly|bunda) 
cobolyprém (coboly|prém) 
coca (fn) 
Coca-Cola 
Coca-Cola-szerű (Coca-Cola|-szerű) 
coccus 
cochlearis implantátum (szk) 
cockney (fn) 
cockpite 
cocó 
cocobolo 
COCOM (röv) 
COCOM-korlátozás (COCOM|-korlátozás) 
COCOM-lista (fn, COCOM|-lista) 
Cocteau (tnév) 
cogito ergo sum 
coitus (fn) 
coki (msz) 
cókmók (fn) 
col (fn) 
col legno (szk) 
Colbert, Jean-Baptiste Colbert (tnév) 
Coleridge (tnév) 
Colgate (tnév) 
Colgate fogkrém 
Collegium Hungaricum 
Colombo (tnév) 
Colorado (tnév) 
colos (fn) 
colos (mn) 
Colosseum (tnév) 
colstok (fn) 
Columbia (tnév) 
comb (fn) 



combcsont (fn, comb|csont) 
combfej (fn, comb|fej) 
combfeszítő izom (szk) 
combfix (mn) 
combfixes 
combhajlító izom (szk) 
combizom (fn, comb|izom) 
combizomsérülés (fn, comb|izom|sérülés) 
combizomszakadás (fn, comb|izom|szakadás) 
combközép (fn, comb|közép) 
comblövés (fn, comb|lövés) 
combnyak (fn, comb|nyak) 
combnyaktörés (fn) 
combsérülés (fn, comb|sérülés) 
combtő (fn, comb|tő) 
combtörés (fn, comb|törés) 
combvért (fn, comb|vért) 
comeback 
Comédie Française (tnév) 
Comenius (tnév) 
comme il faut 
commedia dell'arte (szk) 
Commodore (tnév) 
Commodore 64 
Commodore számítógép 
Comói-tó 
Comore-szigetek 
compó (fn) 
composit 
computer (fn) 
Comte (tnév) 
comtesse (fn) 
con sordino (szk) 
Conakry 
concertino (fn) 
concerto (fn) 
concerto grosso 
conditio sine qua non 
condollik 
condottiere 
condra (fn) 
coniunctivitis 
coniunctivus (fn) 
Connecticut (fn) 
consilium abeundi 
Constanța (tnév) 
Constantinus (fn) 
continuo (fn) 
conto 
Contra Aquincum (tnév) 
Cook (tnév) 
Cook-szigetek 
cool jazz (szk) 
Cooper (fn) 
Cooptourist 
copákás 
copf (fn) 



copfos (mn) 
copfstílus (copf|stílus) 
copyright (fn) 
Córdoba (tnév) 
Corel (tnév) 
Corelli (tnév) 
córesz (fn) 
Corneille 
coronaria (fn) 
Corot 
corpus delicti 
corpus juris 
corrigenda (fn) 
Cortés (tnév) 
Corvin (tnév) 
Corvin Áruház 
Corvin mozi (szk) 
Corvin negyed (tnév) 
corvina (fn) 
Corvina (tnév) 
Corvina Kiadó 
corvinabeli (corvina|beli) 
cos (röv) 
cosec (röv) 
cosec-sal 
cosinus (fn) 
cos-szal 
Costa Rica 
Costa Rica Köztársaság (tnév) 
cotangens 
Côte d'Azur (tnév) 
couchette 
couleur locale 
coulomb (fn) 
Coulomb (tnév) 
Coulomb-törvény (fn, Coulomb|-törvény) 
country (fn) 
countryénekes (fn) 
countryzene (fn) 
countryzene-rajongó (country|zene|-rajongó) 
Couperin (tnév) 
Courbet 
Cousteau 
Cousteau kapitány (szk) 
Covent Garden 
Coventry (tnév) 
cowboy (fn) 
cowboycsizma (fn, cowboy|csizma) 
cowboyfilm 
cowboykalap (fn) 
cowboyregény 
cöcög (ige) 
cölibátus (fn) 
cölöp (fn) 
cölöpépítmény (fn, cölöp|építmény) 
cölöpfalu (fn, cölöp|falu) 
cölöpház (fn, cölöp|ház) 



cölöphíd (fn, cölöp|híd) 
cölöpöz (ige) 
cölöpsor (fn, cölöp|sor) 
cölöpverés (cölöp|verés) 
cölöpverő (fn, cölöp|verő) 
cölöpverő (foly mn in, cölöp|verő) 
cölöpverő bak 
cönológia (fn) 
cőtus 
cövek (fn) 
cövekel (ige) 
CPU (röv) 
CPU-ban termelődő hő 
CPU-hűtő 
Cr (röv) 
crack (fn) 
credo (fn) 
Cremona 
crescendo (fn) 
Creutzfeldt (tnév) 
Creutzfeldt–Jakob-kór (fn, Creutzfeldt–Jakob|-kór) 
Crna Gora 
Croce 
croissant 
Crô-Magnon (tnév) 
crô-magnoni ember (szk) 
Cromwell (tnév) 
Cronin 
crossbar (fn) 
Croydon 
C-s (mn) 
ct 
ctg-sel 
Cu (röv) 
cubák (fn) 
cuca 
cucál 
cucc (fn) 
cuccol (ige) 
cucilista (fn) 
cucli (fn) 
cuclisüveg (fn) 
cucliz (cuclizik, ige) 
cuclizik (ige) 
cudar (mn) 
cúg (fn) 
cugehőr (fn) 
cúgos (mn) 
cúgos cipő 
cugszfűrer 
Cuha (tnév) 
Cuha patak (szk) 
Cuhai-Bakony-ér 
cujka (fn) 
cuki (fn) 
cuki (mn) 
cukkini (fn) 



cukkol (ige) 
cukor (fn) 
cukor nélküli befőzés 
cukoranyag-forgalom 
cukorárus (cukor|árus) 
cukorbaj (fn, cukor|baj) 
cukorbeteg (fn, cukor|beteg) 
cukorbeteg-diéta 
cukorbetegség (fn, cukor|betegség) 
cukorbevonat (cukor|bevonat) 
cukorborsó (fn, cukor|borsó) 
cukorborsó-főzelék 
cukorcirok (fn, cukor|cirok) 
cukorcirok-csalamádé (cukor|cirok|-csalamádé) 
cukordinnye (fn, cukor|dinnye) 
cukordinnye-termelés 
cukorfalat (fn, cukor|falat) 
cukorfinomítás 
cukorfinomító üzem 
cukorfogó (fn, cukor|fogó) 
cukorfogyasztás (fn, cukor|fogyasztás) 
cukorfok (fn, cukor|fok) 
cukorgyár (fn, cukor|gyár) 
cukorgyártás (fn, cukor|gyártás) 
cukorhiány (fn, cukor|hiány) 
cukorimport (fn, cukor|import) 
cukoripar (fn, cukor|ipar) 
cukorjegy (fn, cukor|jegy) 
cukorka (fn) 
cukorkaárus (fn, cukorka|árus) 
cukorkás (mn) 
cukorkásdoboz (fn, cukorkás|doboz) 
cukorkásüveg (fn) 
cukorkatartó (cukorka|tartó) 
cukorkatartó doboz 
cukormáz (fn, cukor|máz) 
cukormáz (ige, cukor|máz) 
cukormentes (mn) 
cukormonopólium (fn, cukor|monopólium) 
cukornád (fn, cukor|nád) 
cukornádkéve (cukornád|kéve) 
cukornádültetvény (fn, cukornád|ültetvény) 
cukoroldat (fn, cukor|oldat) 
cukorpiac (fn, cukor|piac) 
cukorpolimer 
cukorpótló (fn) 
cukorrépa (fn, cukor|répa) 
cukorrépa-begyűjtés (cukor|répa|-begyűjtés) 
cukorrépa-felvásárlás 
cukorrépaföld (fn, cukor|répa|föld) 
cukorrépa-kapálás (cukor|répa|-kapálás) 
cukorrépa-szállítás (cukor|répa|-szállítás) 
cukorrépaszedés (cukor|répa|szedés) 
cukorrépaszelet (cukor|répa|szelet) 
cukorrépa-termelés 
cukorspárga (fn, cukor|spárga) 
cukorsüveg (fn, cukor|süveg) 



cukorsüveg alakú 
cukorszint (fn, cukor|szint) 
cukorszirup (fn, cukor|szirup) 
cukorszirupfőzés 
cukorszóró (fn) 
cukortartalmú (mn) 
cukortartalom (fn, cukor|tartalom) 
cukortartó (fn, cukor|tartó) 
cukrász (fn) 
cukrászat (fn) 
cukrászbolt (cukrász|bolt) 
cukrászda (fn) 
cukrászipar (fn, cukrász|ipar) 
cukrászipari tanuló 
cukrászmester (fn, cukrász|mester) 
cukrászsütemény (fn, cukrász|sütemény) 
cukrászüzlet (fn, cukrász|üzlet) 
cukros (fn) 
cukros (mn) 
cukros mandula 
cukros sütemény (szk) 
cukros szájú 
cukrosbácsi (fn, cukros|bácsi) 
cukrosít (ige) 
cukrosítás 
cukrosláda (fn) 
cukrosodik (ige) 
cukroz (ige) 
cukrozik (ige) 
cukrozott (bef mn in) 
cukrozott (mn) 
cukrozott gyümölcs 
cula (fn) 
culáger (fn) 
culák 
culáp 
cum laude (szk) 
cumi (fn) 
cumisüveg (fn) 
cumizik (ige) 
cumulus (fn) 
cuncimókus (fn) 
cupák (fn) 
cupákos 
Cupido (tnév) 
cuppan (ige) 
cuppanós (mn) 
cuppant (ige) 
cuppog (ige) 
cuppogós (mn) 
cupringer (fn) 
curação (fn) 
Curie 
curling 
curriculum vitae 
curry (fn) 
curukk (curikk curükk) 



curukkol (ige) 
Curzon (tnév) 
Curzon-vonal (fn, Curzon|-vonal) 
cuvée (fn) 
cvekedli (fn) 
cvibak 
cvikipuszi (fn, cviki|puszi) 
cvikker (fn) 
cvikli (fn) 
C-vitamin (fn) 
C-vitamin-drazsé (fn, C-vitamin|-drazsé) 
C-vitamin-hiány (C-vitamin|-hiány) 
C-vitamin-tabletta (C-vitamin|-tabletta) 
C-vitamin-tartalom (fn, C-vitamin|-tartalom) 
cyberpunk (fn) 
Cynognathus (tnév) 
Cyrano de Bergerac 
Cyrano-orr (Cyrano|-orr) 
Czetz János (tnév) 
Cziffra György (tnév) 
Czóbel (tnév) 
Czuczor Gergely (tnév) 
Czuczor-Fogarasi-szótár 
Czvittinger (tnév) 
 
  



Cs 
Cs (röv) 
cs 
cs betű és Cs betű 
cs és Cs 
cs kezdetű szó 
cs végű szó 
Cs. Szabó László (tnév) 
csá 
csáb (fn) 
Csaba (tnév) 
csába 
csabai (mn) 
csabai kolbász 
csabaíre (fn) 
Csaba-monda (Csaba|-monda) 
csáberő (fn, csáb|erő) 
csábít (ige) 
csábítás (fn) 
csábító (fn) 
csábító (mn) 
csábító ajánlat 
csábos (fn) 
csábos (mn) 
csábszer (fn, csáb|szer) 
csábul (ige) 
csacsacsa (fn) 
csacsener 
csacsi (fn) 
csacsi (mn) 
csacsi gyerek 
csacsifogat (fn) 
csacsifüles 
csacsiság (fn) 
csacsiskodik (ige) 
csacska (fn) 
csacska (mn) 
csacsog (ige) 
csácsog (ige) 
Csád (tnév) 
csádé 
Csádi Köztársaság 
csador (fn) 
Csád-tó 
cságat 
csahint (ige) 
csahol (ige) 
csahos (fn) 
csahos (mn) 
csaj (fn) 
csája (fn) 
csajbókos (mn) 
csajhos 



csajka (fn) 
csajkavirág (csajka|virág) 
Csajkovszkij (tnév) 
Csajkovszkij-versenymű (fn, Csajkovszkij|-versenymű) 
csajla 
csajozik (ige) 
csajvadék 
csak (hsz) 
Csák (tnév) 
csak akkor 
csak annyi (szk) 
csak azért is 
csak azért se (szk) 
csak azért sem (szk) 
csak ennyi 
csak és kizárólag (szk) 
csak hamar (szk) 
csak hát 
csak hogy (szk) 
csak hogy idejében érkezzék 
csak így 
csak ilyen 
csak jönne már(szk) 
csak mert (szk) 
csak most 
csak nem (szk) 
csak nem mond igazat 
Csák nemzetség (szk) 
csak olvasható memória (szk) 
csak olyan (szk) 
csak úgy (szk) 
csak úgy félvállról 
csákány (fn) 
csákánykapa (csákány|kapa) 
csákánynyél (fn, csákány|nyél) 
csakannyi (hsz) 
csákányoz (ige) 
csak-csak 
csakennyi 
csakhamar (hsz) 
csakhogy (hsz) 
csakhogy (ksz) 
csakhogy itt vagy 
Csáki szalmája 
csakígy (hsz, csak|így) 
csakilyen (nm, csak|ilyen) 
csakis (hsz) 
csakiscsak (hsz, csakis|csak) 
csakliz (ige) 
csáklya (fn) 
csáklyás (mn) 
csáklyáz (ige) 
csaknem (hsz) 
csákó (fn) 
csákó (mn) 
csákol 
csakolyan (nm) 



csákós (mn) 
Csáktornya (tnév) 
csakúgy (hsz, csak|úgy) 
csakugyan (hsz) 
csal (ige) 
család (fn) 
családalapítás (fn, család|alapítás) 
családállítás (fn, család|állítás) 
családanya (fn, család|anya) 
családapa (fn, család|apa) 
családbarát (fn, család|barát) 
családbarát kialakítás 
családbeli (mn) 
családcentrikus 
családellenes mentalitás 
családfa (fn, család|fa) 
családfakutatás (fn, család|fa|kutatás) 
családfenntartó (fn, család|fenntartó) 
családfenntartó (foly mn in, család|fenntartó) 
családfő (fn, család|fő) 
családgondozó (fn, család|gondozó) 
családgondozó (foly mn in, család|gondozó) 
családi (mn) 
családi állapot 
családi botrány 
családi dráma 
családi ebéd (szk) 
családi élet 
családi életre nevelés 
családi érzés 
családi fészek 
családi gazdaság (szk) 
családi hagyomány (szk) 
családi hangulat 
családi háttér (szk) 
családi ház 
családi kör 
családi kripta 
családi naptár 
családi név 
családi nevelés 
családi orvos 
családi otthon (szk) 
családi pótlék 
családi sörös üveg (szk) 
családi tűzhely 
családi ügy 
családi ünnep 
családi vállalkozás 
családi villa 
családi vonás 
családias (mn) 
családias hangulatú 
családiasság (fn) 
családiház-építés (családi|ház|-építés) 
családipótlék-emelés 
családipótlék-igénylés (fn, családi|pótlék|-igénylés) 



családirtás (fn, család|irtás) 
családja részére 
családjog (fn, család|jog) 
családjogász 
családjogi (mn) 
családjogi kódex 
családközpontú (mn, család|központú) 
családkutatás (fn, család|kutatás) 
családlátogatás (fn, család|látogatás) 
családmodell (fn, család|modell) 
családnév (fn, család|név) 
családon belül (szk) 
családon belüli erőszak (szk) 
családonként (hsz) 
családorvos (mn, család|orvos) 
családos (fn) 
családos (mn) 
családos ember 
családpolitika (fn, család|politika) 
családpolitikai (mn) 
családregény (fn, család|regény) 
családsegítő (fn, család|segítő) 
családszemlélet 
családszerető (fn, család|szerető) 
családszerető (foly mn in, család|szerető) 
családszerkezet (fn, család|szerkezet) 
családszociológia (fn, család|szociológia) 
családtábor 
családtag (fn, család|tag) 
családtalan (mn) 
családtámogatás (fn, család|támogatás) 
családtámogatási (mn) 
családterapeuta 
családterápia (fn, család|terápia) 
családtervezés (fn, család|tervezés) 
családtörténet (fn, család|történet) 
családú (mn) 
családügyi (mn) 
családvédelem (fn, család|védelem) 
családvédelmi (mn) 
csalafinta (mn) 
csalafinta módon 
csalafintaság (fn) 
csalagút (fn) 
csalamádé (fn) 
csalamádétermelés (csalamádé|termelés) 
csalán (fn) 
csaláncsípés (csalán|csípés) 
csalánfonal (fn, csalán|fonal) 
csalánkiütés (fn, csalán|kiütés) 
csalánméreg (fn, csalán|méreg) 
csalánozó (fn) 
csalánozó (foly mn in) 
csalánsejt (fn, csalán|sejt) 
csalánszőr (csalán|szőr) 
csalánszövet (fn, csalán|szövet) 
csalántea (fn, csalán|tea) 



csalárd (mn) 
csalárdság (fn) 
csalás (fn) 
csalás és hűtlen kezelés 
csalássorozat 
csalatkozhatatlan (mn) 
csalatkozik (ige) 
csálé (mn) 
csalékony (mn) 
csáléra áll 
csalétek (fn) 
csalfa (mn) 
csalhatatlan (mn) 
csali (fn) 
csali (mn) 
csalihal (fn, csali|hal) 
csalikacsa 
csalikorsó 
csalimadár (fn) 
csalimese (fn) 
csalinkázik (ige) 
csalit (fn) 
csalitos (fn) 
csalitos (mn) 
Csallóköz (tnév) 
csallóközi (mn) 
csalma 
csalmatok (fn) 
csaló (mn) 
csaló banda 
csalódás (fn) 
csalódást okoz (szk) 
csalódik (ige) 
csalódottan (hsz) 
csalódottság (fn) 
csalogány (fn) 
csalogány csalogánya 
csalogánydal (csalogány|dal) 
csalogat (ige) 
csalogató (fn) 
csalogató (foly mn in) 
csalogató (mn) 
csalogatószer (fn, csalogató|szer) 
csalóka (mn) 
csalóka látszat 
csalsíp (fn) 
csalt (bef mn in) 
csalút 
csámborog (ige) 
csámcsog (ige) 
csámpás (mn) 
csámpás lábú 
csámpázik (ige) 
csámpít (ige) 
Csanádi (tnév) 
Csanádi-hát 
csanak 



csángó (fn) 
csángó népdal (szk) 
csángó nyelvjárás (szk) 
csángó viselet 
csánk (fn) 
Csantavér (tnév) 
csántérfa 
csaó (isz) 
csap (fn) 
csap (ige) 
csáp (fn) 
csapa (fn) 
csapadék (fn) 
csapadékeloszlás (fn, csapadék|eloszlás) 
csapadékhiány (fn, csapadék|hiány) 
csapadékhiányos időjárás 
csapadékképződés (fn) 
csapadékmaximum (fn, csapadék|maximum) 
csapadékmegoszlás (fn, csapadék|megoszlás) 
csapadékmentes (mn) 
csapadékmennyiség (fn, csapadék|mennyiség) 
csapadékmérő (fn, csapadék|mérő) 
csapadékos (mn) 
csapadékos év 
csapadékos nyár 
csapadékszegény (fn, csapadék|szegény) 
csapadékszegény (mn, csapadék|szegény) 
csapadéktalan (mn) 
csapadéktérkép (fn, csapadék|térkép) 
csapadékviszonyok (fn, csapadék|viszonyok) 
csapadékvíz (fn, csapadék|víz) 
csapadékvíz-elvezetés 
csapágy (fn) 
csapágy-alátámasztó 
csapágybronz (csapágy|bronz) 
csapágycsésze (csapágy|csésze) 
csapágyfém (fn, csapágy|fém) 
csapágygyár (fn, csapágy|gyár) 
csapágyhézag (csapágy|hézag) 
csapágyjáték (csapágy|játék) 
csapágyötvözet (csapágy|ötvözet) 
csapágypajzsöntés 
csapágypersely (csapágy|persely) 
csapágyszerkezet (csapágy|szerkezet) 
csapágyzsír (csapágy|zsír) 
csapás (fn) 
csapás (mn) 
csapásirány (fn, csapás|irány) 
csapásmérő egységek 
csapat (fn) 
csapat (ige) 
csapatalakzat (csapat|alakzat) 
csapatbajnok (fn, csapat|bajnok) 
csapatbajnokság (fn, csapat|bajnokság) 
csapatbeszállásolás (csapat|beszállásolás) 
csapategység (fn, csapat|egység) 
csapatépítés (fn, csapat|építés) 



csapatépítő (fn, csapat|építő) 
csapatépítő (mn, csapat|építő) 
csapatépítő tréning (szk) 
csapatfőnök (fn, csapat|főnök) 
csapatgyakorlat (fn, csapat|gyakorlat) 
csapatgyűlés (fn, csapat|gyűlés) 
csapatjáték (fn, csapat|játék) 
csapatjátékos (fn, csapat|játékos) 
csapatjelvény (csapat|jelvény) 
csapatkapitány (fn, csapat|kapitány) 
csapatkivonás (fn, csapat|kivonás) 
csapatkórház (fn, csapat|kórház) 
csapatmérkőzés (fn, csapat|mérkőzés) 
csapatmozgás (fn, csapat|mozgás) 
csapatmunka (fn, csapat|munka) 
csapatmunka-támogatás 
csapatnem (fn, csapat|nem) 
csapatok (fn) 
csapatos (mn) 
csapatosan (hsz) 
csapatostul 
csapatösszevonás (fn, csapat|összevonás) 
csapatparancsnok (fn, csapat|parancsnok) 
csapatparancsnokság (csapat|parancsnokság) 
csapatszállítás (fn, csapat|szállítás) 
csapatszállítmány (csapat|szállítmány) 
csapatszállító (fn, csapat|szállító) 
csapatszállító (foly mn in, csapat|szállító) 
csapatszállító egység (szk) 
csapatszállító hajó 
csapatszállító szerelvény 
csapatszellem (fn, csapat|szellem) 
csapatszolgálat (fn, csapat|szolgálat) 
csapattag (fn, csapat|tag) 
csapattanács (csapat|tanács) 
csapattárs (fn, csapat|társ) 
csapattest (fn, csapat|test) 
csapattiszt (fn, csapat|tiszt) 
csapatverseny (fn, csapat|verseny) 
csapatvezetés (fn, csapat|vezetés) 
csapatvezető (fn, csapat|vezető) 
csapatvezető (foly mn in, csapat|vezető) 
csapatvilágbajnok (fn, csapat|világ|bajnok) 
csapat-világbajnokság (fn, csapat|-világ|bajnokság) 
csapat-világbajnokság 
csapatzászló (fn, csapat|zászló) 
csapatzászló-avatás 
csapáz (ige) 
csápbeszéd (csáp|beszéd) 
csapda (fn) 
csapdába esés 
csapdába esett 
csapdába esett vad 
csapdába esik (szk) 
csapdahelyzet (fn, csapda|helyzet) 
csapdos (ige) 
csapék (csap|ék) 



csapfa (csap|fa) 
csapfúró (csap|fúró) 
csaphat (ige) 
csapház (csap|ház) 
csapinós 
csapkod (ige) 
csapkodás (fn) 
csapkodós (mn) 
csaplár (fn) 
csaplárné (fn) 
csapláros (fn) 
csapláros (mn) 
csaplárosné (fn) 
csaplyuk (csapluk, fn, csap|lyuk) 
csaplyukvágó (csaplukvágó, csaplyuk|vágó) 
csapni való (szk) 
csapnivaló (mn) 
csapnivaló előadás 
csapó (fn) 
csapó (foly mn in) 
csapóajtó (fn, csapó|ajtó) 
csapóasztal (csapó|asztal) 
csapodár (mn) 
csapodár természetű 
csapódik (ige) 
csapófa (csapó|fa) 
csapófészek (csapó|fészek) 
csapóhíd (fn, csapó|híd) 
csapóhorog (csapó|horog) 
csapóhurok (csapó|hurok) 
csapol (ige) 
csápol (ige) 
csapolás (fn) 
csapólétra (csapó|létra) 
csapoló (foly mn in) 
csapolónyílás 
csapolt (bef mn in) 
csapolt sör 
csapong (ige) 
csapórács (fn, csapó|rács) 
csapos (fn) 
csapos (mn) 
csápos (mn) 
csapos hordó 
csapos kötés 
csáposkút (fn, csápos|kút) 
csaposlegény (fn) 
csapószék (csapó|szék) 
csapot-papot 
csapot-papot hátrahagyva 
csapot-papot otthagy 
csapott (bef mn in) 
csapott (mn) 
csapott kávéskanálnyi 
csapott vállú 
csapóvas (fn, csapó|vas) 
csapoz (ige) 



csappan (ige) 
csappanós zár 
csappantyú (fn) 
csapra 
csapra üt 
csapra ütés (szk) 
csapra ütött hordó 
csapra ver 
csapra verés (szk) 
csapra vert hordó 
csapszeg (fn, csap|szeg) 
csapszék (fn, csap|szék) 
csaptelep (fn, csap|telep) 
csaptelepcsalád 
csapvíz (fn, csap|víz) 
csapzik (ige) 
csapzott (bef mn in) 
csapzott (mn) 
csapzott hajú 
csapzsír (csap|zsír) 
csára megy 
csarab (fn) 
csára-hajszra 
csárda (fn) 
csárdaajtó (fn, csárda|ajtó) 
csárdás (fn) 
csárdás (mn) 
csárdás kalap 
csárdásgazda (csárdás|gazda) 
csárdásné (fn) 
csárdásozik (ige) 
csárdaudvar (csárda|udvar) 
csarnak (fn) 
csarnok (fn) 
csarnokboltozat (csarnok|boltozat) 
csarnoktemplom (fn, csarnok|templom) 
csarnoktető (fn, csarnok|tető) 
csarnokvíz (fn, csarnok|víz) 
csás 
császár (fn) 
Császár fürdő 
császárbarát (császár|barát) 
császárellenes (császár|ellenes) 
császárfa (fn, császár|fa) 
császárgomba (fn, császár|gomba) 
császárhús (fn, császár|hús) 
császárhű (mn) 
császári (mn) 
császári palota 
császári trón 
császárkabát (császár|kabát) 
Császár–Komjádi uszoda (tnév) 
császárkor (fn, császár|kor) 
császárkorona (fn, császár|korona) 
császárkörte (fn, császár|körte) 
császárkörtelikőr (császár|körte|likőr) 
császármadár (fn, császár|madár) 



császármetszés (fn, császár|metszés) 
császármorzsa (fn, császár|morzsa) 
császárné (fn) 
császárnő (fn, császár|nő) 
császárság (fn) 
császársárga (mn) 
császárszakáll (császár|szakáll) 
császárszalonna (fn, császár|szalonna) 
császárvadász (fn, császár|vadász) 
császárváros (fn, császár|város) 
Császár-víz 
császárzsemle (császárzsömle, fn, császár|zsemle) 
császkál (ige) 
csasztuska (fn) 
csat (fn) 
csata (fn) 
csata dúlta vidék 
csatabárd (fn, csata|bárd) 
csatacirkáló (fn, csata|cirkáló) 
csatadal (fn, csata|dal) 
csatahajó (fn, csata|hajó) 
csatajelenet (fn, csata|jelenet) 
csatak (fn) 
csatakép (fn, csata|kép) 
csataképfestő (csata|kép|festő) 
csatakiáltás (fn, csata|kiáltás) 
csatakígyó (fn, csata|kígyó) 
csatakos (mn) 
csataleírás (fn, csata|leírás) 
csataló (fn, csata|ló) 
csatamén (fn, csata|mén) 
csatamező (fn, csata|mező) 
csatangol (ige) 
csatár (fn) 
csatara (fn) 
csatarál 
csataráz 
csatarend (fn, csata|rend) 
csatarepülő (fn, csata|repülő) 
csatarepülőgép (fn, csata|repülőgép) 
csatárjáték (fn, csatár|játék) 
csatárjátékos (fn) 
csatárlánc (fn, csatár|lánc) 
csatárok (fn) 
csatározás (fn) 
csatározik (ige) 
csatársor (fn, csatár|sor) 
csatasor (fn, csata|sor) 
csatasorba állít 
csatatér (fn, csata|tér) 
csatavesztés (fn, csata|vesztés) 
csatavesztett hadvezér 
csatáz (csatázik, ige) 
csatazaj (fn, csata|zaj) 
csatázik (ige) 
csáté (fn) 
Csáth (tnév) 



csatít 
csatlakozás (fn) 
csatlakozási (mn) 
csatlakozási felület 
csatlakozási lehetőség 
csatlakozhat (ige) 
csatlakozik (ige) 
csatlakozó (fn) 
csatlakozó (foly mn in) 
csatlakozó (mn) 
csatlakozó ország (szk) 
csatlakozó vonat 
csatlakozóaljzat (fn) 
csatlakozóállomás 
csatlakozóblokk 
csatlakozónyílás 
csatlakozópanel 
csatlakozóvezeték (fn, csatlakozó|vezeték) 
csatlakozózsinór 
csatlakoztat (ige) 
csatlakoztatott eszköz 
csatló (fn) 
csatlókötél (csatló|kötél) 
csatlólánc (csatló|lánc) 
csatlórúd (csatló|rúd) 
csatlós (fn) 
csatlós (mn) 
csatlós állam 
csatlós kormány 
csatol (ige) 
csatolás (fn) 
csatolmány (fn) 
csatoló (foly mn in) 
csatoló (mn) 
csatolófelület (fn, csatoló|felület) 
csatolóikon 
csatolókártya 
csatolókártyahely 
csatorna (fn) 
csatornaág (csatorna|ág) 
csatornabűz (fn, csatorna|bűz) 
csatornacső (fn, csatorna|cső) 
csatornadíj (fn, csatorna|díj) 
csatornaépítés (fn, csatorna|építés) 
csatornaépítő vállalat 
csatornagáz (csatorna|gáz) 
csatornahálózat (fn, csatorna|hálózat) 
csatornahatás 
csatornahely (fn, csatorna|hely) 
csatornaindító 
csatornaiszap (csatorna|iszap) 
csatorna-keresztmetszet (csatorna|-keresztmetszet) 
csatornakotró gép 
csatornanyílás (fn, csatorna|nyílás) 
csatornarendszer (fn, csatorna|rendszer) 
csatornás (mn) 
csatornás szerkezetű 



Csatorna-szigetek (fn) 
csatornaszivattyú (csatorna|szivattyú) 
csatornatisztítás (fn) 
csatornatisztító (fn, csatorna|tisztító) 
csatornatisztító (foly mn in, csatorna|tisztító) 
csatornatisztító munkás 
csatornatöltelék (fn, csatorna|töltelék) 
csatornaváltás 
csatornaváltó (fn, csatorna|váltó) 
csatornaváltó (foly mn in, csatorna|váltó) 
csatornaváltó gomb 
csatornaváltó tárcsa 
csatornavíz (fn, csatorna|víz) 
csatornáz (ige) 
csatornázás (fn) 
csatornázási (mn) 
csatornázási munkák 
csatornázottság (fn) 
csatornazsilip (csatorna|zsilip) 
csatos (mn) 
csatos cipő 
csatos könyv 
csatos üveg 
csattan (fn) 
csattan (ige) 
csattanás (fn) 
csattanó (fn) 
csattanó (foly mn in) 
csattanó (mn) 
csattanós (mn) 
csattanós bizonyíték 
csattant (bef mn in) 
csattant (ige) 
csattint (ige) 
csattog (ige) 
csattogány 
csattogás (fn) 
csattogó (foly mn in) 
csattog-pattog 
csattogtat (ige) 
csattogtatás (fn) 
csau (mn) 
csaucsau (fn) 
csausz (fn) 
csáva (fn) 
csávába kerül 
csávafestés (csáva|festés) 
csávál (ige) 
csávalúg (csáva|lúg) 
csavar (fn) 
csavar (ige) 
csavar alakú 
csavaralátét (csavar|alátét) 
csavaranya (fn, csavar|anya) 
csavarárugyár 
csavarás (fn) 
csavarbiztosító (csavar|biztosító) 



csavarfej (fn, csavar|fej) 
csavarfúró (csavar|fúró) 
csavargás (fn) 
csavargat (ige) 
csavargó (fn) 
csavargó (foly mn in) 
csavargó (mn) 
csavargó gyermek 
csavargőzös (fn) 
csavargőzös (mn) 
csavargőzös flottilla 
csavargyártás (fn, csavar|gyártás) 
csavarhúzó (fn, csavar|húzó) 
csavarhúzó (foly mn in, csavar|húzó) 
csavarint (ige) 
csavarirón (fn, csavar|irón) 
csavarít (ige) 
csavarkerék (csavar|kerék) 
csavarkerék-hajtómű (csavar|kerék|-hajtó|mű) 
csavarkötés (fn, csavar|kötés) 
csavarkulcs (fn, csavar|kulcs) 
csavarmenet (fn, csavar|menet) 
csavarmenetvágó (csavar|menet|vágó) 
csavaró (fn) 
csavaró (foly mn in) 
csavarodás (fn) 
csavarodik (ige) 
csavarog (ige) 
csavarókosár 
csavarorsó (fn, csavar|orsó) 
csavaros (mn) 
csavaros eszű 
csavaroseszűség (fn) 
csavarószilárdság 
csavaroz (ige) 
csavarozógép-készlet 
csavarrugó (fn, csavar|rugó) 
csavarszaltó (csavar|szaltó) 
csavarszárny (csavar|szárny) 
csavarszárnyas 
csavarszivattyú (csavar|szivattyú) 
csavarszorító (fn, csavar|szorító) 
csavarszögmérő (csavar|szög|mérő) 
csavart (bef mn in) 
csavart (mn) 
csavartartó (csavar|tartó) 
csavarulat (fn) 
csavarvágó (csavar|vágó) 
csavarvágó gép 
csavarvonal (fn, csavar|vonal) 
csáváz (ige) 
csávázó (fn) 
csávázó (foly mn in) 
csávázódob 
csávázóhordó 
csávázószer (fn) 
csávó (fn) 



cse 
csé 
cseber (csöbör, fn) 
cseberből vederbe 
csecs (fn) 
csecsbimbó (fn, csecs|bimbó) 
csecse (mn) 
csecse baba 
csecsebecse (fn) 
csecsemő (fn) 
csecsemőgondozás (fn, csecsemő|gondozás) 
csecsemőgondozó (fn, csecsemő|gondozó) 
csecsemőgondozó nővér 
csecsemőhalál (fn, csecsemő|halál) 
csecsemőhalálozás (fn, csecsemő|halálozás) 
csecsemőhalandóság (fn, csecsemő|halandóság) 
csecsemőholmi (fn, csecsemő|holmi) 
csecsemőkelengye (fn, csecsemő|kelengye) 
csecsemőkor (fn, csecsemő|kor) 
csecsemőkórház (csecsemő|kórház) 
csecsemőkorú (mn, csecsemő|korú) 
csecsemőmérleg (fn, csecsemő|mérleg) 
csecsemőmirigy (fn, csecsemő|mirigy) 
csecsemőosztály (fn, csecsemő|osztály) 
csecsemőotthon (fn, csecsemő|otthon) 
csecsemőtápszer 
csecsemőtej (csecsemő|tej) 
csecsemővédelem (fn, csecsemő|védelem) 
csecsen (fn) 
csecsen (mn) 
csecsen nyelvű 
Csecsenföld (tnév, Csecsen|föld) 
csecsenföldi (csecsen|földi) 
csecserész 
csecses (mn) 
csecsfog (csecs|fog) 
csécsi (fn) 
csecsszívó (csecs|szívó) 
csecsszopó (fn, csecs|szopó) 
csecsszopó (foly mn in, csecs|szopó) 
csege 
csegely (fn) 
csegelyes boltív (szk) 
csegelyezés (fn) 
cseh (fn) 
cseh (mn) 
cseh anyanyelvű 
cseh fürdőhely 
cseh gyémánt (szk) 
cseh irodalom (szk) 
cseh kormány (szk) 
cseh korona (szk) 
Cseh Köztársaság (tnév) 
cseh nyelv 
cseh porcelán 
cseh posztó 
cseh sör 



cseh turista 
cseh üveg (szk) 
cseh vállalat 
csehboltozat (fn) 
Cseh-erdő 
csehgyémánt (fn, cseh|gyémánt) 
cseh–lengyel határ (szk) 
Cseh–Morva Protektorátus (tnév) 
Cseh–Morva-dombság 
csehó (fn) 
Csehország (tnév) 
Csehov (tnév) 
Csehov-dráma (fn, Csehov|-dráma) 
Csehov-színmű (fn, Csehov|-színmű) 
csehszlovák (fn) 
csehszlovák (mn) 
Csehszlovákia (tnév) 
csehül (hsz) 
csehül áll 
csehüveg (fn, cseh|üveg) 
csekély (mn) 
csekély értékű 
csekély értelmű (szk) 
csekély létszámú (szk) 
csekély mennyiségű (szk) 
csekély számú 
csekélyebb értékű 
csekélyebbértékűség (fn) 
csekélyell (ige) 
csekélyértékűség (fn) 
csekélyke (fn) 
csekélyke (mn) 
csekélylem 
csekélység (fn) 
csekk (fn) 
csekk- és klíringforgalom 
csekkbefizetés (csekk|befizetés) 
csekkbefizetési lap 
csekkbeváltás (fn) 
csekkfüzet (fn, csekk|füzet) 
csekkhamisítás (fn, csekk|hamisítás) 
csekkinkasszó (fn, csekk|inkasszó) 
csekk-kártya 
csekk-kifizetés (csekk|-kifizetés) 
csekk-könyv (csekk|-könyv) 
csekklap (fn, csekk|lap) 
csekkletiltás (fn, csekk|letiltás) 
csekkol (ige) 
csekkszámla (fn, csekk|számla) 
csekkszámlaszám (csekk|számla|szám) 
csekkszámla-tulajdonos (csekk|számla|-tulajdonos) 
csekkszelvény (fn, csekk|szelvény) 
csekktulajdonos (fn, csekk|tulajdonos) 
csekkűrlap (csekk|űrlap) 
csel (fn) 
cselák 
csélcsap (mn) 



cseléd (fn) 
cseléd korában 
cselédasszony (fn, cseléd|asszony) 
cselédbér (fn, cseléd|bér) 
cselédember (fn, cseléd|ember) 
cselédház (fn, cseléd|ház) 
cselédkedik (ige) 
cselédkenyér (cseléd|kenyér) 
cselédkönyv (fn, cseléd|könyv) 
cselédkönyves (mn) 
cselédkönyves orvos 
cselédközvetítő iroda 
cselédlakás (fn, cseléd|lakás) 
cselédlány (fn, cseléd|lány) 
cselédlépcső (fn, cseléd|lépcső) 
cselédség (fn) 
cselédsor (fn, cseléd|sor) 
cselédsorban töltött évek 
cselédszerző (fn, cseléd|szerző) 
cselédszoba (fn, cseléd|szoba) 
cselédtartás (cseléd|tartás) 
cselekedet (fn) 
cselekedhet (ige) 
cselekedik (cselekszik, ige) 
cselekmény (fn) 
cselekmény cselekménye 
cselekményábrázolás (fn, cselekmény|ábrázolás) 
cselekménybonyolítás (fn, cselekmény|bonyolítás) 
cselekményes (mn) 
cselekményszál (fn, cselekmény|szál) 
cselekményvázlat (fn, cselekmény|vázlat) 
cselekszik (cselekedik, ige) 
cselekvény (fn) 
cselekvés (fn) 
cselekvésfogalom (fn, cselekvés|fogalom) 
cselekvésforma (fn, cselekvés|forma) 
cselekvési (mn) 
cselekvési idő 
cselekvési program (szk) 
cselekvési stratégia 
cselekvésképes (cselekvés|képes) 
cselekvésképesség (cselekvés|képesség) 
cselekvésképtelen (fn, cselekvés|képtelen) 
cselekvésképtelen (mn, cselekvés|képtelen) 
cselekvésmód (fn, cselekvés|mód) 
cselekvéssor 
cselekvést jelentő ige (szk) 
cselekvésszabadság (cselekvés|szabadság) 
cselekvő (fn) 
cselekvő (mn) 
cselekvő alany (szk) 
cselekvő ige 
cselekvő ragozású 
cselekvőképes (mn) 
cselekvőképesség (fn, cselekvő|képesség) 
cselekvőképtelen (fn, cselekvő|képtelen) 
cselekvőképtelen (mn, cselekvő|képtelen) 



cselekvőképtelenség (fn, cselekvő|képtelenség) 
cselenka 
Csele-patak (Csele|-patak) 
cseles (mn) 
cseleszta (fn) 
cselez (ige) 
cselfogás (fn, csel|fogás) 
cselgáncs (fn, csel|gáncs) 
cselgáncsozik (ige) 
cselgáncsozó (foly mn in) 
cselgáncsszövetség (fn, cselgáncs|szövetség) 
cselgáncstorna (cselgáncs|torna) 
Cseljabinszk (tnév) 
cselle (fn) 
cselleng (ige) 
csellengő (fn) 
csellengő (foly mn in) 
csellista (fn) 
cselló (fn) 
csellóhúr (cselló|húr) 
csellójáték (fn, cselló|játék) 
csellóművész (fn, cselló|művész) 
csellós (fn) 
csellós (mn) 
csellószólam (fn, cselló|szólam) 
csellószóló (cselló|szóló) 
csellóverseny (fn, cselló|verseny) 
csellóz (csellózik, ige) 
csellózik (ige) 
cselő 
cselőpók (fn) 
cselszövény (fn) 
cselszövés (fn, csel|szövés) 
cselszövő (fn, csel|szövő) 
cselszton 
cselt sző 
cselvágás (csel|vágás) 
cselvetés (fn, csel|vetés) 
csembalista (fn) 
csembaló (fn) 
csembalójáték (fn, csembaló|játék) 
csembalóművész (fn, csembaló|művész) 
csembalószvit (fn, csembaló|szvit) 
csembalótanár (fn, csembaló|tanár) 
csembalóverseny (fn, csembaló|verseny) 
csembalózik (ige) 
csemcseg (ige) 
csemege (fn) 
csemegeáru (csemege|áru) 
csemegebolt (fn, csemege|bolt) 
csemegebor (fn, csemege|bor) 
csemege-fűszerpaprika (fn, csemege|-fűszer|paprika) 
csemegekereskedés (fn, csemege|kereskedés) 
csemegekukorica (fn, csemege|kukorica) 
csemegekukorica-vetés (csemege|kukorica|-vetés) 
csemegepaprika (fn, csemege|paprika) 
csemegepaprika-export (csemege|paprika|-export) 



csemegés tányér (szk) 
csemegéstányér (fn, csemegés|tányér) 
csemegeszalámi 
csemegeszalonna 
csemegeszőlő (fn, csemege|szőlő) 
csemegeszőlő-fajta (csemege|szőlő|-fajta) 
csemegeuborka (fn, csemege|uborka) 
csemegevaj (csemege|vaj) 
csemegéz (csemegézik, ige) 
csemegézik (ige) 
csemete (fn) 
csemetefa (fn, csemete|fa) 
csemeteiskola (fn, csemete|iskola) 
csemetekert (fn, csemete|kert) 
csemeteültető gép 
csempe (fn) 
csempe (mn) 
csempe szájú 
csempeburkolat (csempe|burkolat) 
csempeburkolatú 
csempecsalád 
csempefelület 
csempegyár (fn, csempe|gyár) 
csempekályha (fn, csempe|kályha) 
csempés (mn) 
csempés fal 
csempés kályha 
csempés menü 
csempész (fn) 
csempész (ige) 
csempészáru (fn, csempész|áru) 
csempészbanda (fn, csempész|banda) 
csempészés (fn) 
csempészet (fn) 
csempészet (ige) 
csempészholmi (csempész|holmi) 
csempészik (ige) 
csempéz (ige) 
csempézett falú 
csen (ige) 
csencsel (ige) 
csencsel (mn) 
csend (csönd, fn) 
csend ülte 
csendbiztos (fn, csend|biztos) 
csenddarab 
csendélet (fn, csend|élet) 
csender 
csenderes (mn) 
csendes (csöndes, mn) 
csendes öregkorában 
csendes szavú 
csendesedik (csöndesedik, ige) 
csendesen (hsz) 
csendesít (csöndesít, ige) 
Csendes-óceán (fn) 
csendes-óceáni térség (szk) 



Csendes-óceáni-lemez (tnév, Csendes-óceáni|-lemez) 
Csendes-óceáni-szigetek (tnév, Csendes-óceáni|-szigetek) 
csendesség (csöndesség, fn) 
csendestárs (fn, csendes|társ) 
csendesül (csöndesül, ige) 
csendháborítás (fn) 
csendháborító (foly mn in) 
csendít (ige) 
csendkúra (csend|kúra) 
csendőr (fn, csend|őr) 
csendőr főhadnagy 
csendőr százados 
csendőrállam (csendőr|állam) 
csendőrkaszárnya (fn, csendőr|kaszárnya) 
csendőrkülönítmény (fn, csendőr|különítmény) 
csendőrőrs (fn, csendőr|őrs) 
csendőrség (fn, csend|őrség) 
csendőrsortűz (fn, csendőr|sortűz) 
csendőrszurony (fn, csendőr|szurony) 
csendőrterror (fn, csendőr|terror) 
csendőrtiszt (fn, csendőr|tiszt) 
csendrendelet (fn, csend|rendelet) 
csendszerető (csend|szerető) 
csendül (ige) 
csendzavarás (csend|zavarás) 
csenevész (mn) 
csenevészedik (ige) 
csenevészesedik (ige) 
cseng (csöng, ige) 
cseng-bong 
Csenge (tnév) 
Csenger (tnév) 
Csengeri kistérség (szk) 
csengés (fn) 
csengés-bongás 
csengésű (mn) 
csenget (csönget, ige) 
csengetés (csöngetés, fn) 
csengettyű (csöngettyű, fn) 
csengettyűária (csengettyű|ária) 
csengettyűjáték (csöngettyűjáték, csengettyű|játék) 
csengettyűke (fn) 
csengettyűszó (csöngettyűszó, fn, csengettyű|szó) 
csengettyűvirág (csengettyű|virág) 
Csengey (tnév) 
csengő (fn) 
csengő (foly mn in) 
csengő (mn) 
csengő hang 
csengő hangú 
csengőberendezés (csengő|berendezés) 
csengő-bongó rímek 
csengőfrász (fn, csengő|frász) 
csengőgomb (fn, csengő|gomb) 
csengőhang (fn, csengő|hang) 
csengőhangszerkesztő 
csengős (mn) 



csengős szán 
csengővirág (csengő|virág) 
csengőzsinór (fn, csengő|zsinór) 
csenkesz (fn) 
csép (fn) 
csepeg (csöpög, ige) 
csepegésmentes 
csepegő (csöpögő, fn) 
csepegő (foly mn in) 
csepegő (mn) 
csepegő orrú 
csepegős (mn) 
csepegtet (csöpögtet, ige) 
csepegtető (fn) 
csepegtető (foly mn in) 
csepegtető tálca 
csepegtetőüveg (csöpögtetőüveg, csepegtető|üveg) 
Csepel (tnév) 
csépel (ige) 
Csepel motorkerékpár 
csépeletlen (mn) 
csepeli gyorsvasút 
Csepel-sziget (Csepel|-sziget) 
csépelt (bef mn in) 
cseperedik (ige) 
csepereg (csöpörög, ige) 
csepergős (mn) 
cséphadaró (fn, csép|hadaró) 
cséplés (fn) 
cseplesz (fn) 
csepleszmeggy (fn) 
cséplő (fn) 
cséplőbrigád (fn, cséplő|brigád) 
cséplőellenőr (fn, cséplő|ellenőr) 
cséplőgép (fn, cséplő|gép) 
cséplőgépkezelő (fn, cséplő|gép|kezelő) 
cséplőgéprész (cséplő|gép|rész) 
cséplőgépszíj (cséplő|gép|szíj) 
cséplőgép-tulajdonos 
cséplőmunkás (fn) 
cséplőrész (cséplő|rész) 
cséplőszekrény (fn, cséplő|szekrény) 
cséplőszíj (cséplő|szíj) 
csepőte 
csepp (csöpp, fn) 
csepp alakú (mn) 
csepp gyermek 
cseppanalízis (csepp|analízis) 
cseppecske (fn) 
cseppelemzés 
cseppen (csöppen, ige) 
cseppenként 
cseppent (bef mn in) 
cseppent (csöppent, ige) 
cseppentett (bef mn in) 
cseppentget (ige) 
cseppentő 



cseppentős (mn) 
cseppentőüveg (csöppentőüveg, cseppentő|üveg) 
cseppfertőzés (fn, csepp|fertőzés) 
cseppfogó (csepp|fogó) 
cseppfolyós (mn) 
cseppfolyós állapot 
cseppfolyós halmazállapotú 
cseppfolyós levegő 
cseppfolyós nitrogén 
cseppfolyósít (ige) 
cseppfolyósítás (fn) 
cseppfolyósodik (ige) 
cseppkő (fn, csepp|kő) 
cseppkőbarlang (fn, cseppkő|barlang) 
cseppkőképződés (fn, cseppkő|képződés) 
cseppkőképződmény (fn, cseppkő|képződmény) 
cseppmentes gyertya 
cseppnyi (csöppnyi, mn) 
cseppség (fn) 
Csepregi kistérség (szk) 
csepű (fn) 
csepül (ige) 
csepűrágó (fn, csepű|rágó) 
csepűrágó (foly mn in, csepű|rágó) 
cser (fn) 
csér (fn) 
cser tűzifa 
cserbenhagy (ige, cserben|hagy) 
cserbenhagyás (fn) 
cserbenhagyásos gázolás 
cserbenhagyott (bef mn in) 
csercsáva (fn, cser|csáva) 
cserdít (csördít, ige) 
cserdül (ige) 
csere (fn) 
csereakció (fn, csere|akció) 
cserearány (fn, csere|arány) 
cserearány-mutató 
cserearányromlás 
csereáru (fn, csere|áru) 
cserébe ad 
cserébe adás 
cserebélyeg (csere|bélyeg) 
cserebere (fn) 
csereberél (ige) 
cserebirtok (csere|birtok) 
cserebogár (fn) 
cserebogárpajor (fn, cserebogár|pajor) 
cserebogárszínű 
cserebomlás (fn, csere|bomlás) 
cserebükköny 
cserebüly 
cserecsatár (fn, csere|csatár) 
cserediák (fn, csere|diák) 
csereérték (fn, csere|érték) 
csereeszköz (fn, csere|eszköz) 
cserefa (fn) 



cserefeltételek 
cserefolyamat (fn, csere|folyamat) 
csereforgalom (fn, csere|forgalom) 
cseregalagonya (fn) 
cseregarancia (csere|garancia) 
cseregyerek (cseregyermek, fn, csere|gyerek) 
cseregyermek (csere|gyermek) 
Cserehát (fn) 
csereingatlan (fn, csere|ingatlan) 
cserejátékos (mn) 
cserekapcsolat (fn, csere|kapcsolat) 
csereként beáll (szk) 
cserekereskedelem (fn, csere|kereskedelem) 
csereklye (fn) 
csereklyevágás (fn, csereklye|vágás) 
cserél (ige) 
cserelakás (fn, csere|lakás) 
cserelehetőség (fn, csere|lehetőség) 
cserélget (ige) 
cserélhet (ige) 
cserélőd (ige) 
cserélődik (ige) 
cseremisz (fn) 
cseremisz (mn) 
cseremisz nyelvű 
cseremiszül (mn) 
cserény (fn) 
csereösztöndíj (csere|ösztöndíj) 
csereösztöndíjas 
cserép (fn) 
cserép hadsereg (szk) 
cserepár (fn) 
cserepartner (fn, csere|partner) 
cserépáru (cserép|áru) 
cserépcsupor (cserép|csupor) 
cserépdarab (fn, cserép|darab) 
cserépedény (fn, cserép|edény) 
cserépedény-égetés (fn, cserép|edény|-égetés) 
cserépedénygyártás (cserép|edény|gyártás) 
cserépégető (fn, cserép|égető) 
cserepéldány (csere|példány) 
cserepéldány csereüzlet 
cserepes (fn) 
cserepes (mn) 
cserepes ajkú 
cserepes ház 
cserepes száj 
cserepes tanya 
cserepes tető 
cserepes virág 
cserepesedik (ige) 
cserepesmester (fn) 
cserepesmunka (fn) 
cserepesség 
cserepez (ige) 
cserepező 
cserépfazék (fn, cserép|fazék) 



cserépfedél (fn, cserép|fedél) 
cserépfedeles (cserép|fedeles) 
cserépfedeles ház 
cserépkályha (fn, cserép|kályha) 
cserépkorsó (fn, cserép|korsó) 
cseréplábas 
cseréppipa (fn, cserép|pipa) 
csereprogram (fn, csere|program) 
cserépszárító szín 
cserépszavazás (fn, cserép|szavazás) 
cseréptál (fn, cserép|tál) 
cseréptányér (fn, cserép|tányér) 
cseréptetejű (cserép|tetejű) 
cseréptetejű ház 
cseréptető (fn, cserép|tető) 
cseréptetős épület 
cseréptörés (fn, cserép|törés) 
csererdő (fn, cser|erdő) 
cseres (mn) 
Cseres (tnév) 
csereskád (fn) 
cseresnye (fn) 
cseres-tölgyes (fn) 
csereszabatos (mn) 
csereszerződés (fn, csere|szerződés) 
cseresznye (fn) 
cseresznyeajak (cseresznye|ajak) 
cseresznyeajkú 
cseresznyebefőtt (fn) 
cseresznyeérés (cseresznye|érés) 
cseresznyefa (fn, cseresznye|fa) 
cseresznyefa bútor 
cseresznyelé (fn, cseresznye|lé) 
cseresznyelégy (fn, cseresznye|légy) 
cseresznyeleves 
cseresznyemag (fn, cseresznye|mag) 
cseresznyepálinka (fn, cseresznye|pálinka) 
cseresznyepálinkás üveg (szk) 
cseresznyepaprika (fn, cseresznye|paprika) 
cseresznyepiros (fn, cseresznye|piros) 
cseresznyepiros (mn, cseresznye|piros) 
cseresznyés (fn) 
cseresznyés (mn) 
cseresznyés lepény 
cseresznyés rétes 
cseresznyés tál 
cseresznyéskert (fn) 
cseresznyeszár (cseresznye|szár) 
cseresznyeszedés (fn, cseresznye|szedés) 
cseresznyeszem (fn, cseresznye|szem) 
cseresznyeszínű (mn) 
cseresznyevirág (fn, cseresznye|virág) 
cseresznyevirág-bimbó (cseresznye|virág|-bimbó) 
cseresznyevirágzás (fn, cseresznye|virágzás) 
cseresznyézik (ige) 
cseretanár (csere|tanár) 
cseretárgy (fn, csere|tárgy) 



cseretelep (fn, csere|telep) 
csereutalvány (csere|utalvány) 
csereüdülés (fn, csere|üdülés) 
csereüzlet (fn, csere|üzlet) 
csereviszony (fn, csere|viszony) 
cserez (ige) 
cserezni (cserzeni) 
cserfa (fn, cser|fa) 
cserfa asztal 
cserfa koszorú 
cserfa pipa 
cserfaág (fn, cser|fa|ág) 
cserfaerdő (cser|fa|erdő) 
cserfagally (cser|fa|gally) 
cserfalevél (cser|fa|levél) 
cserfel (ige) 
cserfes (mn) 
cserge (fn) 
csergedez (csergedezik, ige) 
csergedezik (ige) 
csergő patakok 
csergubacs (fn, cser|gubacs) 
cserhajú 
Cserhát (tnév) 
Cser-hát 
Cserhátalja (fn, Cserhát|alja) 
cseribarát 
cserje (fn) 
cserjefaj (fn, cserje|faj) 
cserjefélék 
cserjés (fn) 
cserjés (mn) 
cserjés laboda (szk) 
cserjés paprika (szk) 
cserjeszerű (mn) 
cserjeszint (fn, cserje|szint) 
cserkesz (fn) 
cserkesz (mn) 
cserkész (fn) 
cserkész (ige) 
cserkesz nyelvű 
cserkészcsapat (fn, cserkész|csapat) 
cserkészélet 
cserkészet (fn) 
cserkészik (ige) 
cserkészkalap (fn, cserkész|kalap) 
cserkészkolbász (fn, cserkész|kolbász) 
cserkészliliom (fn, cserkész|liliom) 
cserkészmúlt 
cserkészotthon (cserkész|otthon) 
Cserkeszőlő (tnév) 
cserkészparancsnok (fn, cserkész|parancsnok) 
cserkészpróba (fn, cserkész|próba) 
cserkészruha (fn, cserkész|ruha) 
cserkészszövetség (fn, cserkész|szövetség) 
cserkésztábor (fn, cserkész|tábor) 
cserkésztapasztalat 



cserkésztiszt (fn, cserkész|tiszt) 
cserkésztörvény (fn, cserkész|törvény) 
cserkő (cser|kő) 
cserlé (fn) 
Csermák (tnév) 
csermakk (cser|makk) 
csermely (fn) 
csermelypart (fn, csermely|part) 
Cserna (tnév) 
Csernely (tnév) 
Csernisevszkij 
Csernobil (tnév) 
csernobili atomerőmű (szk) 
csernobili atomkatasztrófa (szk) 
csernobili katasztrófa (szk) 
Csernovci 
csernozjom (fn) 
csernozjomtalaj (fn, csernozjom|talaj) 
Csernyivci (tnév) 
cserpák (fn) 
cserreg (ige) 
csersav (fn, cser|sav) 
csersavtartalmú 
cserszegi fűszeres (szk) 
cserszömörce (fn, cser|szömörce) 
csertölgy (fn, cser|tölgy) 
cservessző (fn, cser|vessző) 
cserzeni (cserezni) 
cserzés (fn) 
cserzett (bef mn in) 
cserzett (mn) 
cserzett bőr 
cserző (foly mn in) 
cserzőanyag (fn, cserző|anyag) 
cserzőeljárás (cserző|eljárás) 
cserzőkád (cserző|kád) 
cserzőlé (fn) 
cserzőműhely (fn, cserző|műhely) 
cserzőnövény (cserző|növény) 
cserzővarga (fn, cserző|varga) 
csesz (ige) 
csésze (fn) 
csésze alakú 
csészealj (fn, csésze|alj) 
cseszeget (ige) 
csészegomba (csésze|gomba) 
csészelevél (fn, csésze|levél) 
csesznye 
csesztet (ige) 
csetepaté (fn) 
csetepatéz (ige) 
csetkáka (fn) 
csetlés-botlás (csetlés|-botlás) 
csetlik-botlik 
csetnik (fn) 
csetprogram 
csetres 



csetteg (ige) 
csetten (ige) 
csettint (ige) 
csettintget (ige) 
csevapcsicsa (fn) 
cséve (fn) 
cseveg (ige) 
csevegdél 
csevegés (fn) 
csevej (fn) 
csévél (ige) 
csévélő (fn) 
csévélőmunkás 
cséveorsó (cséve|orsó) 
cseverész 
cseverészik (ige) 
csévetekercselés 
csevetel (ige) 
csévéz (ige) 
csevice (fn) 
cséza (fn) 
csiba (isz) 
csibe (fn) 
csibecomb (csibe|comb) 
csibefasírt 
csibehúr (fn, csibe|húr) 
csibehús (fn, csibe|hús) 
csibeláb (fn, csibe|láb) 
csibész (fn) 
csibész (mn) 
csibész banda 
csibészel (ige) 
csibészkedik (ige) 
csibésznyelv (fn, csibész|nyelv) 
csibészség (fn) 
csibilámpa 
csibor (fn) 
csibuk (fn) 
csibukol (ige) 
csibukozik (ige) 
csicsás (fn) 
csicsás (mn) 
csiccsent (ige) 
csicsereg (ige) 
csicsergés (fn) 
csicsergő (foly mn in) 
csicseribab 
csicseriborsó (fn) 
csicsés 
csicsí 
csicsígat (ige) 
csicsíja (msz) 
csicsíja-babája 
csicsíjgat 
csicsikál (ige) 
csicska (fn) 
csicskás (fn) 



csicsog (ige) 
csicsóka (fn) 
csicsonka 
csicsonkázik 
csiga (fn) 
csiga alakú 
csigabiga (fn) 
csigabíró (csiga|bíró) 
csigabölcsesség (csiga|bölcsesség) 
csigacsináló 
csigadísz (csiga|dísz) 
csigafaj (fn, csiga|faj) 
csigafélék 
csigafúró (fn, csiga|fúró) 
csigahajtás (fn, csiga|hajtás) 
csigahajtómű (fn, csiga|hajtómű) 
csigaház (fn, csiga|ház) 
csigahéj (fn, csiga|héj) 
csigajárat (fn, csiga|járat) 
csigakerék (fn, csiga|kerék) 
csigakerékhajtás (csiga|kerék|hajtás) 
csigakerék-hajtómű 
csigalassú (mn, csiga|lassú) 
csigalassúság (fn, csiga|lassúság) 
csigalassúsággal halad 
csigalépcső (fn, csiga|lépcső) 
csigalépés (csiga|lépés) 
csigamaró (csiga|maró) 
csigamenet (fn, csiga|menet) 
csigás (mn) 
csigás emelő 
csigás henger 
csigasor (fn, csiga|sor) 
csigasoros emelő 
csigáspolip (fn, csigás|polip) 
csigaszeg (csiga|szeg) 
csígat (ige) 
csigatempó (fn, csiga|tempó) 
csigatészta (fn, csiga|tészta) 
csigavér (fn, csiga|vér) 
csigavér (msz, csiga|vér) 
csigavonal (fn, csiga|vonal) 
csigavonalban repül 
csigáz (ige) 
csigázik (ige) 
csiger (fn) 
csigolya (fn) 
csigolyafűz (fn, csigolya|fűz) 
csigolyagyulladás (csigolya|gyulladás) 
csigolyakopás (csigolya|kopás) 
csigolyaporcsérv 
csigolyarendszer (csigolya|rendszer) 
csigolyatest (fn, csigolya|test) 
csigolyatörés (fn, csigolya|törés) 
csihad (ige) 
csihés 
csihi-puhi (isz) 



csihol (ige) 
csiholás (fn) 
csík (fn) 
Csík (tnév) 
csikar (ige) 
csikarás (fn) 
csikasz (mn) 
csíkász (fn) 
csikasz farkas 
csíkászik (ige) 
csikaszvonítás (fn) 
csíkbogár (fn, csík|bogár) 
csíkfélék (fn) 
csíkfogás (csík|fogás) 
csíkhal (fn, csík|hal) 
csíki (mn) 
csiki-csuki (msz) 
Csíki-havasok 
Csíki-hegyek (tnév) 
Csíki-medence (tnév) 
csikk (fn) 
csikk-kupac (fn, csikk|-kupac) 
csikkszedő (fn, csikk|szedő) 
csikkszedő (foly mn in, csikk|szedő) 
csikland (ige) 
csiklandik (ige) 
csiklandós (mn) 
csiklandós kérdés 
csiklandós talpú 
csiklandoz (ige) 
csíkleves 
csikló (fn) 
csíkmák 
csikó (fn) 
csikóbőr (fn, csikó|bőr) 
csikóbőr bunda 
csikóbőrös (mn) 
csikóbőrös kulacs 
csikóbunda (fn, csikó|bunda) 
csikócsapat (fn, csikó|csapat) 
csikófark (csikó|fark) 
csikófog (fn, csikó|fog) 
csikófrizura (fn, csikó|frizura) 
csikóhal (fn, csikó|hal) 
csikókor (csikó|kor) 
csikókorában történt 
csikókorban van 
csíkolt (mn) 
csíkolt lándzsarózsa (szk) 
csikónevelés (csikó|nevelés) 
csikordul (ige) 
csikorgás (fn) 
csikorgat (ige) 
csikorgatás (fn) 
csikorgó (fn) 
csikorgó (foly mn in) 
csikorgó (mn) 



csikorgó hideg 
csikorgófű (csikorgó|fű) 
csikorgós (mn) 
csikorgós csizma 
csikorka 
csikorog (ige) 
csikós (fn) 
csikós (mn) 
csíkos (mn) 
csíkos héjú dinnye 
csíkos hiéna (szk) 
csíkos ing 
csíkos kelme 
csíkos levelű 
csíkos minta 
csíkos szövet 
csíkos tarisznya 
csikósbojtár (fn, csikós|bojtár) 
csikóskalap (fn, csikós|kalap) 
csikóslegény (fn, csikós|legény) 
csikósostor (fn, csikós|ostor) 
csikóstanya (fn, csikós|tanya) 
csikóstarisznya (fn, csikós|tarisznya) 
csikóstokány (fn, csikós|tokány) 
csikószem (fn, csikó|szem) 
csikótűzhely (fn, csikó|tűz|hely) 
csíkoz (ige) 
csíkozás (fn) 
csikózik (ige) 
csíkrendszabó 
Csíksomlyó (tnév) 
Csíksomlyói passió (tnév) 
Csíkszék (tnév) 
csíkszélesség 
Csíkszereda (tnév) 
csíkszeredai (mn) 
Csiky (tnév) 
csili (fn) 
csilingel (ige) 
csilivili 
Csilizköz 
csilla (fn) 
Csilla (tnév) 
csillag (fn) 
csillag alakú (mn) 
csillag alatti 
csillag formájú 
csillagállapot (csillag|állapot) 
csillagállás 
csillagánizs 
csillagász (fn) 
csillagász professzor 
csillagászat (fn) 
csillagászati (mn) 
csillagászati egység 
csillagászati év 
csillagászati évkönyv (szk) 



csillagászati idő 
csillagászati naptár 
csillagászati terminológia (szk) 
csillagászattörténet (fn, csillagászat|történet) 
csillagászcsoport (fn, csillagász|csoport) 
csillagászok (fn) 
csillagászprofesszor (fn, csillagász|professzor) 
csillagboltozat (fn, csillag|boltozat) 
csillagcsavarhúzó (fn, csillag|csavarhúzó) 
csillagcsoport (fn, csillag|csoport) 
csillagcsőrös habzsák 
csillagda (fn) 
csillagév (csillag|év) 
csillagfejlődés (fn, csillag|fejlődés) 
csillagfény (fn, csillag|fény) 
csillagfényes (mn) 
csillagfürt (fn, csillag|fürt) 
csillagfürt-nemesítés 
csillaggarázs (fn, csillag|garázs) 
csillaggomba (fn, csillag|gomba) 
csillagháború (fn, csillag|háború) 
csillaghajó (fn, csillag|hajó) 
csillaghalmaz (fn, csillag|halmaz) 
Csillaghegy (fn, csillag|hegy) 
csillaghullás (fn, csillag|hullás) 
csillaghúr (fn, csillag|húr) 
csillagidő (fn, csillag|idő) 
csillagjegy (fn, csillag|jegy) 
csillagjós (fn, csillag|jós) 
csillagjóslás (fn, csillag|jóslás) 
csillagjóslat (fn, csillag|jóslat) 
csillagkatalógus (csillag|katalógus) 
csillagkép (fn, csillag|kép) 
csillagképlet (fn, csillag|képlet) 
csillagképződés (fn, csillag|képződés) 
csillagkerék (fn, csillag|kerék) 
Csillagkereszt-rend (fn, Csillagkereszt|-rend) 
csillagkitörés (fn, csillag|kitörés) 
csillagködfolt (csillag|köd|folt) 
csillagközi (mn) 
csillagközi anyag (szk) 
csillagközi tér (szk) 
csillagkulcs (fn, csillag|kulcs) 
csillagminta (fn, csillag|minta) 
csillagmiriád 
csillagmotor (fn, csillag|motor) 
csillagnév (fn, csillag|név) 
csillagos (mn) 
csillagos bicska 
csillagos ég 
csillagos lobogó 
csillagosodik 
csillagoz (ige) 
csillagpálya (fn, csillag|pálya) 
csillagpázsit (fn, csillag|pázsit) 
csillagpor (fn, csillag|por) 
csillagrend (fn, csillag|rend) 



csillagrendszer (fn, csillag|rendszer) 
csillagrobbanás (fn, csillag|robbanás) 
csillagrúgtatás 
csillagsátor (fn, csillag|sátor) 
csillagsugár (fn, csillag|sugár) 
csillagsűrűségű (mn, csillag|sűrűségű) 
csillagszemű (mn, csillag|szemű) 
csillagszerű (mn) 
csillagszínkép-elemzés 
csillagszóró (fn) 
csillagszóró (foly mn in) 
csillagtalan (mn) 
csillagtársulás (fn) 
csillagtérkép (fn, csillag|térkép) 
csillagtök (fn, csillag|tök) 
csillagtúra (fn, csillag|túra) 
csillagváros (fn, csillag|város) 
csillagvirág (fn, csillag|virág) 
csillagvizsgáló (fn, csillag|vizsgáló) 
csillagvizsgáló (foly mn in, csillag|vizsgáló) 
csillagvizsgáló intézet 
csillagvizsgáló torony 
csillagzat (fn) 
csillaggyümölcs (fn, csillag|gyümölcs) 
csillám (fn) 
csillámfényű (mn, csillám|fényű) 
csillámlemez (csillám|lemez) 
csillámlik (fn) 
csillámlik (ige) 
csillámló (foly mn in) 
csillámló fényű 
csillámló homok (szk) 
csillámos (mn) 
csillámpala (fn, csillám|pala) 
csillámszigetelés (csillám|szigetelés) 
csillan (ige) 
csillangó 
csillant (ige) 
csillapít (ige) 
csillapítás (fn) 
csillapítatlan (mn) 
csillapítatlan rezgés 
csillapíthatatlan (mn) 
csillapíthatatlan étvágy (szk) 
csillapítható (foly mn in) 
csillapító (fn) 
csillapító (foly mn in) 
csillapító (mn) 
csillapítószer (fn, csillapító|szer) 
csillapított (bef mn in) 
csillapodás (fn) 
csillapodik (csillapszik, ige) 
csillapodó rezgés (szk) 
csillapul (ige) 
csillár (fn) 
csillárkamoszat (fn) 
csillárkészítő (csillár|készítő) 



csillárlégy (fn, csillár|légy) 
csille (fn) 
csilleátemelő (fn, csille|átemelő) 
Csillebérc 
csillebuktató (csille|buktató) 
csillefogó (csille|fogó) 
csillepálya (csille|pálya) 
csillés (fn) 
csillés (mn) 
csillésgyerek (fn, csillés|gyerek) 
csilléz (ige) 
csilló (fn) 
csillog (ige) 
csillogás (fn) 
csillogású (mn) 
csillogó (fn) 
csillogó (foly mn in) 
csillogó (mn) 
csillogó szemű 
csillogtat (ige) 
csillog-villog 
csillós egysejtűek (szk) 
csillós hengerhám (szk) 
csillószőr (fn) 
csillószőrök 
csilpcsalpfüzike (fn, csilpcsalp|füzike) 
csimasz (fn) 
csimbók (fn) 
csimborasszó (fn) 
csimota (fn) 
csimpánz (fn) 
csimpánzkölyök (fn, csimpánz|kölyök) 
csimpaszkodik (ige) 
csimpolya (fn) 
csimpolyázik (ige) 
csín (fn) 
csinál (ige) 
csinálás (fn) 
csináld magad (szk) 
csinálgat (ige) 
csinálhat (ige) 
csinálmány (fn) 
csináló (foly mn in) 
csinálódik (ige) 
csinálomadta (fn) 
csinált (bef mn in) 
csinált (mn) 
csinált virág 
csinálta 
csináltat (ige) 
csináltatás (fn) 
csincsilla (fn) 
csincsillaboa (fn, csincsilla|boa) 
csincsillabunda (fn, csincsilla|bunda) 
csincsillanyúl (fn, csincsilla|nyúl) 
csincsin 
csindaratta 



Csin-dinasztia (fn) 
csíndús (mn) 
csingilingi (fn) 
csingilingi (msz) 
csini (mn) 
csinibaba (fn) 
csínja-bínja (fn) 
csínján (hsz) 
csínján bánik vele 
csínján bántak 
csinka 
csinn 
csinnadratta (fn) 
csinnadrattázik (ige) 
csinn-bumm (isz) 
csinos (mn) 
csinos arcú 
csinos külsejű (szk) 
csinosít (ige) 
csinosítgat (ige) 
csinosodás (fn) 
csinosodik (ige) 
csinosság (fn) 
csinosul (ige) 
csinovnyik (fn) 
csinoz 
Csinszka (tnév) 
csintalan (mn) 
csintalan gyerek (szk) 
csintalan kölyök 
csintalankodik (ige) 
csintalanság (fn) 
csínvágó gyalu 
csinvat (fn) 
csinvatvászon (fn, csinvat|vászon) 
csinzsák 
csíny (fn) 
csínytevés (fn, csíny|tevés) 
csínytevő (fn, csíny|tevő) 
csip (fn) 
csíp (ige) 
csipa (fn) 
csipás (mn) 
csipás szemű 
csipáz (ige) 
csípcsípcsóka 
csip-csup (msz) 
csip-csup adósság 
csip-csup dolog 
csip-csup ügy 
csipdes (ige) 
csipedett 
csipeg (ige) 
csipeget (ige) 
csiperke (fn) 
csiperkegomba (fn, csiperke|gomba) 
csiperkegomba-mártás (fn, csiperke|gomba|-mártás) 



csiperkegomba-termesztés 
csípés (fn) 
csipesz (fn) 
csipeszmikrofon (csipesz|mikrofon) 
csipet (fn) 
csípet (ige) 
csipet só (szk) 
csipetke (fn) 
csipetkeszaggatás 
csipetkeszaggató (fn, csipetke|szaggató) 
csipetnyi (mn) 
csipetnyi só (szk) 
csípicsóka 
csipisz (fn) 
csipkártya (csip|kártya) 
csipke (fn) 
csipke ágyterítő 
csipke fejkötő 
csipke zsebkendő 
csipkebetét (fn, csipke|betét) 
csipkeblúz (fn, csipke|blúz) 
csipkebogyó (fn, csipke|bogyó) 
csipkebogyótea (fn, csipke|bogyó|tea) 
csipkebokor (fn, csipke|bokor) 
csipkebugyi (fn, csipke|bugyi) 
csipked (ige) 
csipkedísz (fn, csipke|dísz) 
csipkedje magát(szk) 
csipkefátyol (fn, csipke|fátyol) 
csipkefodor (fn) 
csipkefüggöny (fn, csipke|függöny) 
csipkegallér (fn, csipke|gallér) 
csipkegyártás (csipke|gyártás) 
csipkeharaszt (fn, csipke|haraszt) 
csipkeharisnya (csipke|harisnya) 
csipkehorgolás (csipke|horgolás) 
csipkekendő (fn, csipke|kendő) 
csipkekészítés (fn, csipke|készítés) 
csipkekombiné (fn, csipke|kombiné) 
csipkekönnyű (mn, csipke|könnyű) 
csipkekönnyűségű 
csipkekötő tű 
csipkelekvár (csipke|lekvár) 
csipkelődik (ige) 
csipkenye 
csipkerózsa (fn, csipke|rózsa) 
csipkerózsabogyó (csipke|rózsa|bogyó) 
Csipkerózsika (tnév) 
Csipkerózsika-álom (Csipkerózsika|-álom) 
Csipkerózsika-álomból ébred (szk) 
csipkeruha (fn, csipke|ruha) 
csipkés (mn) 
csipkés aljú (szk) 
csipkés szélű 
csipkeszegély (fn, csipke|szegély) 
csipkeszerű (mn) 
csipkeszőlő (csipke|szőlő) 



csipkeszörp (csipke|szörp) 
csipkét ver 
csipketea (fn, csipke|tea) 
csipketerítő (fn, csipke|terítő) 
csipketerítő (foly mn in, csipke|terítő) 
csipkeverés (fn, csipke|verés) 
csipkeverő (fn, csipke|verő) 
csipkeverő (foly mn in, csipke|verő) 
csipkeverő gép 
csipkeverő műhely 
csipkeverőnő (fn, csipke|verő|nő) 
csipkéz (ige) 
csipkézet (fn) 
csipkézett (bef mn in) 
csipkézett (mn) 
csípmentes (mn) 
csipog (ige) 
csipogó (foly mn in) 
csípő (fn) 
csípő (foly mn in) 
csípőbőség (fn, csípő|bőség) 
csípőcsont (fn, csípő|csont) 
csípődobás (fn, csípő|dobás) 
csípőferdülés (csípő|ferdülés) 
csípőficam (fn, csípő|ficam) 
csípőficamszűrő vizsgálat (szk) 
csípőfogó (fn, csípő|fogó) 
csípőízület (fn, csípő|ízület) 
csípőméret (fn, csípő|méret) 
csípőnadrág (fn, csípő|nadrág) 
csípőprotézis (fn, csípő|protézis) 
csípőprotézis-műtét 
csípős (mn) 
csípős íz 
csípős ízű 
csípős mustár (szk) 
csípős nyelvű 
csípős paprika 
csípős torma 
csípőszoknya (fn, csípő|szoknya) 
csípőszorító (csípő|szorító) 
csípőszorítós 
csípőtáji (mn, csípő|táji) 
csípővas (fn, csípő|vas) 
csippent (ige) 
csipsz 
csípte 
csíptet (ige) 
csíptető (fn) 
csira (fn) 
csira (mn) 
csíra (fn) 
csiraállat (fn, csira|állat) 
csiraborjú (fn, csira|borjú) 
csírafolt (fn, csíra|folt) 
csirág (fn) 
csírahólyag (csíra|hólyag) 



csiraistálló (fn, csira|istálló) 
csírájában elfojt (szk) 
csíraképes (mn) 
csíraképesség (fn, csíra|képesség) 
csíraképződés (csíra|képződés) 
csírakezdemény (fn, csíra|kezdemény) 
csíralemez (fn, csíra|lemez) 
csíralevél (fn, csíra|levél) 
csíramálé (csíra|málé) 
csíramentes (mn) 
csíranövény (fn, csíra|növény) 
csirás (mn) 
csírás (mn) 
csírás burgonya 
csírasejt (fn, csíra|sejt) 
csíraszem (csíra|szem) 
csiratehén (fn, csira|tehén) 
csírátlan (mn) 
csírátlanít (ige) 
csíráz (ige) 
csírázás (fn) 
csírázik (ige) 
csírázóképesség (fn) 
csírazöldség (fn, csíra|zöldség) 
csíráztat (ige) 
csíráztatás (fn) 
csírazsák (fn, csíra|zsák) 
csireg-csörög 
csiribí-csiribá (msz) 
csiribiri (mn) 
csiricsáré (mn) 
csirió 
csirip (hsz) 
csiripel (ige) 
csiriz (fn) 
csirizel (ige) 
csirizes (mn) 
csirizes edény 
csirizestál (fn) 
csirke (fn) 
csirke far-hát (szk) 
csirkealsócomb 
csirkeaprólék (fn, csirke|aprólék) 
csirkebecsinált (fn, csirke|becsinált) 
csirkecomb (fn, csirke|comb) 
csirkeeszű 
csirkefej (fn, csirke|fej) 
csirkefejű gőte (szk) 
csirkefogó (fn, csirke|fogó) 
csirkefogó (foly mn in, csirke|fogó) 
csirkegomba (fn, csirke|gomba) 
csirkehús (fn, csirke|hús) 
csirkeitató (fn, csirke|itató) 
csirkekeltetés (csirke|keltetés) 
csirkekeltető gép 
csirkeleves (fn, csirke|leves) 
csirkemáj (fn, csirke|máj) 



csirkemell (fn, csirke|mell) 
csirkemellfilé (fn, csirke|mell|filé) 
csirkemellpecsenye 
csirkeól (fn, csirke|ól) 
csirkepaprikás (fn, csirke|paprikás) 
csirkepaprikás (mn, csirke|paprikás) 
csirkepörkölt (fn, csirke|pörkölt) 
csirkesült (csirke|sült) 
csirkeszárny (fn, csirke|szárny) 
csirkezúza (fn, csirke|zúza) 
csirreg (ige) 
csiszál (ige) 
csiszár (fn) 
csiszeg-csoszog 
csiszlik (ige) 
csiszol (ige) 
csiszolás (fn) 
csiszolat (fn) 
csiszolatlan (mn) 
csiszolatlan gyémánt (szk) 
csiszolatlan modorú 
csiszolatlankő-korszak 
csiszolni való (mn) 
csiszolnivaló (fn) 
csiszoló (fn) 
csiszoló (foly mn in) 
csiszolóanyag (fn, csiszoló|anyag) 
csiszolódik (ige) 
csiszológép (fn, csiszoló|gép) 
csiszolókorong (fn, csiszoló|korong) 
csiszolókő (fn, csiszoló|kő) 
csiszolólakk (csiszoló|lakk) 
csiszolólap 
csiszolómunkás 
csiszolóműhely (csiszoló|műhely) 
csiszolópapír (fn, csiszoló|papír) 
csiszolópor (fn, csiszoló|por) 
csiszolószalag 
csiszolótányér (csiszoló|tányér) 
csiszolóvászon (fn, csiszoló|vászon) 
csiszolt (bef mn in) 
csiszolt (mn) 
csiszolt kő 
csiszolt üveg 
csiszoltkő-korszak 
csitít (ige) 
csitítgat (ige) 
csitri (fn) 
csitri (mn) 
csitri lány 
csitt (msz) 
csitt-csatt (msz) 
csitul (ige) 
csivitel (ige) 
csivog (ige) 
csíz (fn) 
csízió (fn) 



csizma (fn) 
csizmadia (fn) 
csizmadiacéh (csizmadia|céh) 
csizmadiamester (fn, csizmadia|mester) 
csizmadiaműhely (csizmadia|műhely) 
csizmahúzó (fn, csizma|húzó) 
csizmanadrág (fn, csizma|nadrág) 
csizmás (mn) 
csizmás kandúr 
csizmaszár (fn, csizma|szár) 
csizmatalp (fn, csizma|talp) 
csobán 
Csobánc (tnév) 
csobban (ige) 
csobog (ige) 
csobogó (fn) 
csobogó (foly mn in) 
csobogó (mn) 
csobolyó (fn) 
csócsál (ige) 
csócsároló 
csocsó (fn) 
Csocsoszan (tnév) 
csocsózik (ige) 
csoda (csuda, fn) 
csoda erős (szk) 
csoda finom (szk) 
csoda jó (szk) 
csoda kényelmes (szk) 
csoda szerencsés 
csodába illő 
csodabalzsam (fn, csoda|balzsam) 
csodabogár (fn, csoda|bogár) 
csodabogyó (fn, csoda|bogyó) 
csodacsapat (fn, csoda|csapat) 
csodacsatár (fn, csoda|csatár) 
csodacsellista 
csodadoktor (fn, csoda|doktor) 
csodadolog (fn, csoda|dolog) 
csodaerejű 
csodaerő (fn, csoda|erő) 
csodafegyver (fn, csoda|fegyver) 
csodafutó (fn, csoda|futó) 
csodagyerek (csodagyermek, fn, csoda|gyerek) 
csodagyermek (fn, csoda|gyermek) 
csodahegedű (fn, csoda|hegedű) 
csodák csodája 
csodakapus (fn, csoda|kapus) 
csodakapus (mn, csoda|kapus) 
csodákra képes (szk) 
csodál (ige) 
csodálat (fn) 
csodálatos (mn) 
csodálatosan (hsz) 
csodálatra méltó 
csodálhat (ige) 
csodálkozás (fn) 



csodálkozhat (ige) 
csodálkozik (ige) 
csodálni való (mn) 
csodálni való kifinomultság (szk) 
csodálni való látvány 
csodálnivaló (fn) 
csodáló (foly mn in) 
csodamód (fn, csoda|mód) 
csodapók (fn, csoda|pók) 
csodarabbi (fn) 
csodás (mn) 
csodás elem (szk) 
csodás időszak (szk) 
csodaszámba megy 
csodaszarvas (fn, csoda|szarvas) 
csodaszarvas (mn, csoda|szarvas) 
csodaszarvasmonda (fn, csoda|szarvas|monda) 
csodaszép (mn) 
csodaszer (fn, csoda|szer) 
csodát tesz 
csodát tevő (csodát tévő, mn) 
csodatétel (fn, csoda|tétel) 
csodatett 
csodatevő (fn, csoda|tevő) 
csodatevő (mn, csoda|tevő) 
csodatevő erő 
csodatölcsér (csoda|tölcsér) 
csodával határos (szk) 
csodavárás (fn, csoda|várás) 
csók (fn) 
Csók (tnév) 
Csók Galéria 
Csók István-festmény 
csóka (fn) 
csókafészek (fn, csóka|fészek) 
csókálló (mn, csók|álló) 
csókaszem (csóka|szem) 
csókdos (ige) 
csoki (fn) 
csokimáz (fn, csoki|máz) 
csokis (mn) 
csokis gofri (szk) 
csokis keksz (szk) 
csokis minyon (szk) 
csokitorta (fn, csoki|torta) 
csókol (ige) 
csokoládé (fn) 
csokoládéangyal (fn, csokoládé|angyal) 
csokoládébárány (csokoládé|bárány) 
csokoládébarna (mn, csokoládé|barna) 
csokoládébevonat (csokoládé|bevonat) 
csokoládébomba (csokoládé|bomba) 
csokoládébonbon (csokoládé|bonbon) 
csokoládédarab (fn, csokoládé|darab) 
csokoládédrazsé (fn, csokoládé|drazsé) 
csokoládéfagylalt (csokoládé|fagylalt) 
csokoládéfajta (fn, csokoládé|fajta) 



csokoládéflip (fn, csokoládé|flip) 
csokoládégyár (fn, csokoládé|gyár) 
csokoládégyártás (fn, csokoládé|gyártás) 
csokoládékrém (fn, csokoládé|krém) 
csokoládélikőr (csokoládé|likőr) 
csokoládémártás (fn, csokoládé|mártás) 
csokoládémáz (fn, csokoládé|máz) 
csokoládémikulás (fn, csokoládé|mikulás) 
csokoládéöntet (fn, csokoládé|öntet) 
csokoládéparfé (fn, csokoládé|parfé) 
csokoládépor (csokoládé|por) 
csokoládés (mn) 
csokoládés bevonatú (szk) 
csokoládés bonbon 
csokoládés croissant (szk) 
csokoládés öntet (szk) 
csokoládés rolád 
csokoládés torta 
csokoládészín (fn, csokoládé|szín) 
csokoládészínű (mn) 
csokoládétojás (fn, csokoládé|tojás) 
csokoládétorta (fn, csokoládé|torta) 
csokoládétörmelék (csokoládé|törmelék) 
csokoládévásár (csokoládé|vásár) 
csókolgat (ige) 
csókolódzik (csókolózik, ige) 
csókolom(msz) 
csókolózik (ige) 
csókoltat (ige) 
Csokonai Vitéz Mihály 
Csokonai Vitéz Mihály-szerű 
Csokonai-vers (Csokonai|-vers) 
csokor (fn) 
csokor petrezselyem (szk) 
csokornyakkendő (fn, csokor|nyak|kendő) 
csokorra való (mn) 
csókos (mn) 
csókra áll a szája 
csókra termett ajkú 
csokréta (fn) 
csolnak 
csomag (fn) 
csomag sütőpor (szk) 
csomagbiztosítás (csomag|biztosítás) 
csomagfelvétel (csomag|felvétel) 
csomagforgalom (fn, csomag|forgalom) 
csomagháló (csomag|háló) 
csomaghordó (fn, csomag|hordó) 
csomagkapcsolás (fn, csomag|kapcsolás) 
csomagkapcsolt hálózat (szk) 
csomagkapcsolt rendszer 
csomagkézbesítés (csomag|kézbesítés) 
csomagkézbesítő (csomag|kézbesítő) 
csomagkezelő 
csomagkezelő helyiség 
csomagkiadás (csomag|kiadás) 
csomagkiadó (csomag|kiadó) 



csomagkiadó ablak 
csomagkihordás (fn, csomag|kihordás) 
csomagkihordó (fn, csomag|kihordó) 
csomagkihordó fiú 
csomagküldő (fn) 
csomagküldő (foly mn in) 
csomagküldő szolgálat 
csomagmegőrző (fn) 
csomagmegőrző (foly mn in) 
csomagméret (fn, csomag|méret) 
csomagmonitor 
csomagol (ige) 
csomagolás (fn) 
csomagolási (mn) 
csomagolástechnika (fn, csomagolás|technika) 
csomagolástechnológia (fn, csomagolás|technológia) 
csomagolású (mn) 
csomagolatlan (mn) 
csomagoló (fn) 
csomagoló (foly mn in) 
csomagolóanyag (fn, csomagoló|anyag) 
csomagolóanyag-gyártás 
csomagolóeszköz (fn, csomagoló|eszköz) 
csomagológép (fn, csomagoló|gép) 
csomagolóipar (fn, csomagoló|ipar) 
csomagolópapír (fn, csomagoló|papír) 
csomagolt (bef mn in) 
csomagolt (mn) 
csomagposta (fn, csomag|posta) 
csomagpostás (csomag|postás) 
csomagszállítás (fn, csomag|szállítás) 
csomag-szállítólevél 
csomagtartó (fn, csomag|tartó) 
csomagtartó (foly mn in, csomag|tartó) 
csomagtartó boksz 
csomagtartófedél (fn, csomagtartó|fedél) 
csomagtér (fn, csomag|tér) 
csomagterv (fn, csomag|terv) 
csombók 
csombor (fn) 
csomó (fn) 
csomóba rak 
csomógömb (fn, csomó|gömb) 
csomóírás (csomó|írás) 
Csomolungma (tnév) 
csomómentesen elkever (szk) 
csomóöltés (csomó|öltés) 
csomópont (fn, csomó|pont) 
csomorika (fn) 
csomós (mn) 
csomósík (fn, csomó|sík) 
csomósodik (ige) 
csomóspala (fn) 
csomoszol 
csomóvonal (fn, csomó|vonal) 
csomóz (ige) 
csomózás (fn) 



csomózó 
csónak (fn) 
csónak alakú (mn) 
csónakázik (ige) 
csónakázóhely 
csónakázótó (fn, csónakázó|tó) 
csónakház (fn, csónak|ház) 
csónakjavító műhely 
csónakkikötő (fn, csónak|kikötő) 
csónakkikötő (foly mn in, csónak|kikötő) 
csónakkirándulás (fn, csónak|kirándulás) 
csónakkölcsönző (fn, csónak|kölcsönző) 
csónakkölcsönző (foly mn in, csónak|kölcsönző) 
csónakmester (fn, csónak|mester) 
csónakmotor (fn, csónak|motor) 
csónakos (fn) 
csónakos (mn) 
csónakverseny (fn, csónak|verseny) 
Csongor (tnév) 
Csongor szivar 
Csongrád (tnév) 
Csongrád megye 
csongrádi (mn) 
Csongrádi borvidék (tnév) 
Csongrádi kistérség (tnév) 
csongrádi kövidinka (szk) 
csonk (fn) 
csonka (mn) 
csonka gúla 
Csonka János (tnév) 
csonka kéz 
csonka kezű 
csonka kúp 
csonka kuratórium (szk) 
csonka lábú (szk) 
csonka torony 
csonka tő (szk) 
csonka ütem (szk) 
csonka vágány 
csonkabonka (mn) 
csonkarím (fn, csonka|rím) 
csonkáz (ige) 
csonkig ég (szk) 
csonkít (ige) 
csonkítás (fn) 
csonkítatlan (mn) 
csonkíttat 
csonkol (ige) 
csonkolás (fn) 
csonkul (ige) 
csont (fn) 
csont és bőr gyerek 
csont karperec 
csont nélküli 
csontállomány (fn, csont|állomány) 
csontár (fn) 
csontátültetés (csont|átültetés) 



csont-bőr 
csontcsap (csont|csap) 
csontdaganat (fn, csont|daganat) 
csontdarab (fn, csont|darab) 
csontenyv (fn, csont|enyv) 
csontépítő (foly mn in, csont|építő) 
csontfaló sejt (szk) 
csontfaragás (fn, csont|faragás) 
csontfejű bot 
csontfene (csont|fene) 
csontfésű (fn, csont|fésű) 
csontfog (fn, csont|fog) 
csontforradás (fn, csont|forradás) 
csontfúró (csont|fúró) 
csontfűrész (fn, csont|fűrész) 
csontgolyó (fn, csont|golyó) 
csontgomb (fn, csont|gomb) 
csonthalom (fn, csont|halom) 
csonthártya (fn, csont|hártya) 
csonthártyagyulladás (fn, csont|hártya|gyulladás) 
csontház (fn, csont|ház) 
csonthéj (fn, csont|héj) 
csonthéjas (mn) 
csonthéjas gyümölcs 
csonthéjas termés (szk) 
csonthéjú (mn, csont|héjú) 
csonthiány (fn, csont|hiány) 
csonthó (fn) 
csonthús (csont|hús) 
csontkemény (mn, csont|kemény) 
csontképzés (fn, csont|képzés) 
csontképző (fn, csont|képző) 
csontképző (mn, csont|képző) 
csontképző anyag 
csontképző hatású 
csontképző sejt (szk) 
csontképződés (fn) 
csontkereső izotóp 
csontkeret (fn, csont|keret) 
csontkeretes (mn) 
csontkeretes szemüveg 
csontkés (fn, csont|kés) 
csontkéz (fn, csont|kéz) 
csontkollekció (fn, csont|kollekció) 
csontkovács (fn, csont|kovács) 
csontlágyulás (fn, csont|lágyulás) 
csontlé (fn) 
csontlelet (fn, csont|lelet) 
csontleves (fn) 
csontliszt (fn, csont|liszt) 
csontmaradvány (fn, csont|maradvány) 
csontmész (csont|mész) 
csontnyelű (mn, csont|nyelű) 
csontnyelű bicska 
csontocska (fn) 
csontolaj (csont|olaj) 
csontos (mn) 



csontos arcú 
csontos halak (szk) 
csontos hátú (szk) 
csontos hús 
csontosodik (ige) 
csontoz (ige) 
csontozat (fn) 
csontozat (ige) 
csontozni való hús 
csontozott csirkemell (szk) 
csontpapír (csont|papír) 
csontporcelán bögre (szk) 
csontrakó (fn) 
csontrendszer (fn, csont|rendszer) 
csontrepedés (fn, csont|repedés) 
csontrészeg (mn) 
csontritkulás (fn) 
csontsejt (fn, csont|sejt) 
csontsérülés (fn, csont|sérülés) 
csontsipoly (csont|sipoly) 
csontstruktúra (fn, csont|struktúra) 
csontszáraz (mn, csont|száraz) 
csontszegezés (csont|szegezés) 
csontszén (csont|szén) 
csontszerű (mn) 
csontszilánk (fn, csont|szilánk) 
csontszín (fn, csont|szín) 
csontszínű (mn, csont|színű) 
csontszövet (fn, csont|szövet) 
csontszú (fn, csont|szú) 
csonttá aszott 
csonttá fagy (szk) 
csonttá fagyás 
csonttályog (csont|tályog) 
csonttan (csont|tan) 
csonttollú (fn) 
csonttollú (mn) 
csonttollú madár 
csonttollúfélék (fn, csonttollú|félék) 
csonttörés (fn, csont|törés) 
csonttörő (foly mn in, csont|törő) 
csonttörő (mn, csont|törő) 
csonttuberkulózis (fn, csont|tuberkulózis) 
csontvágó fűrész 
csontvarrat (csont|varrat) 
Csontváry Kosztka Tivadar (tnév) 
Csontváry Terem (tnév) 
Csontváry-festmény (tnév) 
Csontváry-kép (tnév) 
csontváz (fn, csont|váz) 
csontvázrendszer (fn, csont|váz|rendszer) 
csontvelő (fn, csont|velő) 
csontvelőgyulladás (csont|velő|gyulladás) 
csontvelőőssejt (fn, csont|velő|ős|sejt) 
csontvésés (csont|vésés) 
csontvezetéses hallás (szk) 
csontzsír (csont|zsír) 



Csoóri (tnév) 
Csopak (tnév) 
csopaki olaszrizling (szk) 
csopaki rizling 
csoport (fn) 
csoportalakítás (fn, csoport|alakítás) 
csoportba oszt 
csoportba osztás 
csoportba sorol (szk) 
csoportba tartozik (szk) 
csoportbeosztás (fn, csoport|beosztás) 
csoportdinamika 
csoportdöntő (fn, csoport|döntő) 
csoportellenfél (fn, csoport|ellenfél) 
csoportelmélet (fn, csoport|elmélet) 
csoportelső (fn) 
csoportelsőség (fn, csoport|elsőség) 
csoportelszámolás (csoport|elszámolás) 
csoportérdek (fn, csoport|érdek) 
csoportértekezlet (csoport|értekezlet) 
csoportfoglalkozás 
csoportfőnök (fn, csoport|főnök) 
csoportfőnökség (fn, csoport|főnökség) 
csoportgyőztes (fn, csoport|győztes) 
csoportházasság (fn, csoport|házasság) 
csoportkép (fn, csoport|kép) 
csoportkutatás (fn, csoport|kutatás) 
csoportküzdelem (fn, csoport|küzdelem) 
csoportmeccs (fn, csoport|meccs) 
csoportmérkőzés (fn, csoport|mérkőzés) 
csoportmunka (fn, csoport|munka) 
csoportmunkaszoftver (fn, csoport|munka|szoftver) 
csoportnorma (fn, csoport|norma) 
csoportnyelv (fn, csoport|nyelv) 
csoportos (fn) 
csoportos (mn) 
csoportos ültetés 
csoportosan (hsz) 
csoportosít (ige) 
csoportosítás (fn) 
csoportosul (ige) 
csoportosulás (fn) 
csoportot alkot (szk) 
csoportozat (fn) 
csoportrím (fn, csoport|rím) 
csoportselejtező (fn, csoport|selejtező) 
csoportstílus (fn, csoport|stílus) 
csoporttag (fn, csoport|tag) 
csoportterápia (fn, csoport|terápia) 
csoporttulajdon (csoport|tulajdon) 
csoportvezető (fn, csoport|vezető) 
csoportvezető (foly mn in, csoport|vezető) 
csór (ige) 
csorba (mn) 
csorba fogú 
csorbás 
Csorba-tó (tnév) 



csorbít (ige) 
csorbítás (fn) 
csorbítatlan (mn) 
csorbóka (fn) 
csorbul (ige) 
csorda (fn) 
csordabika (csorda|bika) 
csordaitató kút 
csordajárás (fn, csorda|járás) 
csordakút (fn, csorda|kút) 
csordalegelő (csorda|legelő) 
csordaösztön (fn, csorda|ösztön) 
csordapásztor (fn, csorda|pásztor) 
csordás (fn) 
csordás (mn) 
csordásgyerek (fn, csordás|gyerek) 
csordaszellem (fn, csorda|szellem) 
csordít (ige) 
csordogál (csurdogál, ige) 
csordul (ige) 
csordultig (hsz) 
csordultig tölt 
csóré (mn) 
csorga 
csorgás (fn) 
csorgat (csurgat, ige) 
csorgatott (bef mn in) 
csorgatott méz 
csorgó (fn) 
csorgó (foly mn in) 
csorgó vér 
csorgókút (fn, csorgó|kút) 
csórikál (ige) 
csórikám(msz) 
csormolya (fn) 
Csorna (tnév) 
Csornai kistérség (tnév) 
csóró (foly mn in) 
csorog (csurog, ige) 
csoroszlya (fn) 
csorran (ige) 
csorvasz 
csoszog (ige) 
csoszogós (mn) 
csosszan (ige) 
csótány (fn) 
csótányirtó szer 
csótár (fn) 
csotrogány (fn) 
csóva (fn) 
csóvál (ige) 
csóválás (fn) 
Csóványos (tnév) 
csoze 
cső (fn) 
cső alakú 
cső formájú 



csőalátámasztás 
csőbe húz 
csőben sült (szk) 
csőben sült brokkoli (szk) 
csőben süt (szk) 
csőben sütés (szk) 
csőben sütve (szk) 
csőbilincs (cső|bilincs) 
csőbomba (fn, cső|bomba) 
csöbör (cseber, fn) 
csöbörből vödörbe 
csőburkolat (cső|burkolat) 
csőbútor (fn, cső|bútor) 
csőbútorgyártás (cső|bútor|gyártás) 
csöcs (fn) 
csőcselék (fn) 
csőcselék népség 
csöcsörész (ige) 
csöcsös (mn) 
csöcsös korsó (szk) 
csöcsös-faros (mn) 
csőd (fn) 
csőd szélén (szk) 
csőd szélére kerül (szk) 
csődbe 
csődbe jut 
csődbe jutás (szk) 
csődbe kerget 
csődbe kerül 
csődbe kerülés 
csődbe megy (szk) 
csődbejelentés (fn, csőd|bejelentés) 
csődbejelentési kötelezettség (szk) 
csődbíróság (fn, csőd|bíróság) 
csődbiztos (fn) 
csődegyezség (fn, csőd|egyezség) 
csődeljárás (fn, csőd|eljárás) 
csődgondnok (fn, csőd|gondnok) 
csődhelyzet (fn, csőd|helyzet) 
csődhullám (fn, csőd|hullám) 
csődít (ige) 
csődközel (fn, csőd|közel) 
csődközeli (mn) 
csődközeli helyzet (szk) 
csődör (fn) 
csődörcsikó (fn, csődör|csikó) 
csődörös (fn) 
csődörös (mn) 
csődöt jelent (szk) 
csődöt mond 
csődper (csőd|per) 
csődtömeg (fn, csőd|tömeg) 
csődtömeggondnok (fn, csőd|tömeg|gondnok) 
csődtörvény (fn, csőd|törvény) 
csődül (ige) 
csődület (fn) 
csőedényrendszer (cső|edény|rendszer) 



csőfal (fn, cső|fal) 
csőfar (fn, cső|far) 
csőfogó (fn, cső|fogó) 
csőforrasztó készülék (szk) 
csőfúró gép 
csög 
csőgörény (fn, cső|görény) 
csőgyár (fn, cső|gyár) 
csőhálózat (fn, cső|hálózat) 
csőhálózat-szerelő 
csőhuzal (cső|huzal) 
csőhúzás (cső|húzás) 
csőidegrendszer (fn, cső|ideg|rendszer) 
csőidom (cső|idom) 
csök (fn) 
csőkapcsolás (cső|kapcsolás) 
csőkemence (fn, cső|kemence) 
csőkeresztmetszet (cső|keresztmetszet) 
csökevény (fn) 
csökevényes (mn) 
csökevényesedik (ige) 
csőkiegyenlítő 
csökik (ige) 
csökken (ige) 
csökkenés (fn) 
csökkenést mutat (szk) 
csökkenhet (ige) 
csökkenő (foly mn in) 
csökkenő (mn) 
csökkenő fogyasztás 
csökkenő import 
csökkenő intenzitás 
csökkenő kamat (szk) 
csökkenő ráfordítás 
csökkenő tendencia (szk) 
csökkent (bef mn in) 
csökkent (ige) 
csökkent (mn) 
csökkent értékű 
csökkent hallású 
csökkent látású 
csökkentértékűség (fn) 
csökkentés (fn) 
csökkentett koffeintartalmú (szk) 
csökkenthet (ige) 
csökkentlátó (fn) 
csökkentlátó (mn) 
csökönyös (mn) 
csökönyösség (fn) 
csőkötés (fn, cső|kötés) 
csökött (bef mn in) 
csőkulcs (cső|kulcs) 
csőkút (fn, cső|kút) 
csőlakó (fn, cső|lakó) 
csőlakó (foly mn in, cső|lakó) 
csőlátás (fn, cső|látás) 
csőmalac (cső|malac) 



csömbő 
csömör (fn) 
csömöri (mn) 
csömörletes (mn) 
csömörös (mn) 
csömöszöl (ige) 
csömöszölő 
csőnadrág (fn, cső|nadrág) 
csönd (csend, fn) 
csönd ülte 
csöndes (csendes, mn) 
csöndes szavú 
csöndesedik (csendesedik, ige) 
csöndesen (hsz) 
csöndesít (csendesít, ige) 
csöndesség (csendesség, fn) 
csöndesül (csendesül, ige) 
csöng (cseng, ige) 
csönget (csenget, ige) 
csöngetés (csengetés, fn) 
csöngettyű (csengettyű, fn) 
csöngettyűjáték (csengettyűjáték, fn) 
csöngettyűszó (csengettyűszó, fn) 
csőnyílás (fn, cső|nyílás) 
csőposta (fn, cső|posta) 
csöpög (csepeg, ige) 
csöpögés (fn) 
csöpögő orrú 
csöpögtet (csepegtet, ige) 
csöpögtetőüveg (csepegtetőüveg) 
csöpörög (csepereg, ige) 
csöpp (csepp, fn) 
csöpp alakú 
csöpp gyerek 
csöppen (cseppen, ige) 
csöppent (bef mn in) 
csöppent (cseppent, ige) 
csöppentőüveg (cseppentőüveg, fn) 
csöppet (hsz) 
csöppnyi (cseppnyi, mn) 
csöppség (fn) 
csőprés (cső|prés) 
csőr (fn) 
csőr alakú 
csőradiátor 
csördít (cserdít, ige) 
csördül (ige) 
csőre 
csőre töltött fegyver 
csőrendszer (fn, cső|rendszer) 
csőrepedés (fn, cső|repedés) 
csörge (fn) 
csörgedez (csörgedezik, ige) 
csörgedezik (ige) 
csörgés (fn) 
csörgés (mn) 
csörget (ige) 



csörgettyű (fn) 
csörgő (fn) 
csörgő (foly mn in) 
csörgő (mn) 
csörgődob (fn, csörgő|dob) 
csörgőfa (fn, csörgő|fa) 
csörgőkígyó (fn, csörgő|kígyó) 
csörgőlabda (fn, csörgő|labda) 
csörgősapka (fn, csörgő|sapka) 
csőrkáva (fn, csőr|káva) 
csörlő (fn) 
csörlőautó (csörlő|autó) 
csörlődob (fn, csörlő|dob) 
csörmő 
Csörnöc-Herpenyő 
csörög (ige) 
csöröge (fn) 
csörögefánk (fn, csöröge|fánk) 
csörömpöl (ige) 
csörömpölés (fn) 
csőrös (mn) 
csőrös emlős 
csőrös kancsó (szk) 
csörren (ige) 
csörrent (ige) 
Csörsz (tnév) 
csörte (fn) 
csörtet (ige) 
csörtetés (fn) 
csőrű (mn) 
csőstül (hsz) 
csőstül jön (szk) 
csősugár (cső|sugár) 
csősz (fn) 
csőszájfék (csőszáj|fék) 
csőszerelvényszabvány 
csőszerszámok 
csőszerű keresztmetszet (szk) 
csőszködik (ige) 
csőszkunyhó (fn, csősz|kunyhó) 
csőszorító csavar (szk) 
csőtengely (fn, cső|tengely) 
csőtészta (fn, cső|tészta) 
csőtésztagyártás (cső|tészta|gyártás) 
csőtisztító készülék 
csőtorkolat (fn, cső|torkolat) 
csötönöz 
csőtörés (fn, cső|törés) 
csővájó (cső|vájó) 
csőváz (fn, cső|váz) 
csővázas (mn) 
csővázas bútor 
csövecske (fn) 
csöves (fn) 
csöves (mn) 
csöves kukorica 
csövesedik (ige) 



csövesgombák 
csövesség (fn) 
csövesvirágúak (fn) 
csövez (ige) 
csövezés (fn) 
csővezeték (fn, cső|vezeték) 
csövezik (ige) 
csővilágítás (cső|világítás) 
csővoltmérő 
csövű (mn) 
csőzáró bütyök 
csubuk 
csúcs (fn) 
csúcs nélküli eszterga 
csúcsaszály (csúcs|aszály) 
csúcsbeállítás (fn, csúcs|beállítás) 
csúcsbevétel 
csúcsbizottság (fn, csúcs|bizottság) 
csúcsdarab 
csúcsdiplomácia (fn, csúcs|diplomácia) 
csúcsegészségügy 
csúcseredmény (fn, csúcs|eredmény) 
csúcserőmű (fn, csúcs|erőmű) 
csúcsérték (fn, csúcs|érték) 
csúcsértekezlet (fn, csúcs|értekezlet) 
csúcseszterga (fn, csúcs|eszterga) 
csúcsév (fn, csúcs|év) 
csúcsfejtés (csúcs|fejtés) 
csúcsfeszültség (fn, csúcs|feszültség) 
csúcsfogyasztás (fn, csúcs|fogyasztás) 
csúcsforgalom (fn, csúcs|forgalom) 
csúcsforma (fn, csúcs|forma) 
csúcsforma (mn, csúcs|forma) 
csúcsfúró (csúcs|fúró) 
csúcsgép 
csúcsgerenda (csúcs|gerenda) 
csúcshajtás (fn, csúcs|hajtás) 
csúcshatás (csúcs|hatás) 
Csúcs-hegy 
csúcshőmérséklet (fn, csúcs|hőmérséklet) 
csúcsidő (fn, csúcs|idő) 
csúcsidőszak (fn, csúcs|idő|szak) 
csúcsív (fn, csúcs|ív) 
csúcsíves (mn, csúcs|íves) 
csúcsíves boltozat 
csúcsíves stílus 
csúcsjavítás (fn, csúcs|javítás) 
csúcskategória (fn, csúcs|kategória) 
csúcskategóriás (mn, csúcs|kategóriás) 
csúcskísérlet (fn, csúcs|kísérlet) 
csúcsköszörűs (csúcs|köszörűs) 
csúcsközeli (mn, csúcs|közeli) 
csúcslevél (fn, csúcs|levél) 
csúcsmagasság (fn, csúcs|magasság) 
csúcsmenedzser 
csúcsminiszter (fn, csúcs|miniszter) 
csúcsminőség garantált 



csúcsmodell (fn, csúcs|modell) 
csúcsnövekedés (csúcs|növekedés) 
csucsor (fn) 
csucsorít (ige) 
csucsorodik (ige) 
csúcsos (mn) 
csúcsos zárójel (szk) 
csúcsosodik (ige) 
csúcspont (fn, csúcs|pont) 
csúcsra járat 
csúcsra járatás 
csúcsragadozó (fn, csúcs|ragadozó) 
csúcsrügy (fn, csúcs|rügy) 
csúcssebesség (fn, csúcs|sebesség) 
csúcsszáradás (fn, csúcs|száradás) 
csúcsszerv (fn, csúcs|szerv) 
csúcsszervezet (fn, csúcs|szervezet) 
csúcsszínvonal (csúcs|színvonal) 
csúcsszög (fn, csúcs|szög) 
csúcstalálkozó (fn, csúcs|találkozó) 
csúcstalálkozó (foly mn in, csúcs|találkozó) 
csúcstartó (fn, csúcs|tartó) 
csúcstartó (foly mn in, csúcs|tartó) 
csúcstechnika (fn, csúcs|technika) 
csúcstechnológia (fn, csúcs|technológia) 
csúcsteljesítmény (fn, csúcs|teljesítmény) 
csúcstengely (csúcs|tengely) 
csúcsterhelés (fn, csúcs|terhelés) 
csucsujgat (ige) 
csucsukál (ige) 
csucsul (ige) 
csúcsvezetés (fn, csúcs|vezetés) 
csúcsvezető (fn, csúcs|vezető) 
csuda (csoda, fn) 
csuda (mn) 
csuda erős (szk) 
csuda finom 
csuda jó 
csuda módra 
csuda szerencsés (szn) 
Csúd-tó 
csúf (fn) 
csúf (mn) 
csúf alak 
csúf dal 
csúfdal (fn, csúf|dal) 
csúffá tesz 
csúffá tevés 
csúfít (ige) 
csúfnév (fn, csúf|név) 
csúfol (ige) 
csúfolkodik (ige) 
csúfolódik (ige) 
csúfondáros (mn) 
csúfos (mn) 
csúfos vereség 
csúfosan (hsz) 



csúfság (fn) 
csuha (fn) 
csuhaj (isz) 
csuhás (mn) 
csuhaujj (csuha|ujj) 
csuhé (fn) 
csuhu 
csuk (fn) 
csuk (ige) 
csuka (fn) 
csukafejes (mn) 
csukamájolaj (fn, csuka|máj|olaj) 
csukamájolaj-ízű (csuka|máj|olaj|-ízű) 
csukaszürke (mn) 
csukaugrás (csuka|ugrás) 
csukcs (fn) 
csukcs (mn) 
csukcs nyelvű 
Csukcs-félsziget (tnév) 
Csukcs-fok 
csuklási inger 
csuklik (ige) 
csukló (fn) 
csukló (foly mn in) 
csuklógyakorlat (fn, csukló|gyakorlat) 
csuklóízület (fn, csukló|ízület) 
csuklópánt (fn, csukló|pánt) 
csuklórándulás (csukló|rándulás) 
csuklós (mn) 
csuklós autóbusz 
csuklós busz 
csuklós létra 
csuklós pánt 
csuklósbusz-sofőr (csuklós|busz|-sofőr) 
csuklószíj (fn, csukló|szíj) 
csuklószorító (fn, csukló|szorító) 
csuklótámasz 
csuklóvédő (fn, csukló|védő) 
csuklózár (csukló|zár) 
csuklózik (ige) 
csuklóztatás 
csuklya (fn) 
csuklyás (mn) 
csuklyás izom 
csuklyás köpeny 
csuklyásmajom (fn) 
csukódik (ige) 
csukóka (fn) 
csukott (bef mn in) 
csukott (mn) 
csukott erkély 
csukott szemmel (szk) 
csuma (fn) 
csumáz (ige) 
csumiz 
Csungking 
csúnya (mn) 



csúnya dolog 
csúnyácska (fn) 
csúnyácska (mn) 
csúnyán beszél (szk) 
csúnyaság (fn) 
csúnyít (ige) 
csúnyul (ige) 
csupa (mn) 
csupa csont-bőr 
csupa folt 
csupa fül vagyok 
csupa hab 
csupa móka (szk) 
csupa mosoly (szk) 
csupa olyan (szk) 
csupa szem 
csupa szív (szk) 
csupa szív kifutógyerek 
csupa vér (szk) 
csupa-csupa (mn, csupa|csupa) 
csupádon-csupa 
csupál (ige) 
csupán (hsz) 
csupán kettő 
csupán még (szk) 
csupán mint (szk) 
csupán nem (szk) 
csupán órák kérdése 
csupán ő (szk) 
csupáncsak (hsz, csupán|csak) 
csupasz (mn) 
csupasz szájú 
csupasz vezeték 
csupaszít (ige) 
csupaszodik (ige) 
csupaszság (fn) 
csupor (fn) 
csurapé 
csurdít (ige) 
csurdogál (csordogál, ige) 
csurgás (fn) 
csurgat (csorgat, ige) 
csurgatás (fn) 
csurgatott méz 
csurgó (fn) 
csurgó (foly mn in) 
Csurgó (tnév) 
csurgó vér 
Csurgói kistérség (tnév) 
csuri (fn) 
csurig (hsz) 
csurig telik (szk) 
csurog (csorog, ige) 
csurom 
csurom méz az arca 
csurom olaj (szk) 
csuromvíz (fn) 



csuromvíz (mn) 
csuromvizes (mn) 
csurran (ige) 
csurran-cseppen (csurran-csöppen) 
csusza (fn) 
csuszamlás (fn) 
csuszamlásmérő 
csuszamlik (ige) 
csuszamlós (mn) 
csúszás (fn) 
csúszási (mn) 
csúszási súrlódás (szk) 
csúszáskiegyenlítés 
csúszás-mászás 
csúszásmentes 
csúszásmentes emelvény 
csúszásmentesség 
csúszásveszély (fn, csúszás|veszély) 
csúszda (fn) 
csúszdapark (fn, csúszda|park) 
csúszdázik (ige) 
csúszhat (ige) 
csúszik (ige) 
csúszik-mászik 
csuszka (fn) 
csúszka (fn) 
csúszkák segítségével 
csúszkák tologatása 
csúszkál (ige) 
csúszó árfolyam 
csúszó leértékelés 
csúszóárfolyam-rendszer (fn, csúszó|árfolyam|rendszer) 
csúszócsapágy 
csúszócsapágyas merevlemez 
csúszófelület 
csúszógyűrű (fn) 
csúszókorong 
csúszómászó (fn, csúszó|mászó) 
csúszó-mászó (csúszó|-mászó) 
csúszó-mászó állat (szk) 
csúszó-mászó bogár 
csúszó-mászó ember (szk) 
csúszó-mászó féreg (szk) 
csúszó-mászó gyerekek 
csúszópálya (fn, csúszó|pálya) 
csúszópénz (fn) 
csúszós (mn) 
csúszósúrlódás 
csúszózsaluzás 
csuszpájz (fn) 
csusszan (ige) 
csúsztat (ige) 
csúsztatás (fn) 
csúsztató (fn) 
csúsztató (foly mn in) 
csúsztatóerő (csúsztató|erő) 
csúsztatófeszültség (csúsztató|feszültség) 



csúsztatópálya (csúsztató|pálya) 
csúsztatósín (csúsztató|sín) 
csúsztatószerkezet (csúsztató|szerkezet) 
csúsztatott palacsinta 
csúsztatva tükrözés (szk) 
csuta 
csutak (fn) 
csutakol (ige) 
csutka (fn) 
csutkaízék (fn, csutka|ízék) 
csutkakúp (csutka|kúp) 
csutkaszár (fn, csutka|szár) 
csutora (fn) 
csuvas (mn) 
csuvas jövevényszó (szk) 
csuvas nyelvű 
Csuvasföld (tnév) 
csúz (fn) 
csúzli (fn) 
csúzligumi (fn) 
csúzos (mn) 
csúzos bántalom 
csüccs (msz) 
csücskös (mn) 
csücsök (fn) 
csücsöri (mn) 
csücsörít (ige) 
csücsörödik (ige) 
csücsül (ige) 
csüd (fn) 
csüdfű (fn, csüd|fű) 
csügg (csüng, ige) 
csügged (ige) 
csüggedés (fn) 
csüggedetlen (mn) 
csüggedez (ige) 
csüggedt (bef mn in) 
csüggedt (mn) 
csüggedt szívű 
csüggedt tekintetű 
csüggedtség (fn) 
csüggeszt (ige) 
csüggeteg (mn) 
csülkös (mn) 
csülleng (fn) 
csüllő (fn) 
csüllöng 
csülök (fn) 
csülökhús (fn, csülök|hús) 
csülökpörkölt (bef mn in, csülök|pörkölt) 
csüng (csügg, ige) 
csüngő (foly mn in) 
csüngőhasú disznó (szk) 
csüngőlepke (fn, csüngő|lepke) 
csünik 
csűr (fn) 
csűr (ige) 



csűr-csavar 
csűrdöngölő (fn) 
csűrés-csavarás 
csürhe (fn) 
csürhe népség 
csürhejárás (fn, csürhe|járás) 
csürhés 
csűrő (foly mn in) 
csűrőkormány (fn) 
csűrőlap (fn) 
csűröskert (fn) 
csűrpadlás (csűr|padlás) 
Csűry (tnév) 
csüt. (röv) 
csütörtök (fn) 
csütörtök délelőtt (szk) 
csütörtök esti 
csütörtök reggeli 
csütörtöki (mn) 
csütörtökön (hsz) 
csütörtököt mond 
 
  



D 
D (fn) 
D (d, röv) 
D (szn) 
d betű és D betű 
D csoport (szk) 
d és D 
d hang 
D lépcső 
d végű ige 
d. (D., röv) 
d. sz. (röv) 
da capo (szk) 
da capo al fine (szk) 
Dabas (tnév) 
Dabasi kistérség (tnév) 
dac (fn) 
dacára (nu) 
dacára annak (szk) 
daci (mn) 
Dacia (tnév) 
Dácia (tnév) 
Dacia autó 
dácit 
dacizik (ige) 
dackorszak (fn, dac|korszak) 
dacol (ige) 
dacos (mn) 
dacos természetű 
dacosan (hsz) 
dacoskodik (ige) 
dacosság (fn) 
dácsa (fn) 
dada (fn) 
dádá (fn) 
dádá (msz) 
dadaista (fn) 
dadaista (mn) 
dadaista kiáltvány (szk) 
dadaizmus (fn) 
dádé (fn) 
dadog (ige) 
dadogás (fn) 
dadogó (fn) 
dadogó (foly mn in) 
dadogó (mn) 
dadogó beszéd 
dadogó beszédű 
dadus (fn) 
Daewoo (tnév) 
dafke (fn) 
dag (dkg) 
dagad (ige) 



dagadó (fn) 
dagadó (foly mn in) 
dagadó (mn) 
dagadó hold (szk) 
dagadókúp (fn, dagadó|kúp) 
dagadóláp (fn, dagadó|láp) 
dagadoz (dagadozik, ige) 
dagadt (bef mn in) 
dagadt (mn) 
dagadt arcú 
dagadt lábú (szk) 
dagadtság (fn) 
dagály (fn) 
dagályhullám (fn, dagály|hullám) 
dagályos (mn) 
dagályos stílusú 
dagályosság (fn) 
daganat (fn) 
daganatáttét (fn, daganat|áttét) 
daganatkeltő (foly mn in, daganat|keltő) 
daganatképződés (fn, daganat|képződés) 
daganatos (mn) 
daganatos megbetegedés (szk) 
daganatos sejt (szk) 
daganatpusztító (foly mn in, daganat|pusztító) 
daganatsejt (fn, daganat|sejt) 
daganatspecialista (daganat|specialista) 
dagaszt (ige) 
dagasztógép (fn, dagasztó|gép) 
dagasztóláb (dagasztó|láb) 
dagasztóteknő (fn, dagasztó|teknő) 
dagasztóvíz (fn, dagasztó|víz) 
dagerrotip (fn) 
dagerrotípia (fn) 
Dagesztán (tnév) 
dagesztáni nyelv (szk) 
dagi (fn) 
dagi (mn) 
dagonya (fn) 
dagonyázik (ige) 
Daguerre 
dágvány (fn) 
Daidalosz (Daedalus, tnév) 
Daihatsu (tnév) 
Daily News (tnév) 
dajdaj (fn) 
dajdajozik 
dajka (fn) 
dajka néni 
dajkaanya (fn, dajka|anya) 
dajkál (ige) 
dajkamese (fn, dajka|mese) 
dajkanyelv (dajka|nyelv) 
dajkaság (fn) 
dajkaterhesség (fn, dajka|terhesség) 
dajna 
dák (mn) 



Dakar (tnév) 
Dakka (tnév) 
dakli 
dákó (fn) 
dákoromán (fn) 
dákoromán elmélet 
dákos 
dákoska 
dakota (fn) 
dakota (mn) 
dakron (fn) 
dakron hosszúnadrág (szk) 
dakronvitorla (fn, dakron|vitorla) 
dakszli (fn) 
dakszlikutya (fn, dakszli|kutya) 
daktilikus (mn) 
daktiloszkópia (fn) 
daktilus (fn) 
daku 
dal (fn) 
dalai láma 
dalárda (fn) 
dalárdista (fn) 
dalbetét (fn, dal|betét) 
dalciklus (fn, dal|ciklus) 
dalegylet (fn, dal|egylet) 
dalénekes (fn) 
dalénekesnő (dal|énekes|nő) 
dalest (fn, dal|est) 
dalfesztivál (fn, dal|fesztivál) 
dalforma (fn, dal|forma) 
dalfüzér (dal|füzér) 
dalgyűjtemény (fn, dal|gyűjtemény) 
dali (mn) 
Dalí, Salvador szalvador (tnév) 
dalia (fn) 
dália (fn) 
daliás (fn) 
daliás (mn) 
daliás termetű 
dalidó 
dalirodalom (fn, dal|irodalom) 
daljáték (fn, dal|játék) 
dalkincs (fn, dal|kincs) 
dalköltészet (fn, dal|költészet) 
dalköltő (fn, dal|költő) 
dalkör (fn, dal|kör) 
dalkultúra (fn, dal|kultúra) 
dall (ige) 
dallam (fn) 
dallam nélküli 
dallambeékelés (fn, dallam|beékelés) 
dallamcsúcs (dallam|csúcs) 
dallamérzékenység 
dallamfordulat (fn, dallam|fordulat) 
dallamfoszlány (fn, dallam|foszlány) 
dallamfrázis (fn, dallam|frázis) 



dallamhangszer (fn, dallam|hangszer) 
dallamhúr (fn, dallam|húr) 
dallamív (fn, dallam|ív) 
dallamjáték (fn, dallam|játék) 
dallamképlet (dallam|képlet) 
dallamképzés (fn, dallam|képzés) 
dallamkincs (fn, dallam|kincs) 
dallamkürt (fn, dallam|kürt) 
dallammenet (fn, dallam|menet) 
dallammodell (fn, dallam|modell) 
dallammotívum (fn, dallam|motívum) 
dallamos (mn) 
dallamosság (fn) 
dallamsor (fn, dallam|sor) 
dallamszerkezet (fn, dallam|szerkezet) 
dallamtalan (mn) 
dallamtípus (fn, dallam|típus) 
dallamtöredék (fn, dallam|töredék) 
dallamváltozat (dallam|változat) 
dallamvezetés (fn, dallam|vezetés) 
dallamvilág (fn, dallam|világ) 
dallamvonal (fn, dallam|vonal) 
Dallas (tnév) 
Dalma (tnév) 
Dalmácia (mn) 
Dalmácia (tnév) 
dalmahodik 
dalmát (fn) 
dalmát (mn) 
dalmát tengerpart 
dalmata (fn) 
dalmű (fn, dal|mű) 
dalnok (fn) 
dalnokverseny (fn, dalnok|verseny) 
dalocska (fn) 
dalol (ige) 
dalolás (fn) 
dalolász (ige) 
dalolgat (ige) 
dalos (fn) 
dalos 
dalos játék 
dalos kedvű 
dalos madár 
daloscsapat (fn) 
daloskönyv (fn, dalos|könyv) 
daloskönyv dalosverseny 
daloskör (fn) 
dalosverseny (fn) 
dalosszövetség (fn, dalos|szövetség) 
dalrepertoár (fn, dal|repertoár) 
dalszerző (fn, dal|szerző) 
dalszínház (fn, dal|színház) 
dalszöveg (fn, dal|szöveg) 
Dalton (tnév) 
daltonizmus (fn) 
dám (fn) 



dáma (fn) 
dámajáték (fn, dáma|játék) 
Damaszkusz (tnév) 
damaszkuszi (mn) 
damaszkuszi penge 
damaszkuszi út (szk) 
damaszt (fn) 
damaszt ágynemű 
damaszt ágyterítő (szk) 
damasztabrosz (fn, damaszt|abrosz) 
damasztszövet (damaszt|szövet) 
damasztterítő (fn, damaszt|terítő) 
dámázik (ige) 
dámbak (fn, dám|bak) 
Damiani Szent Péter (tnév) 
damil (fn) 
damil horgászzsinór 
Damjanich (tnév) 
Damjanich-féle (Damjanich|-féle) 
dammár 
Damoklesz kardja 
dámszarvas (fn) 
dámszarvas (mn) 
dámvad (fn, dám|vad) 
dán (mn) 
dán király (szk) 
Dán Királyság 
dán korona (szk) 
dán nyelv (szk) 
dán nyelvű 
dana (fn) 
Danaé (fn) 
Danaidák hordója 
danáz (ige) 
dance (fn) 
dancol 
dancs 
dandár (fn) 
dandárparancsnok (fn, dandár|parancsnok) 
dandártábornok (fn, dandár|tábornok) 
dandy (fn) 
Dán-félsziget (tnév) 
dangubál 
Dánia (tnév) 
dániai (mn) 
Dániel (tnév) 
dankasirály (fn, danka|sirály) 
D'Annunzio (tnév) 
danol (ige) 
danolász (ige) 
Danone (tnév) 
dans (fn) 
Dante (fn) 
Dante-mű (tnév) 
Danton (tnév) 
danulon (fn) 
daphnia (fn) 



Daphnisz (tnév) 
Dar es Salaam 
dara (fn) 
darab (fn) 
darabár (fn, darab|ár) 
darabáru (fn, darab|áru) 
darabáru-forgalom 
darabáru-fuvardíjszabás 
darabáru-küldemény 
darabáru-szállítás 
darabbér (fn, darab|bér) 
darabbérezés (darab|bérezés) 
darabbérrendszer (darab|bér|rendszer) 
darabdeszka (darab|deszka) 
darabka (fn) 
darabmunka (fn, darab|munka) 
darabocska (fn) 
darabokor (fn, dara|bokor) 
darabokra szed (szk) 
darabokra tép 
darabokra törik 
darabol (ige) 
darabolókés 
darabolósor 
darabonként (hsz) 
darabont (fn) 
darabontkormány (fn, darabont|kormány) 
darabos (mn) 
darabos modorú 
darabos szén 
darabosítás (fn) 
darabosság (fn) 
darabot (fn) 
darabszám (fn, darab|szám) 
darabszám szerint 
darabszámos elszámolás (szk) 
darabszámra dolgozik 
darabszőnyeg 
daraérc (dara|érc) 
daraeső (dara|eső) 
daragaluska (fn, dara|galuska) 
daragaluska-leves (fn, dara|galuska|leves) 
daragombóc (fn, dara|gombóc) 
daragyöngy (dara|gyöngy) 
darakása (fn, dara|kása) 
darál (ige) 
darálás (fn) 
darálék (fn) 
daraliszt (dara|liszt) 
daráló (fn) 
daráló (foly mn in) 
darálógép (fn, daráló|gép) 
darálómalom (fn, daráló|malom) 
darált (bef mn in) 
darált (mn) 
darált dió (szk) 
darált hús 



darált sertéscomb (szk) 
darált sertéshús 
daráltat (ige) 
daráltdió-bevonat (fn, darált|dió|bevonat) 
darálthús-gombóc 
darálthús-pogácsa (darált|hús|-pogácsa) 
Darányi (tnév) 
Darányi-kormány (tnév) 
darapuding (fn, dara|puding) 
darás (mn) 
darás tészta 
darásláda (fn) 
daraszén (dara|szén) 
daraszol 
daravirág (fn, dara|virág) 
darázs (fn) 
darázs csípte 
darázs csípte arc 
darázscsípés (fn, darázs|csípés) 
darázsderék (fn, darázs|derék) 
darázsderekú (mn, darázs|derekú) 
darázsfészek (fn, darázs|fészek) 
darázsfullánk (fn, darázs|fullánk) 
darázskő (darázs|kő) 
darázsölyv (fn, darázs|ölyv) 
dárda (fn) 
dárda alakú 
dárdahegy (fn, dárda|hegy) 
dárdahordozó (dárda|hordozó) 
dárdalevél (dárda|levél) 
dárdalevelű 
Dardanellák (tnév) 
Dardanellák tengerszoros 
dárdaöklelés (dárda|öklelés) 
dárdás (mn) 
dárdavetés (fn, dárda|vetés) 
Dardzsiling (tnév) 
Dareiosz (tnév) 
dáridó (fn) 
dáridóz (dáridózik, ige) 
dáridózik (ige) 
Dárius (tnév) 
Dárius kincse 
Darmstadt (tnév) 
darmstattium (fn) 
daróc (fn) 
darócruha (fn, daróc|ruha) 
darts (fn) 
daru (fn) 
darualakúak (fn, daru|alakúak) 
daruállvány (daru|állvány) 
darucsapat (fn, daru|csapat) 
darufélék (fn, daru|félék) 
darufúrógép (daru|fúró|gép) 
daruhíd (daru|híd) 
darukezelő (fn, daru|kezelő) 
darukezelő (foly mn in, daru|kezelő) 



darukezelő személyzet 
daruláb (daru|láb) 
darumadár (fn, daru|madár) 
darus (fn) 
darus (mn) 
darus kocsi 
daruszőrű (daru|szőrű) 
darutánc (daru|tánc) 
darutoll (fn, daru|toll) 
darutollas (mn) 
darutollas kalap 
darvadozik (ige) 
Darvas (tnév) 
Darwin (tnév) 
Darwin-féle evolúciós elmélet (szk) 
darwini (mn) 
darwinista (fn) 
darwinista (mn) 
darwinizmus (fn) 
datagram (fn) 
datál (ige) 
datálódik (ige) 
datív (mn) 
datív kötés (szk) 
dativus (fn) 
datolya (fn) 
datolyafa (fn, datolya|fa) 
datolyaízű 
datolyamag (fn, datolya|mag) 
datolyapálma (fn, datolya|pálma) 
datolyapálma-ültetvény (fn, datolya|pálma|ültetvény) 
datolyaszilva (fn, datolya|szilva) 
dátum (fn) 
dátum opció inaktív 
dátum szerint rendez 
dátumformátum (fn, dátum|formátum) 
dátumoz (ige) 
dátumváltás (fn, dátum|váltás) 
dauer (fn) 
dauerol (ige) 
dauervíz (fn, dauer|víz) 
dauphin (fn) 
davaj (fn) 
davajgitár (fn) 
davenol (ige) 
Dávid (tnév) 
Dávid-szobor (tnév) 
Davis-fenékhegy (tnév) 
Davis-kupa (tnév) 
Davis-kupa-nyertes (tnév) 
Davos (tnév) 
Davy 
Davy-lámpa (Davy|-lámpa) 
Dayka Gábor 
dB (röv) 
D-be jár 
dB-skála (röv) 



DDT 
DDT-por (DDT|-por) 
D-dúr (fn) 
D-dúr skála 
D-dúr zongoraverseny 
de (hsz) 
de (ksz) 
dé 
de- 
De Amicis 
de anyagnévként 
de azért 
de bizony 
de csak 
de facto 
de földhözragadt 
De Gaulle 
de genere 
de ha úgy gondolod 
de hát (szk) 
de hát nem sikerült 
de hisz 
de hisz én is szeretném 
de jó (szk) 
de jure 
de közigazgatási értelemben 
de lásd 
de mivelhogy 
de orosz névként 
de röviden 
de szép (szk) 
de tulajdonnévben 
de tulajdonnévként 
de utcanévként 
de viszont 
de. (röv) 
Deák (fn) 
deák nyelv 
Deákné (fn) 
deákos (fn) 
deákos (mn) 
deákos forma (szk) 
deákos költő 
deákság (fn) 
dealer 
debatter 
debella (fn) 
debil (fn) 
debilis (mn) 
debilitás (fn) 
Debrecen (tnév) 
debreceni (fn) 
Debreceni kistérség (tnév) 
debreceni kolbász (szk) 
debreceni kollégium (szk) 
debreceni református kollégium (szk) 
Debrő (tnév) 



debrői hárslevelű (szk) 
Debussy (fn) 
Debussy-dal (tnév) 
debütál (ige) 
debütálás (fn) 
debütált 
dec. (röv) 
décbunda 
december (fn) 
december eleji 
december havi 
december végi 
decemberi (mn) 
decens (mn) 
decentralizáció (fn) 
decentralizál (ige) 
decentralizálás (fn) 
decentralizált szervezet (szk) 
deci (fn) 
deci- 
decibel (fn) 
decibelmérő (decibel|mérő) 
decibelskála (fn, decibel|skála) 
decigramm 
decigrammos 
deciliter (fn) 
decima (fn) 
decimál (ige) 
decimális (mn) 
decimális rendszer 
decimális számozás (szk) 
deciméter (fn) 
deciméter-beosztás (fn, deciméter|beosztás) 
deciméteres (mn) 
decis (mn) 
decis pohár (szk) 
decis üveg 
deckung (fn) 
decrescendo (fn) 
dédanya (fn, déd|anya) 
dédapa (fn) 
dédelget (ige) 
dédi (fn) 
dédi (mn) 
dedikáció (fn) 
dedikál (ige) 
dedikálás (fn) 
dedikált (bef mn in) 
dedikált gomb 
dédnagymama (fn) 
dedó (fn) 
dedós (fn) 
dedós (mn) 
dedós korában 
dedós korban (szk) 
dédős 
dédszülő (fn, déd|szülő) 



dédszülők 
dedukció (fn) 
deduktív (mn) 
deduktív módon 
deduktív módszer (szk) 
dédunoka (fn, déd|unoka) 
Deep Purple (tnév) 
default program 
defekt (fn) 
defektet kap (szk) 
defekttűrő gumi 
defektus (fn) 
defenzív (mn) 
defenzív osztály 
defenzíva (fn) 
deferál (ige) 
defetista (fn) 
defetista (mn) 
defetizmus (fn) 
defibrillátor (fn) 
deficit (fn) 
deficites (mn) 
deficithatár (fn, deficit|határ) 
defilíroz (ige) 
definiál (ige) 
definiálás (fn) 
definiálható 
definiált érték 
definíció (fn) 
definitív (mn) 
defláció (fn) 
deflál (ige) 
deflálódik (ige) 
deflorál (ige) 
Defoe 
defókuszál (ige) 
deformáció (fn) 
deformál (ige) 
deformálás (fn) 
deformálhatóság (fn) 
deformálód (ige) 
deformálódik (ige) 
deformált mag 
deformitás (fn) 
defter (fn) 
defterdár (fn) 
Degas 
degeneráció (fn) 
degenerál (ige) 
degenerálódás (fn) 
degenerált (bef mn in) 
degenerált (fn) 
degenerált (mn) 
degesz (fn) 
degesz (mn) 
degeszre töm (szk) 
degradáció (fn) 



degradál (ige) 
degradálás (fn) 
degradálódik (ige) 
degresszió (fn) 
degresszív (mn) 
degu (fn) 
degusztál (ige) 
deheroizál (ige) 
deheroizálás (fn) 
dehidrál (ige) 
dehidratáció (fn) 
dehidratálás (fn) 
dehidratálóképesség 
dehidratált anyag 
dehogy (hsz) 
dehogyis (hsz, dehogy|is) 
dehogyisnem (hsz) 
dehogynem (hsz) 
dehonesztál (ige) 
dehonesztálás (fn) 
dehonesztáló (foly mn in) 
dehonesztáló (mn) 
deiktikus (mn) 
deiktikus nyelvi elem (szk) 
deiktikus referencia (szk) 
Deinonychus (tnév) 
deista (fn) 
deista (mn) 
deixis (fn) 
deizmus (fn) 
déjà vu (szk) 
dejszen (hsz) 
deka (fn) 
deka- 
dekabrista (mn) 
dekabrista felkelés (szk) 
dekabrista mozgalom (szk) 
dekád (fn) 
dekadencia (fn) 
dekadens (mn) 
dekadens festő 
dekadikus (mn) 
dekadikus osztás 
dekádos számláló 
dekagramm (fn, deka|gramm) 
dekagrammos (mn) 
dekameron (fn) 
dekán (fn) 
dékán (fn) 
dekanátus (fn) 
dékánhelyettes (fn, dékán|helyettes) 
dékáni (mn) 
dékáni hivatal 
dékánia 
dekantál (ige) 
dékánválasztás (dékán|választás) 
dekatál 



dekatlon (fn) 
dekáz (dekázik, ige) 
Dekkán (tnév) 
Dekkán fennsík (tnév) 
dekkol (ige) 
deklamáció (fn) 
deklamál (ige) 
deklamáló stílus (szk) 
deklamatorikus (mn) 
deklaráció (fn) 
deklarációtervezet (deklaráció|tervezet) 
deklarál (ige) 
deklarálás (fn) 
deklaráltan (hsz) 
deklaratív (mn) 
deklaratíve (hsz) 
deklasszálódás (fn) 
deklasszálódik (ige) 
deklasszálódó (foly mn in) 
deklasszált (bef mn in) 
deklasszált (mn) 
deklasszált egyedek 
dekli (fn) 
deklináció (fn) 
deklinál (ige) 
dekóder (fn) 
dekóderközpont 
dekódol (ige) 
dekódolás (fn) 
dekódoló (foly mn in) 
dekódoló egység 
dekolonizáció (fn) 
dekoltált (mn) 
dekoltázs (fn) 
dekompenzáció (fn) 
dekompenzál (ige) 
dekompenzált szív 
dekomponál (ige) 
dekomponálás (fn) 
dekompresszió (fn) 
dekoncentráció (fn) 
dekoncentrál (ige) 
dekoncentrálódik (ige) 
dekoncentrált (bef mn in) 
dekonjunktúra (fn) 
dekonstruál (ige) 
dekonstrukció (fn) 
dekonstruktív (mn) 
dekonstruktivista (fn) 
dekor 
dekoráció (fn) 
dekorációs (fn) 
dekorációs (mn) 
dekorációs karton (szk) 
dekorál (ige) 
dekoratív (mn) 
dekoratív grafika (szk) 



dekoratív jellegű 
dekoratív megjelenésű 
dekorativitás (fn) 
dekoratőr (fn) 
dekorcsempe 
dekorgyűrű 
dekoritlemez (fn) 
dekorkozmetika 
dekorpapír (fn) 
dekorpárna 
dekórum (fn) 
dekrementál (ige) 
dekrementum (fn) 
dekrétum (fn) 
dekung 
dekupázs (fn) 
del (fn) 
dél (fn) 
dél (mn) 
Dél- 
dél előtt (szk) 
dél felé 
dél felőli ablak 
Dél Keresztje (tnév) 
dél körül (szk) 
Delacroix (tnév) 
Dél-Afrika (tnév) 
Dél-afrikai Köztársaság 
Dél-afrikai-magasföld (tnév) 
Dél-Alföld (tnév) 
Dél-Alföld régió (tnév) 
Dél-Amerika (tnév) 
Dél-amerikai-lemez (tnév) 
Dél-Anglia (tnév) 
delativus (fn) 
dél-atlanti sziget (szk) 
delavár (fn) 
delavári (mn) 
delavári szőlő (szk) 
Dél-Ázsia (tnév) 
Dél-Ázsia-szerte (Dél-Ázsia|-szerte) 
Dél-balatoni borvidék (tnév) 
délben (hsz) 
Dél-Buda (tnév) 
délceg (mn) 
délcegség (fn) 
dél-délkelet 
Dél-Dunántúl (tnév) 
Dél-Dunántúl régió (tnév) 
deleál (ige) 
deleatur (fn) 
délebéd (fn, dél|ebéd) 
delegáció (fn) 
delegál (ige) 
delegálás (fn) 
delegálhat (ige) 
delegátus (fn) 



delej (fn) 
delejes (mn) 
delejes hatású 
delejesség (fn) 
delejez (ige) 
delejtű (fn, delej|tű) 
delel (ige) 
delelő (fn) 
delelő (foly mn in) 
delelő (mn) 
delelő gulya 
delelőhely (fn, delelő|hely) 
delelőpont (fn, delelő|pont) 
délelőtt (fn, dél|előtt) 
délelőtt (hsz, dél|előtt) 
délelőtti (mn, dél|előtti) 
délelőttönként (hsz) 
délelőttös (fn) 
délelőttös (mn) 
delén 
delénkendő (fn, delén|kendő) 
délest (fn, dél|est) 
Dél-Európa (tnév) 
délfelé (hsz, dél|felé) 
delfin (fn) 
delfinárium (fn) 
delfinfélék (fn, delfin|félék) 
delfinúszás (delfin|úszás) 
Delhi (tnév) 
deli (mn) 
déli (mn) 
Déli- 
Déli bástya 
déli égbolt (szk) 
déli fekvésű (szk) 
déli félteke (szk) 
déli harangszó (szk) 
déli irányban (szk) 
déli járat (szk) 
déli krónika 
déli lap 
Déli mágneses sark 
déli oldal (szk) 
déli órák (szk) 
Déli pályaudvar (tnév) 
déli pólus (szk) 
déli sarkkör 
déli szél 
déli szélesség 
deli termetű 
déli vonat 
Déli-Alpok 
délibáb (fn) 
délibábos (mn) 
Déli-Bakony (tnév) 
delicatesse 
delicsesz 



déli-délnyugati szél (szk) 
délidő (fn, dél|idő) 
déliek 
délies (mn) 
délignyitó 
déligyümölcs (fn, déli|gyümölcs) 
déligyümölcs-behozatal 
déligyümölcsimport (déli|gyümölcs|import) 
déligyümölcs-kereskedelem (fn, déli|gyümölcs|kereskedelem) 
déligyümölcs-kereskedés (déli|gyümölcs|-kereskedés) 
déligyümölcstermés (déli|gyümölcs|termés) 
Déli-Kárpátok (fn, Déli|-Kárpátok) 
delikát (fn) 
delikát (mn) 
delikatesz (fn) 
delikatesz- és sajtszaküzlet 
deliktum (fn) 
delikvens (fn) 
Dél-India (tnév) 
Déli-Orkney-szigetek 
delirál (ige) 
delírium (fn) 
delirium tremens 
Déli-sark (tnév) 
Déli-sarkvidék 
Déli-Urál 
delizsánsz (fn) 
Dél-Jemen (tnév) 
délkelet (fn) 
Délkelet-Ázsia (tnév) 
délkelet–északnyugati irány (szk) 
Délkelet-Európa (tnév) 
délkeleti (mn, dél|keleti) 
délkeleti irányú (szk) 
délkeleti szél 
Délkeleti-fok (tnév) 
Délkelet-Magyarország (tnév) 
Dél-Kína (tnév) 
Dél-kínai-tenger 
Dél-Korea (tnév) 
délkör (fn, dél|kör) 
Dell 
Dél-Magyarország (tnév) 
délnémet (fn, dél|német) 
délnémet (mn, dél|német) 
Dél-Németalföld (tnév) 
delnő (fn) 
délnyugat (fn) 
Délnyugat-Afrika (tnév) 
Délnyugat-Ázsia (tnév) 
délnyugat–északkeleti irány (szk) 
délnyugati (fn) 
délnyugati (mn) 
délnyugati oldal (szk) 
délnyugati szél 
Délnyugat-Magyarország (tnév) 
delokalizáció (fn) 



delokalizál (ige) 
delokalizálódik (ige) 
delokalizált elektron 
delokalizáltság (fn) 
Delon (tnév) 
délorosz (mn, dél|orosz) 
délorosz juhász (szk) 
Délosz (tnév) 
Dél-Pest (tnév) 
Delphoi (tnév) 
délre eső terület (szk) 
délre néző 
délre néző ablak 
délsarki (mn) 
délsarki utazás 
délszaki (mn) 
délszaki nép (szk) 
délszaki növény 
délszláv (fn, dél|szláv) 
délszláv (mn, dél|szláv) 
délszláv nyelvű 
delta (fn) 
delta alakú 
deltaelektron (delta|elektron) 
delta-elektron (δ-elektron, delta|-elektron) 
deltafém (delta|fém) 
deltaizom (fn, delta|izom) 
déltájban (hsz) 
déltájon 
déltájt (hsz) 
delta-kötés (fn, delta|kötés) 
deltás (mn) 
deltás pasas 
delta-sugár 
delta-sugarak (δ-sugarak) 
deltaszárny (fn, delta|szárny) 
deltaszárnyas repülőgép 
deltaszárnyú (mn, delta|szárnyú) 
deltatorkolat (fn, delta|torkolat) 
deltavágány (delta|vágány) 
deltavidék (fn, delta|vidék) 
déltengeri szigetek 
deltoid (fn) 
deltoid-keresztmetszet (fn, deltoid|keresztmetszet) 
deltoid-terület (fn, deltoid|terület) 
délután (fn) 
délután (hsz) 
délutáni (mn) 
délutáni tea 
délutánonként (hsz) 
délutános (fn) 
délutános (mn) 
Délvidék (fn, Dél|vidék) 
délvidéki (mn, dél|vidéki) 
Dél-Vietnam (tnév) 
Dél-Wales (tnév) 
demagóg (fn) 



demagóg (mn) 
demagóg agitáció 
demagógia (fn) 
demarkáció (fn) 
demarkációs (mn) 
demarkációs vonal 
demars (fn) 
demars (mn) 
Dembinszky (tnév) 
Demeter (tnév) 
Démétér 
demilitarizáció (fn) 
demilitarizál (ige) 
demilitarizálás (fn) 
demilitarizált 
demilitarizált övezet 
demineralizált víz (szk) 
demizson (fn) 
demobilizáció (fn) 
demobilizál (ige) 
demoduláció (fn) 
demodulál (ige) 
demográfia (fn) 
demográfiai (mn) 
demográfiai elemzés 
demográfiai hullám (szk) 
demográfiai kutatás (szk) 
demográfiai robbanás 
demográfus (fn) 
demokrácia (fn) 
demokráciadeficit 
demokráciaellenes (mn) 
demokrata (fn) 
demokrata (mn) 
demokrata gondolkozású 
demokrata párti 
demokratikus (mn) 
demokratikus centralizmus (szk) 
Demokratikus Charta (tnév) 
demokratikus döntés 
demokratikus ellenzék (szk) 
demokratikus erő (szk) 
Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (tnév) 
demokratikus intézményrendszer (szk) 
demokratikus jogállam (szk) 
demokratikus köztársaság (szk) 
demokratikusan (hsz) 
demokratizál (ige) 
demokratizálás (fn) 
demokratizálódás (fn) 
demokratizálódik (ige) 
demokratizmus (fn) 
Démokritosz (tnév) 
démon (fn) 
démonbélyeg 
démoni (mn) 
démonikus (mn) 



démonikus erejű 
démonizál (ige) 
démonológia (fn) 
demonstráció (fn) 
demonstrációs (mn) 
demonstrál (ige) 
demonstrálás (fn) 
demonstratív (mn) 
demonstratív eljárás 
demonstratív intézkedés (szk) 
demonstrátor (fn) 
demoralizáció (fn) 
demoralizál (ige) 
demoralizáló légkör (szk) 
demoralizálódik (ige) 
démosz (fn) 
Démoszthenész 
démotikus (mn) 
demotikus írás 
dénár (fn) 
denaturáció (fn) 
denaturál (ige) 
denaturálás (fn) 
denaturálódás (fn) 
denaturálódik (ige) 
denaturált (bef mn in) 
denaturált (mn) 
denaturált szesz 
denazalizáció (fn) 
dendi (fn) 
dendrit (fn) 
dendrites kristály (szk) 
dendritikus sejt (szk) 
dendrológia (fn) 
Dénes (tnév) 
denevér (fn) 
denevérbarlang (denevér|barlang) 
denevérfaj (fn, denevér|faj) 
denevérfélék 
denevérszabású 
denevérszárnyú (mn) 
denevértanya (fn, denevér|tanya) 
denique (fn) 
denitrifikáció (fn) 
denitrifikál (ige) 
denitrifikáló baktérium (szk) 
denominális (mn) 
denominális nomenképző (szk) 
denominális verbumképző (szk) 
denotáció (fn) 
denotatív jelentés (szk) 
denotátum (fn) 
dentális hang 
dentin (fn) 
denudáció (fn) 
denunciál (ige) 
denunciáns (fn) 



denzitás (fn) 
denzitásfüggő (mn, denzitás|függő) 
denzitometria (fn) 
deo (fn) 
deontikus modalitás (szk) 
département (fn) 
dependens (mn) 
depiláció (fn) 
depilál (ige) 
depó (fn) 
depolarizáció (fn) 
depolarizál (ige) 
depolarizálódik (ige) 
depolimerizáció (fn) 
deponál (ige) 
depónia (fn) 
deportál (ige) 
deportálás (fn) 
deportált (bef mn in) 
deportált (fn) 
depozíció (fn) 
depozitőr (fn) 
depresszió (fn) 
depressziós (mn) 
depresszív (mn) 
deprimál (ige) 
deprimáló (foly mn in) 
deprimált (bef mn in) 
deprimált (mn) 
deputáció (fn) 
deputációzik (ige) 
deputál (ige) 
dér (fn) 
Der Spiegel 
deratizáció (fn) 
derbi (fn) 
derce (fn) 
dercés liszt (szk) 
dercészsák (fn) 
dercevirág (fn, derce|virág) 
dércsípte (mn, dér|csípte) 
dér-dúr 
deréce (fn) 
dereglye (fn) 
dereglyés (fn) 
dereglyés (mn) 
dereglyéz (ige) 
dereguláció (fn) 
derék (fn) 
derék (mn) 
derék ember 
derékalj (fn, derék|alj) 
derekas (mn) 
derekas munka 
derékba törik 
derékba tört 
derékbántalom (fn, derék|bántalom) 



derékbőség (fn, derék|bőség) 
derékfájás (fn, derék|fájás) 
derékfűző (derék|fűző) 
derékhad (fn, derék|had) 
derékig érő (szk) 
derékkötő (fn, derék|kötő) 
derékmagasság (fn, derék|magasság) 
derékon kap 
derékszíj (fn, derék|szíj) 
derékszög (fn, derék|szög) 
derékszögű (mn) 
derékszögű háromszög 
derékszögű trapéz (szk) 
derékszögű vonalzó 
deréktáj (fn, derék|táj) 
deréktájon 
derekú (mn) 
derékvitorla (fn, derék|vitorla) 
derékzsába (derék|zsába) 
derelye (fn) 
derelyemetélő (fn, derelye|metélő) 
derelyemetsző (fn, derelye|metsző) 
derelyeszaggató (fn, derelye|szaggató) 
derelyevágó (fn, derelye|vágó) 
dereng (ige) 
derengés (fn) 
derengő (mn) 
deres (fn) 
deres (mn) 
deres bajuszú 
deres gyászcincér (szk) 
deres ló 
deres szakállú (szk) 
deres színű 
deres tapló (szk) 
deresedik (ige) 
deresedő hajú 
deresre húz 
Déri (tnév) 
Déri Múzeum 
derít (ige) 
derítés (fn) 
derített fény (szk) 
derítő (fn) 
derítő (foly mn in) 
derítőberendezés (derítő|berendezés) 
derítőföld (fn, derítő|föld) 
derítőfürdő (derítő|fürdő) 
derítőmedence (fn, derítő|medence) 
derítőszer (fn, derítő|szer) 
deriváció (fn) 
derivációs elemzés (szk) 
derivál (ige) 
derivált (bef mn in) 
derivált (fn) 
derivált (mn) 
derivált áramkör 



derivált függvény (szk) 
deriváltfüggvény (fn, derivált|függvény) 
derivatív (mn) 
derivátum (fn) 
Derkovits (tnév) 
Derkovits-alkotás (Derkovits|-alkotás) 
Derkovits-kép (Derkovits|-kép) 
dérlepte (mn) 
dermatológia (fn) 
dermatológus (fn) 
dermed (ige) 
dermedéspont (fn) 
dermedezik (ige) 
dermedt (bef mn in) 
dermedt (mn) 
dermedten (hsz) 
dermedtség (fn) 
dermeszt (ige) 
dermesztő (foly mn in) 
dermesztő (mn) 
derogáció (fn) 
derogál (ige) 
dérrel-dúrral 
derű (fn) 
derű (mn) 
derül (ige) 
derűlátás (fn, derű|látás) 
derűlátó (fn, derű|látó) 
derűlátó (foly mn in, derű|látó) 
derűlátó (mn, derű|látó) 
derülhet (ige) 
derült (bef mn in) 
derült (mn) 
derült ég 
derült égből villámcsapás (szk) 
derült idő (szk) 
derültség (fn) 
derűre-borúra (hsz) 
derűs (mn) 
derűs ábrázat 
derűs idő 
derűs kedély 
derűs kedvű 
derűs vénkorában 
derűsen (hsz) 
dervis (fn) 
Déry (tnév) 
Déryné Széppataki Róza 
Dés (tnév) 
Descartes (fn) 
Dési Huber István 
desifríroz (ige) 
desifrírozás (fn) 
design (fn) 
deskripció (fn) 
deskriptív (mn) 
desperált (mn) 



despota (fn) 
despota hajlamú 
despotikus (mn) 
despotizmus (fn) 
Dessewffy (tnév) 
Dessewffy család (szk) 
destabilizáció (fn) 
destabilizál (ige) 
destruál (ige) 
destrukció (fn) 
destruktív (mn) 
destruktív magatartás (szk) 
destruktivitás (fn) 
destruktor (fn) 
desz (fn) 
deszant (fn) 
deszantcsapat 
deszantegység (fn, deszant|egység) 
deszanthadosztály 
deszcendens (fn) 
Desz-dúr (szk) 
deszignátum (fn) 
deszka (fn) 
deszkaállvány (fn, deszka|állvány) 
deszkabélés (fn, deszka|bélés) 
deszkabódé (fn, deszka|bódé) 
deszkaburkolatú 
deszkafal (fn, deszka|fal) 
deszkakapu (fn, deszka|kapu) 
deszkakeret (deszka|keret) 
deszkakerítés (fn, deszka|kerítés) 
deszkakoporsó (fn, deszka|koporsó) 
deszkakorlát (fn, deszka|korlát) 
deszkaláció (fn) 
deszkaláda (fn, deszka|láda) 
deszkalap (fn, deszka|lap) 
deszkamellű 
deszkamennyezet (fn, deszka|mennyezet) 
deszkapad (fn, deszka|pad) 
deszkapadlás (deszka|padlás) 
deszkapadló (fn, deszka|padló) 
deszkapalánk (fn, deszka|palánk) 
deszkapolc (fn, deszka|polc) 
deszkaszál (fn, deszka|szál) 
deszkavágó gép 
deszkáz (ige) 
deszkázat (fn) 
deszkázik (ige) 
deszorpció (fn) 
desszert (fn) 
desszertbor (fn, desszert|bor) 
desszertestál (fn) 
desztalinizálás (fn) 
desztilláció (fn) 
desztillál (ige) 
desztillálás (fn) 
desztillálóberendezés (fn, desztilláló|berendezés) 



desztillálókészülék 
desztillálótorony (desztilláló|torony) 
desztillált víz 
detektál (ige) 
detektálás (fn) 
detektálórendszer 
detektív (fn) 
detektívcsoport (detektív|csoport) 
detektívfelügyelő (fn, detektív|felügyelő) 
detektívfelügyelő (foly mn in, detektív|felügyelő) 
detektívfilm (fn, detektív|film) 
detektív-főfelügyelő 
detektívregény (fn, detektív|regény) 
detektívregény-olvasó (detektív|regény|-olvasó) 
detektívsorozat 
detektívtrilógia 
detektívtükör (fn, detektív|tükör) 
detektor (fn) 
detektorelem (fn, detektor|elem) 
detektoros (mn) 
detektoros készülék 
detektoros rádió (szk) 
detektorrendszer (fn, detektor|rendszer) 
détente 
determináció (fn) 
determinál (ige) 
determináltság (fn) 
determináns (fn) 
determináns (mn) 
determináns függvények 
determinatív (mn) 
determinista (mn) 
determinisztikus (mn) 
determinizmus (fn) 
detonáció (fn) 
detonátor (fn) 
detoxikáció (fn) 
detoxikál (ige) 
detoxikálás (fn) 
detoxikáló 
detoxikálóállomás (fn) 
detrakció (fn) 
Detroit (tnév) 
detronizál (ige) 
detronizálás (fn) 
dettó (hsz) 
deuce 
deus ex machina 
deutérium (fn) 
deuteron (fn) 
Déva (tnév) 
dévai (mn) 
dévaj (mn) 
dévaj beszédű 
dévajkodik (ige) 
devalváció (fn) 
devalvál (ige) 



devalválódik (ige) 
dévánkodik 
dévánkozik (ige) 
Dévény (tnév) 
deverbális szóképzés (szk) 
dévérkeszeg (fn) 
devernya 
devernyázik (ige) 
deviáció (fn) 
deviál (ige) 
deviancia (fn) 
deviáns (fn) 
deviáns (mn) 
deviáns magatartás 
deviza (fn) 
devizaadósság (fn, deviza|adósság) 
devizaalap (fn, deviza|alap) 
devizaalapú (mn, deviza|alapú) 
devizaállomány (fn, deviza|állomány) 
devizaárfolyam (fn, deviza|árfolyam) 
devizaárfolyam-ingadozás 
devizaárfolyam-veszteség 
devizabank (deviza|bank) 
devizabelföldi (mn) 
devizabetét (fn, deviza|betét) 
devizabevétel (fn, deviza|bevétel) 
deviza-bűncselekmény 
deviza-ellenőrzés 
devizaelszámolás (deviza|elszámolás) 
devizaeszköz (fn, deviza|eszköz) 
devizafedezet (fn, deviza|fedezet) 
devizafelár (deviza|felár) 
deviza-folyószámla (fn, deviza|folyó|számla) 
devizaforgalom (fn, deviza|forgalom) 
devizaforint (fn, deviza|forint) 
devizagazdálkodás (fn, deviza|gazdálkodás) 
devizahatóság (fn, deviza|hatóság) 
devizahatósági (mn) 
devizaháztartás (deviza|háztartás) 
devizahiány (fn, deviza|hiány) 
devizahitel (fn, deviza|hitel) 
devizahiteles 
devizahitelezés 
devizaigénylő lap 
devizajogszabály (fn, deviza|jog|szabály) 
devizakamat (fn, deviza|kamat) 
devizakereskedelem (fn, deviza|kereskedelem) 
devizakeret (deviza|keret) 
devizakészlet (fn, deviza|készlet) 
devizakiáramlás (fn) 
devizakódex (fn, deviza|kódex) 
devizakorlátozás (fn, deviza|korlátozás) 
devizakötvény (fn, deviza|kötvény) 
devizakülföldi (mn) 
devizaliberalizáció (fn, deviza|liberalizáció) 
devizális (mn) 
devizamérleg (fn, deviza|mérleg) 



devizaművelet (fn, deviza|művelet) 
devizanem (fn) 
devizapénztár (deviza|pénztár) 
devizapiac (fn, deviza|piac) 
devizapolitika (fn, deviza|politika) 
devizarendelet (deviza|rendelet) 
devizarendszer (deviza|rendszer) 
devizaszabályozás (fn, deviza|szabályozás) 
devizaszámla (fn, deviza|számla) 
devizaszámla-tulajdonos 
devizatartalék (fn, deviza|tartalék) 
devizatartozás (fn, deviza|tartozás) 
devizatörvény (fn, deviza|törvény) 
devizatőzsde (fn, deviza|tőzsde) 
devizavétség (deviza|vétség) 
deviza-visszaélés 
devla (fn) 
devon (fn) 
devonkor (fn, devon|kor) 
dextrin (fn) 
dextróz (fn) 
dez- 
dezaffrikálódás (fn) 
dezaktiváló ütközés 
dezavuál (ige) 
dezentor 
dezert 
dezertál (ige) 
dezertálás (fn) 
dezertőr (fn) 
dezignál (ige) 
dezillúzió (fn) 
dezilluzionizmus (fn) 
dezinfekció (fn) 
dezinficiál (ige) 
dezinficiens (fn) 
dezinfláció (fn) 
dezinformáció (fn) 
dezinformációgyűjtemény 
dezinformál (ige) 
dezinformálás (fn) 
dezintegráció (fn) 
dezintegrált (mn) 
dezodor (fn) 
dezodorál (ige) 
dezodorálás 
dezodoráló (foly mn in) 
dezodorspray 
dezolált (mn) 
dezorganizáció (fn) 
dezorganizál (ige) 
dezorganizálás (fn) 
dezorientáció (fn) 
dezorientál (ige) 
dezoxidálószer (fn) 
dezoxiribonukleinsav (fn) 
dezoxiribóz (fn) 



dézsa (fn) 
dézsaszámra 
dézsatündér (fn, dézsa|tündér) 
dézsma (fn) 
dézsmafizetés (dézsma|fizetés) 
dézsmagabona (dézsma|gabona) 
dézsmál (ige) 
dézsmaszedő (dézsma|szedő) 
dézsmatörvény (fn, dézsma|törvény) 
Dezső (tnév) 
DFt (röv) 
dg (röv) 
DHCP (röv) 
DHTML (röv) 
d-húr 
dia (fn) 
DIA (röv) 
diabáz (fn) 
diabetes mellitus (szk) 
diabétesz (fn) 
diabetikus (mn) 
diabetikus csokoládé (szk) 
diabetikus étel 
diabolikus (mn) 
diaboló (fn) 
diadal (fn) 
diadalének (fn, diadal|ének) 
diadalérzés (fn, diadal|érzés) 
diadalérzet (fn, diadal|érzet) 
diadalittas (mn, diadal|ittas) 
diadalív (fn, diadal|ív) 
diadalkapu (fn, diadal|kapu) 
diadalkiáltás (diadal|kiáltás) 
diadalkocsi (diadal|kocsi) 
diadalkoszorú (diadal|koszorú) 
diadalmámor (fn, diadal|mámor) 
diadalmas (mn) 
diadalmasan (hsz) 
diadalmaskodik (ige) 
diadalmenet (fn, diadal|menet) 
diadalmi (mn) 
diadalom (fn) 
diadalordítás (fn, diadal|ordítás) 
diadaloszlop (fn, diadal|oszlop) 
diadalszekér (fn, diadal|szekér) 
diadalujjongás (diadal|ujjongás) 
diadalút (fn, diadal|út) 
diadalünnep (fn, diadal|ünnep) 
diadém (fn) 
diafelvétel (fn, dia|felvétel) 
diafilm (fn, dia|film) 
diafilmvetítő (dia|film|vetítő) 
diafragma (fn) 
diafragmanyílás (diafragma|nyílás) 
diagnoszta (fn) 
diagnosztika (fn) 
diagnosztikai (mn) 



diagnosztikai eljárás (szk) 
diagnosztikai eszköz 
diagnosztikát is felállít 
diagnosztikus (fn) 
diagnosztizál (ige) 
diagnózis (fn) 
diagonál gumiabroncs 
diagonális (mn) 
diagonális irány 
diagram (fn) 
diagramma (fn) 
diák (fn) 
diák fiam 
diák lányom (szk) 
diák társ (szk) 
diák udvarlója van 
diákabrak (diák|abrak) 
diákasztal (diák|asztal) 
diákballada (diák|ballada) 
diákbérlet (fn, diák|bérlet) 
diákbetegség (diák|betegség) 
diákcsapat (fn, diák|csapat) 
diákcsemege 
diákcsere (fn, diák|csere) 
diákcsere-egyezmény (fn, diák|csere|egyezmény) 
diákcsíny (fn, diák|csíny) 
diákcsoport (fn, diák|csoport) 
diákegyenruha (diák|egyenruha) 
diákegyesület (fn, diák|egyesület) 
diákegylet (fn, diák|egylet) 
diákélelmezés (fn, diák|élelmezés) 
diákélet (fn, diák|élet) 
diákélmény (fn, diák|élmény) 
diákelőadás (fn, diák|előadás) 
diakép (fn, dia|kép) 
diákév (fn, diák|év) 
diákévek 
diákfélóra (diák|félóra) 
diákfiú (fn, diák|fiú) 
diákfórum (fn, diák|fórum) 
diákgyerek (fn, diák|gyerek) 
diákhitel (fn, diák|hitel) 
diákhitelközpont (fn, diák|hitel|központ) 
diákhumor (fn, diák|humor) 
diákifjúság (fn, diák|ifjúság) 
diákigazolvány (fn, diák|igazolvány) 
diákirodalom (fn, diák|irodalom) 
diákjegy (fn, diák|jegy) 
diákjóléti intézmények 
diákkedvezmény (fn, diák|kedvezmény) 
diákképviselet (fn, diák|képviselet) 
diákképviselő (fn, diák|képviselő) 
diákkocsma 
diákkongresszus (diák|kongresszus) 
diákkor (fn, diák|kor) 
diákkorában (diák|korában) 
diákkori élmény 



diákkori emlék 
diákkör (fn, diák|kör) 
diáklány (fn, diák|lány) 
diáklázadás 
diákmenza (fn, diák|menza) 
diákmozgalom (fn, diák|mozgalom) 
diáknaptár (fn, diák|naptár) 
diáknegyed (fn, diák|negyed) 
diáknóta (diák|nóta) 
diáknyelv (fn, diák|nyelv) 
diakocka (fn, dia|kocka) 
diákolimpia (fn, diák|olimpia) 
diakónia (fn) 
diakonissza (fn) 
diakónus (fn) 
diakónusszentelés 
diákos (mn) 
diákoskodik (ige) 
diákotthon (fn, diák|otthon) 
diákotthongondnok (diák|otthon|gondnok) 
diákotthon-igazgatás (diák|otthon|-igazgatás) 
diákotthon-vezető 
diákönkéntes 
diákönkormányzat (fn, diák|önkormányzat) 
diakritikus (mn) 
diakritikus jelek 
diakrón (mn) 
diakrónia (fn) 
diakronikus (mn) 
diákrúd 
diákság (fn) 
diáksapka (fn, diák|sapka) 
diáksport (fn, diák|sport) 
diák-sportegyesület 
diákszállás (fn, diák|szállás) 
diákszálló (fn, diák|szálló) 
diákszálló (foly mn in, diák|szálló) 
diákszemmel (diák|szemmel) 
diákszerelem (fn, diák|szerelem) 
diákszervezet (fn, diák|szervezet) 
diákszerveződés 
diákszínházi előadás 
diákszokás (fn, diák|szokás) 
diákszövetség (fn, diák|szövetség) 
diáktagozat (fn, diák|tagozat) 
diák-tanár viszony 
diáktárs (fn, diák|társ) 
diáktiltakozás 
diáktüntetés (fn, diák|tüntetés) 
diákújság (fn, diák|újság) 
diákvetélkedő (fn, diák|vetélkedő) 
diákvezér (fn, diák|vezér) 
diákvezető 
diák-világtalálkozó (diák|-világ|találkozó) 
dialektális (mn) 
dialektika (fn) 
dialektikus (mn) 



dialektikus logika 
dialektikus materializmus 
dialektológia (fn) 
dialektológiai (mn) 
dialektológiai kutatás (szk) 
dialektológus (fn) 
dialektus (fn) 
dializál (ige) 
dializálás 
dializálóhártya (fn) 
dializátor (fn) 
dialízis (fn) 
dialóg (fn) 
dialogizál (ige) 
dialógus (fn) 
dial-up 
dial-up hozzáférés (szk) 
diamágneses anyag (szk) 
diamágnesesség (fn) 
diaméter 
diametrális (mn) 
Diana (tnév) 
Diána (tnév) 
diaporáma (fn) 
diapozitív (fn) 
diapozitív-vetítő 
diaré (fn) 
diárium (fn) 
diaszkóp (fn) 
diaszpór 
diaszpóra (fn) 
diasztolé (fn) 
diasztolés nyomás (szk) 
diasztolés vérnyomás (szk) 
diatermia (fn) 
diatermiás kezelés 
diatónia (fn) 
diatonikus (mn) 
diatonikus skála 
diavetítő (fn) 
diavetítő (foly mn in) 
diavetítő gép (szk) 
diázik (ige) 
dibdáb (fn) 
dibdáb (mn) 
díbol 
dichotómia (fn) 
dichotomikus (mn) 
Dickens (tnév) 
dics (fn) 
dicsekedés (fn) 
dicsekedhet (ige) 
dicsekedik (dicsekszik, ige) 
dicsekedő (dicsekvő, foly mn in) 
dicsekszik (dicsekedik, ige) 
dicsekvés (fn) 
dicsekvő (foly mn in) 



dicsekvő (dicsekedő, mn) 
dicsér (fn) 
dicsér (ige) 
dicséret (fn) 
dicséret illeti (szk) 
dicséretes (mn) 
dicséretes ötös (szk) 
dicséretre méltó 
dicsérettábla (dicséret|tábla) 
dicsériáda 
dicsérő (foly mn in) 
dicsérő (mn) 
dicsérő okirat 
dicsértessék (msz) 
dicsfény (fn, dics|fény) 
dicshimnusz (fn, dics|himnusz) 
dicső (fn) 
dicső (mn) 
dicső emlékezetű 
dicsőít (ige) 
dicsőítés (fn) 
dicsőítő (mn) 
dicsőítő beszéd 
dicsőítő irodalom (szk) 
dicsőség (fn) 
dicsőséges (mn) 
dicsőségre szomjas 
dicsőségszomjas 
dicsőségtábla (fn, dicsőség|tábla) 
dicsőségvágy (fn, dicsőség|vágy) 
dicsőül (ige) 
dicsőült (bef mn in) 
dicsőült (mn) 
dicsszomj (fn, dics|szomj) 
dicstelen (mn) 
dicsvágy (fn, dics|vágy) 
dicsvágyó (mn) 
didaktika (fn) 
didaktikai (mn) 
didaktikai cél (szk) 
didaktikus (fn) 
didaktikus (mn) 
didaktikus irodalom (szk) 
didaxis (fn) 
didereg (ige) 
didergő (foly mn in) 
Diderot (fn) 
didi (fn) 
Die Presse 
dielektrikum (fn) 
dierézis (fn) 
Diesel (fn) 
diéta (fn) 
diétás (mn) 
diétás beteg 
diétás étel (szk) 
diétás koszt 



diétás menü 
diétás nővér 
diétás takarmányozás 
diétatartás (diéta|tartás) 
diétázik (ige) 
dietétika (fn) 
dietetikus (fn) 
dietetikus (mn) 
dietetikus nővér 
dietil-éter (fn) 
diffamál (ige) 
diffamáló (mn) 
diffamáló kijelentés 
differál 
differencia (fn) 
differenciáció (fn) 
differenciahányados (fn) 
differenciál (fn) 
differenciál (ige) 
differenciálás (fn) 
differenciáldiagnosztika (fn, differenciál|diagnosztika) 
differenciáldiagnózis (differenciál|diagnózis) 
differenciáldugattyú (differenciál|dugattyú) 
differenciálegyenlet (fn, differenciál|egyenlet) 
differenciálegyenlet-rendszer 
differenciálfék (differenciál|fék) 
differenciálgeometria (fn, differenciál|geometria) 
differenciálhányados (differenciál|hányados) 
differenciálhányados-függvény (fn, differenciálhányados|függvény) 
differenciális (mn) 
differenciál-módszer 
differenciálmű (fn, differenciál|mű) 
differenciálódás (fn) 
differenciálódik (ige) 
differenciálszámítás (fn, differenciál|számítás) 
differenciált (bef mn in) 
differenciált (mn) 
differenciált bérezés 
differenciáltan (hsz, differenciál|tan) 
differenciáltengely (differenciál|tengely) 
differenciáltság (fn) 
differenciálzárat kap 
diffrakció (fn) 
diffrakcionál (ige) 
diffundál (ige) 
diffundálás 
diffúz (mn) 
diffúz fény 
diffúz rendszer (szk) 
diffúz visszaverődés (szk) 
diffúzió (fn) 
diffúziós (mn) 
diffúziós potenciál (szk) 
difi (fn) 
difluorid (fn) 
difoszfát (fn) 
diftéria (fn) 



diftéria elleni oltás 
diftériaoltás (diftéria|oltás) 
diftériás (mn) 
diftériaszérum (diftéria|szérum) 
difteritisz (fn) 
diftongus (fn) 
digit (fn) 
digitális (mn) 
digitális adat 
digitális adatbázis 
digitális aláírás (szk) 
digitális átállás 
digitális audiokimenet 
digitális ébresztőóra 
digitális értékesítés 
digitális fényképezőgép (szk) 
digitális fizetési hajlandóság 
digitális forma 
digitális hangfeldolgozó algoritmus 
digitális idegrendszer (szk) 
digitális információ 
digitális integrált áramkör (szk) 
Digitális Irodalmi Akadémia (tnév) 
digitális irodalom (szk) 
digitális jelek 
digitális kamera (szk) 
digitális képstabilizátor 
digitális kiadás 
digitális kiadvány 
digitális koaxiális bemenet 
digitális korszak 
digitális könyvtár 
digitális magazin 
digitális óra 
digitális pénztárca 
digitális rádió 
digitális számítógép 
digitális tábla (szk) 
digitális tartalom 
digitális technika 
digitális televízió (szk) 
digitális terepmodell 
digitális térkép 
digitális tévéprogram 
digitális titkárnő 
digitális trükk 
digitális videó 
digitális világ (szk) 
digitális zoom (szk) 
digitálisan (hsz) 
digitálisz (fn) 
digitalizáció 
digitalizál (ige) 
digitalizálás (fn) 
digitalizálási projekt 
digitalizáló (foly mn in) 
digitalizálótábla (fn, digitalizáló|tábla) 



digó (fn) 
digóz (ige) 
digózás 
digózik 
díj (fn) 
díj- és illetékkiszabás 
díj fejében (szk) 
díj nélkül (szk) 
díjas (mn) 
díjat nyer (szk) 
díjátadás (fn) 
díjátalányban 
díjátalányozás 
díjátalányozva 
díjaz (ige) 
díjazás (fn) 
díjazatlan (mn) 
díjazott (bef mn in) 
díjazott (fn) 
díjbefizetés (fn, díj|befizetés) 
díjbeszedés (fn) 
díjbeszedő (fn) 
díjbeszedő (foly mn in) 
díjbeszedő hivatal 
díjbeszedő vállalat (szk) 
díjbevétel (fn, díj|bevétel) 
díjbirkózás (díj|birkózás) 
díjbirkózó (fn, díj|birkózó) 
díjbizottság (fn, díj|bizottság) 
díjbokszoló 
díjcsökkentés (fn, díj|csökkentés) 
díjelem 
díjelengedés (díj|elengedés) 
díjemelés (fn, díj|emelés) 
díjfizetés (fn, díj|fizetés) 
díjfizetési (mn) 
díjfokozat (díj|fokozat) 
díjhátralék (fn, díj|hátralék) 
díjhirdetés 
díjkalkuláció (fn, díj|kalkuláció) 
díjkedvezmény (fn, díj|kedvezmény) 
díjkiosztás (fn, díj|kiosztás) 
díjkiosztó (mn) 
díjkiosztó bizottság 
díjkiosztó ünnepség (szk) 
díjkompenzáció (fn, díj|kompenzáció) 
díjköteles (mn) 
díjkülönbözet (fn, díj|különbözet) 
díjlevél (fn, díj|levél) 
díjlovaglás (fn, díj|lovaglás) 
díjmegosztás (fn, díj|megosztás) 
díjmentes (mn) 
díjmentesen (hsz) 
díjmentesen használható 
díjmentesít (ige) 
díjmentesített levél 
díjmérkőzés (fn, díj|mérkőzés) 



díjnok (fn) 
díjnokoskodik (ige) 
díjnyertes (fn, díj|nyertes) 
díjosztály (fn, díj|osztály) 
díjövezet (fn, díj|övezet) 
díjszabás (fn, díj|szabás) 
díjszabáskedvezmény (díj|szabás|kedvezmény) 
díjtáblázat (fn, díj|táblázat) 
díjtalan (mn) 
díjtalan gyakornok 
díjtétel (fn, díj|tétel) 
díjtöbblet (fn, díj|többlet) 
díjugratás (fn) 
díjvisszatérítés (fn, díj|visszatérítés) 
dikció (fn) 
dikciózik (ige) 
dikhenc 
dikics (fn) 
diklorid (fn) 
dikó 
dikromát (fn) 
dikrómsav (fn) 
dikszilend 
diktafon (fn) 
diktál (ige) 
diktálás (fn) 
diktandó (fn) 
diktátor (fn) 
diktatórikus (mn) 
diktatórikus hajlamú 
diktatórikus módon (szk) 
diktatórikus rendszer (szk) 
diktátum (fn) 
diktatúra (fn) 
diktatúraellenes (mn, diktatúra|ellenes) 
diktum-faktum 
dilatáció (fn) 
dilatációs léc (szk) 
dilatométer (fn) 
dilemma (fn) 
dilemmában van (szk) 
dilemmázik (ige) 
díler (fn) 
dilettáns (fn) 
dilettáns (mn) 
dilettáns író (szk) 
dilettantizmus (fn) 
dili (fn) 
Dili (tnév) 
dilibogyó 
diliflepni (fn) 
diligencia (fn) 
diliház (fn) 
dilinós (dilinyós, mn) 
dilinyós (dilinós, mn) 
dilis (mn) 
dilizsánsz 



diluviális (mn) 
diluviális üledék 
dilúvium (fn) 
dímatlan 
dimbes-dombos (mn) 
dimenzió (fn) 
dimenzió nélküli 
dimenzióanalízis (fn, dimenzió|analízis) 
dimenzióelemzés (fn, dimenzió|elemzés) 
dimenzionál (ige) 
dimenziós (mn) 
dimenziószám (fn, dimenzió|szám) 
dimer alak 
dimetil-éter (fn) 
diminuendo (fn) 
diminutív (mn) 
dimorfizmus (fn) 
din (fn) 
dinamika (fn) 
dinamikus (mn) 
dinamikus DNS-szolgáltató 
dinamikus egyéniség (szk) 
dinamikus fejlődés (szk) 
dinamikus hatású 
dinamikus kontrasztarány 
dinamikus oldalméretezés 
dinamikusabban (hsz) 
dinamikusan (hsz) 
dinamikusan fejlődik (szk) 
dinamit (fn) 
dinamitpatron (fn, dinamit|patron) 
dinamittöltény (dinamit|töltény) 
dinamizmus (fn) 
dinamó (fn) 
dinamóarmatúra (dinamó|armatúra) 
dinamóeffektus 
dinamóelv (fn, dinamó|elv) 
dinamógyártás (fn, dinamó|gyártás) 
dinamókefe (dinamó|kefe) 
dinamólemez (fn, dinamó|lemez) 
dinamométer (fn) 
dinamórész 
dinár (fn) 
Dinári-hegység 
dinasztia (fn) 
dinasztikus (mn) 
diné 
diner (fn) 
díner (fn) 
dingi (fn) 
dingó (fn) 
dinitrát (fn) 
dinitrogén-tetroxid 
dinka (fn) 
dinka (mn) 
dinó (fn) 
dínomdánom (fn) 



dinoszaurusz (fn) 
dinoszauruszcsont (fn, dinoszaurusz|csont) 
dinoszauruszcsoport (fn, dinoszaurusz|csoport) 
dinoszauruszfaj (fn, dinoszaurusz|faj) 
dinoszaurusztojás (fn, dinoszaurusz|tojás) 
dinsztel (ige) 
dinsztelt hagyma (szk) 
dinnye (fn) 
dinnyecsősz (fn, dinnye|csősz) 
dinnyeérés (fn, dinnye|érés) 
dinnyefa (fn, dinnye|fa) 
dinnyeföld (fn, dinnye|föld) 
dinnyehéj (fn, dinnye|héj) 
dinnyekaktusz (dinnye|kaktusz) 
dinnyelé (dinnye|lé) 
dinnyemag (fn, dinnye|mag) 
dinnyés (fn) 
dinnyés (mn) 
dinnyetermelő (fn, dinnye|termelő) 
dinnyetermés (fn, dinnye|termés) 
dió (fn) 
dió nagyságú 
dióbarna (mn) 
dióbarna hajú 
dióbarna szemű (szk) 
dióbél (fn, dió|bél) 
Diocletianus (tnév) 
dióda (fn) 
diódarab (fn, dió|darab) 
diódaráló (fn, dió|daráló) 
diódasor (fn, dióda|sor) 
diófa (fn, dió|fa) 
diófa ágy 
diófa bútor 
Diófa utca 
diófaág (fn, dió|fa|ág) 
diófalevél (fn, dió|fa|levél) 
diófalevél-főzet (diófa|levél|-főzet) 
diofantikus egyenlet (szk) 
diofantoszi egyenlet (szk) 
diófapác (dió|fa|pác) 
Diogenész (tnév) 
Diogenész hordója (szk) 
diógerezd (fn, dió|gerezd) 
dióháló (dió|háló) 
dióhéj (fn, dió|héj) 
dióhéjműveltség (fn, dió|héj|műveltség) 
dióhéjszótár (dió|héj|szótár) 
dióízű (mn, dió|ízű) 
diókoksz (dió|koksz) 
diókrémtorta (dió|krém|torta) 
diólikőr (fn, dió|likőr) 
Dionüsziosz Thrax (tnév) 
Dionüszosz (tnév) 
diónyi (mn) 
dióolaj (fn, dió|olaj) 
dióőrlő (fn, dió|őrlő) 



diópálinka (fn, dió|pálinka) 
dioptria (fn) 
dioptriás (fn) 
dioptriás (mn) 
dioráma (fn) 
diorit (fn) 
dioritlap (fn) 
diós (mn) 
diós bejgli 
diós csiga 
diós kalács 
diós kifli 
diós metélt 
diós patkó 
diós tészta 
Diósgyőr (tnév) 
Diós-völgy (Diós|-völgy) 
diószem (fn, dió|szem) 
diószén (dió|szén) 
diószigetelő (dió|szigetelő) 
dioszkorea (fn) 
dioszkurok 
diószüret (dió|szüret) 
diótermés (fn, dió|termés) 
diótorta (fn, dió|torta) 
diótöltelék (fn, dió|töltelék) 
diótörő (fn, dió|törő) 
diótörő (foly mn in, dió|törő) 
dióverés (fn, dió|verés) 
dióverő pózna 
dioxid (fn) 
dipeptid (fn) 
diploid (mn) 
diploid sejt (szk) 
diplom 
diploma (fn) 
diplomácia (fn) 
diplomáciai (mn) 
diplomáciai bonyodalom 
diplomáciai jegyzék 
diplomáciai kapcsolat 
diplomáciai mentesség 
diplomáciai testület 
diplomáciai úton 
diplomáciai viszony 
diplomamunka (fn, diploma|munka) 
diplomás (mn) 
diplomaszerzés (fn, diploma|szerzés) 
diplomát szerez (szk) 
diplomata (fn) 
diplomata körökben 
diplomatafeleség 
diplomatapáholy (diplomata|páholy) 
diplomatatáska (fn, diplomata|táska) 
diplomata-útlevél (diplomata|-útlevél) 
diplomaterv (fn, diploma|terv) 
diplomatika (fn) 



diplomatikus (mn) 
diplomatikusan (hsz) 
diplomáz (ige) 
diplomázik (ige) 
dipól (fn) 
dipólantenna (fn, dipól|antenna) 
dipoláris (mn) 
dipólsugárzás (fn, dipól|sugárzás) 
dipólus (fn) 
dipólusantenna 
dipólusmolekula (fn, dipólus|molekula) 
dipólusosság (fn) 
Dirac (tnév) 
Dirac-egyenlet (fn, Dirac|egyenlet) 
directory (fn) 
direkció (fn) 
direkciós erő (szk) 
direkt (hsz) 
direkt (mn) 
direkt akció 
direkt festés 
direkt marketing (szk) 
direkt mód (szk) 
direkt módszer 
direkt mozgás (szk) 
direkt termő 
direkte (hsz) 
direktíva (fn) 
direktor (fn) 
direktórium (fn) 
direktrisz (fn) 
direktszín (fn, direkt|szín) 
direktvetés (fn, direkt|vetés) 
diri (fn) 
diribdarab (fn) 
dirigál (ige) 
dirigálás (fn) 
dirigens (fn) 
dirmeg-dörmög 
dirndli (fn) 
dirr-durr (msz) 
disc-jockey (fn) 
diskurál (ige) 
diskurzív (mn) 
diskurzus (fn) 
diskurzusanalízis (fn, diskurzus|analízis) 
diskurzuselemzés (fn, diskurzus|elemzés) 
Disney (fn) 
Disney-figura 
Disney-film (Disney|-film) 
Disneyland (fn) 
Disney-szerű (Disney|-szerű) 
display (fn) 
display (mn) 
disputa (fn) 
disputál (ige) 
disputázik (tnév) 



distancia (fn) 
distinkció (fn) 
disz (fn) 
DISZ (röv) 
dísz (fn) 
disz- 
diszacharid molekula (szk) 
díszalakulat (fn, dísz|alakulat) 
díszalbum (fn, dísz|album) 
díszbe öltözik (szk) 
díszbe vágja magát 
díszbemutató (fn, dísz|bemutató) 
díszbemutató (foly mn in, dísz|bemutató) 
díszbemutató (mn, dísz|bemutató) 
díszbetű (fn, dísz|betű) 
díszbojt (dísz|bojt) 
díszbokor (fn, dísz|bokor) 
díszbunda (dísz|bunda) 
díszburkolat (fn, dísz|burkolat) 
diszciplína (fn) 
diszciplínahalmaz 
diszciplináris (mn) 
díszcsarnok (fn, dísz|csarnok) 
díszcserje (fn, dísz|cserje) 
díszdoboz (fn, dísz|doboz) 
díszdoktor (fn, dísz|doktor) 
dísze 
díszebéd (fn, dísz|ebéd) 
díszegyenruha (fn, dísz|egyenruha) 
díszegység (fn, dísz|egység) 
díszeleg (ige) 
díszelgés (fn) 
díszelnök (fn, dísz|elnök) 
díszelnökség (fn, dísz|elnökség) 
díszelőadás (fn, dísz|előadás) 
díszemelvény (fn, dísz|emelvény) 
díszes (mn) 
díszes csomagolás 
díszes kezdőbetű (szk) 
díszesít (ige) 
díszfa (fn, dísz|fa) 
díszfaiskola (fn, dísz|fa|iskola) 
díszfelvonulás (fn, dísz|felvonulás) 
díszfogat (fn, dísz|fogat) 
diszfunkció (fn) 
diszgráfia (fn) 
diszgusztál (ige) 
díszgyertya (fn, dísz|gyertya) 
díszgyűlés (fn, dísz|gyűlés) 
díszhal (fn, dísz|hal) 
díszhangverseny (fn, dísz|hang|verseny) 
diszharmónia (fn) 
diszharmonikus (mn) 
díszhely (fn, dísz|hely) 
díszhintó (fn, dísz|hintó) 
díszít (ige) 
díszítés (fn) 



díszítmény (fn) 
díszítő (fn) 
díszítő (foly mn in) 
díszítő (mn) 
díszítőelem (fn, díszítő|elem) 
díszítőhang (fn, díszítő|hang) 
díszítőjelző (díszítő|jelző) 
díszítőkészség (díszítő|készség) 
díszítőmotívum (fn, díszítő|motívum) 
díszítőmunka (fn, díszítő|munka) 
díszítőmunkás 
díszítőművészet (fn, díszítő|művészet) 
díszíttet (ige) 
diszjunkció (fn) 
diszjunkt (mn) 
diszjunkt halmaz (szk) 
diszjunktív (mn) 
diszk (fn) 
diszkalkulia (fn) 
diszkant 
díszkapu (fn, dísz|kapu) 
díszkard (fn, dísz|kard) 
díszkert (fn, dísz|kert) 
díszkiadás (fn, dísz|kiadás) 
díszkíséret (fn, dísz|kíséret) 
díszkivilágítás (fn, dísz|kivilágítás) 
diszkó (fn) 
diszkóbaleset (fn, diszkó|baleset) 
diszkódrog 
diszkóénekes (fn) 
diszkográfia (fn) 
diszkóklub (fn, diszkó|klub) 
diszkont (fn) 
diszkont ár 
diszkontál (ige) 
diszkontáruház (fn, diszkont|áruház) 
diszkontértékpapír (diszkont|érték|papír) 
diszkonthitel (fn, diszkont|hitel) 
diszkontinuitás (fn) 
diszkontinuus (mn) 
diszkontkamatláb (diszkont|kamat|láb) 
diszkontkincstárjegy 
diszkontlánc (fn, diszkont|lánc) 
diszkont-légitársaság 
diszkontraktár (diszkont|raktár) 
diszkontszámítás (diszkont|számítás) 
diszkonttársaság 
diszkontüzlet (fn, diszkont|üzlet) 
díszkoporsó (fn, dísz|koporsó) 
diszkós (mn) 
diszkósláger (fn, diszkó|sláger) 
diszkosz (fn) 
diszkoszbajnokság (diszkosz|bajnokság) 
diszkoszdobás (diszkosz|dobás) 
diszkoszhal (diszkosz|hal) 
diszkoszvetés (fn, diszkosz|vetés) 
diszkoszvető (fn, diszkosz|vető) 



diszkoszvető (foly mn in, diszkosz|vető) 
diszkótánc (fn) 
diszkótáncos (fn) 
diszkótánc-világbajnokság (fn, diszkó|tánc|világ|bajnokság) 
diszkotéka (fn) 
diszkótelep 
diszkózene (fn) 
diszkózik (ige) 
díszkötés (fn, dísz|kötés) 
díszkötéses példány 
díszkötésű (dísz|kötésű) 
díszközgyűlés (fn, dísz|köz|gyűlés) 
diszkréció (fn) 
diszkrecionális (mn) 
diszkreditál (ige) 
diszkrepancia (fn) 
diszkrét (mn) 
diszkrét eloszlás (szk) 
diszkrét grafikus kártya 
diszkrét magatartás (szk) 
diszkrét matematika (szk) 
diszkrét ügy 
diszkrét valószínűségi változó (szk) 
diszkréten (hsz) 
diszkrimináció (fn) 
diszkriminációs (mn) 
diszkriminál (ige) 
diszkrimináns (fn) 
diszkriminatív (mn) 
diszkusszió (fn) 
díszkút (fn, dísz|kút) 
diszkutál (ige) 
diszkvalifikáció (fn) 
diszkvalifikál (ige) 
díszlakoma (fn, dísz|lakoma) 
díszléc 
díszlépcső (fn, dísz|lépcső) 
díszlépés (fn, dísz|lépés) 
díszlet (fn) 
díszlet- és jelmeztervező 
díszletez (ige) 
díszletezőmunkás 
díszletfestés (díszlet|festés) 
díszletmester (díszlet|mester) 
díszletterv (fn, díszlet|terv) 
díszlettervező (fn, díszlet|tervező) 
díszlettervező (foly mn in, díszlet|tervező) 
diszlexia (fn) 
díszlik (ige) 
diszlokáció (fn) 
díszlövés (fn, dísz|lövés) 
díszmadár (fn, dísz|madár) 
díszmagyar (fn) 
díszmagyar ruhás férfi 
díszmenet (fn, dísz|menet) 
disz-moll (fn, disz|moll) 
díszmű (fn, dísz|mű) 



díszműáru (fn) 
díszműáru-kereskedés (dísz|mű|áru|-kereskedés) 
díszműkereskedés (dísz|mű|kereskedés) 
disznó (fn) 
disznó módon 
disznó szerencséje van 
disznó vicc 
disznóbél (fn, disznó|bél) 
disznóbőr (fn, disznó|bőr) 
disznóbőr erszény 
disznóbőr kesztyű 
disznóbőr kötésű 
disznócomb (fn, disznó|comb) 
disznócsorda (fn, disznó|csorda) 
disznófejű (mn) 
disznófülű (mn, disznó|fülű) 
disznóhizlalás (fn, disznó|hizlalás) 
disznóhizlalda (fn, disznó|hizlalda) 
disznóhólyag (fn, disznó|hólyag) 
disznóhús (fn, disznó|hús) 
disznókaraj (fn, disznó|karaj) 
disznókereskedő (fn, disznó|kereskedő) 
disznóláb (fn, disznó|láb) 
disznólkodik (ige) 
disznóól (fn, disznó|ól) 
Disznó-öböl (tnév) 
disznóölés (fn, disznó|ölés) 
disznóölő (fn, disznó|ölő) 
disznóölő (foly mn in, disznó|ölő) 
disznóölő kés 
disznóparéj (fn, disznó|paréj) 
disznópásztor (fn, disznó|pásztor) 
disznópecsenye (fn, disznó|pecsenye) 
disznóság (fn) 
disznósajt (fn, disznó|sajt) 
disznósörte (fn, disznó|sörte) 
disznósült (bef mn in, disznó|sült) 
disznósült (fn, disznó|sült) 
disznótor (fn, disznó|tor) 
disznótoros (mn) 
disznótoros ebéd 
disznótoros vacsora 
disznótök (fn, disznó|tök) 
disznóvályú (disznó|vályú) 
disznóvásár (disznó|vásár) 
disznózsír (fn, disznó|zsír) 
disznózsírszagú 
dísznövény (fn, dísz|növény) 
dísznövénykertész (fn, dísz|növény|kertész) 
dísznövény-kiállítás (dísz|növény|-kiállítás) 
dísznövény-termesztés (fn, dísz|növény|termesztés) 
díszoklevél (fn, dísz|oklevél) 
díszoklevél-átadás (dísz|oklevél|-átadás) 
díszöltés (fn, dísz|öltés) 
díszöltözet (fn, dísz|öltözet) 
díszőrség (fn, dísz|őrség) 
díszpáholy (fn, dísz|páholy) 



diszparát (fn) 
diszparitás (fn) 
díszpárna (fn, dísz|párna) 
díszpárnahuzat 
diszpécser (fn) 
diszpécserközpont (fn, diszpécser|központ) 
diszpécserszolgálat (fn, diszpécser|szolgálat) 
díszpéldány (fn, dísz|példány) 
diszpenzáció (fn) 
diszpergálás (fn) 
diszpergálószer (fn) 
diszperz rendszer 
diszperzió (fn) 
diszperziós 
diszperziós kötés (szk) 
diszperziós stratégia (szk) 
diszperzit (fn) 
diszperzitás (fn) 
díszpinty (fn, dísz|pinty) 
diszpó (fn) 
díszpohár (dísz|pohár) 
díszpolgár (fn, dísz|polgár) 
díszpolgári (mn) 
diszponál (ige) 
diszpozíció (fn) 
diszprózium (fn) 
díszruha (fn, dísz|ruha) 
díszsír (dísz|sír) 
díszsírhely (fn, dísz|sír|hely) 
díszsortűz (fn, dísz|sor|tűz) 
díszszázad (fn, dísz|század) 
díszszemle (fn, dísz|szemle) 
disszertáció (fn) 
disszertál (ige) 
disszidál (ige) 
disszidens (fn) 
disszimiláció (fn) 
disszipatív erő (szk) 
disszociáció (fn) 
disszociálódik (ige) 
disszociált (mn) 
disszonancia (fn) 
disszonáns (mn) 
disszonáns akkord 
disszonáns hangzású 
díszszónok (fn, dísz|szónok) 
disszugáz (fn) 
dísztag (fn, dísz|tag) 
dísztányér (fn, dísz|tányér) 
dísztárcsa (fn, dísz|tárcsa) 
dísztárgy (fn, dísz|tárgy) 
dísztavacska 
dísztávirat (fn, dísz|távirat) 
dísztégla (fn, dísz|tégla) 
dísztelen (mn) 
dísztelenkedik (ige) 
díszterem (fn, dísz|terem) 



disztichon (fn) 
disztingvál (ige) 
disztingvált (bef mn in) 
disztingvált (mn) 
disztingvált ízlésű 
disztinkció (fn) 
disztonál (ige) 
disztopikus 
dísztorna (dísz|torna) 
dísztök (fn, dísz|tök) 
disztribúció (fn) 
disztribúciós analízis 
disztribúciós elemzés (szk) 
disztributív (mn) 
disztributív azonosság (szk) 
disztributivitás (fn) 
disztribútor 
dísztribün (fn, dísz|tribün) 
dísztű (fn, dísz|tű) 
dísztűz (dísz|tűz) 
díszudvar (fn, dísz|udvar) 
diszulfid (fn) 
díszülés (fn, dísz|ülés) 
díszünnepély (dísz|ünnepély) 
díszvacsora (fn, dísz|vacsora) 
díszvendég (fn, dísz|vendég) 
díszvendégség 
díszvirág (fn, dísz|virág) 
díszzászlóalj (fn, dísz|zászló|alj) 
díszzsebkendő (fn, dísz|zseb|kendő) 
ditirambikus (mn) 
ditirambus (fn) 
Ditta (tnév) 
diuretikum (fn) 
diurnista (fn) 
díva (fn) 
díván (fn) 
dívány (fn) 
díványhuzat (fn, dívány|huzat) 
díványkarfa (dívány|karfa) 
díványpárna (fn, dívány|párna) 
divat (fn) 
divat szerinti 
divatáru (fn, divat|áru) 
divatárucikk (divat|áru|cikk) 
divatáruház (fn, divat|áru|ház) 
divatáru-kereskedés (divat|áru|-kereskedés) 
divatáru-kereskedő (divat|áru|-kereskedő) 
divatárusnő 
divatba hoz 
divatba hozása 
divatba jön (szk) 
divatbáb (divat|báb) 
divatbemutató (fn, divat|bemutató) 
divatbemutató (foly mn in, divat|bemutató) 
divatbemutató (mn, divat|bemutató) 
divatblúz (divat|blúz) 



divatbolond (fn, divat|bolond) 
divatcég (fn, divat|cég) 
divatcikk (fn, divat|cikk) 
divatcipő (divat|cipő) 
divatcsarnok (divat|csarnok) 
divatdáma (fn, divat|dáma) 
divatdiktátor (fn, divat|diktátor) 
divatékszer (fn, divat|ékszer) 
divatfi (fn, divat|fi) 
divatfotó (fn, divat|fotó) 
divatház (fn, divat|ház) 
divathóbort (fn, divat|hóbort) 
divatholmi (fn) 
divathölgy (fn, divat|hölgy) 
divathullám (fn, divat|hullám) 
divatintézet (divat|intézet) 
divatirányzat (fn, divat|irányzat) 
divatjamúlt (mn, divatja|múlt) 
divatjelenség (fn, divat|jelenség) 
divatkarkötő (divat|karkötő) 
divatkelme (divat|kelme) 
divatkirály (fn, divat|király) 
divatkollekció (fn, divat|kollekció) 
divatkórság (divat|kórság) 
divatlap (fn, divat|lap) 
divatlapszerkesztő (divat|lap|szerkesztő) 
divatlap-szerkesztőség 
divatmagazin 
divatmajom (fn, divat|majom) 
divatos (mn) 
divatos irányzat 
divatos szabású (szk) 
divatos színű 
divatozik (ige) 
divatőrület (fn, divat|őrület) 
divatrajz (fn, divat|rajz) 
divatrajzoló (divat|rajzoló) 
divatselyem (divat|selyem) 
divatszabó (divat|szabó) 
divatszabóság (fn, divat|szabóság) 
divatszalon (fn, divat|szalon) 
divatszín (fn, divat|szín) 
divatszínű 
divatszó (fn, divat|szó) 
divatszövet (divat|szövet) 
divattervezés (fn, divat|tervezés) 
divattervező (fn, divat|tervező) 
divattervező (foly mn in, divat|tervező) 
divattörténet (fn, divat|történet) 
divattrend (fn, divat|trend) 
divattudósítás (fn, divat|tudósítás) 
divatú (mn) 
divatújdonság (fn, divat|újdonság) 
divergál (fn) 
divergál (ige) 
divergencia (fn) 
divergens (mn) 



divertimento (fn) 
diverzáns (fn) 
diverzáns (mn) 
diverzifikáció (fn) 
diverzió (fn) 
diverziós (mn) 
diverzitás (fn) 
divide et impera (szk) 
dividenda (fn) 
dívik (ige) 
Divina Commedia 
diviz (fn) 
divízió (fn) 
DIVSZ (röv) 
DivX (röv) 
dixi 
dixieland (fn) 
dixielandstílus (dixieland|stílus) 
dizájn (fn) 
dizájncsomag 
dizájner 
dizájnerelit 
dizájnmonitor 
dizájnnap 
dizájnnézet 
dizájnos (mn) 
dizájnszakma 
dízel (fn) 
dízel (mn) 
dízelautó (fn, dízel|autó) 
dízelautó-motor (fn, dízel|autó|motor) 
dízelesít (ige) 
dízelesítés 
dízelmotor (fn, dízel|motor) 
dízelmotoros (mn) 
dízelmotor-üzemű (mn, dízel|motor|üzemű) 
dízelmozdony (fn, dízel|mozdony) 
dízelolaj (fn, dízel|olaj) 
dizentéria (fn) 
dizőz (fn) 
DJ (fn) 
DJ Egér (szk) 
DK (röv) 
dk. (DK., röv) 
dkg (dag, röv) 
DK-Magyarország (röv) 
dl (röv) 
DLL (röv) 
dm (röv) 
DM levél (szk) 
DMA (röv) 
D-Magyarország (röv) 
d-moll (fn) 
d-moll skála 
d-moll szonáta (szk) 
DNS (röv) 
DNS-alapú (mn, DNS|alapú) 



DNS-alapú azonosítás 
DNS-állomány (fn, DNS|állomány) 
DNS-diagnosztika (fn, DNS|diagnosztika) 
DNS-fehérje (fn, DNS|fehérje) 
DNS-károsodás (fn, DNS|károsodás) 
DNS-lánc 
DNS-minta 
DNS-molekula (fn, DNS|molekula) 
DNS-szakasz (fn, DNS|szakasz) 
DNS-szál 
DNS-szekvenálás 
DNS-szekvencia (fn, DNS|szekvencia) 
DNS-szintézis 
DNS-technológia (fn, DNS|technológia) 
DNS-térkép (fn, DNS|térkép) 
DNS-vizsgálat 
DNy (dny, röv) 
dny. (DNy., röv) 
Dnyeper (tnév) 
Dnyeper folyó (szk) 
Dnyeszter (tnév) 
Dnyeszter folyó (szk) 
Dnyipropetrovszk 
DNy-Magyarország (röv) 
dó (fn) 
doajen 
dob (fn) 
dob (ige) 
dobaj (fn) 
dobál (ige) 
dobálás (fn) 
dobálódik (ige) 
dobálódzik (dobálózik, ige) 
dobálózik (ige) 
dobás (fn) 
dobban (ige) 
dobbanás (fn) 
dobbant (bef mn in) 
dobbant (ige) 
dobbantás (fn) 
dobbantó (foly mn in) 
dobbantódeszka (fn, dobbantó|deszka) 
dobd alá 
Doberdó (tnév) 
doberdói csata (szk) 
doberman 
dobermann (fn) 
dobfék (fn, dob|fék) 
dobhártya (fn, dob|hártya) 
dobhártyarepedés (dob|hártya|repedés) 
dobhat (ige) 
dobkályha (fn, dob|kályha) 
dobó (fn) 
dobó (foly mn in) 
Dobó (tnév) 
dobóatléta (fn, dobó|atléta) 
dobog (ige) 



dobogás (fn) 
dobogó (fn) 
dobogó (foly mn in) 
dobogó tetejére áll (szk) 
Dobogókő (tnév) 
Dobogó-kő 
dobogós (mn) 
dobogós helyezés (szk) 
dobóháló (dobó|háló) 
dobókészség (fn, dobó|készség) 
dobókocka (fn, dobó|kocka) 
dobókör (fn, dobó|kör) 
dobókörte (dobó|körte) 
dobol (ige) 
doboló szöcske (szk) 
dobos (fn) 
dobos (mn) 
dobosgém (fn) 
dobostorta (fn) 
dobószám (fn, dobó|szám) 
doboz (fn) 
doboz (ige) 
dobozeffekt 
dobozgyár (fn, doboz|gyár) 
dobozka (fn) 
dobozol (ige) 
dobozos (mn) 
dobozos konzerv 
dobozos papír zsebkendő 
dobozos sör 
dobozos sütemény 
dobozos tej 
dobpergés (fn, dob|pergés) 
dobra 
dobra kerül (szk) 
dobra ver (szk) 
Dobrudzsa (tnév) 
Dobsinai-barlang (Dobsinai-jégbarlang) 
dobszó (fn, dob|szó) 
dobtár (fn, dob|tár) 
dobtáras (mn) 
dobtáras géppisztoly 
dobüreg (fn, dob|üreg) 
dobverő (fn, dob|verő) 
dobverő (foly mn in, dob|verő) 
dobverőujj (fn, dob|verő|ujj) 
docens (fn) 
docentúra (fn) 
dodekaéder (fn) 
dodekafon (fn) 
dodekafon (mn) 
dodekafónia (fn) 
dodó (fn) 
Dodona (tnév) 
dodonai jóslat 
dodzsem (fn) 
dodzsemezik (ige) 



dodzsempálya (fn, dodzsem|pálya) 
dodzsemzseton (fn, dodzsem|zseton) 
dog (fn) 
doga (fn) 
dogma (fn) 
dogmagyűjtemény (fn, dogma|gyűjtemény) 
dogmatika (fn) 
dogmatikai (mn) 
dogmatikus (fn) 
dogmatikus (mn) 
dogmatikus állítás 
dogmatizmus (fn) 
doh (fn) 
Doha (tnév) 
dohány (fn) 
dohányáru (fn, dohány|áru) 
dohányáruda (fn, dohány|áruda) 
dohányárus (fn, dohány|árus) 
dohányárus (mn, dohány|árus) 
dohányárusító bódé (szk) 
dohánybarna (mn) 
dohánybeváltás (dohány|beváltás) 
dohánybolt (fn, dohány|bolt) 
dohányfajta (mn, dohány|fajta) 
dohányforgalmazás (fn, dohány|forgalmazás) 
dohányföld (fn, dohány|föld) 
dohányfüst (fn, dohány|füst) 
dohányfüstös (mn) 
dohányfüstös levegő 
dohánygyár (fn, dohány|gyár) 
dohánygyártmány (fn, dohány|gyártmány) 
dohánygyártó (fn, dohány|gyártó) 
dohányillat (fn, dohány|illat) 
dohányillatú (mn) 
dohányipar (fn, dohány|ipar) 
dohányipari (mn) 
dohányjövedék (fn, dohány|jövedék) 
dohánykertész (fn, dohány|kertész) 
dohánykertészet (dohány|kertészet) 
dohánykivitel (dohány|kivitel) 
dohánylé (fn) 
dohánylevél (fn, dohány|levél) 
dohánymonopólium (fn, dohány|monopólium) 
dohányos (fn) 
dohányos (mn) 
dohányosbolt 
dohányosdoboz 
dohányosszelence (fn) 
dohányozik (ige) 
dohányozni tilos (szk) 
dohánypajta (fn, dohány|pajta) 
dohánypor (fn, dohány|por) 
dohányraktár (dohány|raktár) 
dohányszag (fn, dohány|szag) 
dohányszárító pajta 
dohányszín (fn, dohány|szín) 
dohányszínű (mn) 



dohányszita (dohány|szita) 
dohánytermék (fn, dohány|termék) 
dohánytermelő (fn, dohány|termelő) 
dohánytermelő (foly mn in, dohány|termelő) 
dohánytermesztés (fn, dohány|termesztés) 
dohánytermesztő gazdaság 
dohánytőzsde (fn, dohány|tőzsde) 
dohányültetvény (fn, dohány|ültetvény) 
dohányvágó (fn, dohány|vágó) 
dohányvágó (foly mn in, dohány|vágó) 
dohányvágó gép 
dohányzacskó (fn, dohány|zacskó) 
dohányzás (fn) 
dohányzásellenes (mn, dohányzás|ellenes) 
dohányzási tilalom 
dohányzásmentes (mn, dohányzás|mentes) 
dohányzásra kijelölt hely (szk) 
dohányzásról való leszokás (szk) 
dohányzik (ige) 
dohányzó (fn) 
dohányzó (foly mn in) 
dohányzó férfi (szk) 
dohányzó nő 
dohányzóasztal (fn, dohányzó|asztal) 
dohányzószakasz (fn, dohányzó|szakasz) 
dohog (ige) 
dohos (mn) 
dohos szagú 
dohosodik (ige) 
dohosság (fn) 
dohszag (fn, doh|szag) 
dóka (fn) 
doki (fn) 
dokika 
dokk (fn) 
dokkhajó (dokk|hajó) 
dokkmunkás (fn, dokk|munkás) 
dokknegyed (fn, dokk|negyed) 
dokkol (ige) 
dokkoló (foly mn in) 
dokkolóállomás (fn, dokkoló|állomás) 
dokkolóegység 
dokkolószerkezet (fn) 
doktor (fn) 
doktor bácsi 
doktor néni 
doktor úr 
doktorál (ige) 
doktorandusz (fn) 
doktorátus (fn) 
doktori (mn) 
doktori cím 
doktori disszertáció (szk) 
doktori értekezés 
doktori fokozat 
doktori iskola (szk) 
doktori képzés 



doktorka (fn) 
doktorné (fn) 
doktornő (fn, doktor|nő) 
doktorrá avatás 
doktrína (fn) 
doktriner (mn) 
doktriner okoskodás 
doktriner tudós 
dokudráma 
dokumentáció (fn) 
dokumentációs (mn) 
dokumentál (ige) 
dokumentálás (fn) 
dokumentáris (mn) 
dokumentarista (fn) 
dokumentarizmus (fn) 
dokumentum (fn) 
dokumentumadagoló 
dokumentumanyag (fn, dokumentum|anyag) 
dokumentumértékű (mn, dokumentum|értékű) 
dokumentumfelvétel (fn, dokumentum|felvétel) 
dokumentumfilm (fn, dokumentum|film) 
dokumentumfilm-gyártás (dokumentum|film|-gyártás) 
dokumentumfilm-sorozat (dokumentum|film|-sorozat) 
dokumentumfilm-szemle (fn, dokumentum|film|szemle) 
dokumentumgyűjtemény (fn, dokumentum|gyűjtemény) 
dokumentumirodalom (fn, dokumentum|irodalom) 
dokumentumkönyv 
dokumentumok görgetése 
dokumentumregény (fn, dokumentum|regény) 
dokumentumsablon (fn, dokumentum|sablon) 
dokumentumtár 
Dolby (tnév) 
Dolby Surround (tnév) 
dolce vita (szk) 
dolcsi (fn) 
dolerit 
dolgaértő (mn) 
dolgafelejtő (mn) 
dolgavégezetlen (mn, dolga|végezetlen) 
dolgavégezetlenül (hsz) 
dolgos (fn) 
dolgos (mn) 
dolgos kezű 
dolgoz (ige) 
dolgozat (fn) 
dolgozat (ige) 
dolgozatfüzet (fn, dolgozat|füzet) 
dolgozatírás (fn, dolgozat|írás) 
dolgozatírás-óra 
dolgozatjavítás (fn, dolgozat|javítás) 
dolgozatjavítás-óra 
dolgozatjegy (fn, dolgozat|jegy) 
dolgozattéma (fn, dolgozat|téma) 
dolgozgat (ige) 
dolgozhat (ige) 
dolgozik (ige) 



dolgozó (fn) 
dolgozó (mn) 
dolgozó ember 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége (tnév) 
dolgozó nő 
dolgozó paraszt 
dolgozó szülő (szk) 
dolgozó tömegek 
dolgozóasztal (fn, dolgozó|asztal) 
dolgozói (mn) 
dolgozói létszám (szk) 
dolgozók szakszervezete (szk) 
dolgozólétszám (fn, dolgozó|létszám) 
dolgozóméh (dolgozó|méh) 
dolgozószoba (fn, dolgozó|szoba) 
dolgozószoba-ajtó (dolgozó|szoba|-ajtó) 
dolgozótárs (fn, dolgozó|társ) 
dolgoztat (ige) 
dolina (fn) 
dollár (fn) 
dolláradósság (fn, dollár|adósság) 
dolláralapon (hsz, dollár|alapon) 
dollárárfolyam (fn, dollár|árfolyam) 
dollárban számolva (szk) 
dollárbankjegy (dollár|bank|jegy) 
dollárbeavatkozás (dollár|beavatkozás) 
dollárbevétel (fn, dollár|bevétel) 
dollárcent (fn, dollár|cent) 
dollárdiplomácia (dollár|diplomácia) 
dolláregyenleg (dollár|egyenleg) 
dollárelszámolás (fn, dollár|elszámolás) 
dollárérték (fn, dollár|érték) 
dollárkamat 
dollárkölcsön (fn, dollár|kölcsön) 
dollármillió (fn) 
dollármilliomos (dollár|milliomos) 
dollárnyi (mn) 
dolláros (mn) 
dollárövezet (dollár|övezet) 
dolmány (fn) 
dolmányos (mn) 
dolmányos varjak 
dolmányos varjú 
dolmen (fn) 
dolog (fn) 
dolog nyitja (szk) 
dologbíró (dolog|bíró) 
dologértő (dolog|értő) 
dologház (fn, dolog|ház) 
dologhoz értő 
dologi (mn) 
dologi kiadás 
dologidő (fn, dolog|idő) 
dologkerülő (fn, dolog|kerülő) 
dologkerülő (foly mn in, dolog|kerülő) 
dologszám (fn, dolog|szám) 
dologtalan (fn) 



dologtalan (mn) 
dolomit (fn) 
dolomithegység (dolomit|hegység) 
dolomitképződés (fn, dolomit|képződés) 
Dolomitok (fn) 
dolomitosodás (fn) 
dolomitréteg (dolomit|réteg) 
dolomittömeg (fn, dolomit|tömeg) 
dolomittörmelék (fn, dolomit|törmelék) 
dóm (fn) 
domb (fn) 
domb alja 
dombéroz 
dombhajlat (fn, domb|hajlat) 
dombhát (fn, domb|hát) 
dombok koszorúzta vidék 
domboldal (fn, domb|oldal) 
domborít (ige) 
dombormű (fn) 
domborműfaragás (dombor|mű|faragás) 
domborművű ábrázolás 
dombornyomás (fn) 
dombornyomásos kötés 
dombornyomott 
domborodik (ige) 
dombortérkép (fn) 
domború (mn) 
domború lencse 
domború-homorú lencse 
domborul (ige) 
domborulat (fn) 
domborzat (fn) 
domborzatábrázolás 
domborzati (mn) 
domborzati térkép 
domborzati viszonyok 
domborzat-keresztmetszet 
domborzatrajz (domborzat|rajz) 
dombos (mn) 
dombos vidék 
dombosodik (ige) 
Dombóvár (tnév) 
Dombóvári kistérség (tnév) 
dombra 
dombság (fn) 
dombsor (fn, domb|sor) 
dombtető (fn, domb|tető) 
dombvidék (fn, domb|vidék) 
dome kamera 
domén (fn) 
doménnév (fn, domén|név) 
doménnév-regisztráció (fn, domén|név|regisztráció) 
doménvezérlő (fn, domén|vezérlő) 
domesztikáció (fn) 
domesztikál (ige) 
domesztikálás (fn) 
domesztikált állat (szk) 



domina (fn) 
dominál (ige) 
dominancia (fn) 
dominanciaváltás (fn, dominancia|váltás) 
domináns (mn) 
domináns gén 
domináns nyelv (szk) 
domináns személy (szk) 
domináns szerep (szk) 
dominátus (fn) 
domine (fn) 
Domingo (tnév) 
Dominik (tnév) 
Dominika (tnév) 
dominikai (mn) 
Dominikai Közösség 
Dominikai Köztársaság 
dominikánus (fn) 
dominikánus (mn) 
domínium (fn) 
dominó (fn) 
dominóeffektus (fn, dominó|effektus) 
dominóelmélet (dominó|elmélet) 
dominóelv (fn, dominó|elv) 
dominójáték (dominó|játék) 
dominóz (dominózik, ige) 
dominózik (ige) 
Domitianus 
domó 
Domokos (tnév) 
domolykó (fn) 
domonkos (fn) 
domonkos (mn) 
Domonkos (tnév) 
domonkos kódex 
domonkos templom 
Domonkos-rend (tnév) 
Domonkos-rendi (mn, Domonkos|rendi) 
Don (tnév) 
Don Giovanni 
Don Juan 
Don Pepe pizzéria (tnév) 
Don Quijote 
donáció (fn) 
Donald kacsa 
Donát (tnév) 
Donatello (tnév) 
donátor (fn) 
dong (ige) 
donga (fn) 
dongaboltozat (fn, donga|boltozat) 
dongacserép (donga|cserép) 
dongafa (fn, donga|fa) 
dongagyalu (donga|gyalu) 
dongahizlalás (donga|hizlalás) 
dongaláb (fn, donga|láb) 
dongalábú 



dongavas (donga|vas) 
dongó (fn) 
dongó (foly mn in) 
dongó hangú 
dongólégy (fn, dongó|légy) 
dongóméh (dongó|méh) 
doni (mn) 
doni kozák 
Donizetti (fn) 
donjuan 
donjuankodás (fn) 
donjuankodik (ige) 
Don-kanyar 
donna (fn) 
Donnan-egyensúly (tnév) 
donog (ige) 
donor (fn) 
donquijoték (fn) 
donquijotizmus (fn) 
donzsuán (fn) 
Donyec (tnév) 
Donyeck (tnév) 
Donyec-medence 
dopamin (fn) 
dopaminreceptor (fn, dopamin|receptor) 
dopping (fn) 
doppingbotrány (fn, dopping|botrány) 
doppingellenes (mn, dopping|ellenes) 
doppingkészítmény (fn, dopping|készítmény) 
doppingol (ige) 
doppingolás (fn) 
doppingszer (fn, dopping|szer) 
doppingteszt (fn, dopping|teszt) 
doppingügy (fn, dopping|ügy) 
doppingvizsgálat (fn, dopping|vizsgálat) 
doppler (fn) 
Doppler (tnév) 
Doppler-effektus (tnév) 
Doppler-faktor (tnév) 
Doppler-jelenség (tnév) 
Doppler-követés (tnév) 
dór (fn) 
dór dallam (szk) 
dór oszlop 
dór stílus 
dór stílusú 
Dóra (tnév) 
dorbézol (ige) 
dorgál (ige) 
dorgálás (fn) 
dorgatórium (fn) 
dorkó (fn) 
dorkócipő (fn, dorkó|cipő) 
dormitórium (fn) 
Dorog (tnév) 
Dorogi kistérség (tnév) 
dorogi szénbányák (szk) 



dorogit (fn) 
doromb (fn) 
dorombol (ige) 
dorong (fn) 
dorongfa (fn, dorong|fa) 
dorongol (ige) 
dorongvastagságú 
doroszol 
Dorottya (tnév) 
dorozma 
Dorozsma-Majsai-főcsatorna 
Dortmund (tnév) 
DOS (röv) 
DOS-alapú (mn, DOS|alapú) 
DOS-parancs 
doszár 
dosszié (fn) 
doszt (hsz) 
doszt (mn) 
dosztig (hsz) 
Dosztojevszkij (tnév) 
dotáció (fn) 
dotál (ige) 
dotált ár 
dotkom cég (szk) 
Dover (tnév) 
Doveri-szoros (tnév) 
Downing Street 
Down-kór (fn, Down|kór) 
doxa (fn) 
Doxa óra (szk) 
doyen (fn) 
Doyle (tnév) 
dózer (fn) 
dózer dózere 
doziméter (fn) 
dozimetria (fn) 
dozíroz (ige) 
dózis (fn) 
dózisellenőrzés (dózis|ellenőrzés) 
dózisintenzitás-mérő készülék 
dózismérő (fn, dózis|mérő) 
dózismérő (foly mn in, dózis|mérő) 
dózni (fn) 
Dózsa (tnév) 
Dózsa György út 
Dózsa György úti 
Dózsa György-féle 
Dózsa Termelőszövetkezet 
Dózsa-féle parasztháború (szk) 
dózse (fn) 
dózsepalota (fn, dózse|palota) 
döbben (ige) 
döbbenet (fn) 
döbbenetes (mn) 
döbbent (ige) 
döbbenten (hsz) 



döblec 
Döbling (tnév) 
döbög (ige) 
döbör 
döböz 
döccen (ige) 
döccenő (fn) 
döccenő (foly mn in) 
döcög (ige) 
döcögős (mn) 
döcögtet (ige) 
dödög (ige) 
dödölle (fn) 
döf (ige) 
döfés (fn) 
döfköd (ige) 
döföl (ige) 
döfős 
dög (fn) 
dög bogár 
dögbogár (fn, dög|bogár) 
dögbőr (dög|bőr) 
dögbűz (fn, dög|bűz) 
dögcédula (fn, dög|cédula) 
dögerős 
dögész (fn) 
dögevő (fn, dög|evő) 
dögevő bogár 
dögevő madár 
dögfáradt (bef mn in) 
dögfáradt (mn) 
dögfáradt ember 
döghalál (fn, dög|halál) 
döghús (fn, dög|hús) 
dögi (mn) 
dögkeselyű (fn, dög|keselyű) 
dögkút (fn, dög|kút) 
döglégy (fn, dög|légy) 
dögleletes (mn) 
dögleszt (ige) 
dögletes (mn) 
döglik (ige) 
döglődik (ige) 
döglődőfélben van (szk) 
döglőfélben van 
döglött (bef mn in) 
döglött (mn) 
dögmadár (fn, dög|madár) 
dögmirigy (dög|mirigy) 
dögnyúzó (dög|nyúzó) 
dögöl (ige) 
dögönyöz (ige) 
dögönyöző 
dögös (mn) 
dögrovás (fn, dög|rovás) 
dögrováson van 
dögszag (fn, dög|szag) 



dögtemető (fn, dög|temető) 
dögtemető (foly mn in, dög|temető) 
dögtér (fn, dög|tér) 
dögunalmas (mn) 
dögunalom (fn, dög|unalom) 
dögvész (fn, dög|vész) 
dől (dűl, ige) 
dőlés (fn) 
dőlésirány (dűlésirány, dőlés|irány) 
dőlésszög (fn, dőlés|szög) 
dőlhet (ige) 
dőlt (bef mn in) 
dőlt (dűlt, mn) 
dőlt betű 
dőlt betűs szedés 
dőlt szedés (szk) 
dőlte (fn) 
dölyf (fn) 
dölyfös (mn) 
dömés 
dömöcköl (ige) 
Dömör-kapu 
Dömötör (tnév) 
dömper (fn) 
dömping (fn) 
dömpingáru (fn, dömping|áru) 
dömpingellenes (mn, dömping|ellenes) 
dömpingexport (dömping|export) 
Dönci (tnév) 
döndül (ige) 
döng (ige) 
döngés (fn) 
dönget (ige) 
döngicsél (ige) 
döngöl (ige) 
döngölő (fn) 
döngölő (foly mn in) 
döngölőbéka (döngölő|béka) 
döngölőbunkó (döngölő|bunkó) 
döngölt (bef mn in) 
döngölt (mn) 
döngölt padló 
döngölt padlójú 
dönög (ige) 
dönt (ige) 
döntés (fn) 
döntés értelmében (szk) 
döntésbeállítás (döntés|beállítás) 
döntéselemzés 
döntéselmélet (fn, döntés|elmélet) 
döntés-előkészítés (fn, döntés|előkészítés) 
döntéshozatal (fn, döntés|hozatal) 
döntéshozatali (mn) 
döntéshozó (fn, döntés|hozó) 
döntéshozó szerv 
döntési (mn) 
döntési struktúra 



döntésképtelen (fn, döntés|képtelen) 
döntésképtelen (mn, döntés|képtelen) 
döntéstámogató rendszer (szk) 
döntetlen (mn) 
döntetlen állás (szk) 
döntetlen végeredmény (szk) 
döntetlent játszik (szk) 
dönthet (ige) 
döntnök (fn) 
döntő (fn) 
döntő (foly mn in) 
döntő (mn) 
döntő eredmény 
döntő érv 
döntő fontosságú 
döntő futam 
döntő hányad (szk) 
döntő játszma 
döntő jelentőségű (szk) 
döntő meccs (szk) 
döntő mérkőzés 
döntő mértékben (szk) 
döntő pillanat 
döntő siker 
döntő szerep (szk) 
döntő tényező 
döntő többség (szk) 
döntő változást hoz 
döntő vereség 
döntőbe jut (szk) 
döntőbe jutás 
döntőbíró (fn, döntő|bíró) 
döntőbíró (foly mn in, döntő|bíró) 
döntőbíróság (fn, döntő|bíróság) 
döntőbizottság (fn, döntő|bizottság) 
döntően (hsz) 
döntöget (ige) 
döntős (mn) 
döntőt játszik (szk) 
döntvény (fn) 
döntvénytár (fn, döntvény|tár) 
dördül (ige) 
dőre (mn) 
dörej (fn) 
dőreség (fn) 
dörgedelem (fn) 
dörgedelmes (mn) 
dörgés (fn) 
Dörgicse (tnév) 
dörgicsei sauvignon blanc (szk) 
dörgő (foly mn in) 
dörgő (mn) 
dörgő hangú 
dörgöl (ige) 
dörgölődzik (dörgölőzik, ige) 
dörmög (ige) 
dörmögés (fn) 



dörmögő hang 
dörög (ige) 
dörömböl (ige) 
dörömböz 
dörren (ige) 
dörrenés (fn) 
Dőry-kripta (Dőry|-kripta) 
dörzsár (fn) 
dörzselektromos (mn, dörzs|elektromos) 
dörzsfék (fn, dörzs|fék) 
dörzsgumi (fn, dörzs|gumi) 
dörzsgyufa (fn, dörzs|gyufa) 
dörzshajtás (fn, dörzs|hajtás) 
dörzskapcsoló (fn, dörzs|kapcsoló) 
dörzskerék (fn, dörzs|kerék) 
dörzsköszörűgép 
dörzsöl (ige) 
dörzsölésálló 
dörzsölget (ige) 
dörzsölődik (ige) 
dörzsölőpapír (fn, dörzsölő|papír) 
dörzsölt (bef mn in) 
dörzsölt (mn) 
dörzspapír (fn, dörzs|papír) 
dörzstörülköző (fn, dörzs|törülköző) 
dörzsvászon (fn, dörzs|vászon) 
dőzsöl (ige) 
DPT (röv) 
DPT-oltás (fn, DPT|oltás) 
dr. (röv) 
drabális (mn) 
drabant (fn) 
drachma (fn) 
drága (mn) 
drága gyöngy (szk) 
drága kincs 
drága kő (szk) 
drága mulatság (szk) 
drágagyöngy (fn, drága|gyöngy) 
drágakő (fn, drága|kő) 
drágakőcsiszolás (drága|kő|csiszolás) 
drágakőcsiszoló (drága|kő|csiszoló) 
drágakő-előfordulás 
drágakőlelőhely (drága|kő|lelő|hely) 
drágakő-megmunkálás 
drágakőszakértő (fn, drága|kő|szakértő) 
drágakőutánzat (fn, drága|kő|utánzat) 
drágaköves (mn) 
drágaköves gyűrű 
drágalátos (fn) 
drágalátos (mn) 
drágáll (ige) 
drágaság (fn) 
drágaság elleni 
drágaság elleni intézkedés 
drágica (fn) 
drágít (ige) 



drágítás (fn) 
dragomán 
dragon (fn) 
dragonyos (fn) 
dragonyos (mn) 
dragonyos főhadnagy 
dragonyos-egyenruha 
dragonyosezred (fn) 
dragonyostiszt (fn, dragonyos|tiszt) 
dragonyosszázad (fn, dragonyos|század) 
drágul (ige) 
drágulás (fn) 
dráj 
Drake (tnév) 
Drake-átjáró 
drákói (mn) 
drákói ítélet 
drákói rendszabály 
drákói szigor 
Drakón (fn) 
drakula 
dráma (fn) 
drámaelmélet (fn, dráma|elmélet) 
drámafesztivál (fn, dráma|fesztivál) 
drámafoglalkozás 
drámai (mn) 
drámai alkotás 
drámai együttes 
drámai erő (szk) 
drámai helyzet (szk) 
drámai jelenet 
drámai költemény (szk) 
drámai nyelv (szk) 
drámai színész 
drámaian (hsz) 
drámaírás (fn, dráma|írás) 
drámaíró (fn, dráma|író) 
drámaíró (foly mn in, dráma|író) 
drámairodalom (fn, dráma|irodalom) 
drámaiság (fn) 
drámajáték 
drámaköltő (fn, dráma|költő) 
drámaköltő (mn, dráma|költő) 
drámakötet (fn, dráma|kötet) 
drámapedagógia (fn, dráma|pedagógia) 
drámapedagógus 
drámarészlet (fn, dráma|részlet) 
drámaszerkezet (fn, dráma|szerkezet) 
dramatikus (mn) 
dramatizál (ige) 
dramaturg (fn) 
dramaturgia (fn) 
dramaturgiai (mn) 
dramaturgtársaság 
DRAM-lapka 
drapéria (fn) 
drapp (mn) 



drapp színű 
drasztikus (mn) 
drasztikus növekedés 
drasztikusan (hsz) 
drasztikusan csökken (szk) 
dratva 
Dráva (tnév) 
Dráva folyó (szk) 
Dráva mente 
Dráva menti 
Drávaköz (tnév) 
Dráva-mellék (tnév) 
Dráva-part (Dráva|-part) 
Dráva-parti (Dráva|-parti) 
Dráva–Száva köze (tnév) 
dravida (fn) 
drazsé (fn) 
dreampop 
Dreamweaver 
Drégely vára (szk) 
Drégelyvár (tnév) 
Dreher sör (tnév) 
drehus 
drén (fn) 
drenázs (fn) 
dréncső (fn, drén|cső) 
drénezés (fn) 
dressz (fn) 
dresszing (fn) 
dresszíroz (ige) 
dresszméret (fn, dressz|méret) 
dressz-szám (dressz|-szám) 
dressz-szerű (mn) 
dresszúra (fn) 
Drezda (tnév) 
Drezdai Képtár (tnév) 
drezina (fn) 
driád 
dribliz (ige) 
drill (fn) 
Drina (tnév) 
Drinápoly (tnév) 
drinkbár (fn) 
driver 
drivertelepítés 
drog (fn) 
drogambulancia (fn, drog|ambulancia) 
drogárus (fn, drog|árus) 
drogbűnözés 
drogcsoport (fn, drog|csoport) 
drogellenes (mn) 
drogellenőrzés (fn, drog|ellenőrzés) 
drogelvonó kúra 
drogéria (fn) 
drogfogyasztás (fn, drog|fogyasztás) 
drogfogyasztó (fn, drog|fogyasztó) 
drogfogyasztó (foly mn in, drog|fogyasztó) 



drogfutár (fn, drog|futár) 
drogfüggő (fn, drog|függő) 
drogfüggőség (fn, drog|függőség) 
droghatás (fn, drog|hatás) 
drogista (fn) 
drogkereskedelem (fn, drog|kereskedelem) 
drogkereskedő (fn, drog|kereskedő) 
drogmegelőző program (szk) 
drogos (fn) 
drogoz (ige) 
drogozik (ige) 
drogpolitika (fn, drog|politika) 
drogprevenció 
drogprobléma (fn, drog|probléma) 
drogprogram (fn, drog|program) 
drogstratégia (fn, drog|stratégia) 
drogszakértő (fn, drog|szakértő) 
drogtanácsadás (fn, drog|tanács|adás) 
drogteszt (fn, drog|teszt) 
drogtörvény (fn, drog|törvény) 
drogtúladagolás (fn, drog|túladagolás) 
dromedár (fn) 
dropsz (fn) 
drosophila (fn) 
droszt (fn) 
drót (fn) 
drót mentőháló 
drót nélküli (szk) 
drót nélküli adatátvitel (szk) 
drót nélküli hálózat (szk) 
drót nélküli telefon (szk) 
drót védőháló (szk) 
drótakadály (fn, drót|akadály) 
drótféreg (fn, drót|féreg) 
drótfonat (fn, drót|fonat) 
drótfonatos kerítés 
drótfűrész (drót|fűrész) 
dróthajlító fogó 
drótháló (fn, drót|háló) 
dróthálóbetét (drót|háló|betét) 
dróthurok (fn, drót|hurok) 
dróthúzás (drót|húzás) 
drótkefe (fn, drót|kefe) 
drótkerítés (fn, drót|kerítés) 
drótkerítéses udvar 
drótkötél (fn, drót|kötél) 
drótkötél kábel 
drótkötélhajtás (drót|kötél|hajtás) 
drótkötélpálya (fn, drót|kötél|pálya) 
drótkötélvontatás (drót|kötél|vontatás) 
drótküllő (drót|küllő) 
drótnélküli (mn) 
drótnélküli távíró 
drótos (mn) 
drótostót (fn) 
drótoz (ige) 
drótposta (fn, drót|posta) 



drótrosta (drót|rosta) 
drótsövény (fn, drót|sövény) 
drótszál (fn, drót|szál) 
drótszamár 
drótszeg (drót|szeg) 
drótszita (fn, drót|szita) 
drótszőrű (mn) 
drótszövet (fn, drót|szövet) 
dróttalan (mn) 
dróttekercs (drót|tekercs) 
drótüveg (fn, drót|üveg) 
drótüveg tetejű 
drótvágó (fn, drót|vágó) 
drótvágó (foly mn in, drót|vágó) 
drótvágó olló 
drótvezeték (drót|vezeték) 
druida (fn) 
drukk (fn) 
drukker (fn) 
drukkol (ige) 
drusza (fn) 
drúz (mn) 
dry 
Dryopithecus (tnév) 
Ds (röv) 
D-s (mn) 
Dsida (tnév) 
Dsida-féle (Dsida|-féle) 
Dsida-vers (Dsida|-vers) 
DTP (röv) 
Du Barry (tnév) 
du. (röv) 
dual mód 
duális (mn) 
dualista (fn) 
dualista (mn) 
dualisztikus (mn) 
dualisztikus rendszer 
dualitás (fn) 
dualizmus (fn) 
duálprocesszoros (mn, duál|processzoros) 
dublé (fn) 
dublé karkötő 
dublé szövet 
dublélánc (fn) 
dublett (fn) 
Dublin (tnév) 
dubló (fn) 
dublőr (fn) 
dublőz (fn) 
Dubna (fn) 
dubnium (fn) 
Dubrovnik (tnév) 
dubsteppelés 
dúc (fn) 
dúcgerenda (fn, dúc|gerenda) 
duci (mn) 



dúcidegrendszer (fn, dúc|ideg|rendszer) 
dúcol (ige) 
dúcsejt (fn, dúc|sejt) 
duda (fn) 
dudacserép (duda|cserép) 
dudacserép födél 
dudafürt (fn, duda|fürt) 
dudajelzés (duda|jelzés) 
dudál (ige) 
dudanóta (fn, duda|nóta) 
dudás (mn) 
dudaszó (fn, duda|szó) 
dudaverseny (fn, duda|verseny) 
Duden 
dudli (fn) 
dudlisüveg (dudli|süveg) 
dúdol (ige) 
dúdolgat (ige) 
dudor (fn) 
dudorászik (ige) 
dudorodás (fn) 
dudorodik (ige) 
dudva (fn) 
dudvairtás (dudva|irtás) 
dudvás (mn) 
dudvaszár (fn, dudva|szár) 
duellál 
duellum 
Duero völgye (tnév) 
duett (fn) 
duettet énekel (szk) 
duettezik (ige) 
duettforma (fn, duett|forma) 
dufart 
dug (ige) 
duga (fn) 
dugába dől 
dugába dűl 
dugacsol (ige) 
dugalj (fn, dug|alj) 
dugáru (fn) 
dugasz (fn) 
dugaszol (ige) 
dugaszoló (foly mn in) 
dugaszolóaljzat (fn) 
dugaszológép 
dugattyú (fn) 
dugattyúágy (dugattyú|ágy) 
dugattyúfej (dugattyú|fej) 
dugattyúgyűrű (fn, dugattyú|gyűrű) 
dugattyúlöket (dugattyú|löket) 
dugattyúrúd (fn, dugattyú|rúd) 
dugattyús (mn) 
dugattyús gőzgép (szk) 
dugattyús kompresszor (szk) 
dugattyúszorító gyűrű 
dugdos (ige) 



duggat (ige) 
dughagyma (fn, dug|hagyma) 
dughagymaültetés (dug|hagyma|ültetés) 
dugi (fn) 
dugi (mn) 
dugig (hsz) 
dugipénz (fn) 
dugít (ige) 
duglászfenyő (fn) 
dugó (fn) 
dugó (foly mn in) 
dugóbiztosíték (dugó|biztosíték) 
dugóhúzó (fn, dugó|húzó) 
dugóhúzó (foly mn in, dugó|húzó) 
dugóíz 
dugókulcs 
Dugonics (tnév) 
Dugonics András-féle 
dugópénz (dugó|pénz) 
dugós (mn) 
dugós biztosíték 
dugós csatlakozás 
Dugovics (tnév) 
dugpénz (fn) 
dugsegély (fn) 
dugul (ige) 
dugulás (fn) 
duguláselhárítás (dugulás|elhárítás) 
dugva 
dugvány (fn) 
dugványoz (ige) 
dugványozás (fn) 
dugványrépa (fn, dugvány|répa) 
duhaj (mn) 
duhajkodik (ige) 
duhajság (fn) 
Duisburg (tnév) 
dukál (ige) 
dukát (fn) 
dukátus (fn) 
dukkó (fn) 
dukkóz (ige) 
dukkózás (fn) 
Duklai-hágó 
duktus 
dúl (ige) 
dúla (fn) 
dulakodás (fn) 
dulakodik (ige) 
dúlás (fn) 
dulcsáca 
dúl-fúl 
dúlt (bef mn in) 
dúlt (mn) 
dúlt arcú 
dúlta 
duma (fn) 



dumafranci 
dumál (ige) 
dumaparti (mn) 
Dumas (fn) 
dumás (mn) 
dumcsi (fn) 
dumcsizik (ige) 
dumdum (fn) 
Duna (tnév) 
Duna alsó folyása (szk) 
Duna alsó szakasza (szk) 
Duna deltája (szk) 
Duna folyam 
Duna kör (szk) 
Duna melléke (szk) 
Duna mellett (szk) 
Duna mente (szk) 
Duna Menti Múzeum (tnév) 
Duna-ág (Duna|-ág) 
Duna-ártér (Duna|-ártér) 
Duna-ártéri 
Duna-balparti (tnév) 
Duna-delta 
Duna–Dráva Nemzeti Park (tnév) 
Duna–Dráva szöge (tnév) 
Duna–Dráva–Száva eurorégió (tnév) 
Duna-dűlő (tnév) 
Duna-gate-ügy (tnév) 
Dunaharaszti (tnév) 
Duna-híd (Duna|-híd) 
Duna-hídi (Duna|-hídi) 
dunai hajózás 
dunai sziget 
Duna–Ipoly Nemzeti Park (tnév) 
Dunajec (tnév) 
Dunakanyar (tnév) 
Duna-kanyar (tnév) 
Duna-kavics (Duna|-kavics) 
Dunakeszi (tnév) 
Dunakeszi alsó 
Dunakeszi kistérség (tnév) 
Dunakiliti (tnév) 
Dunakiliti-víztározó (tnév) 
Duna-korzó 
Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégió (tnév) 
Duna-liget (Duna|-liget) 
Duna–Majna–Rajna-csatorna (tnév) 
Duna-medence 
Duna-meder (tnév) 
Dunán túl (szk) 
Dunántúl (tnév) 
dunántúli dombvidék (szk) 
Dunántúli-dombság 
Dunántúli-középhegység 
Duna-part 
Duna-strand (Duna|-strand) 
Dunaszekcső (tnév, Duna|szekcső) 



Dunaszerdahely (tnév) 
Duna-sziget (Duna|-sziget) 
Duna-táj (Duna|-táj) 
Duna-táji (Duna|-táji) 
Duna-tengerjáró hajó 
Duna–Tisza köze (szk) 
Duna–Tisza-csatorna (tnév) 
Dunaújváros (tnév) 
Dunaújvárosi kistérség (tnév) 
Duna-vidék (tnév) 
Duna-víz (Duna|-víz) 
Duna-völgy (tnév) 
Duna-völgyi-főcsatorna (tnév) 
Dunazug (tnév) 
Dunazug-hegység (Dunazug|-hegység) 
dundi (fn) 
dundi (mn) 
dundi képű 
Dunkerque (tnév) 
dunna (fn) 
dunnalúd (fn, dunna|lúd) 
dunnaréce (dunna|réce) 
dunszt (fn) 
dunsztja sincs róla (szk) 
dunsztkötés (fn, dunszt|kötés) 
dunsztol (ige) 
dunsztos (fn) 
dunsztos (mn) 
dunsztosüveg (fn) 
dunyha (fn) 
dunyhahéj (dunyha|héj) 
dunyhahuzat (fn, dunyha|huzat) 
dunyhatok (dunyha|tok) 
dunnyog (ige) 
duó (fn) 
duodecim (mn) 
duodecima (fn) 
duodénum 
duopack 
duószonáta (fn, duó|szonáta) 
duózik (ige) 
dupla (mn) 
dupla ablakos 
dupla ablakú 
dupla adag 
dupla fenék 
dupla fenekű 
dupla flanel 
dupla kapcsos zárójel 
dupla rétegű (szk) 
dupla sáv 
dupla szegfű 
dupla talpú cipő 
dupla váltókar 
dupla vé (szk) 
duplaalj-formáció 
duplaannyi (dupla|annyi) 



duplafedelű (mn) 
duplájára nő (szk) 
duplán kattints 
duplán lát 
duplaszéles (mn, dupla|széles) 
duplaszéles ajtó (szk) 
duplaszéles vászon 
dupláz (ige) 
duplázás (fn) 
duplázik (ige) 
duplázódik (ige) 
duplex (fn) 
duplex egység 
duplex modul 
duplikáció (fn) 
duplikál (ige) 
duplikátor (fn) 
duplikátum (fn) 
duplum (fn) 
dúr (fn) 
dúr (mn) 
dúr akkord 
dúr hangsor 
dúr skála 
durábel 
Duracell (tnév) 
durák (fn) 
dural 
dúralumínium (dúr|alumínium) 
duránci (mn) 
duránci barack 
durbincs (fn) 
durcás (mn) 
durcáskodik (ige) 
durchmars (fn) 
durdafű (fn) 
Durkó (tnév) 
durmol (ige) 
dúr-moll rendszer (szk) 
dúródik 
duroplast 
durr (msz) 
durran (ige) 
durranás (fn) 
durrancs (fn) 
durranó (foly mn in) 
durranó gáz (szk) 
durranógáz (fn) 
durranógáz-reakció (fn, durranó|gáz|reakció) 
durranóhigany 
durranólég 
durrant (ige) 
durrantyú (fn) 
durrdefekt (fn) 
Durrës (tnév) 
durrog (ige) 
durrogat (ige) 



durrogtat (ige) 
durrogtatás (fn) 
durum (fn) 
durumbúza (fn, durum|búza) 
durumliszt (fn, durum|liszt) 
durumtészta (fn, durum|tészta) 
duruzsol (ige) 
durva (mn) 
durva arcú 
durva beszédű (szk) 
durva hangú 
durva hengerlés 
durva leállás 
durva reszelő 
durva szemcséjű 
durva szó (szk) 
durva tisztítás 
durvahengerlés (fn, durva|hengerlés) 
durvahengermű (fn, durva|henger|mű) 
durvahengersor (fn) 
durvakerámia (fn) 
durvára tört bors (szk) 
durvareszelő (fn, durva|reszelő) 
durvaság (fn) 
durváskodik (ige) 
durvít (ige) 
durvul (ige) 
dús (mn) 
dús hajú 
dús keblű (szk) 
dúsan (hsz) 
Dusanbe (tnév) 
dúsgazdag (mn, dús|gazdag) 
dúsít (ige) 
dúsítás (fn) 
dúsító (foly mn in) 
dúsító szempillaspirál (szk) 
dúsítóanyagok 
dúsítóművelet (dúsító|művelet) 
dúsított urán 
dúskál (ige) 
dúskálkodik (ige) 
dúslakodik (ige) 
dúsul (ige) 
dúsulás (fn) 
dutyi (fn) 
dutyiz (ige) 
duttyán 
dúvad (fn, dú|vad) 
duvaszt (ige) 
duzma 
duzmadt (mn) 
duzzad (ige) 
duzzadás (fn) 
duzzadóképesség (fn) 
duzzadt (bef mn in) 
duzzadt (mn) 



duzzadt ajkú 
duzzadtság 
duzzanat (fn) 
duzzaszt (ige) 
duzzasztás (fn) 
duzzasztó (fn) 
duzzasztó (foly mn in) 
duzzasztógát (fn, duzzasztó|gát) 
duzzasztómű (fn, duzzasztó|mű) 
duzzasztószer (fn, duzzasztó|szer) 
duzzog (ige) 
dübben 
dübög (ige) 
dübögős 
dübörgés (fn) 
dübörgő (foly mn in) 
dübörög (ige) 
düftin (fn) 
düftin rövidnadrág 
düftinpongyola 
düh (fn) 
dühbe 
dühbe gurul (szk) 
dühbe jön (szk) 
dühít (ige) 
dühítő (foly mn in) 
dühkitörés (fn, düh|kitörés) 
dühödik (ige) 
dühödt (mn) 
dühödt tekintetű 
dühödten (hsz) 
dühödtség (fn) 
dühöng (ige) 
dühöngő (fn) 
dühöngő (foly mn in) 
dühös (mn) 
dühösen (hsz) 
dühösít (ige) 
dühösködik (ige) 
dühösödik (ige) 
dühroham (fn, düh|roham) 
dűl (dől, ige) 
düledék (fn) 
düledék fal 
düledezik (ige) 
düledezőfélben van 
dülékeny (mn) 
dűlés (dőlés, fn) 
dülled (ige) 
dülledt (bef mn in) 
dülledt (mn) 
dülledt szemű 
dülleszkedik (ige) 
dülleszt (ige) 
dülmirigy (fn) 
dűlő (fn) 
dűlő (foly mn in) 



dűlőfélben (hsz) 
dűlőföld (dűlő|föld) 
dűlői (mn) 
dűlőnév (fn, dűlő|név) 
dülöng (ige) 
dülöngél (ige) 
dűlőre 
dűlőre jut 
dűlőre jutás 
dűlőre visz 
dűlőút (fn, dűlő|út) 
dűne (fn) 
dünnyög (ige) 
Dürer (tnév) 
Dürer-festmény 
dürgés (fn) 
dürög (ige) 
Dürrenmatt (tnév) 
Dürrenmatt-dráma (tnév) 
Düsseldorf (tnév) 
dűt (ige) 
dűzni (fn) 
DVD lemez (szk) 
DVD-ajánló (fn, DVD|ajánló) 
DVD-film (fn, DVD|film) 
DVD-lejátszó/író 
DVD-meghajtó (fn, DVD|meghajtó) 
DVD-melléklet 
DVD-olvasó (fn, DVD|olvasó) 
DVD-ROM (röv) 
DVD-sokszorosítás 
D-vitamin (fn) 
D-vitamin-hiány 
D-vitamin-tartalmú 
Dvořák (tnév) 
DV-szalag 
Dy (röv) 
Dyck (tnév) 
dyn 
 
  



Dz 
dz betű és Dz betű 
dz betűs szó 
dz és Dz 
dz hang 
dzé 
dzéta (fn) 
 
  



Dzs 
dzs 
dzs betű és Dzs betű 
dzs és Dzs 
dzs hang 
Dzsaipur 
Dzsalálábád (tnév) 
dzsámi (fn) 
dzsé 
dzseki (fn) 
dzsem (fn) 
dzsembori (mn) 
Dzsenifer (tnév) 
dzsentlmen (fn) 
dzsentri (fn) 
dzsentribirtok (dzsentri|birtok) 
dzsentricsalád (fn, dzsentri|család) 
dzsentrifiú (fn, dzsentri|fiú) 
dzsentris (mn) 
dzsentriszármazású 
dzsentriszokás (dzsentri|szokás) 
dzsentrivilág (fn, dzsentri|világ) 
dzsessz (fn) 
dzsesszdal 
dzsesszdob (fn, dzsessz|dob) 
dzsesszdobos (mn, dzsessz|dobos) 
dzsesszesít (ige) 
dzsesszfesztivál (fn, dzsessz|fesztivál) 
dzsesszgitár (fn, dzsessz|gitár) 
Dzsesszika (tnév) 
dzsesszista 
dzsesszklub (fn, dzsessz|klub) 
dzsesszműsor 
dzsesszoktatás (fn, dzsessz|oktatás) 
dzsessz-szám (dzsessz|-szám) 
dzsessz-szerű (dzsessz|-szerű) 
dzsessztanszak (fn, dzsessz|tan|szak) 
dzsessztrombita (dzsessz|trombita) 
dzsesszzene (fn, dzsessz|zene) 
dzsesszzenekar (fn, dzsessz|zene|kar) 
dzsesszzenész (fn, dzsessz|zenész) 
dzsesszzongorista (fn, dzsessz|zongorista) 
Dzsibuti (tnév) 
dzsida (fn) 
dzsidás (fn) 
dzsidás (mn) 
dzsidáscsapat (fn, dzsidás|csapat) 
dzsidásezred (fn, dzsidás|ezred) 
dzsigg 
dzsiggel (ige) 
dzsigoló (fn) 
dzsihád (fn) 
Dzsingisz kán 



dzsinn (fn) 
dzsip (fn) 
dzsitter (fn) 
dzsiudzsicu (fn) 
dzsogging (fn) 
dzsóker (fn) 
dzsókerszám 
Dzsószer (tnév) 
Dzsószer fáraó (tnév) 
dzsömper (fn) 
dzsörzé (fn) 
dzsörzéruha (fn, dzsörzé|ruha) 
dzsörzészoknya (dzsörzé|szoknya) 
dzsúdó (fn) 
dzsúdózik (ige) 
dzsúdzsucu (fn) 
dzsumbuj (fn) 
Dzsungária (tnév) 
dzsungel (fn) 
dzsungelháború (fn, dzsungel|háború) 
dzsungeltörténet (dzsungel|történet) 
dzsunka (fn) 
dzsúsz (fn) 
dzsuva (fn) 
dzsuvás (mn) 
 
  



E, É 
E (fn) 
e (mut nm) 
E (röv) 
É (é, röv) 
é 
e alapú logaritmus (szk) 
e betű és E betű 
é betű és É betű 
e célból 
e célra 
E csoport (szk) 
e és E 
é és É 
e felé a ház felé 
e felett 
e felől a kert felől 
e fölé 
e fölül 
E Ft 
e hang 
é hang 
e havi 
e helyen 
e helyt 
e helyütt 
e héten 
e heti 
e heti műsor 
e hónapi 
e köré 
e körül 
e közben 
e közé 
e között 
e közül 
e mellé 
e mellé a ház mellé 
e mellé kerül 
e mellett a fa mellett 
e mellett a ház mellett 
e mellől 
e mellől az asztal mellől 
e miatt a hiba miatt 
e mögé 
e mögé a fa mögé 
e mögött 
e mögül 
e nap (szk) 
e napi adag 
e nélkül 
e nép 
e részben 



e tájon 
e tájt 
e tekintetben 
e téren 
e világi 
é. (É., röv) 
e. c. (röv) 
E. mester 
é. sz. (röv) 
e. v. (röv) 
E5-ös út 
eau de Cologne (szk) 
eau de parfum (szk) 
eau de toilette (szk) 
eb (fn) 
Eb (röv) 
ebadó (fn, eb|adó) 
ebadta (mn) 
e-banking (fn) 
Eb-aranyérem (fn, Eb|aranyérem) 
ebbe 
ebbe való 
ebbeli (mn) 
ebbéli (mn) 
ebben 
ebben maradtunk 
ebből 
ebből fakad (szk) 
ebből kifolyólag (szk) 
ebből következőleg (szk) 
Eb-bronzérem (fn, Eb|bronzérem) 
Eb-csapat (fn, Eb|csapat) 
ebcsont (fn, eb|csont) 
ebcsont beforr (szk) 
Eb-döntő (fn, Eb|döntő) 
ebdüh 
ebéd (fn) 
ebéd alatt (szk) 
ebéd előtt 
ebéd előtti 
ebéd idején (szk) 
ebéd közben 
ebéd utáni alvás 
ebédel (ige) 
ebédeltet (ige) 
ebédet főző 
ebédezik (ige) 
ebédhordó (ebéd|hordó) 
ebédidő (fn, ebéd|idő) 
ebédjegy (fn, ebéd|jegy) 
ebédkoszt (ebéd|koszt) 
Ebédlátó-dűlő (Ebédlátó|-dűlő) 
ebédlátó-dűlői (ebédlátó|-dűlői) 
ebédlő (fn) 
ebédlőasztal (fn, ebédlő|asztal) 
ebédlőberendezés (ebédlő|berendezés) 
ebédlőszekrény (fn, ebédlő|szekrény) 



ebédlőterem (fn, ebédlő|terem) 
ebédnek való 
ebédpénz (fn, ebéd|pénz) 
ebédrevaló (fn) 
ebédszünet (fn, ebéd|szünet) 
ebédszünet előtt 
ebédvendég (fn, ebéd|vendég) 
ebek harmincadjára jut (szk) 
ebek harmincadjára kerül 
ében (fn) 
ében (mn) 
ébenfa (fn, ében|fa) 
ébenfa bot 
ébenfa bútor 
ébenfekete (fn) 
ébenfekete (mn) 
éber (mn) 
éberen figyel és ébren van 
éberség (fn) 
EBESZ (röv) 
Eb-ezüstérem (fn, Eb|ezüstérem) 
Eb-felkészülés (fn, Eb|felkészülés) 
ebfog 
Eb-futam (fn, Eb|futam) 
ebgondolat (fn, eb|gondolat) 
Eb-győztes (fn, Eb|győztes) 
ebhitű 
ebidomító 
ebihal (fn) 
ebír (fn) 
ebkapor 
eblajstrom 
e-bolt (fn) 
ebonit (fn) 
ebonitpálca (ebonit|pálca) 
ebonitrúd (ebonit|rúd) 
e-book olvasó 
EBRD (röv) 
ébred (ige) 
ébredés (fn) 
ébredezik (ige) 
ébren (hsz) 
ébren levő (szk) 
ébren tart 
ébren van 
ébrenlét (fn) 
ébrentartás (fn) 
ébreszt (ige) 
ébresztés (fn) 
ébresztet (ige) 
ébresztget (ige) 
ébresztő (fn) 
ébresztő (foly mn in) 
ébresztő hang 
ébresztőóra (fn, ébresztő|óra) 
Ebro (tnév) 
Ebro folyó (szk) 



ebrúd 
ebrudal (ige) 
ebrúdon kivet 
Eb-selejtező (fn, Eb|selejtező) 
ebszékfű (fn) 
Eb-szereplés (fn, Eb|szereplés) 
ebszőlő (fn) 
ebtörvény (fn, eb|törvény) 
ebtövis 
ebugatás (fn, eb|ugatás) 
ebugatta (mn) 
e-business (fn) 
ebül szerzett vagyon 
ebzárlat (fn, eb|zárlat) 
éca (fn) 
éccaka 
ECDL (röv) 
écesz (fn) 
éceszgéber 
ecet (fn) 
ecetágy (ecet|ágy) 
ecetbaktérium (ecet|baktérium) 
ecetes (mn) 
ecetes cékla 
ecetes erős paprika 
ecetes korsó 
ecetes torma 
ecetes uborka 
ecetesedik (ige) 
eceteshordó (fn) 
ecetesüveg (fn) 
ecetfa (fn, ecet|fa) 
ecetféreg (ecet|féreg) 
ecetgyártás (fn, ecet|gyártás) 
ecetíze van 
ecetízű (mn) 
ecetlégy (ecet|légy) 
ecetmuslica (fn, ecet|muslica) 
ecetsav (fn, ecet|sav) 
ecetsavanhidrid (fn, ecet|sav|anhidrid) 
ecetsav-baktérium (fn, ecet|sav|baktérium) 
ecetszag (fn, ecet|szag) 
echó (fn) 
echográfia (fn) 
echokardiográfia (fn) 
echós (mn) 
echt 
echte (mn) 
Eckhart mester (tnév) 
Ecuador (fn) 
Ecsedi-láp 
ecset (fn) 
ecsetbögre (ecset|bögre) 
ecsetel (ige) 
ecseteltet 
ecsetkezelés (fn, ecset|kezelés) 
ecsetkezelési technika (szk) 



ecsetpázsit (fn, ecset|pázsit) 
ecsetpenész (ecset|penész) 
ecsetpenészfaj (fn, ecset|penész|faj) 
ecsetvonás (fn, ecset|vonás) 
ecstasy (fn) 
ed (fn) 
edafon 
edami (fn) 
edami sajt (szk) 
EDC (röv) 
eddegél (ige) 
eddig 
eddig is 
eddig nem látott magaslatokba röpít 
eddigelé (hsz, eddig|elé) 
eddigi (mn) 
Ede (tnév) 
édeleg (ige) 
Edelény (tnév) 
Edelényi kistérség (tnév) 
éden (fn) 
Éden bár 
édenkert (fn, éden|kert) 
edény (fn) 
edényáru (edény|áru) 
edényárugyár (edény|áru|gyár) 
edénybolt (fn, edény|bolt) 
edényes (fn) 
edényes (mn) 
edényes virágtalanok 
edényfogó 
edénynyaláb (fn, edény|nyaláb) 
edényöblítő 
edényrendszer (fn, edény|rendszer) 
edénytartó (fn, edény|tartó) 
édes (mn) 
Édes Anna 
édes élet 
édes gesztenye 
édes haza 
édes illat 
édes ízű 
édes káposzta 
édes kettesben 
édes lé (szk) 
édes meggy 
édes mindegy 
édes mindnyájan 
édes mostoha 
édes örömest 
édes paprika (szk) 
édes sütemény 
édes tej 
édes tészta 
édes torma 
édesanya (fn, édes|anya) 
édesapa (fn, édes|apa) 



édesatya (fn) 
édesbátya (fn) 
édesburgonya (fn) 
édes-bús (édes|-bús) 
édesded (mn) 
édesdeden alszik 
édesedik (ige) 
édesen (hsz) 
édeses (mn) 
édesfia (fn) 
édesfű (fn) 
édesget (ige) 
édesgyökér (fn, édes|gyökér) 
édesipar (fn, édes|ipar) 
édesít (ige) 
édesítő (fn) 
édesítő (foly mn in) 
édesítő tabletta 
édesítőszer (fn, édesítő|szer) 
édeskedik (ige) 
édeskés (mn) 
édes-keserű (mn) 
édeskevés (szn) 
édeskömény (fn, édes|kömény) 
édeslánya 
édes-nemes 
édes-nemes paprika 
édes-savanyú (mn) 
édesség (fn) 
édességbolt (fn, édesség|bolt) 
édestestvér (fn, édes|testvér) 
édestestvérek 
édesvíz (fn) 
édesvízi (mn) 
édesvízi hal 
édesvízi szivacs 
édesvízkészlet 
édesvizű tó 
édesszájú (mn) 
Edgár (tnév) 
ediktum (fn) 
Edinburgh (fn) 
Edison (tnév) 
Edit (tnév) 
editio princeps (szk) 
editor (fn) 
ednámkóró (fn) 
EDP (röv) 
EDT (röv) 
Eduárd (tnév) 
edukáció (fn) 
E-dúr 
E-dúr szonáta 
Edvárd (tnév) 
Edward (tnév) 
Edward király 
Edward-tó (Edward|-tó) 



edz (ige) 
edzés (fn) 
edzések intenzitása 
edzésmódszer (fn, edzés|módszer) 
edzésprogram (fn, edzés|program) 
edzésterv (fn, edzés|terv) 
edzet (ige) 
edzett (bef mn in) 
edzett (mn) 
edzett acél (szk) 
edzett testű 
edzettség (fn) 
edző (fn) 
edző (foly mn in) 
edzőcipő (fn, edző|cipő) 
edzőcsere (fn, edző|csere) 
edződik (ige) 
edzőfürdő (edző|fürdő) 
edzői (mn) 
edzőkeret (edző|keret) 
edzőmeccs (fn, edző|meccs) 
edzőmérkőzés (fn, edző|mérkőzés) 
edzőpálya (fn, edző|pálya) 
edzőpartner (fn, edző|partner) 
edzőpor (edző|por) 
edzőtábor (fn, edző|tábor) 
edzőtáboroz (ige) 
edzőtáborozás (fn, edző|táborozás) 
edzőterem (fn, edző|terem) 
edzőváltás (fn, edző|váltás) 
edzőzsák (edző|zsák) 
EEG (röv) 
EEG-görbe (fn, EEG|görbe) 
EEG-vizsgálat (fn, EEG|vizsgálat) 
efelé (hsz) 
efelett (efölött:, hsz) 
efelől (hsz) 
efemer (fn) 
efemer jelenség 
efemerida (fn) 
efendi (fn) 
eff 
effajta (mn) 
effekt (fn) 
effektív (mn) 
effektív áramerősség (szk) 
effektív feszültség (szk) 
effektív teljesítmény (szk) 
effektíve (hsz) 
effektivitás (fn) 
effektor (fn) 
effektus (fn) 
efféle (mn) 
effeminált (bef mn in) 
effeminált életmód 
effeminált férfi (szk) 
efficiencia (fn) 



efficiens (fn) 
efficiens (mn) 
efölött (efelett, hsz) 
EFTA (röv) 
EFTA-ország (fn, EFTA|ország) 
ég (fn) 
ég (ige) 
égadta világon 
egál (mn) 
egálban van (szk) 
egalitárius (mn) 
egalitarizmus (fn) 
egalitizmus 
egalizál (ige) 
egalizálás (fn) 
egalizálókemence 
égalj (fn, ég|alj) 
égbe nyúló hegy 
égbekiáltó (foly mn in) 
égbekiáltó (mn) 
égbekiáltó bűn 
égbeli (mn) 
égbolt (fn, ég|bolt) 
égboltfény (fn, ég|bolt|fény) 
égboltozat (fn, ég|boltozat) 
égedelem (fn) 
égegyadta világon (szk) 
Égei-tenger 
Eger (tnév) 
egér (fn) 
éger (fn) 
egér átlagos használata 
Eger vára 
Eger vidéke (tnév) 
egércincogás (fn, egér|cincogás) 
égeres (mn) 
egerészik (ige) 
egerésző ölyv 
egerészölyv (fn) 
égerfa (fn, éger|fa) 
égerfa cölöp 
egérfarkfű 
egérfarkkóró 
egérfog (fn, egér|fog) 
egérfogó (fn, egér|fogó) 
egérfogó (foly mn in, egér|fogó) 
egérfogú (mn, egér|fogú) 
egérfogú kukorica 
egérgomb (fn, egér|gomb) 
egérirtó szer 
egérkár (egér|kár) 
egérkattintás (fn, egér|kattintás) 
egérkurzor (fn, egér|kurzor) 
egérlyuk (egérluk, fn, egér|lyuk) 
egérmozdulat 
egérmutató (fn, egér|mutató) 
egérpad (fn, egér|pad) 



Eger-patak 
egérrágta (mn, egér|rágta) 
Egerszegi (tnév) 
egérszínű (mn) 
egérszürke (mn) 
egértanya (fn, egér|tanya) 
egérút (fn, egér|út) 
egérutat nyer 
Egervár (tnév, Eger|vár) 
egervári kastély (szk) 
égés (fn) 
égés okozta seb 
égésfolt (fn, égés|folt) 
égésfolyamat (égés|folyamat) 
égésgátló anyag 
égéshely (égés|hely) 
égéshő (fn, égés|hő) 
égéshőmérséklet (égés|hőmérséklet) 
égési (mn) 
égési seb 
égési sebesség 
égési sérülés (szk) 
égéskésleltetés 
égéslassító 
égéstér (fn, égés|tér) 
égéstermék (fn, égés|termék) 
egész (mn) 
egész alakos (szk) 
egész alakos kép (szk) 
egész álló nap 
egész bizonyos 
egész biztos 
egész bors 
egész délután (szk) 
egész eddig 
egész egyszerűen (szk) 
egész éjszaka (szk) 
egész életében (szk) 
egész értékű programozás 
egész estés film (szk) 
egész évi 
egész fekete 
egész függvény 
egész havi 
egész heti 
egész jó (szk) 
egész kitevő (szk) 
egész más 
egész nap (szk) 
egész napos 
egész oldalas 
egész rész (szk) 
egész szám 
egész számú 
egész számú többszörös (szk) 
egész test 
egészben véve 



egészbőr 
egészbőr kötés 
egészében 
egészében véve 
egészen (hsz) 
egészen apró (szk) 
egészen biztos (szk) 
egészen egyszerű (szk) 
egészen kivételes (szk) 
egészen más 
egészen új (szk) 
egészhangú (mn, egész|hangú) 
egészhangúság (fn, egész|hangúság) 
egészít (ige) 
egészpályás (mn, egész|pályás) 
egészpályás letámadás (szk) 
egész-rész viszony (szk) 
egészrész-függvény (fn, egész|rész|függvény) 
egészség (fn) 
egészségápolás (egészség|ápolás) 
egészségbiztosítás (fn, egészség|biztosítás) 
egészségbiztosítási (mn) 
egészségbiztosítási alap (szk) 
egészségbiztosítási járulék 
egészségbiztosítási önkormányzat (szk) 
egészségbiztosítási rendszer 
egészségbiztosító (fn, egészség|biztosító) 
egészségére (msz) 
egészséges (mn) 
egészséges életmód (szk) 
egészséges lábboltozatú ember 
egészséges táplálkozás (szk) 
egészséges tüdő 
egészségesen (hsz) 
egészségház (fn, egészség|ház) 
egészségi (mn) 
egészségi állapot (szk) 
egészségkárosító hatású (szk) 
egészségkárosodás (fn, egészség|károsodás) 
egészségmegőrzés (fn, egészség|megőrzés) 
egészségpénztár (fn, egészség|pénz|tár) 
egészségpolitika (fn, egészség|politika) 
egészségpolitikai (mn) 
egészségrontás (fn, egészség|rontás) 
egészségrontó 
egészségrontó hatású 
egészségtan (fn, egészség|tan) 
egészségtanóra (fn, egészség|tan|óra) 
egészségtantanár (egészség|tan|tanár) 
egészségtelen (mn) 
egészségtudat 
egészségtudomány (fn, egészség|tudomány) 
egészségügy (fn, egészség|ügy) 
egészségügyi (mn) 
egészségügyi dolgozó (szk) 
egészségügyi ellátás (szk) 
egészségügyi felvilágosítás 



egészségügyi határérték (szk) 
egészségügyi hozzájárulás (szk) 
egészségügyi intézmények 
egészségügyi koncepció 
egészségügyi könyv (szk) 
egészségügyi központ (szk) 
egészségügyi miniszter (szk) 
egészségügyi minisztérium (szk) 
Egészségügyi Minisztérium (tnév) 
egészségügyi nővér (szk) 
egészségügyi reform (szk) 
egészségügyi séta 
egészségügyi szakközépiskola (szk) 
egészségügyi szolgáltatás (szk) 
egészségügyi törvény (szk) 
Egészségügyi Világszervezet (tnév) 
egészségügyi zárlat 
egészségvédelem (fn, egészség|védelem) 
egészségvédelmi (mn) 
egészségvédő intézkedés 
égésszag (fn, égés|szag) 
egésztandíjmentes (mn) 
egésztelek (fn, egész|telek) 
egésztest-besugárzás 
egészül (ige) 
egészvászon 
egészvászon kötés 
éget (ige) 
eget rengető (szk) 
eget verő 
eget vívó 
égetés (fn) 
égetéses (mn) 
égetési technológia 
égetetlen (mn) 
égetett (bef mn in) 
égetett (mn) 
égetett cukor 
égetett mész 
égetett szeszes italok 
égetett tégla 
égetett zománc 
eget-földet megmozgat 
égetni való (szk) 
égetnivaló (mn) 
égető (foly mn in) 
égető (mn) 
égető fontosságú 
égető kérdés 
égető szükség (szk) 
égetően (hsz) 
égetőkemence (fn, égető|kemence) 
égetőmű (fn) 
égett (bef mn in) 
égett (mn) 
égett seb 
égett szagú 



égettbor (fn) 
égettet (ige) 
ég-föld 
éggömb (fn, ég|gömb) 
éghajlat (fn, ég|hajlat) 
éghajlati (mn) 
éghajlati öv 
éghajlati viszony (szk) 
éghajlat-ingadozás 
éghajlatkutató (fn, ég|hajlat|kutató) 
éghajlat-szabályozás (fn, ég|hajlat|szabályozás) 
éghajlattan (fn, ég|hajlat|tan) 
éghajlattípus (fn, ég|hajlat|típus) 
éghajlatválasztó hegység (szk) 
éghajlatváltozás (fn, ég|hajlat|változás) 
éghajlatvédelmi egyezmény 
éghetetlen (mn) 
éghető (fn) 
éghető (foly mn in) 
éghető (mn) 
éghető anyag (szk) 
éghetőség (fn) 
égi (fn) 
égi (mn) 
égi áldás (szk) 
égi csoda 
égi jel 
égi manna 
égi tünemény 
égig érő 
égiháború (fn, égi|háború) 
égimeszelő (fn) 
égisz (fn) 
égisze alatt 
égitest (fn, égi|test) 
EGK (röv) 
EGK-beli 
Egmont-nyitány (Egmont|-nyitány) 
egó 
egocentrikus (mn) 
egoista (mn) 
egoizmus (fn) 
Egon (tnév) 
égő (fn) 
égő (foly mn in) 
égő áldozat 
égő szerelem (szk) 
égőfej (fn, égő|fej) 
égőpiros (mn) 
égőszerelem (égő|szerelem) 
égöv (fn, ég|öv) 
égővörös (mn) 
égre nyíló 
égre-földre 
égre-földre esküdözik 
egres (fn) 
egresbokor (fn) 



egresmártás 
Egressy (tnév) 
Egressy Béni-szerű 
egressyes (egressys) 
Egressyvel 
egresszósz 
egri (mn) 
egri bikavér 
Egri borvidék (tnév) 
Egri kistérség (tnév) 
egri leányka 
Egry (tnév) 
égszakadás (fn, ég|szakadás) 
égszínkék (fn, ég|szín|kék) 
égszínkék (mn, ég|szín|kék) 
égtáj (fn, ég|táj) 
égvilág (fn, ég|világ) 
égvilágon (hsz) 
égvilágon semmi (szk) 
egzakt (mn) 
egzakt meghatározás (szk) 
egzakt tudomány (szk) 
egzaktság (fn) 
egzaltáció (fn) 
egzaltál (ige) 
egzaltálódik (ige) 
egzaltált (mn) 
egzámen (fn) 
egzaminál (ige) 
egzecíroz (ige) 
egzecíroztat (ige) 
egzekúció (fn) 
egzekútor (fn) 
egzekvál (ige) 
egzemplár (fn) 
égzengés (fn, ég|zengés) 
egzercíroz 
egzisztál (ige) 
egzisztencia (fn) 
egzisztenciahitel (fn, egzisztencia|hitel) 
egzisztenciális (mn) 
egzisztenciálisan (hsz) 
egzisztencialista (fn, egzisztencia|lista) 
egzisztencialista filozófia (szk) 
egzisztencialista filozófus (szk) 
egzisztencializmus (fn) 
egzisztenciateremtés (fn, egzisztencia|teremtés) 
egzotikum (fn) 
egzotikus (mn) 
egzotikus atom (szk) 
egzotikus gyümölcs (szk) 
egy (szn) 
egy adott esemény 
egy akarattal 
egy alkalommal 
egy álló óráig 
egy álltó helyében 



egy az egyben 
egy blikkre 
egy cipőben járnak (szk) 
egy csapásra 
egy csipet só (szk) 
egy csomó retek 
egy darabban 
egy darabig 
egy emberként 
egy emberöltő 
egy emelet (szk) 
egy emelet magas (szk) 
egy emeletes ház (szk) 
egy ernyő alatt kezelő 
egy és fél éves 
egy és más 
egy és ugyanazon 
egy esztendeig 
egy esztendő (szk) 
egy évben születtek 
egy evezős csónak (szk) 
egy fajta (szk) 
egy fajta kapható (szk) 
egy fél éve 
egy felé (szk) 
egy felől (szk) 
egy fészekalja csirke 
egy forintos (szk) 
egy főre jutó bruttó hazai termék (szk) 
egy főzet kávé 
egy füst alatt 
egy gallon (szk) 
egy garmada papír (szk) 
egy gombóc fagylalt (szk) 
egy gyufaskatulya 
egy hajtásra kiitta 
egy harmad (szk) 
egy harmincad 
egy hatod 
egy helyben 
egy helyben áll 
egy helyben állás 
egy helyben marad 
egy helyben maradás 
egy helyben topog 
egy helyben topogás 
egy helyre gyűltek 
egy helyütt 
egy hét múlva (szk) 
egy híján húsz (szk) 
egy hónapi 
egy hónapi fizetés 
egy hónapos 
egy hónapos sztrájk 
egy hordó sör (szk) 
egy húron pendülnek 
egy huszadrész sem jutott neki 



egy ideig 
egy idő óta 
egy időben 
egy időre 
egy irányban 
egy ízben 
egy jottányit sem 
egy karaj kenyér 
egy karéj kenyér 
egy két ujjnyi 
egy ketted 
egy kevés 
egy kevéssé 
egy kicsit 
egy kilométernyi 
egy kis víz 
egy kissé 
egy klasszissal jobb 
egy lóerős 
egy magasságban 
egy marékkal 
egy más alkalommal 
egy milliomod 
egy mozdulat 
egy mukkot sem szól (szk) 
egy műszakos 
egy napon születtek 
egy negyed 
egy négyzetméteres 
egy nevezőre 
egy nyolcad 
egy olcsó kinézetű 
egy oldal 
egy óra hosszat 
egy óra járás 
egy óra tájban 
egy összegben 
egy palack sör 
egy pár cipő 
egy pár debreceni 
egy pár kesztyű 
egy pár virsli 
egy pohárnyi bor 
egy rakáson 
egy rúd szalámi 
egy s más 
egy sem 
egy skatulya gyufa 
egy sorban 
egy szakasz katona 
egy szál fa 
egy szál magában 
egy szálig elvesztek 
egy számjegyű (szk) 
egy szem búza 
egy személyben 
egy szempillantás alatt 



egy szinten 
egy szívvel-lélekkel 
egy szó 
egy szó, mint száz 
egy szoba bútor 
egy szótagos 
egy szöget sem lehetett beverni 
egy szuszra 
egy tábla csokoládé 
egy tagban 
egy tál 
egy tanerős 
egy tapodtat se 
egy test 
egy tized 
egy tized meg egy tized az két tized 
egy tollvonás 
egy tubus fogkrém (szk) 
egy tucat 
egy ültő helyében 
egy váltás fehérnemű 
egy vég posztó 
egy vég szövet 
egy vég vászon 
egy vegyértékű 
egy véleményen 
egy véleményen vannak 
egy vonalban van vele 
egyablakos (mn, egy|ablakos) 
egyágyas (mn) 
egyágyas szoba 
egyaknás 
egyalakú (mn, egy|alakú) 
egyalakú tő 
egyalakúság (fn) 
egyállású 
egyáltalában (hsz) 
egyáltalán (hsz) 
egyáltalán nem meglepő (szk) 
egyaránt (hsz) 
egyárbocos hajó 
egyargumentumú függvény (szk) 
egyatomos (mn, egy|atomos) 
egyazon (nm) 
egybázisú (mn, egy|bázisú) 
egybe (ik) 
egybe- (ik) 
egybead (egybe|ad) 
egybecseng (ige) 
egybeejtés (egybe|ejtés) 
egybeépít (ige) 
egybeépült (bef mn in, egybe|épült) 
egybeesés (fn) 
egybeesik (ige) 
egybefog (ige) 
egybefoglal (ige, egybe|foglal) 
egybefolyik (ige, egybe|folyik) 



egybefonódik (ige, egybe|fonódik) 
egybeforr (ige) 
egybefüggő (foly mn in) 
egybefűz (ige, egybe|fűz) 
egybegyúrás 
egybegyűjt (ige, egybe|gyűjt) 
egybegyűlik (ige) 
egybegyűltek (fn) 
egybehangol (ige) 
egybehangolás (fn) 
egybehangzik (ige) 
egybehangzó (foly mn in) 
egybehangzó (mn) 
egybehangzóan (hsz) 
egybehív (ige) 
egybehord (ige) 
egybeilleszt (ige) 
egybeillik (ige, egybe|illik) 
egybeillő (egybe|illő) 
egybeír (ige) 
egybeírás (fn) 
egybekapcsol (ige) 
egybekel (ige) 
egybekovácsol (ige, egybe|kovácsol) 
egybeköt (ige) 
egybeli 
egybemos (ige) 
egybemosódik (ige) 
egyben (hsz) 
egyben-másban 
egybenyílik (ige) 
egybenyíló (foly mn in) 
egybeolvad (ige) 
egybeolvaszt (ige) 
egybesereglik 
egybesodor 
egybesült (bef mn in) 
egybesült borjúhús 
egybesült fasírt (szk) 
egybeszabott (bef mn in) 
egybeszabott ruha 
egybeszerkeszt (ige) 
egybesző (ige) 
egybeszövődik (ige) 
egybevág (ige) 
egybevágó (foly mn in) 
egybevágó háromszög (szk) 
egybevágóság (fn) 
egybevágósági transzformáció (szk) 
egybevegyül (ige) 
egybeverődik (ige) 
egybevesz (ige, egybe|vesz) 
egybevet (ige) 
egybevetés (fn) 
egyből (hsz) 
egycélú (mn, egy|célú) 
egycsövű (mn) 



egycsövű puska 
egydimenziós kiterjedés 
egydolláros (mn, egy|dolláros) 
egydolláros bankjegy (szk) 
egyéb (fn) 
egyéb (nm) 
egyéb irányú 
egyébiránt (hsz, egyéb|iránt) 
egyébként (hsz) 
egyébként is 
egyébként se 
egyébként sem 
egyébkor (hsz) 
egyebünnen (hsz) 
egyebünnét 
egyebütt (hsz) 
egyebüvé (hsz) 
egyed (fn) 
egyed (szn) 
egyedárus (fn, egyed|árus) 
egyedáruság (fn, egyed|árus|ág) 
egyedárusítás (egyed|árusítás) 
egyedárusító (egyed|árusító) 
egyedem-begyedem 
egyedfejlődés (fn, egyed|fejlődés) 
egyedi (mn) 
egyedi elbírálás (szk) 
egyedi fűtés (szk) 
egyedi megoldás 
egyedi méret 
egyedileg (hsz) 
egyediség (fn) 
egyedít (ige) 
egyedítés 
egyedsűrűség (fn, egyed|sűrűség) 
egyedszám (fn, egyed|szám) 
egyeduralkodó (fn, egyed|uralkodó) 
egyeduralkodó (foly mn in, egyed|uralkodó) 
egyeduralom (fn, egyed|uralom) 
egyedül (hsz) 
egyedül áll 
egyedül álló 
egyedül csak (szk) 
egyedül levő 
egyedül üdvözítő 
egyedülálló (mn, egyedül|álló) 
egyedülálló példakép 
egyedülállóan (hsz) 
egyedüli (mn) 
egyedüllét (fn, egyedül|lét) 
egyedülvalóság (fn) 
egy-egy (szn) 
egyegységnyi (mn, egy|egységnyi) 
egyéjszakás (mn, egy|éjszakás) 
egyéjszakás kaland (szk) 
egyel (ige) 
egyelemű (mn) 



egyelés (fn) 
egyelőre (hsz) 
egyélű (mn, egy|élű) 
egyemeletes (mn) 
egyemeletes ház 
egyén (fn) 
egyen- 
egyenáram (fn, egyen|áram) 
egyenárammérő (egyen|áram|mérő) 
egyenáramú (mn) 
egyenáramú motor 
egyénenként (hsz) 
egyenérték (fn, egyen|érték) 
egyenértékes (mn) 
egyenértékforma (egyenérték|forma) 
egyenértéksúly (fn, egyenérték|súly) 
egyenértékű (mn, egyen|értékű) 
egyenértékűség (fn) 
egyenes (fn) 
egyenes (mn) 
egyenes adás (szk) 
egyenes adó 
egyenes ági 
egyenes ági leszármazott (szk) 
egyenes ági örökös 
egyenes ági örökösödés 
egyenes ági rokon 
egyenes arány 
egyenes arányban áll (szk) 
egyenes arányosság 
egyenes idézet 
egyenes irányú 
egyenes járású 
egyenes jellemű 
egyenes következmény (szk) 
egyenes lélek 
egyenes lelkű 
egyenes növésű 
egyenes szabású (szk) 
egyenes szakasz (szk) 
egyenes szórend (szk) 
egyenes vonal (szk) 
egyenes vonalú 
egyenes vonalú egyenletes mozgás (szk) 
egyenes vonalú mozgás 
egyenes vonalzó (szk) 
egyenesedik (ige) 
egyenesen (hsz) 
egyenesidegűek (fn, egyenes|idegűek) 
egyenesít (ige) 
egyeneslelkűség (fn) 
egyenespár (fn, egyenes|pár) 
egyenesség (fn) 
egyenest (hsz) 
egyenesszakasz (fn, egyenes|szakasz) 
egyenesszárnyú (mn) 
egyenesszög (fn, egyenes|szög) 



egyenetlen (mn) 
egyenetlenkedik (ige) 
egyenetlenség (fn) 
egyenfeszültség (fn) 
egyenget (ige) 
egyengetés (fn) 
egyéni (mn) 
egyéni bajnokság 
egyéni cég (szk) 
egyéni csúcs (szk) 
egyéni felelősség 
egyéni felhasználó (szk) 
egyéni gazdálkodás 
egyéni stílus (szk) 
egyéni számla 
egyéni szóalkotás (szk) 
egyéni szókincs 
egyéni tanulás 
egyéni teljesítmény (szk) 
egyéni terror 
egyéni tulajdon 
egyéni vállalkozó 
egyéni vélemény 
egyenidejű (mn) 
egyénieskedés (fn) 
egyénieskedik (ige) 
egyénileg (hsz) 
egyenirányítás (fn) 
egyenirányító (fn, egyen|irányító) 
egyenirányító dióda 
egyéniség (fn) 
egyénít (ige) 
egyenjogú (mn, egyen|jogú) 
egyenjogúság (fn) 
egyenjogúsít (ige) 
egyenjogúsítás (fn) 
egyenként (hsz) 
egyenkénti (mn) 
egyenközű (mn) 
egyenleg (fn) 
egyenlegérték (fn, egyenleg|érték) 
egyenlegjavító program 
egyenlet (fn) 
egyenletes (mn) 
egyenletes mozgás 
egyenletes ütem 
egyenletesen (hsz) 
egyenletesség (fn) 
egyenletrendszer (fn, egyenlet|rendszer) 
egyenlít (ige) 
egyenlítés (fn) 
egyenlítő (fn) 
egyenlítő (foly mn in) 
Egyenlítő (tnév) 
egyenlítő gól (szk) 
Egyenlítői-Guinea 
egyenlő (mn) 



egyenlő alakú 
egyenlő arányban (szk) 
egyenlő bánásmód elvét sérti 
egyenlő együtthatók módszere (szk) 
egyenlő elbánás (szk) 
egyenlő értékű 
egyenlő esély (szk) 
egyenlő idejű 
egyenlő jogú 
egyenlő oldalú 
egyenlő oldalú háromszög 
egyenlő rangú 
egyenlő rész (szk) 
egyenlő szárú háromszög 
egyenlőalakúság (fn) 
egyenlően (hsz) 
egyenlőképpen (hsz) 
egyenlőoldalúság (fn) 
egyenlőre 
egyenlősdi (fn) 
egyenlőség (fn) 
egyenlőségjel (fn, egyenlőség|jel) 
egyenlősít (ige) 
egyenlőtlen (mn) 
egyenlőtlen fejlődés 
egyenlőtlen helyzet 
egyenlőtlen oldalú háromszög 
egyenlőtlenség (fn) 
egyenrangú (mn, egyen|rangú) 
egyenrangúság (fn) 
egyenruha (fn, egyen|ruha) 
egyenruhás (mn) 
egyenruhaszabó (egyen|ruha|szabó) 
egyenruha-szabóság 
egyenruha-viselés (egyen|ruha|-viselés) 
egyenruházati bolt 
egyensapka (fn) 
egyensúly (fn, egyen|súly) 
egyensúly- és mozgászavar 
egyensúlyba hoz (szk) 
egyensúlyérzék (fn, egyen|súly|érzék) 
egyensúlygyakorlat (fn, egyen|súly|gyakorlat) 
egyensúlyhelyzet (fn, egyen|súly|helyzet) 
egyensúlyhiány (fn, egyen|súly|hiány) 
egyensúlyi (mn) 
egyensúlyi állapot (szk) 
egyensúlyi helyzet 
egyensúlyjavítás (fn, egyen|súly|javítás) 
egyensúlyjavulás (fn, egyen|súly|javulás) 
egyensúlyoz (ige) 
egyensúlyozás (fn) 
egyensúlyozó művész 
egyensúlyozó rúd 
egyensúly-politika 
egyensúlyromlás (fn, egyen|súly|romlás) 
egyensúlyszabály (fn, egyen|súly|szabály) 
egyensúlyszerv (fn, egyen|súly|szerv) 



egyensúlytalanság (fn) 
egyensúlyteremtés (fn, egyen|súly|teremtés) 
egyensúlyzavar (fn, egyen|súly|zavar) 
egyenszilárdságú (mn) 
egyeredetű (egy|eredetű) 
egyértékű (mn) 
egyértelmű (mn, egy|értelmű) 
egyértelmű azonosító 
egyértelműbben (hsz) 
egyértelműen (hsz) 
egyértelműség (fn) 
egyértelműsít (ige) 
egyértelművé tesz (szk) 
egyértelművé tétel (szk) 
egyerű levél 
egyes (fn) 
egyes (mn) 
egyes szám 
egyes szám első személy (szk) 
egyes számban 
egyes számú 
egyes villamos (szk) 
egyesbíró (fn, egyes|bíró) 
egyes-egyedül (hsz) 
egyesével (hsz) 
egyesít (ige) 
egyesítés (fn) 
egyesített (bef mn in) 
egyesített (mn) 
egyeslövés 
egyesség (fn) 
egyesül (ige) 
egyesülés (fn) 
egyesülési (mn) 
egyesület (fn) 
egyesületesdi 
egyesületi (mn) 
egyesületi alapszabály 
egyesült (bef mn in) 
egyesült (mn) 
Egyesült Államok 
Egyesült Arab Emírségek 
egyesült erővel 
Egyesült Királyság 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
egyesült nemzetek szervezetebeli 
egyesztendős gyermek 
egyet ért (szk) 
egyet ért közülük (szk) 
egyet és mást 
egyet nem értés 
egyet s mást 
egyetem (fn) 
Egyetem cukrászda 
Egyetem téri templom 
egyetemben (hsz) 
egyetemes (mn) 



egyetemes tizedes osztályozás (szk) 
egyetemes történelem 
egyetemes zsinat (szk) 
egyetemesség (fn) 
egyetemi (mn) 
egyetemi adjunktus 
egyetemi bajnokság (szk) 
egyetemi diploma (szk) 
egyetemi docens 
egyetemi előadás 
egyetemi hallgató 
egyetemi kar 
egyetemi katedra (szk) 
egyetemi könyvtár (szk) 
Egyetemi Könyvtár (tnév) 
egyetemi oktató (szk) 
egyetemi professzor 
egyetemi szakkollégium 
egyetemi tanács (szk) 
egyetemi tanár 
egyetemi tanársegéd (szk) 
egyetemi tankönyv 
egyetemi tanulmány 
egyetemi tanulmányok 
egyetemi város 
egyetemi-főiskolai (mn) 
egyetemista (fn) 
egyetemista-főiskolás 
egyetemistatüntetés 
egyetemközi (mn) 
egyetemleg (hsz) 
egyetemleges (mn) 
egyetemlegesen (hsz) 
egyetemvárosi 
egyetért (ige) 
egyetértés (fn) 
egyetértési (mn) 
egyetérthet (ige) 
egyet-kettőt kurjant 
egyetlen (mn) 
egyetlen lehetőség (szk) 
egyetlenegy (szn) 
egyetlenegyszer (hsz, egyetlen|egyszer) 
egyetlenke (mn) 
egyet-mást (egyet) 
egyéves (fn, egy|éves) 
egyéves (mn, egy|éves) 
egyéves futamidejű (szk) 
egyéves növény 
egyevezős 
egyevezős csónak (szk) 
egyévi (mn) 
egyévi börtön (szk) 
egyévi fizetés 
egyévi fogház 
egyévi távollét 
egyez (ige) 



egyezer (szn) 
egyezés (fn) 
egyezik (ige) 
egyezkedés (fn) 
egyezkedik (ige) 
egyezmény (fn) 
egyezményes (mn) 
egyezményes jel 
egyezménytervezet (fn, egyezmény|tervezet) 
egyező (fn) 
egyező (foly mn in) 
egyező (mn) 
egyezően (hsz) 
egyeztet (ige) 
egyeztetés (fn) 
egyeztetési (mn) 
egyeztetési hiba (szk) 
egyeztető (fn) 
egyeztető (foly mn in) 
egyeztető tárgyalás 
egyeztetőbizottság (fn, egyeztető|bizottság) 
egyezség (fn) 
egyezségokmány (fn, egyezség|okmány) 
egyezségre jut (szk) 
egyfajta (mn) 
egyfajtájú (egy|fajtájú) 
egyfajtájúak 
egyfajúak 
egyfázisú (mn) 
egyfedelű (mn) 
egyfedelű repülőgép 
egyfelé (hsz) 
egyféle (mn) 
egyféleképpen 
egyfélemagvúak (fn, egyféle|magvúak) 
egyfelhasználós rendszer (szk) 
egyfelől (hsz, egy|felől) 
egyfelől jött mindenki (szk) 
egyfelől okos, másfelől szép (szk) 
egyfelvonásos (fn) 
egyfelvonásos (mn) 
egyfiolányi (egy|fiolányi) 
egyfogatú (fn) 
egyfogatú (mn) 
egyfokos hideg 
egyfolytában (hsz) 
egyfordulós (mn) 
egyforintos (fn, egy|forintos) 
egyforintos (mn, egy|forintos) 
egyforma (mn) 
egyforma alakú 
egyformán (hsz) 
egyformaság (fn) 
egyfős (mn, egy|fős) 
egyfunkciós (mn) 
egygólos (mn) 
egygólos előny (szk) 



egygombos egér (szk) 
egygrammnyi (mn, egy|grammnyi) 
eggyé 
eggyé forr (szk) 
eggyé válik (szk) 
eggyel kisebb 
egygyermekes (mn) 
egyhajós templom (szk) 
egyhajúvirág (fn) 
egyhamar (hsz) 
egyhangú (mn) 
egyhangú szavazás 
egyhangúan (hsz) 
egyhangúlag (hsz) 
egyhangúság (fn) 
egyharmad (fn) 
egyharmad (szn) 
egyharmad részt vállal a munkából (szk) 
egyharmadnyi (mn, egy|harmadnyi) 
egyharmados (mn) 
egyharmadrészt 
egyharmincad (egy|harmincad) 
egyharmincad része 
egyharmincadnyi (egy|harmincadnyi) 
egyharmincados (egy|harmincados) 
egyharmincadrészt 
egyhasábos (mn) 
egyhasi (mn) 
egyhatod (szn) 
egyhatod rész 
egyhatodnyi 
egyhatodos 
egyhatodrészt 
egyhavi (mn) 
egyhavi jövedelem 
egyhavi részlet 
egyház (fn) 
egyházatya (fn, egyház|atya) 
egyházatyák 
egyházellenes (mn) 
egyházellenesség (fn, egyház|ellenesség) 
egyházfejedelem (fn, egyház|fejedelem) 
egyházfi (fn) 
egyházfő (fn, egyház|fő) 
egyházi (mn) 
egyházi állam 
egyházi dal 
egyházi irodalom 
egyházi iskola 
egyházi nyelv 
egyházi szláv nyelv 
egyházi vagyon 
egyházi vezető 
egyházi zene 
egyházi-főúri birtokok 
egyházjog (fn, egyház|jog) 
egyházkarnagy 



egyházkerület (fn, egyház|kerület) 
egyházközség (fn, egyház|község) 
egyházlátogatás (fn, egyház|látogatás) 
egyházmegye (fn, egyház|megye) 
egyházmegyei (mn) 
egyházmegyei zsinat 
egyházművészet (fn, egyház|művészet) 
egyházpolitika (fn, egyház|politika) 
egyházpolitikai (mn) 
egyháztanács 
egyháztanító (fn, egyház|tanító) 
egyháztanító (foly mn in, egyház|tanító) 
egyháztörténet (fn, egyház|történet) 
egyháztörténeti (mn) 
egyházügy (fn, egyház|ügy) 
egyházügyi (mn) 
egyházüldözés (fn, egyház|üldözés) 
egyházzene 
egyházzenei (mn) 
egyházzenész 
egyházszakadás (fn, egyház|szakadás) 
egyházszervezet 
egyhelyben (hsz) 
egyhengeres (mn, egy|hengeres) 
egyhetes (mn) 
egyhetes (szn) 
egyhetes csecsemő 
egyhetes program 
egyheti (mn, egy|heti) 
egyheti bér 
egyheti munka 
egyholdas (mn, egy|holdas) 
egyhúros hangszer 
egyhúrú (mn) 
egyhuzamban (hsz) 
egyhúztomban 
egyhüvelykes (egy|hüvelykes) 
egyidejű (mn) 
egyidejűleg (hsz) 
egyidejűség (fn) 
egyidős (mn) 
egyik (nm) 
egyik fele 
egyik napról a másikra 
egyiken (hsz) 
egyik-másik 
egyikőjük 
egyikőtök 
egyiptológia (fn) 
egyiptológus (fn) 
Egyiptom (tnév) 
egyiptomi (fn) 
egyiptomi (mn) 
Egyiptomi Arab Köztársaság 
Egyiptomi Birodalom 
Egyiptomi Középbirodalom 
Egyiptomi Újbirodalom 



egyiptomi vándorsáska 
egyirányú (mn, egy|irányú) 
egyirányú forgalom 
egyirányú közlekedés 
egyirányú utca 
egyirányúsít 
egyismeretlenes egyenlet 
egyistenhit (fn, egyisten|hit) 
egyistenhívő (fn, egyisten|hívő) 
egyivarú (mn) 
egyivarú növény 
egyivarú virág 
egyívású (mn) 
egyjegyű (mn) 
egyjegyű betű 
egyjegyű szám 
egyjelentésű (mn, egy|jelentésű) 
egykamarás (mn) 
egykamarás rendszer 
egykapus (mn) 
egykaros csaptelep 
egykaros csaptelepcsalád 
egykarú (mn) 
egykarú emelő 
egykarú mérleg 
egykattintátos elérés (szk) 
egyke (fn) 
egyke (mn) 
egykedvű (mn, egy|kedvű) 
egykedvűen (hsz) 
egyként (hsz) 
egyképpen (hsz) 
egykerendszer (fn, egyke|rendszer) 
egykeresős családmodell (szk) 
egy-két 
egy-két darabban 
egy-két ember 
egy-két éve 
egy-két éven belül 
egy-két milliónyi 
egy-két napos 
egy-két órányi üzemidő 
egy-kétszáz 
egyketted (fn) 
egyketted (szn) 
egyketted rész 
egykettedes 
egykettednyi 
egykettedrészt 
egy-kettő (msz, egy|-kettő) 
egykettőre (hsz) 
egykézés (fn) 
egykézik (ige) 
egykézrendszer (fn) 
egykilós súly 
egykomponensű (mn, egy|komponensű) 
egykor (hsz) 



egykori (mn) 
egykori elnök 
egykori tanítvány 
egykoron (hsz) 
egykorú (mn) 
egykorvolt (mn) 
egykönnyen (hsz) 
egykötetes kiadás 
egykristály (fn) 
egykulcsos 
egykulcsos adó 
egykulcsos adórendszer 
egykutya (msz) 
egylábú (mn) 
egylaki (fn) 
egylaki növény 
egylényegű (mn) 
egylet (fn) 
egyletesdi (fn) 
egyleti 
egylovas (fn) 
egylovas (mn) 
egylovas bérkocsi 
egylovas kocsi 
egymaga (nm, egy|maga) 
egymagam 
egymagos processzor 
egymagvú (mn, egy|magvú) 
egymás (fn) 
egymás (nm) 
egy-más 
egymás elleni áskálódás 
egymás hegyén-hátán hever 
egymás között 
egymás közt 
egymás mellett 
egymás melletti 
egymás mellől 
egymás után 
egymás után következő 
egymásba fonódik 
egymásba kapcsolás 
egymásba nyílik 
egymásba nyíló 
egymásba nyíló szobák 
egy-másfél 
egymásmellettiség 
egymásnak feszül 
egymásra hagy 
egymásra hagyás 
egymásra hat 
egymásra hatás 
egymásra talál 
egymásra találás 
egymásra utal 
egymásra utalt 
egymásrautaltság (fn) 



egymással szemközt 
egymást követő 
egymásután (fn) 
egymásutániság 
egymeccses eltiltás (szk) 
egymenetes (mn, egy|menetes) 
egyméteres (mn) 
egymilliárd (szn) 
egymilliárdos (mn) 
egymillió (szn) 
egymillió dollárnyi 
egymillióan (hsz) 
egymilliomod 
egymilliomod rész 
egymilliós (mn) 
egymondatos (mn, egy|mondatos) 
egynapi (mn) 
egynapi munka 
egynapos (mn) 
egynapos mulasztás 
egynegyed (fn) 
egynegyed (szn) 
egynegyed rész 
egynegyedes 
egynegyednyi 
egynegyedrészt 
egynéhány (nm, egy|néhány) 
egynejű (mn) 
egynejűség (fn) 
egynémely (mn) 
egynémely (nm) 
egynémelyik 
egynémelykor 
egynemű (mn) 
egynemű anyag 
egyneműség (fn) 
egyneműsít (ige) 
egynevezőjű (mn, egy|nevezőjű) 
egy-null 
egy-nullra 
egynyári (mn) 
egynyári növény 
egynyelvű (mn) 
egynyolcad 
egynyolcad rész 
egynyolcadnyi 
egynyolcados 
egynyolcados szünet 
egynyolcadrészt 
egyoldalas 
egyoldalas mód 
egyoldali (mn) 
egyoldali fejfájás 
egyoldalú (mn) 
egyoldalúan (hsz) 
egyoldalúság (fn) 
egyórai utazás 



egyórányi 
egyórás (mn) 
egyórás út 
egyöntetű (mn) 
egyöntetű cső 
egyöntetű helyeslés 
egyöntetűen (hsz) 
egyösszegű (mn) 
egyösszegű kifizetés 
egyötöd (fn) 
egyötöd (szn) 
egyötöd rész 
egyötödnyi 
egyötödös 
egyötödrészt 
egypár (szn) 
egypár darab 
egypár ezer oldalnyi 
egypár napi 
egypár órai 
egypár soros 
egypár száz 
egypárevezős (fn) 
egypárevezős (mn) 
egypárti (mn, egy|párti) 
egypártrendszer (fn) 
egypatások 
egyperces (mn) 
egyperces hozzászólás 
egyperces novella 
egyperiódusos 
egypetéjű 
egypetéjű ikrek 
egypólusú (mn) 
egypontos (mn, egy|pontos) 
egypúpú (mn) 
egypúpú teve 
egyre (hsz) 
egyre biztosabb 
egyre csak 
egyre fokozódó 
egyre inkább 
egyre jobb 
egyre jobban 
egyre kevesebb 
egyre megy 
egyre nő 
egyre távolabb 
egyre-másra (hsz) 
egyrészes (mn) 
egyrészes fürdőruha 
egyrészről (hsz) 
egyrészt (hsz) 
egyrétegű (mn) 
egyrétű (mn) 
egyről-másról 
egyse 



egység (fn) 
egységállam (fn, egység|állam) 
egységár (fn, egység|ár) 
egységbe foglal 
egységbontó (fn, egység|bontó) 
egységbontó (foly mn in, egység|bontó) 
egységbontó (mn, egység|bontó) 
egységcsomag (fn, egység|csomag) 
egységértékadó 
egységes (mn) 
egységes élmény 
egységesedik (ige) 
egységesen (hsz) 
egységesít (ige) 
egységesítés (fn) 
egységesség (fn) 
egységesül (ige) 
egységesülés (fn) 
egységfront (fn, egység|front) 
egységkormány (fn, egység|kormány) 
egységnyi (mn) 
egységnyi idő 
egységpárt (fn, egység|párt) 
egységpárti (mn) 
egységre törekvés 
egységszervezet (fn, egység|szervezet) 
egységteljesítmény 
egysejtsorú (mn) 
egysejtű (fn) 
egysejtű (mn) 
egysejtű élőlény 
egysejtű lény 
egysíkú (mn) 
egysíkú ábrázolás 
egysíkú kép 
egysínű 
egysoros (mn) 
egysoros görkorcsolya 
egysoros kabát 
egysoros vers 
egyszakaszos (mn) 
egyszakos (fn) 
egyszakos (mn) 
egyszálbélű (mn) 
egyszálú (mn) 
egyszámla (fn, egy|számla) 
egyszámlarendszer (egyszámla|rendszer) 
egyszámlaszám (egyszámla|szám) 
egyszárnyú (mn) 
egyszárnyú ablak 
egyszarvú (mn) 
egyszáz (szn) 
egyszázad rész 
egyszázad résznyi 
egyszázadnyi 
egyszázados 
egyszázadrészt 



egyszázalékos (mn) 
egyszemélyes (mn) 
egyszemélyi (mn) 
egyszemélyi vezetés 
egyszemű óriás 
egyszer (hsz) 
egyszer (szn) 
egyszer csak 
egyszer használatos fecskendő 
egyszer használatos tű 
egyszer hopp, másszor kopp 
egyszer s mindenkorra 
egyszer se 
egyszer sem 
egyszeregy (fn) 
egyszer-egyszer 
egyszerejtés (fn, egyszer|ejtés) 
egyszeres (mn) 
egyszeres kötés 
egyszeri (mn) 
egyszeri segély 
egyszeribe (egyszeriben) 
egyszeriben (hsz) 
egyszer-kétszer (hsz) 
egyszer-máskor 
egyszer-másszor 
egyszerre (hsz) 
egyszersmind (hsz) 
egyszerű (mn) 
egyszerű ember 
egyszerű feladat 
egyszerű mondat 
egyszerű olvasat 
egyszerűbben (hsz) 
egyszerűen (hsz) 
egyszerűen beállítható 
egyszerűség (fn) 
egyszerűsít (ige) 
egyszerűsítés (fn) 
egyszerűsített vállalkozói adó 
egyszerűsödik (ige) 
egyszervolt (mn) 
egyszikű (fn) 
egyszikű (mn) 
egyszikű növény 
egyszintű (mn) 
egyszínű (mn, egy|színű) 
egyszoba-hallos lakás 
egyszoba-konyhás (mn) 
egyszobás (mn) 
egyszobás lakás 
egyszólamú (mn) 
egyszólamú ének 
egyszóval (hsz) 
egyszülött (mn) 
egyszülött fia 
egyszülött gyermek 



egytagú (mn) 
egytálétel (fn, egytál|étel) 
egytengelyű 
egytengelyűség (fn) 
egytestvér (fn) 
egytestvérek 
egytized (szn) 
egytized másodpercnyi 
egytized rész 
egytizedes 
egytizednyi 
egytizedrészt 
egytornyú templom (szk) 
egytől egyig 
egytucatnyi 
egyugyanazon (nm) 
egyujjas (mn) 
egyujjas kesztyű 
egyujjnyi (mn) 
egyutcás falu (szk) 
egyúttal (hsz) 
együgyű (mn) 
együgyűség (fn) 
együléses (mn) 
együtemű (mn, egy|ütemű) 
együtt (hsz) 
együtt (nu) 
együtt dolgozik 
együtt él 
együtt érez 
együtt érző 
együtt gondolkodás 
együtt halad 
együtt ható 
együtt ható erők 
együtt ható gyógyszerek 
együtt ható tényezők 
együtt jár 
együtt járnak 
együtt járó 
együtt lakik 
együtt lenni 
együtt marad 
együtt nyaraltunk 
együtt találjuk 
együtt tanulás 
együtt tart 
együtt tartás 
együtt töltött órák 
együtt utazik 
együtt van 
együttállás (fn) 
együttélés (fn) 
együttérez (ige) 
együttérzés (fn, együtt|érzés) 
együttes (fn) 
együttes (mn) 



együtthangzás (fn) 
együttható (fn, együtt|ható) 
együttlakás (fn) 
együttlét (fn, együtt|lét) 
együttmozgás (fn) 
együttműködés (fn) 
együttműködési (mn) 
együttműködési megállapodás 
együttműködik (ige) 
együttműködő partner 
együttnevelés (fn) 
együttnevelési brand 
együttvéve (hsz) 
együvé (hsz) 
együvé tartozás 
együvé való 
egyvágányú (mn) 
egyvágányú vasútvonal 
egyvalaki (fn) 
egyvalaki (nm) 
egyvalami (fn) 
egyvalami (nm) 
egyváltozatú (mn, egy|változatú) 
egyváltozós függvény 
egyvégben (hsz) 
egyvégtében (hsz) 
egyveleg (fn) 
egyvonalas (mn) 
egyvonalas c 
egyvonalú 
egyvonásos 
eh (isz) 
éh (fn) 
éhbér (fn, éh|bér) 
ehejt 
ehelyett (hsz) 
éhen (hsz) 
éhen hal 
éhen haló emberek 
éhen halt emberek 
éhen marad 
éhen vész 
éhenhalás 
éhenkórász (fn) 
éhenkórász (mn) 
éhen-szomjan 
éhes (fn) 
éhes (mn) 
éhesen (hsz) 
ehet (ige) 
ehetetlen (mn) 
ehetnék (fn) 
ehetnékje van 
ehető (foly mn in) 
ehető (mn) 
ehető gomba 
éhezés (fn) 



éhezik (ige) 
éhező (fn) 
éhező (foly mn in) 
éhező (mn) 
éheztet (ige) 
éhgyomor (fn, éh|gyomor) 
éhgyomorra (éhomra, éh|gyomorra) 
éhhalál (fn, éh|halál) 
ehhez 
ehhez fogható 
ehhez járul 
ehhez képest 
ehhez mérten 
éhínség (fn, éh|ínség) 
éhkopp (fn, éh|kopp) 
Ehnaton (tnév) 
Ehnaton fáraó 
eho (röv) 
ehol 
éhomra (éhgyomorra, hsz) 
éhség (fn) 
éhségcsillapító (éhség|csillapító) 
éhségérzet (fn, éhség|érzet) 
éhségövezet (fn, éhség|övezet) 
éhségsztrájk (fn, éhség|sztrájk) 
éhségsztrájkol 
éhségtüntetés (fn, éhség|tüntetés) 
éhszomj (éh|szomj) 
e-húr 
eidami (fn) 
eidami (mn) 
Eiffel (tnév) 
Eiffel-torony 
Eindhoven 
e-ink 
einstandol 
Einstein (tnév) 
einsteinium (fn) 
Eisenach (tnév) 
Eisenhower (tnév) 
Eisenstein (tnév) 
ej (isz) 
éj (fn) 
éj királynője 
éj leple alatt 
ejakuláció 
ejakulál 
ejektor (fn) 
éjen át 
éjenként 
éjente (hsz) 
éjfekete 
éjfél (fn) 
éjfél előtt 
éjfél előtti 
éjfél felé 
éjfél körül 



éjfél utánig tartott 
éjféli (mn) 
éjféli mise 
éjféltájban (hsz, éjfél|tájban) 
éjféltájt (hsz) 
ejha (isz) 
ej-haj 
ej-huj 
éji (mn) 
ejj 
éjjel (fn) 
éjjel (hsz) 
éjjelenként (hsz) 
éjjeles (fn) 
éjjeles (mn) 
éjjelez (ige) 
éjjeli (mn) 
éjjeli bombázás 
éjjeli fuvar 
éjjeli lámpa 
éjjeli lepke 
éjjeli les 
éjjeli műszak 
éjjeli őrjárat 
éjjeli pillangó 
éjjeli szállás 
éjjeli szanatórium 
éjjeli ügyelet 
éjjeli vonat 
éjjeliedény (fn) 
éjjeliőr (fn, éjjeli|őr) 
éjjeliszekrény (fn, éjjeli|szekrény) 
éjjelizene (fn, éjjeli|zene) 
éjjellátó készülék 
éjjel-nappal (hsz, éjjel|-nappal) 
éjkék 
éjnapegyenlőség 
éjnek évadján 
ejnye (isz) 
éjsötét 
éjszak (fn) 
éjszaka (fn) 
éjszaka (hsz) 
éjszaka császára 
éjszaka folyamán 
éjszaka kellős közepén 
éjszakai (mn) 
éjszakai alvás 
éjszakai hőmérséklet 
éjszakai műszak 
éjszakánként (hsz) 
éjszakás (mn) 
éjszakás nővér 
éjszakáz (éjszakázik, ige) 
éjszakázik (ige) 
éjszínű (mn) 
ejt (ige) 



éjt nappá téve 
éjt nappallá téve 
ejteget (ige) 
éjten-éjjel (hsz, éjten|-éjjel) 
ejtés (fn) 
ejtéskönnyítő (foly mn in) 
ejtéskönnyítő hang 
ejtésmód (fn, ejtés|mód) 
ejtésváltozat 
ejtet (ige) 
ejthet (ige) 
éjt-napot eggyé téve 
ejtőcső 
ejtőernyő (fn, ejtő|ernyő) 
ejtőernyő-hajtogatás 
ejtőernyő-kioldó zsinór 
ejtőernyőnyílás (ejtőernyő|nyílás) 
ejtőernyős (fn) 
ejtőernyős akció 
ejtőernyős partizán 
ejtőernyős ugrás 
ejtőernyősegységek 
ejtőernyőselyem (ejtőernyő|selyem) 
ejtőernyősjelvény (ejtőernyős|jelvény) 
ejtőernyős-kötelék (ejtőernyős|-kötelék) 
ejtőernyős-oktató 
ejtőernyősszázad (ejtőernyős|század) 
ejtőgép 
ejtőzik (ige) 
EK (fn) 
ék (fn) 
ÉK (ék, röv) 
ék alak (fn) 
ék alakban 
ék alakú (mn) 
ék formájú 
ek. (röv) 
ék. (ÉK., röv) 
ékágé 
EK-beli (EK|-beli) 
ekcéma (fn) 
ékcsont (fn, ék|csont) 
eke (fn) 
ekealj (eke|alj) 
ekeborona (eke|borona) 
ekecsoroszlya (eke|csoroszlya) 
ekefej (eke|fej) 
ekeforduló (eke|forduló) 
ekegép 
ekegerendely 
ekekapa (fn, eke|kapa) 
ekekapáz 
ékel (ige) 
ékelődik (ige) 
e-kereskedelem (fn) 
ékes (mn) 
ékes nyelvű 



ékes példa 
ékes szavú 
ékesen (hsz) 
ékesen szóló 
ékesít (ige) 
ékesítés (fn) 
ékeskedik (ige) 
ékesség (fn) 
ekeszarv (fn, eke|szarv) 
ékesszólás (fn, ékes|szólás) 
ékesszóló (mn, ékes|szóló) 
ékesszólóan (hsz) 
eketaliga (fn, eke|taliga) 
eketalp (eke|talp) 
ekevas (fn, eke|vas) 
ékezet (fn) 
ékezet (ige) 
ékezet nélküli betű 
ékezetes (mn) 
ékforma (ék|forma) 
EKG (röv) 
EKG-vizsgálat 
ekhó (fn) 
ekhós (mn) 
ekhós rím 
ekhós szekér 
ekhós vers 
ékírás (fn, ék|írás) 
ékírásos (mn) 
ékirat (ék|irat) 
ékiratos 
ékít (ige) 
ékítmény (fn) 
ekként 
ekképp (ekképpen, hsz) 
ekképpen (hsz) 
ekklészia 
ekkor 
ekkora (nm) 
ekkorára (hsz) 
ekkori (mn) 
ekkoriban (hsz) 
ekkorka (fn) 
ekkorka (nm) 
ekkoron (hsz) 
ekkorra (hsz) 
ekkortájban (hsz) 
ekkortájt (hsz) 
ekkortól (hsz) 
ékkő (fn, ék|kő) 
ékkötés (ék|kötés) 
ékköves (mn) 
ékköves gyűrű 
eklatáns (mn) 
eklatáns példa 
eklekticizmus (fn) 
eklektika 



eklektikus (fn) 
eklektikus (mn) 
eklektikus stílus 
eklézsia (fn) 
eklézsiakövetés (eklézsia|követés) 
ekliptika (fn) 
ekloga (fn) 
e-könyv (fn) 
e-könyv-olvasó 
eköré (hsz) 
ekörül (hsz) 
eközben (hsz) 
ékpárna (ék|párna) 
ekrazit (fn) 
ekrazittöltés (fn, ekrazit|töltés) 
ekrazittöltés (mn, ekrazit|töltés) 
ÉK-ről 
ekrü 
ekrüszínű (mn) 
ékszer (fn) 
ékszeráru (ékszer|áru) 
ékszeraukció (fn, ékszer|aukció) 
ékszerbecsüs (fn, ékszer|becsüs) 
ékszerbolt (fn, ékszer|bolt) 
ékszerdoboz (fn, ékszer|doboz) 
ékszerdoboz (ige, ékszer|doboz) 
ékszeres doboz 
ékszeres kazetta 
ékszerész (fn) 
ékszerjavítás (ékszer|javítás) 
ékszer-kereskedelem 
ékszerkereskedő (fn, ékszer|kereskedő) 
ékszerrabló (fn, ékszer|rabló) 
ékszerteknős (fn, ékszer|teknős) 
ékszerteknős (mn, ékszer|teknős) 
ékszertok (ékszer|tok) 
ékszertű (ékszer|tű) 
ékszerüzlet (fn, ékszer|üzlet) 
ékszíj (fn, ék|szíj) 
ékszíjhajtás (ékszíj|hajtás) 
ékszíjhajtású 
ékszíjszakadás (ékszíj|szakadás) 
eksztatikus 
eksztázis (fn) 
éktelen (mn) 
éktelen haragra gerjed 
éktelenít 
éktelenkedik (ige) 
ektoderma (fn) 
ekvátor (fn) 
ekvatoriális (mn) 
ekvilibrista (fn) 
ekvipázs 
ekvipotenciális 
ekvivalencia (fn) 
ekvivalenciareláció 
ekvivalens (mn) 



el (ik) 
él (fn) 
él (ige) 
el- (ik) 
el ám 
el kell mennie 
el lehet menni 
el ne menj 
el nem ágazó 
el nem évülő 
el nem kötelezett 
el nem kötelezett országok 
el nem kötelezett politika 
El Niño jelenség 
el szokott menni 
el van foglalva 
el van keseredve 
el van nyűve 
elaborál (ige) 
elaborátum (fn) 
elábrándozik (ige) 
elácsorog (ige) 
elad (ige) 
eladás (fn) 
eladási (mn) 
eladási ár 
eladási árfolyam 
eladási mutató 
eladási pozíció 
eladatlan (mn) 
eladdig (hsz) 
eladhat (ige) 
eladhatatlan (mn) 
eladnivaló (fn) 
eladó (fn) 
eladó (foly mn in) 
eladó lány 
eladogat (ige) 
eladói (mn) 
eladólány (fn, eladó|lány) 
eladónő (fn, eladó|nő) 
eladósod (ige) 
eladósodás (fn) 
eladósodik 
eladósodott (mn) 
eladósodottság (fn) 
eladósor (fn, eladó|sor) 
eladósorba jut 
eladósorba kerül 
eladósorban van 
eladószemélyzet (eladó|személyzet) 
eladótér (fn, eladó|tér) 
elágazás (fn) 
elágazási törvény 
elágazatlan lánc 
elágazik (ige) 
elágazó szénlánc 



elágazó vezeték 
elágazóállomás 
elágaztató enzim 
elaggott (bef mn in) 
elaggott (mn) 
elagyabugyál (ige) 
elágyaz 
elajándékoz (ige) 
elájul (ige) 
elakad (ige) 
elakadásjelző háromszög 
elakadást jelző háromszög 
elakaszt (ige) 
elaknásít (ige) 
elaknásított terület 
el-Alamein (tnév) 
el-alameini csata 
elalél (ige) 
elaljasodik (ige) 
elaljasul 
eláll (ige) 
elállási szándék 
elállatiasít (ige) 
elállatiasodik (ige) 
elálldogál (ige) 
elállít (ige) 
elálló (foly mn in) 
elálló fülű 
elálmélkodik (ige) 
elálmodozik 
elálmosít (ige) 
elálmosodik (ige) 
elalszik (ige) 
elaltat (ige) 
elalvás (fn) 
elámít (ige) 
elámul (ige) 
elán (fn) 
elandalít (ige) 
elandalodik (ige) 
elanyátlanodik 
elannyira (hsz) 
elapad (ige) 
elapaszt (ige) 
elapróz (ige) 
elaprózódik 
elárad (ige) 
eláraszt (ige) 
elárul (ige) 
elárulás (fn) 
elárulhat (ige) 
elárusít (ige) 
elárusító (fn) 
elárusító (foly mn in) 
elárusítóbódé (fn, elárusító|bódé) 
elárusítóhely (fn, elárusító|hely) 
elárusítónő (fn, elárusító|nő) 



elárverez (ige) 
elárvereztet (ige) 
elárvul (ige) 
elás (ige) 
elaszik (ige) 
elasztán 
elaszticitás (fn) 
elasztikus (mn) 
elasztikus anyag 
elasztin 
elasztomer (mn) 
elativus 
elátkoz (ige) 
elavul (ige) 
elavult (bef mn in) 
elavult (mn) 
elázik (ige) 
eláztat (ige) 
Elba (tnév) 
Elba folyó 
elbabrál (ige) 
elbágyad (ige) 
elbágyaszt (ige) 
elbajlódik (ige) 
elbájol (ige) 
elballag (ige) 
elbaltáz (ige) 
Elba-Lübecki-csatorna 
elbambul (ige) 
elbámészkodik (ige) 
elbámul (ige) 
elbánás (fn) 
elbánik (ige) 
elbarikádoz (ige) 
elbarmol (ige) 
elbasz 
elbátortalanít (ige) 
elbátortalanodik (ige) 
elbeszél (ige) 
elbeszélés (fn) 
elbeszéléskötet 
elbeszélget (ige) 
elbeszélő (fn) 
elbeszélő (foly mn in) 
elbeszélő költemény 
elbeszélő költészet 
elbeszélő múlt 
elbetegesedik (ige) 
elbetegeskedik 
elbíbelődik (ige) 
elbiggyeszt 
elbír (ige) 
elbírál (ige) 
elbírálás (fn) 
elbírálási (mn) 
elbírálási határidő 
elbirtoklás (fn) 



elbirtokol (ige) 
elbitangol (ige) 
elbizakodik (ige) 
elbizakodott (bef mn in) 
elbizakodott (mn) 
elbizakodottság (fn) 
elbizonytalanít (ige) 
elbizonytalanodás (fn) 
elbizonytalanodik (ige) 
elbízza magát 
elbliccel (ige) 
elbóbiskol (ige) 
elbocsát (ige) 
elbocsátás (fn) 
elbódít (ige) 
elbódul (ige) 
elbokrosodik (ige) 
elboldogul (ige) 
elbólint (ige) 
elbolondít (ige) 
élboly (fn) 
elbomlik (ige) 
elbont (ige) 
elbontás (fn) 
elborít (ige) 
elboronál (ige) 
elborozgat (ige) 
elborul (ige) 
elborzad (ige) 
elborzaszt (ige) 
elbotlik (ige) 
elbődül (ige) 
elbőg (ige) 
Elbrusz (tnév) 
elbúcsúzik (ige) 
elbúcsúztat (ige) 
elbujdosik (ige) 
elbújhat mellette 
elbújik (ige) 
elbújtat (ige) 
elbukik (ige) 
elbuktat (ige) 
elburjánzás (fn) 
elburjánzik (ige) 
Elburz (tnév) 
elbúsul (ige) 
elbutít (ige) 
elbutul (ige) 
elbürokratásodik 
elbürokratizálódik (ige) 
elbüszkélkedik 
elbűvöl (ige) 
elbűvölő (foly mn in) 
élc (fn) 
élcel (ige) 
élcelődik (ige) 
elcipel (ige) 



élclap (fn, élc|lap) 
elcukrosít 
elcsábít (ige) 
elcsábul (ige) 
elcsakliz (ige) 
elcsal (ige) 
elcsámborog (ige) 
elcsap (ige) 
élcsapat (fn, él|csapat) 
elcsatol (ige) 
elcsattan (ige) 
elcsavar (ige) 
elcsavarás (fn) 
elcsavarodik (ige) 
elcsavarog (ige) 
elcselleng (ige) 
elcsemegézik 
elcsen (ige) 
elcsendesedés 
elcsendesedik (ige) 
elcsendesít (ige) 
elcsendesül (ige) 
elcsenevészedik (ige) 
elcsenevészesedik (ige) 
elcsenget 
elcsepeg (ige) 
elcsépel (ige) 
elcsépelt (bef mn in) 
elcsépelt (mn) 
elcsépelt tréfa 
elcseppen (ige) 
elcseppent 
elcsereberél 
elcserél (ige) 
elcsesz (ige) 
elcseveg (ige) 
elcsigáz (ige) 
elcsigázott (bef mn in) 
elcsigázott (mn) 
elcsigázottság (fn) 
elcsinál (ige) 
elcsíp (ige) 
elcsitít (ige) 
elcsitul (ige) 
elcsodálkozik (ige) 
elcsomagol (ige) 
élcsoport (fn, él|csoport) 
elcsór (ige) 
elcsorgat 
elcsorog (ige) 
elcsoszog (ige) 
elcsökevényesedett 
elcsökevényesedik (ige) 
elcsúfít (ige) 
elcsúfíttatja magát 
elcsuk (ige) 
elcsuklik (ige) 



elcsúnyít 
elcsúnyul 
elcsúszás (fn) 
elcsúszik (ige) 
elcsügged (ige) 
elcsüggeszt (ige) 
eldadog (ige) 
eldalol (ige) 
eldarabol (ige) 
eldarál (ige) 
éldegél (ige) 
éldel (ige) 
eldicsekedik (ige) 
eldiskurál (ige) 
eldob (ige) 
eldobál (ige) 
eldobható (foly mn in) 
eldobható borotva 
eldolgoz 
eldolgozgat (ige) 
eldolgozik (ige) 
eldologiasodás (fn) 
eldorádó (fn) 
eldöcög (ige) 
eldöglik (ige) 
eldől (ige) 
eldőlhet (ige) 
eldönget (ige) 
eldönt (ige) 
eldöntendő kérdés 
eldöntés (fn) 
eldöntetlen (mn) 
eldönthet (ige) 
eldördül (ige) 
eldörzsöl (ige) 
eldúdol (ige) 
eldug (ige) 
eldugaszol (ige) 
eldugott (bef mn in) 
eldugott (mn) 
eldugul (ige) 
eldurran (ige) 
eldurvul (ige) 
elé (nu) 
elé áll 
elé állít 
elé járul 
elé kanyarodik 
elé kerül 
elé lép 
elé rak 
elé tárul 
elé tesz 
él-e, hal-e 
elébb (hsz) 
elébe (hsz) 
elébe ad 



elébe áll 
elébe állít 
elébe kerül 
elébe megy 
elébe rak 
elébe tár 
elébe vág 
eleblábol 
éled (ige) 
eléd rakja 
eleddig (hsz) 
eledel (fn) 
éledezik (ige) 
elefánt (fn) 
elefántagyar (fn, elefánt|agyar) 
elefántápoló (elefánt|ápoló) 
elefántborjú (fn, elefánt|borjú) 
elefántbőgés (elefánt|bőgés) 
elefántcsont (fn, elefánt|csont) 
elefántcsont bross 
elefántcsont faragás 
elefántcsont golyó 
elefántcsont szék 
elefántcsont-faragás (elefánt|csont|-faragás) 
Elefántcsontpart (tnév, Elefántcsont|part) 
elefántcsontparti (mn, elefántcsont|parti) 
elefántcsontszín (elefántcsont|szín) 
elefántcsontszínű (mn) 
elefántcsonttorony (fn, elefánt|csont|torony) 
elefántcsonttorony-szemlélet (elefánt|csont|torony|-szemlélet) 
elefántcsontutánzat (elefánt|csont|utánzat) 
elefántcsont-utánzat 
elefántcsorda (fn, elefánt|csorda) 
elefántfóka (fn, elefánt|fóka) 
elefántfű 
elefantiázis (fn) 
elefántkór (fn, elefánt|kór) 
elefántormány (fn, elefánt|ormány) 
elefántteknős 
elefánttemető (fn, elefánt|temető) 
elég (hsz) 
elég (ige) 
elég ahhoz 
elég az hozzá 
elég finom 
elég gyakori 
elég jó 
elég kis 
elég nagy 
elég nagy vendéglő 
elég puha 
elegancia (fn) 
elegáns (mn) 
elegánsan (hsz) 
elege van 
elégedet (ige) 
elégedetlen (mn) 



elégedetlenkedik (ige) 
elégedetlenség (fn) 
elégedett (bef mn in) 
elégedett (mn) 
elégedetten (hsz) 
elégedettség (fn) 
elégedik (ige) 
elégel 
elegen (hsz) 
elegendő (mn) 
elegendő mennyiség 
elegendő számú 
elegendőnek bizonyul 
eléget (ige) 
eleget tesz 
eleget téve 
eleget tevő 
elégetés (fn) 
eléggé 
eléggé jó 
elégia (fn) 
elégiaköltészet (elégia|költészet) 
elégiaköltő 
elégikus (fn) 
elégikus (mn) 
elégikus hangnemű 
elégít (ige) 
elégség (fn) 
elégséges (mn) 
elégséges feltétel 
elégséges rendű 
elégszer (mn) 
elégszik (ige) 
elégtelen (fn) 
elégtelen (mn) 
elégtelen osztályzat 
elégtelenség (fn) 
elégtétel (fn) 
elégtételadás (fn, elégtétel|adás) 
elégül 
elégületlen (mn) 
elégületlenség (fn) 
elégültség (fn) 
elegy (fn) 
elegy (mn) 
elegy-belegy 
elegye 
elegyedési hő 
elegyedik (ige) 
elegyedő anyagok 
elegyedőképesség 
elegyenget (ige) 
elegyes (mn) 
elegyfa (fn, elegy|fa) 
elegyfázis (elegy|fázis) 
elegygabona (elegy|gabona) 
elegyít (ige) 



elegysúly (elegy|súly) 
elegytakarmány (elegy|takarmány) 
elegytonna-kilométer 
elegyül (ige) 
elei (fn) 
eleink (fn) 
eleinte (hsz) 
eleintén (hsz) 
eleitől fogva 
elejbe (hsz) 
eleje (fn) 
eléje (hsz) 
eléje áll 
eléje kerül 
eléje megy 
eléje siet 
eléje siető házigazda 
eléje toppan 
eléje utazik 
elejei (mn) 
elejére helyez 
elejét veszi 
elejétől kezdve 
elejétől végig 
eleji (mn) 
elejt (ige) 
elejtés (fn) 
elejtett (bef mn in) 
eléjük toppan 
Elek (tnév) 
Elekmajor (tnév, Elek|major) 
eléktelenít 
elektor (fn) 
elektori (mn) 
Élektra (tnév) 
elektricitás (fn) 
elektrifikáció (fn) 
elektrifikál (ige) 
elektrikum 
elektrizál (ige) 
elektro- 
elektroacél (fn, elektro|acél) 
elektroacél-gyártás 
elektroakusztika (fn) 
elektroakusztikus 
elektroakusztikus gitár 
elektroakusztikus zene 
elektroanalízis (fn) 
elektród (fn) 
elektróda (fn) 
elektródaátmérő 
elektrodiagnosztika (fn) 
elektrodialízis 
elektrodinamika (fn) 
elektrodinamikai 
elektrodinamikus (fn) 
elektrodinamikus (mn) 



elektroencefalográf 
elektroencefalográfia (fn) 
elektroencefalogram (fn) 
elektrofil csoport 
elektrogyenge 
elektrogyenge kölcsönhatás 
elektrogyenge-elmélet 
elektrohidraulikus (mn) 
elektrokardiográf (fn) 
elektrokardiográfia (fn) 
elektrokardiogram (fn) 
elektrokémia (fn) 
elektrokinetikus (mn) 
elektrolit (fn) 
elektrolit kondenzátor 
elektrolitikus (mn) 
elektrolitoldat 
elektrolitos (mn) 
elektrolizáló kád 
elektrolizálócella (fn) 
elektrolízis (fn) 
elektromágnes (fn, elektro|mágnes) 
elektromágneses (mn) 
elektromágneses hullám 
elektromágneses indukció 
elektromágneses kölcsönhatás 
elektromágneses mező 
elektromágneses sugárzás 
elektromágneses tér 
elektromágnesesség 
elektromágnesség 
elektromagnetikus 
elektromechanika (fn, elektro|mechanika) 
elektromechanikus (fn) 
elektromechanikus (mn) 
elektromérnök (fn, elektro|mérnök) 
elektromérnök-hallgató 
elektrometallurgia (fn) 
elektrométer (fn) 
elektromos (mn) 
elektromos ágvágó 
elektromos aktivitás 
elektromos áram 
elektromos autó 
elektromos daráló 
elektromos drótkerítés 
elektromos ellenállás 
elektromos energia 
elektromos erő 
elektromos feszültség 
elektromos fűnyíró 
elektromos gitár 
elektromos gyertya 
elektromos gyertyafény 
elektromos gyújtáskapcsoló 
elektromos hajtás 
elektromos hálózat 



elektromos hűtés 
elektromos hűtőszekrény 
elektromos impulzus 
elektromos ipar 
elektromos jármű 
elektromos kés 
elektromos kisülés 
elektromos kölcsönhatás 
elektromos megosztás 
elektromos melegítő 
elektromos mező 
elektromos mintázat 
elektromos orgona 
elektromos potenciál 
elektromos szemét 
elektromos szivárgás 
elektromos szivattyú 
elektromos tér 
elektromos töltés 
elektromos töltésű 
elektromos vezeték 
elektromos vezető 
elektromos vezetőképesség 
elektromos vízmelegítő 
elektromos zavar 
elektromosan (hsz) 
elektromosan semleges 
elektromosan töltött részecske 
elektromosság (fn) 
elektromosságtan (fn, elektromosság|tan) 
elektromotor (fn, elektro|motor) 
elektromotoros erő 
elektroműszerész (fn) 
elektron (fn) 
elektronágyú (fn, elektron|ágyú) 
elektronakceptor 
elektronállapot (fn, elektron|állapot) 
elektronátadás (fn, elektron|átadás) 
elektronátmenet (fn, elektron|átmenet) 
elektronátvitel (elektron|átvitel) 
elektronbombázás (elektron|bombázás) 
elektronburok 
elektroncső (fn, elektron|cső) 
elektronegatív (mn, elektro|negatív) 
elektronegativitás (fn) 
elektronekvivalens (mn) 
elektronfelhő (fn, elektron|felhő) 
elektronfém (elektron|fém) 
elektrongáz (fn, elektron|gáz) 
elektronhéj (fn, elektron|héj) 
elektronhiány 
elektronika (fn) 
elektronikai (mn) 
elektronikai fegyver 
elektronikai hadviselés 
elektronikai ipar 
elektronikai rendszer 



elektronikai szaküzlet 
elektronikai termék 
elektronikus (mn) 
elektronikus adatcsere 
elektronikus adatfeldolgozás 
elektronikus aláírás 
elektronikus alkatrész 
elektronikus bankkártyás fizetés 
elektronikus csaptelep 
elektronikus dokumentum 
elektronikus eszköz 
elektronikus fizetés 
elektronikus iratkezelő 
elektronikus kereskedelmi rendszer 
elektronikus kereskedés 
elektronikus kijelző 
elektronikus könyv 
elektronikus közbeszerzés 
elektronikus levél 
elektronikus levél formájában 
elektronikus levelezés 
elektronikus oktatás 
elektronikus órarend 
elektronikus piac 
elektronikus porzsák-telítettségjelző 
elektronikus posta 
elektronikus relé 
elektronikus sajtó 
elektronikus számítógép 
elektronikus számla 
elektronikus számológép 
elektronikus számzár 
elektronikus szolgáltatás 
elektronikus transzponder 
elektronikus tranzakció 
elektronikus újság 
elektronikus útdíjrendszer 
elektronikus úton 
elektronikus ügyfélkapu-hozzáférés 
elektronikus üzlet 
elektronikus zene 
elektronikusan (hsz) 
elektroninterferencia (fn, elektron|interferencia) 
elektronizál 
elektronkonfiguráció (elektron|konfiguráció) 
elektronleadás 
elektronmikroszkóp (fn, elektron|mikroszkóp) 
elektronmikroszkópos eszköz 
elektronneutrínó 
elektronok áramlása 
elektronoptika (fn, elektron|optika) 
elektronpálya (fn, elektron|pálya) 
elektronpár 
elektron-pozitron pár 
elektronspin 
elektronsugár (fn, elektron|sugár) 
elektronsűrűség 



elektronszám 
elektronszerkezet (fn, elektron|szerkezet) 
elektrontömeg 
elektrontranszport (fn, elektron|transzport) 
elektronvolt (fn, elektron|volt) 
elektronnyaláb 
elektrooptikus (fn) 
elektrooptikus (mn) 
elektropozitív (mn) 
elektrosokk (fn, elektro|sokk) 
elektrosokkoló 
elektroszkóp (fn) 
elektrosztatika (fn) 
elektrosztatikai inga 
elektrosztatikus (mn) 
elektrosztatikus feszültségmérő 
elektrosztatikus kölcsönhatás 
elektrosztatikus pernyeleválasztó 
elektrotechnika (fn) 
elektrotechnikai szakértő 
elektrotechnikus (fn, elektro|technikus) 
elektroterápia (fn) 
elektrotermia 
elektrotermikus (mn) 
elél (ige) 
eléldegél (ige) 
élelem (fn) 
élelemadag (fn, élelem|adag) 
élelemforrás 
élelemhiány 
élelemtár (fn, élelem|tár) 
élelemtermelés 
élelmes (mn) 
élelmesség (fn) 
élelmez (ige) 
élelmezés (fn) 
élelmezési (mn) 
élelmezési létszám 
élelmezéstudomány (élelmezés|tudomány) 
élelmezésügy (fn, élelmezés|ügy) 
élelmezésügyi (mn) 
élelmi 
élelmianyag (fn) 
élelmirost 
élelmiszer (fn) 
élelmiszer beszerzés 
élelmiszer csempészet 
élelmiszeradag (fn, élelmiszer|adag) 
élelmiszer-adalék 
élelmiszerár (fn, élelmiszer|ár) 
élelmiszerárak 
élelmiszerár-robbanás 
élelmiszer-áruház 
élelmiszer-behozatal 
élelmiszer-beszerzés 
élelmiszerbolt (fn, élelmiszer|bolt) 
élelmiszer-csempészet (élelmiszer|-csempészet) 



élelmiszercsomag (fn, élelmiszer|csomag) 
élelmiszer-csomagoló anyag 
élelmiszerdiszkont (fn, élelmiszer|diszkont) 
élelmiszer-ellátás 
élelmiszer-ellátórendszer 
élelmiszer-ellenőrzés (élelmiszer|-ellenőrzés) 
élelmiszer-elosztó (élelmiszer|-elosztó) 
élelmiszer-embargó 
élelmiszer-értékesítő 
élelmiszer-fejadag (élelmiszer|-fej|adag) 
élelmiszer-feldolgozás 
élelmiszer-felhozatal (élelmiszer|-felhozatal) 
élelmiszer-féltermék (élelmiszer|-féltermék) 
élelmiszer-fogyasztás (élelmiszer|-fogyasztás) 
élelmiszer-gazdaság 
élelmiszergyártás (fn, élelmiszer|gyártás) 
élelmiszergyártó 
élelmiszer-halmozás (élelmiszer|-halmozás) 
élelmiszer-hamisítás 
élelmiszerhelyzet (fn, élelmiszer|helyzet) 
élelmiszerhiány (fn, élelmiszer|hiány) 
élelmiszer-higiénia (élelmiszer|-higiénia) 
élelmiszerhűtő szekrény 
élelmiszerimport (fn, élelmiszer|import) 
élelmiszeripar (fn, élelmiszer|ipar) 
élelmiszeripari (mn) 
élelmiszer-ipari termék 
élelmiszer-ipari tröszt 
élelmiszer-ipari üzem 
élelmiszerjegy (fn, élelmiszer|jegy) 
élelmiszer-kémia (élelmiszer|-kémia) 
élelmiszer-kereskedelem (élelmiszer|-kereskedelem) 
élelmiszer-kereskedés 
élelmiszerkészlet (fn, élelmiszer|készlet) 
élelmiszer-kiutalás (élelmiszer|-kiutalás) 
élelmiszer-korlátozás (élelmiszer|-korlátozás) 
élelmiszer-megrendelés (élelmiszer|-megrendelés) 
élelmiszer-nehézség (élelmiszer|-nehézség) 
élelmiszer-nyersanyag (élelmiszer|-nyers|anyag) 
élelmiszer-pazarlás 
élelmiszerpiac (fn, élelmiszer|piac) 
élelmiszer-piaci 
élelmiszer-pocsékolás 
élelmiszerraktár (fn, élelmiszer|raktár) 
élelmiszersegély (fn, élelmiszer|segély) 
élelmiszer-szakértő (élelmiszer|-szakértő) 
élelmiszer-szállítmány (élelmiszer|-szállítmány) 
élelmiszer-tartalék 
élelmiszer-tartósítás 
élelmiszer-tartósító 
élelmiszer-termelés 
élelmiszertörvény 
élelmiszerüzlet (fn, élelmiszer|üzlet) 
élelmiszer-vásárlás (élelmiszer|-vásárlás) 
élelmiszer-vegyészet 
elélvez (ige) 
elem (fn) 



elém 
elém áll 
elém kanyarodó kocsi 
elemátalakítás (fn, elem|átalakítás) 
elembertelenedés (fn) 
elembertelenedik 
elemcsoport (fn, elem|csoport) 
elemében van 
élemedett (bef mn in) 
élemedett (mn) 
élemedett korú 
elemel (ige) 
elemélettartam 
elemelkedik 
elementáris (mn) 
Elemér (tnév) 
elemes (mn) 
elemes bútor 
elemes építkezés 
elemészt (fn) 
elemészt (ige) 
elemez (ige) 
elemezhető (foly mn in) 
elemeztet (ige) 
elemfajta 
elemfeszültség 
elemgyakoriság 
elemi (fn) 
elemi (mn) 
elemi csapás 
elemi érdek 
elemi erő 
elemi gyök 
elemi iskola 
elemi iskolai bizonyítvány 
elemi ismeret 
elemi jel 
elemi kár 
elemi részecske 
elemi szintű 
elemi töltés 
elemi tudás 
elemirész-fizika 
elemista (fn) 
elemista (mn) 
elemkészlet 
elemlámpa (fn, elem|lámpa) 
elemleget (ige) 
elemmolekula 
elemózsia (fn) 
elemszám 
elemszilárdulás 
elemtöltő 
elemzés (fn) 
elemzés (mn) 
elemzési (mn) 
elemzési idő 



elemzési szempont 
elemző (mn) 
elemző felmérés 
elemzőcég 
elemzői (mn) 
elemzőkészség 
elemzővonal 
élen áll 
élen jár 
élen járó 
elénekel (ige) 
elenged (ige) 
elengedés (fn) 
elengedhet (ige) 
elengedhetetlen (mn) 
elengedhetetlenül (hsz) 
élenjáró (fn) 
élenjáró (foly mn in) 
élenjáró (mn) 
élénk (mn) 
élénk érdeklődés 
élénk eszű 
élénk forgalmú 
élénk képzeletű 
élénk szél 
élénk szín 
élénk színű 
elénk táruló 
élénk tempó 
élénkbarna (fn, élénk|barna) 
élénkbarna (mn, élénk|barna) 
élénken (hsz) 
élénkít (ige) 
élénkítés (fn) 
élénkítő zene 
élénkítőszer 
élénkpiros (fn, élénk|piros) 
élénkpiros (mn, élénk|piros) 
élénksárga (mn) 
élénkség (fn) 
élénkül (ige) 
élénkülés (fn) 
élénkvörös (mn, élénk|vörös) 
élénkzöld (mn) 
élénkzöld színű 
éleny (fn) 
elenyészik (ige) 
elenyésző (foly mn in) 
elenyésző mennyiségű 
elenyészően (hsz) 
Eleonóra (tnév) 
eleped (ige) 
elér (ige) 
élére áll 
élére állít 
elered (ige) 
elérendő cél 



elérés (fn) 
elérési (mn) 
elérési idő 
elérési pont 
elereszt (ige) 
elérhet (ige) 
elérhetetlen (mn) 
elérhető 
elérhető alkalmazás 
elérhető árú 
elérhető frissítés 
elérhető közelség 
elérhetőség (fn) 
elérhetővé tesz 
elérhetővé válik 
elérhetővé vált 
elérik (ige) 
elérkezik (ige) 
elernyed (ige) 
elernyedés (fn) 
elernyeszt (ige) 
elerőtlenedik 
elerőtlenít (ige) 
elért (bef mn in) 
elért (ige) 
elért eredmény 
elértéktelenedik (ige) 
elérzékenyedik (ige) 
elérzékenyít (ige) 
elérzékenyül (ige) 
elérzékenyültség (fn) 
éles (mn) 
élés (fn) 
éles agyar 
éles ásó 
éles beállítás 
éles beállítású 
éles elméjű 
éles eszű 
éles fütty 
éles hallás 
éles hallású 
éles hang 
éles hangú 
éles hangvétel 
éles hangvételű 
éles határ 
éles kritika 
éles látás 
éles látású 
éles lövés 
éles nyelvű 
éles objektív 
éles szem 
éles szemű 
éles vágás 
éles verseny 



élesebben (hsz) 
élesedik (ige) 
eleség (fn) 
eleségkészlet (eleség|készlet) 
éleselméjűség (fn) 
élesen (hsz) 
élesen bírál 
elesett (fn) 
elesett (mn) 
elesett hős 
elesettség (fn) 
elesik (ige) 
élesít (ige) 
élesítés 
élesíttet 
éléskamra (fn, élés|kamra) 
élésláda (élés|láda) 
éleslátás (fn) 
éleslőszer (fn) 
éleslövészet (fn, éles|lövészet) 
élesmosófű (fn) 
élesre tölt 
élesség (fn) 
élességállítás (fn, élesség|állítás) 
éléstár (fn, élés|tár) 
eleste (fn) 
élestöltény (fn, éles|töltény) 
eleszik (ige) 
éleszt (ige) 
élesztget (ige) 
élesztő (fn) 
élesztő (foly mn in) 
élesztőfehérje (élesztő|fehérje) 
élesztőgomba (fn, élesztő|gomba) 
élesztőgyártás (élesztő|gyártás) 
élesztőkultúra (élesztő|kultúra) 
élesztős (mn) 
élesztős tészta 
élesztősejt 
élet (fn) 
élet és halál között vergődik 
Élet és Irodalom 
Élet és Irodalom-beli 
élet- és vagyonbiztonság 
élét veszi valaminek 
életadó (fn, élet|adó) 
életadó (foly mn in, élet|adó) 
életadó (mn, élet|adó) 
életáldozat 
életbe 
életbe lép 
életbe lépte óta 
életbe léptet 
életbe vágó 
életbelépés (fn, életbe|lépés) 
életben 
életben hagy 



életben hagyás 
életben levő 
életben marad 
életben maradás 
életben tart 
életben tartás 
életbevágó (fn) 
életbevágó (foly mn in) 
életbevágó (mn) 
életbiztonság (fn, élet|biztonság) 
életbiztosítás (fn, élet|biztosítás) 
életbiztosítási (mn) 
életbiztosítási díj 
életbiztosító 
életbiztosító társaság (szk) 
életbölcsesség (fn, élet|bölcsesség) 
életcél (fn, élet|cél) 
életciklus (fn, élet|ciklus) 
életcsík 
élete célja 
élete folyása 
élete hosszáig 
élete tavaszán 
élete teljében 
életelem (fn, élet|elem) 
életelixír (fn, élet|elixír) 
életellenes 
életelv (fn, élet|elv) 
életenergia (fn, élet|energia) 
életerő (fn, élet|erő) 
életerős (mn, élet|erős) 
életérzés (fn, élet|érzés) 
életesély (fn, élet|esély) 
életeszmény (fn, élet|eszmény) 
eletet (ige) 
életét veszti 
életév (fn, élet|év) 
életfa (fn, élet|fa) 
életfelfogás (fn, élet|felfogás) 
életfeltétel (fn, élet|feltétel) 
életfenntartás (fn, élet|fenntartás) 
életfilozófia (fn, élet|filozófia) 
életfogytig (fn) 
életfogytig (hsz) 
életfogytig tartó 
életfogytig tartó börtönbüntetés 
életfogytig tartó szabadságvesztés 
életfogytiglan (fn) 
életfogytiglan (hsz) 
életfogytiglani (mn) 
életfogytiglanra (hsz) 
életfolyamat (fn, élet|folyamat) 
életfolyás (fn, élet|folyás) 
életfontosságú (mn) 
életforma (fn, élet|forma) 
életforma (mn, élet|forma) 
életföldrajz (élet|földrajz) 



életfunkció (fn, élet|funkció) 
életgyakorlat 
élet-halál kérdése 
élet-halál küzdelem 
élet-halál ura 
élethalálharc (fn) 
élethely (fn, élet|hely) 
élethelyzet (fn, élet|helyzet) 
élethivatás (fn, élet|hivatás) 
élethosszig (hsz) 
élethossziglan (hsz) 
élethossziglani (mn) 
élethű (mn, élet|hű) 
életidegen 
életigazság (fn, élet|igazság) 
életigenlés (fn, élet|igenlés) 
életírás (fn, élet|írás) 
életíró (fn, élet|író) 
életismeret (fn, élet|ismeret) 
életjáradék (fn, élet|járadék) 
életjáradék-biztosítás 
életjáradék-számítás 
életjel (fn, élet|jel) 
életjelenség (fn, élet|jelenség) 
életkapocs 
életkedv (fn, élet|kedv) 
életkép (fn, élet|kép) 
életképes (mn, élet|képes) 
életképesség (fn, élet|képesség) 
életképfestő 
életképtelen (fn, élet|képtelen) 
életképtelen (mn, élet|képtelen) 
életkérdés (fn, élet|kérdés) 
életkilátás 
életkor (fn, élet|kor) 
életkor szerinti jellegzetesség 
életkorfüggő 
életkori (mn) 
életkori jellegzetesség 
életkor-specifikus 
életkorú (mn) 
életkörülmény (fn, élet|körülmény) 
életközepi válság 
életközösség (fn, élet|közösség) 
életlehetőség (fn, élet|lehetőség) 
életleírás (fn, élet|leírás) 
életlen (mn) 
életlen kép 
életmegnyilvánulás (fn, élet|megnyilvánulás) 
életmentés (fn, élet|mentés) 
életmentés (mn, élet|mentés) 
életmentő (fn, élet|mentő) 
életmentő (foly mn in, élet|mentő) 
életmentő (mn, élet|mentő) 
életminőség (fn, élet|minőség) 
életminőség-javító 
életmód (fn, élet|mód) 



életmodell 
életmódmagazin 
életmódváltás (fn, élet|mód|váltás) 
életmű (fn, élet|mű) 
életműdíj (fn, élet|mű|díj) 
életműdíjas művész 
életmű-kiállítás (élet|mű|-kiállítás) 
életműködés (fn, élet|működés) 
életműsorozat 
életművész (fn, élet|művész) 
életnagyság (fn, élet|nagyság) 
életnagyságban 
életnagyságú (mn, élet|nagyságú) 
életnagyságú szobor 
életnedv (fn, élet|nedv) 
életöröm (fn, élet|öröm) 
életösztön (fn, élet|ösztön) 
életpálya (fn, élet|pálya) 
életprogram (fn, élet|program) 
életrajz (fn, élet|rajz) 
életrajzi (mn) 
életrajzíró (fn, élet|rajz|író) 
életre 
életre hív 
életre hívás 
életre kel 
életre kelt 
életre keltés 
életre szóló 
életregény (fn, élet|regény) 
életre-halálra 
életre-halálra küzdenek 
életrend (fn, élet|rend) 
életrend-változtatás 
életrevaló (mn) 
életrevalóság (fn) 
életritmus 
életstílus (fn, élet|stílus) 
életstratégia 
életszabály (fn, élet|szabály) 
életszagú (mn) 
életszakasz (fn, élet|szakasz) 
életszemlélet (fn, élet|szemlélet) 
életszentség (fn, élet|szentség) 
életszerű (mn) 
életszínvonal (fn, élet|színvonal) 
életszínvonal-emelés (élet|színvonal|-emelés) 
életszínvonal-emelkedés (élet|színvonal|-emelkedés) 
életszínvonal-politika 
életszükséglet (fn, élet|szükséglet) 
élettan (fn, élet|tan) 
élettani (mn) 
élettani felmérés 
élettani légzés 
élettapasztalat (fn, élet|tapasztalat) 
élettárs (fn, élet|társ) 
élettársi (mn) 



élettársi kapcsolat 
élettartam (fn, élet|tartam) 
élettartamú 
élettelen (mn) 
élettelen környezet 
életteli (fn) 
életteli (mn) 
életteljes (mn) 
élettér (fn, élet|tér) 
élettevékenység (fn, élet|tevékenység) 
élettörténet (fn, élet|történet) 
élettudomány (fn, élet|tudomány) 
életunalom (élet|unalom) 
életundor (fn, élet|undor) 
életunt (bef mn in) 
életunt (fn) 
életunt (mn) 
életút (fn, élet|út) 
életű (mn) 
életvágy (fn, élet|vágy) 
életvédelem 
életvédelmi (mn) 
életvegytan (élet|vegytan) 
életveszedelem (fn, élet|veszedelem) 
életveszély (fn, élet|veszély) 
életveszélyes (mn) 
életveszélyes állapot 
életveszélyes fenyegetés 
életveszélyesen (hsz) 
életveszélyt okozó testi sértés 
életvezetés (fn, élet|vezetés) 
életvezetési (mn) 
életvidám (mn) 
életviszony (fn, élet|viszony) 
életviszonyok (fn) 
életvitel (fn, élet|vitel) 
életvonal 
elevátor (fn) 
elevátorhajó (elevátor|hajó) 
eleve (hsz) 
eleve csak 
eleve elrendelés 
eleve kizárt 
eleven (mn) 
eleven eszű 
eleven sövény 
elevenboncolás (fn) 
elevenébe vág 
elevenedik (ige) 
elevenen (hsz) 
elevenére tapint 
elevenít (ige) 
elevenség (fn) 
elevenszülés (fn, eleven|szülés) 
elevenszülés (mn, eleven|szülés) 
elevenszülő (mn, eleven|szülő) 
eleventojó (mn) 



elevenül (ige) 
elevez (ige) 
elevickél 
elévül (ige) 
elévülés (fn) 
elévülési (mn) 
elévülhetetlen (mn) 
elévülhetetlen érdem 
elévült követelés 
élez (ige) 
éleződ (ige) 
éleződés (fn) 
éleződik (ige) 
elfacsarodik (ige) 
elfagy (ige) 
elfajul (ige) 
elfajulás (fn) 
elfajult (bef mn in) 
elfajzik (ige) 
elfajzott 
elfakad (ige) 
elfakul (ige) 
elfalaz (ige) 
elfancsalodik (ige) 
elfárad (ige) 
elfarag (ige) 
elfáraszt (ige) 
elfásodik 
elfásul (ige) 
elfecseg (ige) 
elfecsérel (ige) 
elfed (ige) 
elfehéredik (ige) 
elfejel (ige) 
elfeketedik (ige) 
elfeketéz 
elfeketézik 
elfeketül (ige) 
elfekszik (ige) 
elfektet (ige) 
elfekvő (foly mn in) 
elfekvő készlet 
elfekvőkórház (fn) 
elfelé (hsz) 
elfeled (ige) 
elfeledett kincs 
elfeledkezik (ige) 
elfeledtet (ige) 
elfeledteti velem 
elfelejt (ige) 
elfelejteti velem 
elfelejthet (ige) 
elfelejtkezik (ige) 
elfelejtődik (ige) 
elfelez (ige) 
elfelhősödik (ige) 
elfenekel (ige) 



elfér (ige) 
elferdít (ige) 
elferdül (ige) 
elfertőződik 
elfeslik (ige) 
elfintorít (ige) 
elfintorodik (ige) 
elfog (ige) 
elfogad (ige) 
elfogadás (fn) 
elfogadhat (ige) 
elfogadhatatlan (mn) 
elfogadhatatlanul (hsz) 
elfogadható (foly mn in) 
elfogadható (mn) 
elfogadható képélesség 
elfogadhatóan (hsz) 
elfogadhatóság (fn) 
elfogadó (fn) 
elfogadóhely 
elfogadott 
elfogadott tény 
elfogadottság (fn) 
elfogadtat (ige) 
elfogadtatás (fn) 
elfogadvány (fn) 
elfogás (fn) 
elfogat (ige) 
elfogatás (fn) 
elfogatóparancs (fn, elfogató|parancs) 
elfogatóparancs (mn, elfogató|parancs) 
elfoglal (ige) 
elfoglalás (fn) 
elfoglalhat (ige) 
elfoglalt (bef mn in) 
elfoglalt (mn) 
elfoglaltság (fn) 
elfogó műhold 
elfogó vadászrepülő 
elfogódik 
elfogódott (bef mn in) 
elfogódott (mn) 
elfogórakéta (fn, elfogó|rakéta) 
elfogul (ige) 
elfogulatlan (mn) 
elfogulatlanság (fn) 
elfogulatlanul (hsz) 
elfogult (bef mn in) 
elfogult (mn) 
elfogultság (fn) 
elfogy (ige) 
elfogyaszt (ige) 
elfogyasztás (fn) 
elfogyott a szufla 
elfojt (ige) 
elfojtás (fn) 
elfojtat (ige) 



elfojtott indulat 
elfolyik (ige) 
elfolyósodik 
elfonnyad (ige) 
elfordít (ige) 
elfordul (ige) 
elfordulás (fn) 
elforgácsol (ige) 
elforgácsolódik 
elforgat (ige) 
elforgatás 
elforgatható 
elforog (ige) 
elforr (ige) 
elforral 
elfoszlik (ige) 
elfő (ige) 
elföldel (ige) 
elfőtt étel 
elfőz (ige) 
elfúj (ige) 
elfúl (ige) 
elfullad (ige) 
elfuserál (ige) 
elfut (ige) 
elfuvaroz (ige) 
elfüggönyöz (ige) 
elfűrészel (ige) 
elfüstöl (ige) 
elfüstölög (ige) 
elfütyül (ige) 
elgagyog (ige) 
elgaloppírozza magát 
elgaloppozza magát 
elgáncsol (ige) 
élgárda (fn, él|gárda) 
elgázol (ige) 
elgázosít (ige) 
elgazosodik (ige) 
elgémberedik (ige) 
elgennyed (ige) 
elgennyesedik (ige) 
elgépiesedik (ige) 
elgépiesít 
elgereblyél 
elgereblyéz (ige) 
el-Gíza (tnév) 
el-gízai piramis 
elgondol (ige) 
elgondolás (fn) 
elgondolkodhat (ige) 
elgondolkodik (ige) 
elgondolkodtat (ige) 
elgondolkodtató (elgondolkoztató, fn) 
elgondolkodtató (foly mn in) 
elgondolkozik (ige) 
elgondolkoztat (ige) 



elgondolkoztató 
elgondolni is rossz 
elgörbít (ige) 
elgörbül (ige) 
elgörcsösödik 
elgördít (ige) 
elgőzölög (ige) 
el-Gurdaka (tnév) 
elgurít (ige) 
elgurul (ige) 
elgyaláz (ige) 
elgyalogol (ige) 
elgyávul (ige) 
elgyengít (ige) 
elgyengül (ige) 
elgyengülés 
elgyomosodás 
elgyomosodik (ige) 
elgyönyörködik (ige) 
elgyötör (ige) 
elgyötört 
elgyűrűz 
elhadar (ige) 
elhagy (ige) 
elhagyás (fn) 
elhagyatott (mn) 
elhagyatottság (fn) 
elhagyatva 
elhagyhat (ige) 
elhagyott (bef mn in) 
elhagyott (mn) 
elhagyottság (fn) 
elhájasodik (ige) 
elhajít (ige) 
elhajlás (fn) 
elhajlik (ige) 
elhajló (fn) 
elhajló (foly mn in) 
elhajol (ige) 
elhajózik (ige) 
elhajt (ige) 
elhajtás 
elhajtat (ige) 
elhal (ige) 
elhál (ige) 
él-hal (él|-hal) 
él-hal érte 
elhalad (ige) 
elhaláloz (ige) 
elhalálozás (fn) 
elhalálozik 
elhalás (fn) 
elhalászik (ige) 
elhalaszt (ige) 
elhalasztás (fn) 
elhalkul (ige) 
elhallatszik (ige) 



elhallgat (ige) 
elhallgatás (fn) 
elhallgattat (ige) 
elhallgattatás (fn) 
elhallik (ige) 
elhalmoz (ige) 
elhalt hámsejt 
elhalványít 
elhalványodik (ige) 
elhalványul (ige) 
elhamarkodik (ige) 
elhamarkodott (bef mn in) 
elhamarkodott (mn) 
elhamarkodottan (hsz) 
elhamvad (ige) 
elhamvaszt (ige) 
elhangol 
elhangolódik 
elhangozhat (ige) 
elhangozik (ige) 
elhangzás (fn) 
elhangzik (ige) 
elhangzó beszéd 
elhantol (ige) 
elhány (ige) 
elhanyagol (ige) 
elhanyagolás (fn) 
elhanyagolható (foly mn in) 
elhanyagolható szempont 
elhanyagolt (bef mn in) 
elhanyagolt (mn) 
elhanyagoltság (fn) 
elhanyatlik (ige) 
elhányódik (ige) 
elhappol (ige) 
elharácsol (ige) 
elharangoz 
elharap (ige) 
elharapódzik (elharapózik, ige) 
élharcos (fn) 
elhárít (ige) 
elhárítás (fn) 
elháríthatatlan (mn) 
elhárító 
elhárító szolgálat 
elhárítótiszt 
elhárul (ige) 
elhasad (ige) 
elhasal (ige) 
elhasít (ige) 
elhasonul 
elhasznál (ige) 
elhasználód (ige) 
elhasználódás (fn) 
elhasználódik 
elhat (ige) 
elhatalmasodik (ige) 



elhatárol (ige) 
elhatárolás (fn) 
elhatárolódás (fn) 
elhatárolódik (ige) 
elhatároz (ige) 
elhatározás (fn) 
elhatározó (foly mn in) 
elhatol (ige) 
elhazudik (ige) 
elhegedül (ige) 
elhelyez (ige) 
elhelyezés (fn) 
elhelyezési (mn) 
elhelyezhet (ige) 
elhelyezkedés (fn) 
elhelyezkedési (mn) 
elhelyezkedik (ige) 
elhengerít (ige) 
elherdál (ige) 
elherdálás (fn) 
elhervad (ige) 
elhervaszt (ige) 
elhesseget (ige) 
élhet (ige) 
élhetetlen (fn) 
élhetetlen (mn) 
élhetetlenség (fn) 
élhetőbb 
élhetőbb ország 
elhever (ige) 
elhibáz (ige) 
elhibázik (ige) 
elhibázott (bef mn in) 
elhidegedik (ige) 
elhidegít (ige) 
elhidegül (ige) 
elhihet (ige) 
elhint (ige) 
elhíresül 
elhíresült (mn) 
elhíresztel (ige) 
elhirtelenkedik (ige) 
elhisz (ige) 
elhitet (ige) 
elhív (ige) 
elhivatott 
elhivatottság (fn) 
elhízás (fn) 
elhízik (ige) 
elhízottság (fn) 
elhódít (ige) 
elhomályosít (ige) 
elhomályosodik (ige) 
elhomályosul (ige) 
elhomályosult (bef mn in) 
elhomokosodik 
elhord (ige) 



elhordoz (ige) 
élhosszúság 
elhoz (ige) 
elhull (ige) 
elhullajt 
elhullás (fn) 
elhullat (ige) 
elhullik (ige) 
elhuny (ige) 
elhunyt (bef mn in) 
elhunyt (fn) 
elhunyt (mn) 
elhunyt özvegye 
elhunyta (fn) 
elhunyta után 
elhurcol (ige) 
elhurcolás (fn) 
elhurcolkodik (ige) 
elhusángol 
elhúz (ige) 
elhúzat (ige) 
elhúzódás (fn) 
elhúzódhat (ige) 
elhúzódik (ige) 
elhűl (ige) 
elhülyül (ige) 
éli (mn) 
Éliás 
elibe (hsz) 
eliddogál 
elidegenedés (fn) 
elidegenedik (ige) 
elidegenít (ige) 
elidegenítés (fn) 
elidegenítési (mn) 
elidegeníthetetlen (mn) 
elidegeníthető 
elidegenül (ige) 
elidőzik (ige) 
eligazgat (ige) 
eligazít (ige) 
eligazítás (fn) 
eligazító (fn) 
eligazító (foly mn in) 
eligazodás (fn) 
eligazodik (ige) 
elígér (ige) 
elígérkezik (ige) 
elijed (ige) 
elijeszt (ige) 
elillan (ige) 
elillant 
elimádkozik (ige) 
elimináció (fn) 
eliminál (ige) 
eliminálás (fn) 
elinal (ige) 



elindít (ige) 
elindítás (fn) 
elindíthat (ige) 
elindítja a szoftvert 
elindul (ige) 
elindulás (fn) 
elindulásra képtelen 
elindulhat (ige) 
elintéz (ige) 
elintézés (fn) 
elintézetlen (mn) 
elintézhet (ige) 
elintézni való ügy 
elintéznivaló (fn) 
elintéznivalója akad 
elintéződik 
Eliot 
elír (ige) 
eliramlik (ige) 
eliramodik (ige) 
elírás (fn) 
elirt (ige) 
elismer (ige) 
elismerés (fn) 
elismerés illeti 
elismerésre méltó 
elismerő (foly mn in) 
elismerő nyilatkozat 
elismerő oklevél 
elismerően (hsz) 
elismert (bef mn in) 
elismert (mn) 
elismerten (hsz) 
elismertet (ige) 
elismertetés (fn) 
elismertség (fn) 
elismervény (fn) 
elismétel (ige) 
eliszapolódik 
eliszaposodik (ige) 
eliszik (ige) 
eliszkol (ige) 
eliszogat (ige) 
eliszonyodik (ige) 
elit (fn) 
elit (mn) 
elit csapat 
elitcsapat 
elítél (ige) 
elítélés (fn) 
elítélő (foly mn in) 
elítélt (bef mn in) 
elítélt (fn) 
elitfoci 
elitizmus 
elitképzés 
elitkultúra 



elitvezérelt 
elixír (fn) 
Eliz 
elizél (ige) 
elíziumi mezők 
eljár (ige) 
eljárás (fn) 
eljárási (mn) 
eljárási kódex 
eljárási törvény 
eljárásjog (fn, eljárás|jog) 
eljárásjogi (mn) 
eljárásmód (fn, eljárás|mód) 
eljárást kezdeményez 
eljárhat (ige) 
eljátszhat (ige) 
eljátszik (ige) 
eljegesedik (ige) 
eljegyez (ige) 
eljegyzés (fn) 
éljen (fn) 
éljen (msz) 
éljenez (ige) 
éljenkiáltás (éljen|kiáltás) 
éljent kiált 
éljenzés (fn) 
eljöhet (ige) 
eljön (ige) 
eljöve 
eljövendő (foly mn in) 
eljövendő (mn) 
eljövetel (fn) 
eljut (ige) 
eljuthat (ige) 
eljuttat (ige) 
eljuttatás (fn) 
elkábít (ige) 
elkábul (ige) 
elkacag (ige) 
el-Káhira (tnév) 
elkalandozik (ige) 
elkalapál (ige) 
elkalauzol (ige) 
elkallódik (ige) 
elkampóz 
elkanalaz (ige) 
elkanászodik (ige) 
elkanászosodik (ige) 
elkanyarít (ige) 
elkanyarodik (ige) 
elkap (ige) 
elkapál 
elkapar (ige) 
elkaparint (ige) 
elkapat (ige) 
elkapatott (bef mn in) 
elkapkod (ige) 



elkápráztat (ige) 
elkárhozik (ige) 
elkárhozott 
elkarikázik (ige) 
elkáromkodik (ige) 
elkáromkodja magát 
elkarsztosodik 
elkártyáz 
elkásásodik 
elkaszál (ige) 
elkattint (ige) 
elkedvetlenedik (ige) 
elkedvetlenít (ige) 
elkékül (ige) 
elkel (ige) 
elkelne egy kis pénz 
elken (ige) 
elkendőz (ige) 
elkenés 
elkenődik 
elkényelmesedik (ige) 
elkényesedik 
elkényeztet (ige) 
elkényeztetettség (fn) 
elképed (ige) 
elképeszt (ige) 
elképesztő (foly mn in) 
elképesztő (mn) 
elképesztő tempó 
elképesztően (hsz) 
elképesztően nagy 
elképzel (ige) 
elképzelés (fn) 
elképzelhet (ige) 
elképzelhetetlen (mn) 
elképzelhetetlenül (hsz) 
elképzelhető (foly mn in) 
elkér (ige) 
elkérdez (ige) 
elkéredzkedik (ige) 
elkerekedik 
elkeresztel (ige) 
elkérgesedik 
elkerget (ige) 
elkerít (ige) 
elkerül (ige) 
elkerülés (fn) 
elkerülhet (ige) 
elkerülhetetlen (mn) 
elkerülhetetlenség (fn) 
elkerülhetetlenül (hsz) 
elkeseredés (fn) 
elkeseredett (bef mn in) 
elkeseredett (mn) 
elkeseredetten (hsz) 
elkeseredettség (fn) 
elkeseredik (ige) 



elkeserít (ige) 
elkeserítő (foly mn in) 
elkésik (ige) 
elkeskenyedik (ige) 
elkészít (ige) 
elkészítés (fn) 
elkészítési (mn) 
elkészíthet (ige) 
elkészíttet (ige) 
elkészíttetés (fn) 
elkészül (ige) 
elkészülhet (ige) 
elkészülte 
elkever (ige) 
elkeveredik (ige) 
elkezd (ige) 
elkezdés (fn) 
elkezdhet (ige) 
elkezdi mondani 
elkezdődhet (ige) 
elkezdődik (ige) 
elkezel (ige) 
elkiabál (ige) 
elkiált (ige) 
elkínlódik (ige) 
elkínoz (ige) 
elkínzott (bef mn in) 
elkínzott (mn) 
elkísér (ige) 
elkíván (ige) 
elkívánkozik (ige) 
elkóborog 
elkóborol (ige) 
elkoboz (ige) 
elkoboztat (ige) 
elkobzás (fn) 
elkobzó rendelet 
elkódorog (ige) 
elkoldul (ige) 
elkomolyodik (ige) 
elkomorodik (ige) 
elkomorul (ige) 
elkonfiskált magánnyugdíjvagyon 
elkonspirál (ige) 
elkopik (ige) 
elkoptat (ige) 
elkorcsosodik (ige) 
elkorcsosul (ige) 
elkorhad (ige) 
elkorhaszt 
elkormányoz (ige) 
elkotlik 
elkotródik (ige) 
elkótyavetyél (ige) 
elkotyog (ige) 
elkottyant (ige) 
elködösít (ige) 



elkölt (ige) 
elköltés (fn) 
elköltözés (fn) 
elköltözik (ige) 
elköltözködik (ige) 
elkönyvel (ige) 
elköp (ige) 
elköszön (ige) 
elköt (ige) 
elkötelez (ige) 
elkötelezetlen (mn) 
elkötelezett (bef mn in) 
elkötelezett ember 
elkötelezettség (fn) 
elkötelezettségű (mn) 
elkötelezi magát 
elkövet (ige) 
elkövetés (fn) 
elkövetési (mn) 
elkövethet (ige) 
elkövetkezendő (beálló mn in) 
elkövetkezik (ige) 
elkövetkező (foly mn in) 
elkövetkező (mn) 
elkövetői (mn) 
elközönyösítő 
elkunyerál (ige) 
elkurjant (ige) 
elkurvul 
elkutyul (ige) 
elküld (ige) 
elküldés (fn) 
elküldhet (ige) 
elkülönít (ige) 
elkülönítés (fn) 
elkülönítetten (hsz) 
elkülönítő (foly mn in) 
elkülönül (ige) 
elkülönülés (fn) 
ell 
Ella (tnév) 
ellábal 
ellaburgonya (fn, ella|burgonya) 
ellágyít (ige) 
ellágyul (ige) 
Ellák 
ellakik (ige) 
ellakrumpli (fn, ella|krumpli) 
ellángol 
ellankad (ige) 
ellankaszt (ige) 
ellanyhul (ige) 
ellaposodik (ige) 
ellát (ige) 
ellátás (fn) 
ellátási (mn) 
ellátási lánc 



ellátatlan (mn) 
elláthat (ige) 
ellátmány (fn) 
ellátó 
ellátogat (ige) 
ellátórendszer (fn) 
ellátott (mn) 
ellátottság (fn) 
ellátszik (ige) 
ellazít (ige) 
ellazul (ige) 
ellazsál (ige) 
ellazsnakol 
ellazsukál 
ellebben (ige) 
ellebbent 
ellebeg (ige) 
ellebzsel 
ellehet (ige) 
ellehet pénz nélkül 
ellehetetlenít (ige) 
ellehetetlenítés (fn) 
ellehetetlenül (hsz) 
ellehetetlenül (ige) 
ellehetetlenülés (fn) 
ellejt (ige) 
ellen (nu) 
ellen- (ik) 
ellenagitáció (fn, ellen|agitáció) 
ellenajánlat (fn, ellen|ajánlat) 
ellenakció (fn, ellen|akció) 
ellenáll (fn, ellen|áll) 
ellenáll (ige, ellen|áll) 
ellenállás (fn, ellen|állás) 
ellenálláshuzal 
ellenállási (mn) 
ellenállási mozgalom 
ellenállásmérő (fn, ellenállás|mérő) 
ellenállásmérő műszer 
ellenállásszekrény (ellenállás|szekrény) 
ellenállhatatlan (mn) 
ellenállhatatlanul (hsz) 
ellenálló (fn, ellen|álló) 
ellenálló (foly mn in, ellen|álló) 
ellenálló (mn, ellen|álló) 
ellenálló képesség 
ellenállóképes (fn) 
ellenállóképes (mn) 
ellenanya (fn, ellen|anya) 
ellenanyag (fn, ellen|anyag) 
ellenanyagszint 
ellenanyag-termelés 
ellenáram (fn, ellen|áram) 
ellenáramlat (fn, ellen|áramlat) 
ellenben (ksz) 
ellenbizonyítás (fn, ellen|bizonyítás) 
ellenbizonyíték (fn, ellen|bizonyíték) 



ellencsapás (fn, ellen|csapás) 
ellencsapás (mn, ellen|csapás) 
ellencsászár (fn, ellen|császár) 
ellencsel (fn, ellen|csel) 
ellendarab (fn, ellen|darab) 
ellendrukker (fn, ellen|drukker) 
ellene (hsz) 
ellene fordul 
ellene mond 
ellene szavaz 
ellene szegül a parancsnak 
ellene van 
ellenébe (hsz) 
ellenében (hsz) 
ellenér (fn) 
ellenérdekelt (bef mn in, ellen|érdekelt) 
ellenérdekelt (fn, ellen|érdekelt) 
ellenérdekeltség (fn, ellen|érdekeltség) 
ellenérdekű (mn) 
ellenére (nu) 
ellenerő (fn, ellen|erő) 
ellenérték (fn, ellen|érték) 
ellenérv (fn, ellen|érv) 
ellenérzés (fn, ellen|érzés) 
ellenes (mn) 
ellenesetben (hsz) 
ellenesség (fn) 
ellenez (ige) 
ellenfél (fn, ellen|fél) 
ellenfele (hsz) 
ellenfény (fn, ellen|fény) 
ellenforradalmár (fn, ellen|forradalmár) 
ellenforradalmi (mn) 
ellenforradalom (fn, ellen|forradalom) 
ellengőz (fn, ellen|gőz) 
ellenhad (fn, ellen|had) 
ellenhatás (fn, ellen|hatás) 
ellenhipotézis 
elleni (mn) 
ellenindítvány (fn, ellen|indítvány) 
ellenintézkedés (fn, ellen|intézkedés) 
ellenirány (fn, ellen|irány) 
ellenirányban 
ellenirányú 
ellenirat (fn, ellen|irat) 
ellenjavall (ige) 
ellenjavallat (fn, ellen|javallat) 
ellenjavaslat (fn, ellen|javaslat) 
ellenjegyez (ige) 
ellenjegyezte 
ellenjegyzés (fn, ellen|jegyzés) 
ellenjelölt (bef mn in, ellen|jelölt) 
ellenjelölt (fn, ellen|jelölt) 
ellenkedik (ige) 
ellenkereset (fn, ellen|kereset) 
ellenkezés (fn) 
ellenkezik (ige) 



ellenkező (fn) 
ellenkező (foly mn in) 
ellenkező (mn) 
ellenkező előjelű 
ellenkező hatás 
ellenkező irány 
ellenkező irányú 
ellenkeztek 
ellenkezzenek 
ellenkirály (fn, ellen|király) 
ellenkormány (fn, ellen|kormány) 
ellenkultúra (fn, ellen|kultúra) 
ellenlábas (fn) 
ellenlábas (mn) 
ellenlépés (fn, ellen|lépés) 
ellenlökés (fn, ellen|lökés) 
ellenméreg (fn, ellen|méreg) 
ellenmond 
ellenoldal (fn, ellen|oldal) 
ellenőr (fn, ellen|őr) 
ellenőriz (ige) 
ellenőrizetlen (mn) 
ellenőrizetlenül (hsz) 
ellenőrizhet (ige) 
ellenőrizhetetlen (mn) 
ellenőrizhetőség (fn) 
ellenőriztet (ige) 
ellenőrködik 
ellenőrzés (fn, ellen|őrzés) 
ellenőrzési (mn) 
ellenőrzési rendszer 
ellenőrzésük alá von 
ellenőrző (fn, ellen|őrző) 
ellenőrző (foly mn in, ellen|őrző) 
ellenőrző (mn, ellen|őrző) 
ellenőrző bizottság 
ellenőrző jel 
ellenőrző készülék 
ellenőrző kód 
ellenőrző könyv 
ellenőrző körút 
ellenőrző lap 
ellenőrző látogatás 
ellenőrző pont 
ellenőrző szakértői vizsgálat 
ellenőrző szám 
ellenőrző szelvény 
ellenőrző szerv 
ellenőrző szervek 
ellenőrző út 
ellenőrzött ismeret 
ellenpápa (fn, ellen|pápa) 
ellenpár (fn) 
ellenpárt (fn, ellen|párt) 
ellenpélda (fn, ellen|példa) 
ellenpólus (fn, ellen|pólus) 
ellenpont (fn, ellen|pont) 



ellenpontoz (ige) 
ellenpontozás 
ellenponttan 
ellenpróba (fn, ellen|próba) 
ellenpropaganda (fn, ellen|propaganda) 
ellenpuccs (fn, ellen|puccs) 
ellenrakéta (fn, ellen|rakéta) 
ellenreformáció (fn, ellen|reformáció) 
ellenrendszabály (fn, ellen|rend|szabály) 
ellenség (fn) 
ellenséges (mn) 
ellenséges indulat 
ellenséges magatartás 
ellenséges propaganda 
ellenséges viszony 
ellenségesen (hsz) 
ellenségeskedés (fn) 
ellenségeskedik (ige) 
ellenségkép (fn, ellenség|kép) 
ellensúly (fn, ellen|súly) 
ellensúlyoz (ige) 
ellensúlyozás (fn) 
ellensúlyozhat (ige) 
ellenszámla (fn, ellen|számla) 
ellenszavazat (fn, ellen|szavazat) 
ellenszegül (ige) 
ellenszél (fn, ellen|szél) 
ellenszenv (fn) 
ellenszenves (mn) 
ellenszenvet érez 
ellenszer (fn, ellen|szer) 
ellenszérum 
ellenszolgáltatás (fn, ellen|szolgáltatás) 
ellenszolgáltatás nélkül 
ellentábor (fn, ellen|tábor) 
ellentáll (ige) 
ellentámadás (fn, ellen|támadás) 
ellentámadásba lendül 
ellentengernagy (fn, ellen|tengernagy) 
ellentestek 
ellentét (fn) 
ellentétben áll 
ellentétel (fn, ellen|tétel) 
ellentételez (ige) 
ellentételezés (fn) 
ellentétes (mn) 
ellentétes előjelű 
ellentétes irány 
ellentétes jelentés 
ellentétes mellérendelés 
ellentétesen (hsz) 
ellentétező szerkesztés 
ellentétpár (fn) 
ellentett (bef mn in) 
ellentett (mn) 
ellentmond (ige, ellent|mond) 
ellentmondás (fn) 



ellentmondásmentes 
ellentmondás-mentesség 
ellentmondásos (mn) 
ellentmondásosan (hsz) 
ellentmondásosság (fn) 
ellentmondást nem tűrő 
ellentmondást nem tűrő hang 
ellentüntetés (fn, ellen|tüntetés) 
ellenutópia (fn, ellen|utópia) 
ellenvád (fn, ellen|vád) 
ellenvélemény (fn, ellen|vélemény) 
ellenversszak (fn, ellen|vers|szak) 
ellenvet (ige) 
ellenvetés (fn, ellen|vetés) 
ellenvonat (fn, ellen|vonat) 
ellenzék (fn) 
ellenzéki (mn) 
ellenzéki együttműködés 
ellenzéki jelölt 
ellenzéki képviselő 
Ellenzéki Kerekasztal (tnév) 
ellenzéki párt 
ellenzéki retorika 
ellenzéki szellemű 
ellenzéki szimpatizáns 
ellenzékieskedik 
ellenzékiség (fn) 
ellenzés (fn) 
ellenző (fn) 
ellenző (foly mn in) 
ellenző (mn) 
ellenzős 
ellenzős sapka 
ellennyilatkozat (fn, ellen|nyilatkozat) 
ellennyomású 
ellennyugta (fn, ellen|nyugta) 
ellep (ige) 
ellép (ige) 
elleplez (ige) 
elles (ige) 
ellesz (ige) 
ellesz anélkül is 
ellesz nélküle 
ellet (ige) 
elletőistálló (fn, ellető|istálló) 
elletőkert 
ellik (ige) 
ellipszilon 
ellipszis (fn) 
ellipszis alakú 
ellipszis alakú pálya 
ellipsziskörző (ellipszis|körző) 
ellipszispálya (fn, ellipszis|pálya) 
ellipszoid (fn) 
ellipszoid (mn) 
elliptikus (mn) 
elliptikus görbe 



elliptikus szerkesztésmód 
ellobban (ige) 
ellóg (ige) 
ellomhul 
ellop (ige) 
ellopás (fn) 
éllovas (fn, él|lovas) 
ellő (foly mn in) 
ellő (ige) 
ellök (ige) 
ellős (mn) 
ellövöldöz (ige) 
ellustít (ige) 
ellustul (ige) 
elmacskásodik 
elmagányosodás (fn) 
elmagányosodik 
elmagyaráz (ige) 
elmagyarosít (ige) 
elmagyarosodik (ige) 
elmakacsol 
elmállaszt (ige) 
elmállik (ige) 
el-Manáma (tnév) 
elmar (ige) 
elmarad (ige) 
elmaradás (fn) 
elmaradhat (ige) 
elmaradhatatlan (mn) 
elmaradott (mn) 
elmaradottság (fn) 
elmaradozik (ige) 
elmaradt (bef mn in) 
elmaradt (mn) 
elmarasztal (ige) 
elmarasztalás (fn) 
elmarasztaló ítélet 
elmázol (ige) 
elmázolódik 
elme (fn) 
elme- és idegorvos 
elmeállapot (fn, elme|állapot) 
elmebaj (fn, elme|baj) 
elmebajos (fn) 
elmebajos (mn) 
elmebeli (mn) 
elmebeli állapot 
elmebeteg (fn, elme|beteg) 
elmebeteg (mn, elme|beteg) 
elmebetegség (fn, elme|betegség) 
elmeél (fn) 
elmefogyatékos (mn) 
elmefuttatás (fn, elme|futtatás) 
elmegy (ige) 
elmegyengeség (elmegyöngeség, fn, elme|gyengeség) 
elmegyógyász (fn, elme|gyógyász) 
elmegyógyászat (fn, elme|gyógyászat) 



elmegyógyintézet (fn, elme|gyógy|intézet) 
elmegyöngeség 
elmeháborodott (bef mn in) 
elmeháborodott (fn) 
elmehet (ige) 
elméjű (mn) 
elmekórtan (fn, elme|kór|tan) 
elméláz (ige) 
elmélázik (ige) 
elmélet (fn) 
elméletalkotás (fn, elmélet|alkotás) 
elméleti (mn) 
elméleti fizika 
elméleti háttér 
elméleti igényű 
elméleti nyelvészet 
elméleti-gyakorlati 
elméletileg (hsz) 
elméletíró 
elmélettörténet 
elmélkedés (fn) 
elmélkedik (ige) 
elmellőz (ige) 
elmélyed (ige) 
elmélyít (ige) 
elmélyítés (fn) 
elmélyül (ige) 
elmélyülés (fn) 
elmélyült (bef mn in) 
elmélyült elemzés 
elmélyülten (hsz) 
elmemozdító (mn) 
elmemű (fn, elme|mű) 
elmeműködés 
elménckedik (ige) 
elmenekít (ige) 
elmenekül (ige) 
elmenet (fn) 
elmenet (hsz) 
elmenetel (fn) 
elmenetel (ige) 
elmenő (fn) 
elmenő (foly mn in) 
elmenő (mn) 
elmenőben van 
elmenőfélben levő 
elmenőfélben van 
elment (ige) 
élmény (fn) 
élményanyag (fn, élmény|anyag) 
élménybeszámoló (fn, élmény|beszámoló) 
élménybeszámoló (foly mn in, élmény|beszámoló) 
élménybeszámoló (mn, élmény|beszámoló) 
élményelem 
élményfürdő 
élményindexpont 
élményszámba megy 



élményszerű 
élményszerűség (fn, élmény|szerűség) 
élményturizmus 
élményvilág (fn, élmény|világ) 
elmeorvos (fn, elme|orvos) 
elmeorvos (mn, elme|orvos) 
elmeorvosképzés (elme|orvos|képzés) 
elmeosztály (fn, elme|osztály) 
elmér (ige) 
elmereng (ige) 
elmerevedik (ige) 
elmérgesedés (fn) 
elmérgesedik (ige) 
elmérgesít (ige) 
elmerül (ige) 
elmés (mn) 
elmés mondás 
elmesél (ige) 
elméskedik (ige) 
elmésség (fn) 
elmeszakértő (fn, elme|szakértő) 
elmeszakértői működés 
elmeszakértői vizsgálat 
elmeszesedés (fn) 
elmeszesedik (ige) 
elmeszülemény (fn, elme|szülemény) 
elmetorna (fn, elme|torna) 
elmetsz (ige) 
élmetszés 
elmezavar (fn, elme|zavar) 
élmezőny (fn) 
elmismásol (ige) 
elmond (ige) 
elmondás (fn) 
elmondhat (ige) 
elmondhatatlan (mn) 
elmondható (foly mn in) 
elmorzsál 
elmorzsol (ige) 
elmos (ige) 
elmosódik (ige) 
elmosódott színű 
elmosódottság (fn) 
elmosogat (ige) 
elmosolyodik (ige) 
elmozdít (ige) 
elmozdítás (fn) 
elmozdíttat (ige) 
elmozdul (ige) 
elmozdulás (fn) 
elmúl (ige) 
elmúlás (fn) 
elmulaszt (ige) 
elmulasztás (fn) 
elmulat (ige) 
elmúlik (ige) 
elmúlt (bef mn in) 



elmúlt (fn) 
elmúlt (mn) 
elmúlt esztendő 
elmúlt évtized 
elmúlt húsz év 
elmúlta (fn) 
elmunkál (ige) 
élmunkás (fn) 
Elmű (tnév) 
ELMŰ-ÉMÁSZ 
elnadrágol 
elnagyol (ige) 
elnapol (ige) 
elnapolás (fn) 
elnáspángol (ige) 
elnegyedel 
elnehezedik (ige) 
elnehezül (ige) 
élnek-e 
elnémetesedik (ige) 
elnémetesít (ige) 
elnémít (ige) 
elnemkötelezettség (fn) 
elnémul (ige) 
elnemzetietlenít (ige) 
elnéptelenedés 
elnéptelenedik (ige) 
elnéptelenedő falvak 
elnéptelenít (ige) 
elnevel (ige) 
elnevet (ige) 
elneveti magát 
elnevez (ige) 
elnevezés (fn) 
elnevezésű (mn) 
elnéz (ige) 
elnézeget (ige) 
elnézés (fn) 
elnézéskérés 
elnézést kér 
elnéző (fn) 
elnéző (foly mn in) 
elnéző (mn) 
elnézően (hsz) 
élni akar 
élni akarás 
élni akaró 
élni tud 
élni tudás 
elnőiesedik (ige) 
elnök (fn) 
elnök asszony 
elnök úr 
elnökasszony (fn, elnök|asszony) 
elnökév (fn, elnök|év) 
elnökhelyettes (fn, elnök|helyettes) 
elnökhelyettesi (mn) 



elnöki (mn) 
elnöki köztársaság 
elnöki poszt 
Elnöki Tanács (tnév) 
elnöki tanácsadó 
elnöki tiszt 
elnöki tisztség 
elnökideál 
elnök-igazgató 
elnökjelölt (bef mn in, elnök|jelölt) 
elnökjelölt (fn, elnök|jelölt) 
elnökjelöltség (fn, elnök|jelöltség) 
elnöklés (fn) 
elnöklet (fn) 
elnöklő (fn) 
elnöknő (fn, elnök|nő) 
elnököl (ige) 
elnökösködik (ige) 
elnökség (fn) 
elnökségi (mn) 
elnökségi tag 
elnökségi ülés 
elnök-tulajdonos 
elnökválasztás (fn, elnök|választás) 
elnökválasztási (mn) 
elnökváltás 
elnök-vezérigazgató (elnök|-vezér|igazgató) 
elnyargal (ige) 
elnyel (ige) 
elnyeletőedény 
elnyeletőképesség 
elnyelődés 
elnyelődik 
elnyelt gáz 
elnyer (ige) 
elnyerés (fn) 
elnyerhet (ige) 
elnyílik (ige) 
elnyom (ige) 
elnyomás (fn) 
elnyomatás (fn) 
elnyomó (fn) 
elnyomó (foly mn in) 
elnyomó légkör 
elnyomorít (ige) 
elnyomorodás (fn) 
elnyomorodik (ige) 
elnyomorog 
elnyomott (bef mn in) 
elnyomott (mn) 
elnyomottság (fn) 
elnyög 
elnyugszik (ige) 
elnyújt (ige) 
elnyújtózik (ige) 
elnyújtózkodik (ige) 
elnyúlik (ige) 



elnyúlt ruhájú 
elnyúz 
elnyű (ige) 
elnyűhetetlen (mn) 
elnyűtt (bef mn in) 
elnyűtt (mn) 
elnyűtt ruha 
elodáz (ige) 
elodázás (fn) 
elodázhatatlan (mn) 
elokvencia (fn) 
elold (ige) 
eloldalog (ige) 
eloldódzik (eloldózik, ige) 
eloldoz (ige) 
elolt (ige) 
elolvad (ige) 
elolvas (ige) 
elolvasás (fn) 
elolvashat (ige) 
elolvaszt (ige) 
elomlik (ige) 
elordít (ige) 
eloroszosít (ige) 
eloroszosodik (ige) 
eloroz (ige) 
eloson (ige) 
eloszlás (fn) 
eloszlásfüggvény (fn, eloszlás|függvény) 
eloszlásgörbe (fn, eloszlás|görbe) 
eloszlat (ige) 
eloszlatás (fn) 
eloszlik (ige) 
eloszt (ige) 
elosztás (fn) 
elosztási (mn) 
elosztó (fn) 
elosztó (foly mn in) 
elosztó központ 
elosztó rendszer 
elosztó szervek 
elosztócsap (elosztó|csap) 
elosztóhálózati cég 
elosztóhely (fn, elosztó|hely) 
eloxál (ige) 
eloxálás 
eloxált (bef mn in) 
elő (ik) 
élő (fn) 
élő (foly mn in) 
elő- (ik) 
Elő- 
élő adás 
élő állat 
élő anyag 
élő elektronika 
elő- és utótag 



élő hagyomány 
élő koncertfelvétel 
élő környezet 
élő kövület 
élő közvetítés 
élő legenda 
élő marha 
élő nyelv 
élő sertés 
élő sövény 
élő szervezet 
élő virág 
élő zene 
előad (ige) 
előadás (fn, elő|adás) 
előadási utasítás 
előadásmód (fn, előadás|mód) 
előadás-sorozat (előadás|-sorozat) 
előadó (fn) 
előadó (foly mn in) 
előadó körút 
előadó professzor 
előadó-apparátus 
előadódik (ige) 
előadógárda (fn, előadó|gárda) 
előadói (mn) 
előadói jegyzet 
előadói körút 
előadói stílus 
előadói-szónoki képesség 
előadóképző tanfolyam 
előadóművész (fn, előadó|művész) 
előadó-művészet (előadó|-művészet) 
előadóstílus (fn, előadó|stílus) 
előadótanár (fn, előadó|tanár) 
előadóterem (fn, előadó|terem) 
előadóterem-ablak (előadó|terem|-ablak) 
előadóterem-ajtó (előadó|terem|-ajtó) 
előagy (fn) 
előalapozó 
előáll (ige) 
előáll a farbával 
élőállat (fn, élő|állat) 
élőállat-boncolás (élő|állat|-boncolás) 
élőállat-export 
élőállat-felvásárlás (élő|állat|-felvásárlás) 
élőállat-kereskedő 
élőállat-szállítás 
élőállat-szállító kocsi 
előállhat (ige) 
előállít (ige) 
előállítás (fn) 
előállítási (mn) 
előállítási költség 
előállíthatóság 
előállították 
előás (ige) 



előáztatás 
Elő-Ázsia 
előbástya (fn, elő|bástya) 
előbb (hsz) 
előbb említett 
előbb tudja 
előbb vagy utóbb 
előbbi (mn) 
előbbi eset 
előbbre (hsz) 
előbbre fárad 
előbbre lép 
előbbre lépés 
előbbre megy 
előbbre tör 
előbbre való 
előbb-utóbb 
előbbvaló (fn) 
előbbvaló (mn) 
előbél 
előbeszéd (fn, élő|beszéd) 
élőbeszéd (fn, élő|beszéd) 
előbőr (fn) 
előbújik (ige) 
előbukkan (ige) 
előbukkanó 
előcsahos (fn) 
előcsalogat 
előcsarnok (fn, elő|csarnok) 
előcsatározás (fn) 
előcsatlakozási (mn) 
előcsengetős 
előcsíráztatás (fn) 
előcsiszolás (elő|csiszolás) 
előd (fn) 
Előd (tnév) 
elődje 
elődomborodik 
elődöntő (fn, elő|döntő) 
elődöntő (foly mn in, elő|döntő) 
elődöntős (mn) 
előélet (fn, elő|élet) 
előéletű (mn) 
előember (fn) 
előénekel (ige) 
előénekes (fn) 
előérzet (fn) 
előeste (fn) 
előestéje 
előétel (fn, elő|étel) 
élőfej (fn, élő|fej) 
előfeldolgozó (fn) 
előfeltétel (fn) 
előfeltételez 
előfeltételezés 
előfeltevés (fn) 
előfelvétel 



előfelvételi (fn) 
előfelvételi (mn) 
előfelvételis 
előfeszít 
előfeszítés 
előfeszített beton 
előfinanszírozás (fn) 
előfizet (ige) 
előfizetés (fn) 
előfizetéses ebéd 
előfizetés-gyűjtés (előfizetés|-gyűjtés) 
előfizetési (mn) 
előfizetési akció 
előfizetési díj 
előfizető (fn) 
előfizető (foly mn in) 
előfizető-gyűjtés (előfizető|-gyűjtés) 
előfizetői (mn) 
előfogat (fn) 
előfonás 
előfonat 
előfordul (ige) 
előfordulás (fn) 
előfordulási (mn) 
előfordulási gyakoriság 
előfordulhat (ige) 
előforduló 
előfőzött 
előfőzött rizs 
előfőzött zöldborsó 
előfúrás 
előfutam (fn) 
előfutár (fn) 
előfüggöny (fn) 
előfürdő 
előgerinchúros (fn) 
előgerinchúros (mn) 
előgyakorlat (fn) 
előgyártás 
előgyújtás (fn) 
előgyújtás-beállítás 
előgyújtás-szabályozó 
előhad (fn) 
előhalászik (ige) 
élőhal-kereskedő 
élőhalott (fn, élő|halott) 
előhang (fn) 
előhangzó 
előharcos (fn) 
előhasi (mn) 
előhasi üsző 
előhegy (fn) 
élőhely (fn, élő|hely) 
előhírnök (fn) 
előhív (ige) 
előhívás (fn) 
előhívó (fn) 



előhívó (foly mn in) 
előhívóoldat (fn, előhívó|oldat) 
előhívótank (fn, előhívó|tank) 
előhoz (ige) 
előhozakodik (ige) 
előhúz (ige) 
előidejű (fn, elő|idejű) 
előidejűség (fn) 
előidény (fn) 
előidéz (ige) 
előidézés (fn) 
előidézhet (ige) 
előidéző (fn) 
előimádkozó (fn) 
előimádkozó (foly mn in) 
Elő-India (Elő|-India) 
elő-indiai 
előír (ige) 
előirányoz (ige) 
előirányzat (fn) 
előírás (fn) 
előírás szerinti 
előírásos (mn) 
előírhat (ige) 
előírt (bef mn in) 
előírt határidő 
előiskola (fn) 
előismeret (fn) 
előítélet (fn, elő|ítélet) 
előítéletes (mn) 
előítéletesség (fn) 
előítélet-mentes (mn, előítélet|-mentes) 
előjáték (fn, elő|játék) 
előjegyez (ige) 
előjegyzés (fn) 
előjegyzési naptár 
előjegyzési zsebnaptár 
előjel (fn, elő|jel) 
előjeles szám 
előjelfüggvény 
előjelhiba (előjel|hiba) 
előjelű (mn) 
előjelző 
előjelző tábla 
előjog (fn) 
előjön (ige) 
előkalkuláció (fn) 
előkap (ige) 
előkapar (ige) 
előke (fn) 
előkelő (fn) 
előkelő (foly mn in) 
előkelő (mn) 
előkelő hely 
előkelő származású 
előkelőség (fn) 
előkelősködik (ige) 



előkép (fn, élő|kép) 
élőkép (fn, élő|kép) 
előképzés (fn) 
előképzettség (fn) 
előképző (fn) 
előképző (foly mn in) 
előkeres (ige) 
előkerít (ige) 
előkert (fn) 
előkerül (ige) 
előkészít (ige) 
előkészítés (fn) 
előkészítési (mn) 
előkészítetlen (mn) 
előkészítő (fn) 
előkészítő bizottság 
előkészítő munka 
előkészítő szakasz 
előkészítő tanfolyam 
előkészül (ige) 
előkészület (fn) 
előkészületi (mn) 
előkevert 
előkezel (ige) 
előkezelés 
előkiált 
előkikötő (fn) 
előkotor (ige) 
elöl (elül, ige) 
elől (hsz) 
elől (nu) 
elöl áll 
elöl álló 
elöl haladó 
elöl jár a munkában (fn) 
elöl képzett 
elöl levő 
elöl megy 
elöl ül 
élőlánc (fn, élő|lánc) 
előlap (fn) 
előlapi kamera 
előle (hsz) 
előleg (fn) 
előleges (mn) 
előlegez (ige) 
előlegfizetés (fn, előleg|fizetés) 
előlegigénylés 
előleg-visszafizetés 
élőlény (fn, élő|lény) 
élőlénycsoport 
előlép (ige) 
előléptet (ige, elő|léptet) 
előléptetés (fn) 
elöl-hátul 
elöljáró (fn, elöl|járó) 
elöljáró beszéd 



elöljáróban 
elöljárói (mn) 
elöljáróság (fn) 
elöljárószó 
elölnézet (fn) 
elölnézetben 
elölről (hsz) 
elölről kezdve 
elölről nézve 
elöltöltő (fn) 
elöltöltő (mn) 
elöltöltő fegyver 
elöltöltős 
elöltöltős ágyú 
elöltöltős mosógép 
elölülő (mn) 
előmagyar kor 
élőmarha-felhozatal 
előmelegedés 
előmelegít (ige) 
előmelegítés 
előmelegített sütő 
előmenetel (fn) 
előmenetel (ige) 
előmeneteli (mn) 
előmérkőzés (fn) 
elömlik (ige) 
előmosás 
előmozdít (ige) 
előmozdítás (fn) 
élőmunka (fn, élő|munka) 
előmunkálat (fn) 
élőmunka-ráfordítás 
előmunkás (fn) 
előnév (fn) 
előnézet 
elönt (ige) 
elöntés (fn) 
előny (fn) 
előnybe kerül 
előnyben részesít 
élőnyelv (fn, élő|nyelv) 
előnyhöz jut 
előnnyel jár 
előnyomás 
előnyomul (ige) 
előnyomulás (fn) 
előnyökkel jár 
előnyös (mn) 
előnyösen (hsz) 
előnyre tesz szert 
előnyszabály (fn, előny|szabály) 
előnyszerzés (fn, előny|szerzés) 
előnytelen (mn) 
előnyugdíj (fn) 
előnyverseny (előny|verseny) 
előolimpia (fn) 



előolvas (ige) 
előőrs (fn) 
előparancsol (ige) 
előpattan (ige) 
előrag (fn) 
Elő-Rajna 
előrajzik 
előrajzol (ige) 
előráncigál (ige) 
előrángat (ige, elő|rángat) 
előránt (ige) 
előre (hsz) 
előre (ik) 
előre csomagol 
előre elkészített 
előre figyelmeztet 
előre fizető vendég 
előre gondoskodik 
előre gyárt 
előre gyártott 
előre gyártott alkatrészek 
előre gyártott elemek 
előre jelez 
előre jelzett 
előre kiszámít 
előre köszön 
előre lát 
előre látható 
előre megadott 
előre megfontolt szándék 
előre megfontolt szándékkal 
előre nem látható 
előre nem látott 
előre szól 
előre tájékozódik 
előre tudtam 
előrébb (hsz) 
előrebocsát (ige, előre|bocsát) 
előrecsomagolás 
előrecsomagolt felvágott 
előrecsuklik (ige) 
előredől 
előreesik 
előrefelé (hsz) 
előrefut (ige) 
elöregedés (fn) 
elöregedik (elöregszik, ige) 
előregördül 
elöregszik (elöregedik) 
előregyártás (fn) 
előrehajlik (ige) 
előrehajol (ige) 
előrehalad (ige) 
előrehaladás (fn) 
előrehaladott (mn) 
előrehaladtával 
előreható hasonulás 



előre-hátra 
előre-hátra pillant 
előre-hátra rángat 
előrehoz (ige) 
előrehozatal 
előrehozott választás 
előreigazít (ige, előre|igazít) 
előrejelzés (fn) 
előrejön (ige) 
előrejut (ige, előre|jut) 
előrejutás (fn) 
előrekeltez 
előrekeltezés 
előreküld (ige) 
előrelátás (fn) 
előreláthatóan (hsz) 
előreláthatólag (hsz) 
előrelátó (foly mn in, előre|látó) 
előrelátó (mn, előre|látó) 
előrelátó terv 
előrelátó tervezés 
előrelendít (ige) 
előrelép (ige) 
előrelépés (fn) 
előremegy (ige) 
előremenet (fn) 
előremenetel (ige) 
előremetszés 
előremutató (foly mn in) 
előremutató kezdeményezés 
előrendel 
előrendelés (fn, elő|rendelés) 
előrenéz (ige) 
előrenyomul (ige, előre|nyomul) 
előrenyomulás (fn) 
előrenyomuló csapatok 
előrenyújt (ige) 
előrenyúló (foly mn in) 
előresiet (ige) 
előrész (fn) 
előreszalad (ige) 
előreszegez (ige) 
előreszól (ige) 
előretart (ige) 
előretartás (fn) 
előretekint 
előretol (ige) 
előretolt állás 
előretör (ige, előre|tör) 
előretörés (fn, előre|törés) 
előretörik (ige) 
előreugrik (ige) 
előreutalás 
előrevet (ige) 
előreveti árnyékát 
előrevetít (ige) 
előrevetődik 



előrevisz (ige) 
előrohan (ige) 
előront (ige) 
előrukkol (ige) 
élősarok (fn, élő|sarok) 
élősdi (mn) 
élősdilét 
elősegít (ige) 
elősegítés (fn) 
elősegíthet (ige) 
előselejtező 
élősertés-behozatal 
élősertés-import 
élősködik (ige) 
élősködő (fn) 
élősködő (foly mn in) 
élősködő magatartásforma 
elősorol (ige) 
élősúly (fn, élő|súly) 
előszámlál 
előszed (ige) 
előszél (fn) 
előszeretet (fn) 
előszeretettel 
előszerkesztés (fn) 
előszerződés (fn) 
előszezon (fn) 
előszó (fn, elő|szó) 
élőszó (fn, elő|szó) 
előszoba (fn) 
előszobaajtó (fn, előszoba|ajtó) 
előszoba-bejárat (előszoba|-bejárat) 
előszobafal (fn, előszoba|fal) 
előszobakulcs (fn, előszoba|kulcs) 
előszobázik (ige) 
először (hsz) 
először is 
előszöri (mn) 
előtag (fn) 
előtakarékosság (fn) 
előtálal 
előtámolyog 
előtáncos (fn) 
előtanulmány (fn) 
előtej (fn) 
előtér (fn, elő|tér) 
előtér (ige, elő|tér) 
előtérbe 
előtérbe állít 
előtérbe helyez 
előtérbe kerül 
előtérbe lép 
előterem (fn) 
előterem (ige) 
előteremt (ige) 
előteremtés (fn) 
előterep 



előterjeszt (ige) 
előterjesztés (fn) 
előterjesztő bíró 
előterjesztői (mn) 
előtét (fn) 
előtét-ellenállás 
előtétfalas 
előtétlencse (előtét|lencse) 
előtódul 
előtolás (fn) 
előtoppan 
előtör (ige) 
előtörténet (fn) 
előtt (nu) 
előtte (hsz) 
előtte álló 
előtte szóló 
előtte való nap 
előttemez 
előtti (mn) 
előtűnik (ige) 
előugrik (ige) 
elővájár (fn) 
elővájás 
előválasztás (fn) 
elővarázsol (ige) 
előváros (fn, elő|város) 
elővárosi (mn) 
elővásárlás 
elővásárlási (mn) 
elővásárlási jog 
elővéd (fn) 
elővéd (ige) 
elővese 
elővesécske 
elővesz (ige) 
előveszik (ige) 
elővétel (fn) 
elővételi (mn) 
elővételi jog 
elővetemény (fn) 
elővezet (ige) 
elővezetés (fn) 
elővigyázat (fn) 
elővigyázatos (mn) 
elővigyázatosság (fn) 
elővigyázatossági hitel 
élővilág (fn, élő|világ) 
élővirág-kereskedés 
elővitamin (fn) 
élővíz (fn, élő|víz) 
Élővíz-főcsatorna 
előz (ige) 
előzék (fn) 
előzékeny (mn) 
előzékenyen (hsz) 
előzékenység (fn) 



előzéklap (fn, előzék|lap) 
előzenekar (fn) 
előzés (fn) 
előzési szabály 
előzési tilalom 
előzetes (fn) 
előzetes (mn) 
előzetes adatok szerint 
előzetes becslés 
előzetes feltétel 
előzetes helyfoglalás 
előzetes letartóztatás 
előzetes nyilatkozat 
előzetes választási regisztráció 
előzetesen (hsz) 
előzhet (ige) 
előzködik 
előzmény (fn) 
előző (foly mn in) 
előző (mn) 
előző ciklus 
előző év 
előző évi 
előző fejezet 
előző hét 
előző negyedév 
előző verzió 
előzőleg (hsz) 
elözönlik (ige) 
elözönöl (ige) 
előzsűri 
elpackáz (ige) 
elpáhol (ige) 
elpakol 
elpalástol (ige) 
elpályázik (ige) 
elpanamáz 
elpanaszol (ige) 
elparasztosodik (ige) 
elparentál (ige) 
elparlagiasodik 
elpárolog (ige) 
elpártol (ige) 
elpasszol (ige) 
elpaterol (ige) 
elpatkol (ige) 
elpattan (ige) 
elpazarol (ige) 
elperel (ige) 
elpereskedik 
elpihen (ige) 
elpilled (ige) 
elpipál (ige) 
elpipázik (ige) 
elpirul (ige) 
elpiszkol (ige) 
elpiszkolódik (ige) 



elpiszmog (ige) 
elpityeredik (ige) 
elpocsékol (ige) 
elpolgáriasodik (ige) 
elporlad (ige) 
elporlik (ige) 
elporol 
elporzik (ige) 
elposványosodik (ige) 
elpotyáz 
elprédál (ige) 
elpróbál (ige) 
elproletarizálódik (ige) 
elpucol (ige) 
elpufogtat (ige) 
elpuhít (ige) 
elpuhul (ige) 
elpukkan (ige) 
elpuskáz (ige) 
elpuskázik (ige) 
elpusztít (ige) 
elpusztítás (fn) 
elpusztíthatatlan (mn) 
elpusztul (ige) 
elrablás (fn) 
elrabol (ige) 
elrág (ige) 
elragad (ige) 
elragadó (foly mn in) 
elragadó szépségű 
elragadtat (ige) 
elragadtatás (fn) 
elragadtatja magát 
elragadtatott (mn) 
elragadtatva (hsz) 
elrágódik (ige) 
elragoz (ige) 
elrajzol (ige) 
elrak (ige) 
elrakodik (ige) 
elraktároz (ige) 
elrángat (ige) 
elránt (ige) 
élre áll 
elrebeg (ige) 
elrejt (ige) 
elrejtés (fn) 
elrejtőzik (ige) 
elreked (ige) 
elrekeszt (ige) 
elrekkent (bef mn in) 
elrekkent (ige) 
elrekvirál (ige) 
elrémít (ige) 
elrémül (ige) 
elrendel (ige) 
elrendelés (fn) 



elrendelhet (ige) 
elrendez (ige) 
elrendezés (fn) 
elrendeződik (ige) 
elreped (ige) 
elrepeszt (ige) 
elrepít (ige) 
elrepül (ige) 
elrestell (ige) 
elreszel (ige) 
elreteszel (ige) 
elrettent (bef mn in) 
elrettent (ige) 
elrettentés (fn) 
elrettentő (foly mn in) 
elrettentő példa 
elrévedezik (ige) 
elrévül (ige) 
elrezzent 
elriad (ige) 
elriaszt (ige) 
elrikkantja magát 
elringat (ige) 
elrobog (ige) 
elrohad (ige) 
elrohan (ige) 
elrománosít (ige) 
elrománosodik (ige) 
elromlik (ige) 
elroncsol (ige) 
elrongyol (ige) 
elrongyolódik (ige) 
elront (ige) 
elrothad (ige) 
elröhög (ige) 
elröppen (ige) 
elröppenőfélben 
elrúg (ige) 
elrugaszkodik (ige) 
elrugaszkodott (bef mn in) 
elrútít (ige) 
elsajátít (ige) 
elsajátítás (fn) 
elsáncol (ige) 
elsápad (ige) 
elsápaszt (ige) 
elsárgul (ige) 
elsatnyul (ige) 
elsavanyít (ige) 
elsavanyodik (ige) 
elseje (1-je, szn) 
elsejei (mn) 
elseji (elsejei, mn) 
elsekélyesedik (ige) 
elsekélyesít (ige) 
elsenyved (ige) 
elsétál (ige) 



elsiet (ige) 
elsikkad (ige) 
elsikkaszt (ige) 
elsikkasztás (fn) 
elsiklik (ige) 
elsikoltja magát 
elsimít (ige) 
elsimítás (fn) 
élsimítás 
elsimul (ige) 
elsinkófál (ige) 
elsír (ige) 
elsirat (ige) 
elsivatagosodás (fn) 
elsivatagosodik (ige) 
elsivít 
elslisszol (ige) 
elsodor (ige) 
elsokasodik 
elsomfordál (ige) 
elsompolyog (ige) 
elsorol (ige) 
elsorvad (ige) 
elsorvaszt (ige) 
elsóz (ige) 
első (szn) 
első bálozók 
első blikk 
első blikkre 
első elnökhelyettes 
első ember 
első emelet 
első emeleti lakás 
első fék 
első feladat 
első félidő végén 
első filmes 
első filmes rendező 
első fokon 
első fokú 
első fokú bíróság 
első fokú égés 
első fokú égési sérülés 
első forduló 
első hely 
első helyen 
első helyettes 
első helyezés 
első helyezett 
első heti bérlet 
első ízben 
első kerék 
első kézből 
első kiadású 
első könyves író 
első körben 
első kötetes költő 



első lehetséges időpontban 
első lépés 
első lépések 
első munkanap 
első napi bélyegzés 
első napi boríték 
első negyed 
első oldal 
első olvasat 
első osztályú 
első példány 
első pillantásra 
első ránézésre 
első sorban 
első sorban ül 
első számú 
első személyben 
első tekintetre 
első tétel 
első titkár 
első ütem 
első védelmi vonal 
első világháború (I. világháború) 
elsőáldozás (fn) 
elsőáldozó (fn) 
elsőbálozó 
elsőbb (mn) 
elsőbben (hsz) 
elsőbbség (fn) 
elsőbbségadás (fn, elsőbbség|adás) 
elsőbbségi (mn) 
elsőbbségű (mn) 
elsőcsütörtök 
elsődleges (mn) 
elsődleges alakulat 
elsődleges beviteli eszköz 
elsődleges elosztási rendszer 
elsődleges feladat 
elsődleges nemi jelleg 
elsődleges szerep 
elsődlegesen (hsz) 
elsődlegesség (fn) 
elsőéves (mn, első|éves) 
elsőfilmes (mn) 
elsőfilmes rendező 
elsőfokú (mn) 
elsőfokú bíróság 
elsőfokú egyenlet 
elsőfokú függvény 
elsőfokú ítélet 
elsőhegedű (fn, első|hegedű) 
elsőhetes (mn) 
elsőhetes mozi 
elsőkerék-hajtás (fn, első|kerék|-hajtás) 
elsőkerék-meghajtás (fn) 
elsőkerék-meghajtású (mn, első|kerék|-meghajtású) 
elsőkönyves (mn) 



elsőkötetes (mn) 
elsőosztályú jegy 
elsőpéntek 
elsöpör (ige) 
elsöprő (fn) 
elsöprő (foly mn in) 
elsöprő (mn) 
elsöprő erejű 
elsöprő erő 
elsöprő siker 
elsőrangú (mn, első|rangú) 
elsőrendű (mn, első|rendű) 
elsőrendű kötés 
elsőrendű szálló 
elsőrendű vádlott 
elsős (fn) 
elsős (mn) 
elsőség (fn) 
elsősegély (fn) 
elsősegélycsomag 
elsősegélyhely (elsősegély|hely) 
elsősegélynyújtás (fn, elsősegély|nyújtás) 
elsősegélynyújtó hely 
elsősegélynyújtó tanfolyam 
elsősegély-tanfolyam (elsősegély|-tanfolyam) 
elsősegélytáska (elsősegély|táska) 
elsősorban (hsz) 
elsőszámú (mn) 
elsőszombat 
elsőszülött (fn, első|szülött) 
elsőszülött (mn, első|szülött) 
elsőszülöttség (fn) 
elsőszülöttségi (mn) 
elsötétedik (ige) 
elsötétít (ige) 
elsötétítés (fn) 
elsötétül (ige) 
elsővasárnap 
elspórol (ige) 
élsport (fn) 
élsportoló (fn, él|sportoló) 
elsuhan (ige) 
elsújt 
elsuttog (ige) 
elsuvaszt (ige) 
elsül (ige) 
elsüllyed (ige) 
elsüllyeszt (ige) 
elsüllyesztet 
elsüpped (ige) 
elsüt (ige) 
elsütő (fn) 
elsütő (foly mn in) 
elsüvít 
elszab (ige) 
elszabadul (ige) 
elszabadulás (fn) 



elszabadult a pokol 
elszabotál (ige) 
elszabotálás 
elszaggat (ige) 
elszakad (ige) 
elszakadás (fn) 
elszakadási (mn) 
elszakadó (foly mn in) 
elszakít (ige) 
elszakítás (fn) 
elszalad (ige) 
elszalajt (ige) 
elszalaszt (ige) 
elszáll (ige) 
elszállásol (ige) 
elszállásolás (fn) 
elszállingózik (ige) 
elszállít (ige) 
elszállítás (fn) 
elszámít 
elszámítja magát 
elszámlál 
elszámol (ige) 
elszámolás (fn) 
elszámolási (mn) 
elszámolási rendszer 
elszámoló 
elszámolóár 
elszámoltat (ige) 
elszámoltatás (fn) 
elszán (ige) 
elszánja magát 
elszánt (bef mn in) 
elszánt (ige) 
elszánt (mn) 
elszántan (hsz) 
elszántság (fn) 
elszaporít (ige) 
elszaporodás (fn) 
elszaporodik (ige) 
elszappanosít 
elszárad (ige) 
elszáradt ág 
elszármazik (ige) 
elszarusodás 
elszarusodik 
elszaval (ige) 
elszed (ige) 
elszédít (ige) 
elszédül (ige) 
elszeg 
elszegényedés (fn) 
elszegényedik (ige) 
elszegényít (ige) 
elszegődik (ige) 
elszégyell (ige) 
elszégyelli magát 



elszéled (ige) 
elszelel (ige) 
elszemélytelenedés 
elszemtelenedik (ige) 
elszenderedik (ige) 
elszenderül (ige) 
elszenesedik (ige) 
elszenesít 
elszenved (ige) 
elszenvedett vereség 
elszennyeződés (fn) 
elszennyeződik (ige) 
elszeparál (ige) 
elszeret (ige) 
elszerez (ige) 
elszerződik (ige) 
elszerződtet (ige) 
elszigetel (ige) 
elszigetelés (fn) 
elszigetelő (foly mn in) 
elszigetelőd (ige) 
elszigetelődés (fn) 
elszigetelődéspárti (mn) 
elszigetelődik 
elszigetelt (bef mn in) 
elszigetelt (mn) 
elszigetelt egyén 
elszigetelten (hsz) 
elszigeteltség (fn) 
elszikesedik 
elszíneződés 
elszíneződik (ige) 
elszíntelenedik (ige) 
elszíntelenít 
elszipkáz (ige) 
elszív (ige) 
elszivárog (ige) 
elszívás 
elszível (ige) 
elszívó 
elszívófülke 
elszlávosít 
elszlovákosít 
elszlovákosodik (ige) 
elszokik (ige) 
elszokott a munkától 
elszoktat (ige) 
elszól (ige) 
elszólás (fn) 
elszólít (ige) 
elszomorít (ige) 
elszomorodik (ige) 
elszontyolodik (ige) 
elszór (ige) 
elszórakozik (ige) 
elszorít (ige) 
elszóródik (ige) 



elszórt (bef mn in) 
elszórt (mn) 
elszórtan (hsz) 
elszorul (ige) 
elszökik (ige) 
elszöktet (ige) 
elszörnyed (ige) 
elszundikál (ige) 
elszundít (ige) 
elszunnyad (ige) 
elszunyókál (ige) 
elszúr (ige) 
elszül (ige) 
elszürkít 
elszürkül (ige) 
eltagad (ige) 
eltájol (ige) 
eltájolódik 
eltakar (ige) 
eltakarít (ige) 
eltakarítás (fn) 
eltakarodik (ige) 
eltaktikázik (ige) 
eltalál (ige) 
eltanácsol (ige) 
eltáncol (ige) 
eltángál 
eltanít 
eltántorít (ige) 
eltántoríthatatlan (mn) 
eltántorodik (ige) 
eltántorog (ige) 
eltanul (ige) 
eltapos (ige) 
eltapsol (ige) 
eltárol 
eltársalog (ige) 
eltart (ige) 
eltartás (fn) 
eltartási (mn) 
eltartási szerződés 
eltarthat (ige) 
éltartó 
eltartó képesség 
eltartóképesség 
eltartott (bef mn in) 
eltartott (fn) 
eltaszít (ige) 
eltát (ige) 
eltávolít (ige) 
eltávolítás (fn) 
eltávolodás (fn) 
eltávolodik (ige) 
eltávozás (fn) 
eltávozik (ige) 
ELTE (tnév) 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium (tnév) 



ELTE Bölcsészettudományi Kara (tnév) 
eltehénkedik 
eltekint (ige) 
eltekinthet (ige) 
eltékozol (ige) 
eltel (ige) 
eltelik (ige) 
eltelte (fn) 
eltemet (ige) 
eltemetés (fn) 
eltemetkezik (ige) 
eltengődik (ige) 
eltenyészik 
eltép (ige) 
eltér (ige) 
elterebélyesedik (ige) 
eltereget (ige) 
elterel (ige) 
elterelés (fn) 
elterelő mozdulat 
eltérés (fn) 
eltérhet (ige) 
elterít (ige) 
eltérít (ige) 
eltérítés 
eltérítő 
eltérítő rendszer 
elterjed (ige) 
elterjedés (fn) 
elterjedési terület 
elterjedt (bef mn in) 
elterjedt (mn) 
elterjedtség (fn) 
elterjeszt (ige) 
elterjesztés (fn) 
eltérő (foly mn in) 
eltérő (mn) 
eltérő módon 
eltérő vélemények 
eltérően (hsz) 
elterpeszkedik (ige) 
elterül (ige) 
eltérül (ige) 
eltervel (ige) 
eltervez (ige) 
éltes (mn) 
eltesped (ige) 
eltestál 
eltesz (ige) 
éltet (ige) 
éltető (fn) 
éltető (foly mn in) 
éltető (mn) 
éltető eleme 
éltető nedv 
eltett gyümölcs 
eltetvesedik (ige) 



eltéved (ige) 
eltévelyedés (fn) 
eltévelyedik (ige) 
eltevés (fn) 
eltéveszt (ige) 
eltikkad (ige) 
eltikkaszt 
eltilt (ige) 
eltiltás (fn) 
eltipor (ige) 
eltisztáz 
eltitkol (ige) 
eltitkolás (fn) 
eltojik 
eltol (ige) 
eltolás 
eltolásvektor 
eltolódás (fn) 
eltolódási törvény 
eltolódik (ige) 
eltoloncol 
eltompít (ige) 
eltompul (ige) 
eltompultság (fn) 
eltorlaszol (ige) 
eltorzít (ige) 
eltorzul (ige) 
eltorzulás (fn) 
eltotojáz 
eltökél (ige) 
eltökélt (bef mn in) 
eltökélt (mn) 
eltökélt szándéka 
eltökélten (hsz) 
eltökéltség (fn) 
eltölt (ige) 
eltöltés (fn) 
eltöltött idő 
eltöm (ige) 
eltömít (ige) 
eltömődik (ige) 
eltöpreng (ige) 
eltör (ige) 
eltördel 
eltöredezik (ige) 
eltörik (ige) 
eltörlés (fn) 
eltörődik (ige) 
eltöröl (ige) 
eltörpül (ige) 
eltrafál (ige) 
eltréfál (ige) 
eltulajdonít (ige) 
eltulajdonítás (fn) 
eltúloz (ige) 
eltúlzott (mn) 
eltunyul (ige) 



eltussol (ige) 
eltussolás (fn) 
eltűnés (fn) 
eltűnési ügy 
eltűnhet (ige) 
eltűnik (ige) 
eltűnődik (ige) 
eltűnt (bef mn in) 
eltűnt (mn) 
eltüntet (ige) 
eltüntetés (fn) 
eltüntethető 
eltűntnek nyilvánít 
eltűntnek nyilvánítás 
eltűr (ige) 
eltüzel (ige) 
Éluard (tnév) 
elúció (fn) 
elugat (ige) 
elugrik (ige) 
elújságol (ige) 
elul (fn) 
elun (ige) 
elundorít (ige) 
eluralkodik (ige) 
elúszik (ige) 
elutasít (ige) 
elutasítás (fn) 
elutasító válasz 
elutasító végzés 
elutazás (fn) 
elutazik (ige) 
élű (mn) 
elügyetlenkedik (ige) 
elül (hsz) 
elül (elöl, ige) 
elül levő 
elüldögél (ige) 
elüldöz (ige) 
elülhet (ige) 
elülső (mn) 
elülte 
elültet (ige) 
elültöltő 
elüt (ige) 
elütés (fn) 
elütő (foly mn in) 
elűz (ige) 
élüzem (fn) 
elűzés (fn) 
elv (fn) 
élv (fn) 
elv  
elvacakol (ige) 
elvadít (ige) 
elvadul (ige) 
elvadulás (fn) 



elvadultság (fn) 
elvág (fn) 
elvág (ige) 
elvágódik (ige) 
elvágólag (hsz) 
elvágtat (ige) 
elvágyik (ige) 
elvágyódik 
elvakar (ige) 
elvakít (ige) 
elvakkant (ige) 
elvakul (ige) 
elvakult (bef mn in) 
elvakult (mn) 
elválás (fn) 
elválaszt (ige) 
elválasztás (fn) 
elválasztástechnika 
elválaszthatatlan (mn) 
elválaszthatatlanul (hsz) 
elválasztó vonal 
elválasztóedény 
elválasztójel (fn) 
elválhatatlan (mn) 
elválik (ige) 
elvállal (ige) 
elvállalás (fn) 
elváló igekötő 
elvált (bef mn in) 
elvált (ige) 
elvált asszony 
elváltozás (fn) 
elváltozik (ige) 
elváltoztat (ige) 
elvámol (ige) 
elvámolnivaló (fn) 
elvan (ige) 
elvan magában 
elvan nélküle 
elvándorlás (fn) 
elvándorol (ige) 
elvár (fn) 
elvár (ige) 
elvárás (fn) 
elvarázsol (ige) 
elvárhat (ige) 
elvárható 
elvárosiasodik (ige) 
elvarr (ige) 
elvarratlan szál 
elvásárol (ige) 
elvásik (ige) 
elvásít 
elvásol 
elvbarát (fn, elv|barát) 
élve született 
élveboncolás (fn, élve|boncolás) 



elvegetál 
elvégez (ige) 
elvégezhet (ige) 
elvégezni való munka 
elvégeznivaló (fn) 
elvégeztet (ige) 
elvégre (hsz) 
elvégzendő feladat 
elvégzés (fn) 
elvégzetlen (mn) 
elvégzi a tisztogatást 
elvégződik (ige) 
elvegyít (ige) 
elvegyül (ige) 
élve-halva 
elvehet (ige) 
elvékonyít 
elvékonyodik (ige) 
elvénhedik 
elvénül (ige) 
elver (ige) 
elvérez (ige) 
elvergődik (ige) 
elvermel (ige) 
élversenyző 
elvérzik (ige) 
elvesz (ige) 
elvész (elvész, fn) 
elvész (ige) 
elveszejt (ige) 
elveszett (bef mn in) 
elveszett (mn) 
elveszik (ige) 
elveszít (ige) 
elveszítés (fn) 
elveszíthet (ige) 
elveszt (ige) 
elveszteget (ige) 
elvesztés (fn) 
elveszthet (ige) 
élveszülés (fn) 
elvet (ige) 
elvét (fn) 
elvét (ige) 
élveteg (mn) 
elvetél (ige) 
elvétel (fn) 
elvetemedett (bef mn in) 
elvetemedettség (fn) 
elvetemedik (ige) 
elvetemül (ige) 
elvetemült (bef mn in) 
elvetemült (mn) 
elvetemült gyilkos 
elvetemültség (fn) 
elvetés (fn) 
elvetet (ige) 



elveteti (elvéteti) 
elveti a sulykot 
elvetődik (ige) 
elvétve (hsz) 
elvez (ige) 
élvez (ige) 
elvezényel (ige) 
elvezet (ige) 
élvezet (fn) 
élvezet (ige) 
elvezetés (fn) 
élvezetes (mn) 
élvezethajhászó 
elvezethet (ige) 
élvezeti (mn) 
élvezeti cikk 
élvezeti szer 
élvezeticikk-ipar 
élvezhet (ige) 
élvezhetetlen (mn) 
élvezhető (fn) 
élvezhető (foly mn in) 
élvezhető (mn) 
élvező (fn) 
élvhajhász (fn, élv|hajhász) 
élvhajhászás (fn) 
elvhű (mn) 
elvhűség (fn, elv|hűség) 
elvi (mn) 
elvi alap 
elvi álláspont 
elvi jelentőségű 
elviccel (ige) 
elviekben 
elvigyorodik (ige) 
elviharzik (ige) 
elvihet (ige) 
elvilágiasít 
elvilágiasodás 
elvilágiasodik (ige) 
elvilágít (ige) 
elvileg (hsz) 
Elvira (tnév) 
elvirágzik (ige) 
elvirít (ige) 
elvirul 
elviség (fn) 
elvisel (ige) 
elviselés (fn) 
elviselhetetlen (mn) 
elviselhetetlenül (hsz) 
elviselt (bef mn in) 
elvisz (ige) 
elvitat (ige) 
elvitathatatlan (mn) 
elvitel (fn) 
elvitet (ige) 



elvitorlázik (ige) 
elvizesedés (fn) 
elvon (ige) 
élvonal (fn) 
élvonalbeli (mn) 
élvonalzó 
elvonás (fn) 
elvonási (mn) 
elvonási tünet 
elvonatkozik 
elvonatkoztat (ige) 
elvonó 
elvonókúra (fn) 
elvont (bef mn in) 
elvont (mn) 
elvont főnév 
elvont jelentés 
elvont tulajdonság 
elvontat (ige) 
elvontság 
elvonul (ige) 
elvonulás (fn) 
elvonultság (fn) 
elvörösödik (ige) 
élvsóvár 
elvszerű (mn) 
elvszerű bírálat 
elvtárs (fn, elv|társ) 
elvtársi (mn) 
elvtársias (mn) 
elvtársnő (fn, elv|társ|nő) 
elvtelen (mn) 
elvű (mn) 
élvvágy 
élvvágyó (mn) 
Elza (tnév) 
elzabrál (ige) 
elzálogosít (ige) 
elzár (ige) 
elzarándokol (ige) 
elzárás (fn) 
elzárkózás (fn) 
elzárkózik (ige) 
elzárócsap (fn) 
elzáródás 
elzáródik (ige) 
elzártság (fn) 
Elzász (tnév) 
Elzász-Lotaringia (tnév) 
elzavar (ige) 
elzeng (ige) 
Elzett (tnév) 
elzokog (ige) 
elzöldül (ige) 
elzúg (ige) 
elzúgat 
elzüllik (ige) 



elzsebel 
elzsibbad (ige) 
elzsibbaszt (ige) 
elzsidózta magát 
elzsírosodás 
elzsírosodik (ige) 
elzsongít (ige) 
Élysée-palota (fn) 
em. (röv) 
email (fn) 
e-mail (fn) 
e-mail alapú távoli nyomtatás 
e-mail cím 
e-mail címjegyzék 
e-mail címtár 
e-mail kapcsolat 
e-mail kliens 
e-mailben értesít 
e-mailben tudatni 
e-mailes 
e-mailezés 
e-mailezik (ige) 
emailíroz 
emanáció (fn) 
emanál 
emanálás 
emanáló forrás 
emanálóképesség 
emancipáció (fn) 
emancipál (ige) 
emancipált nő 
Emánuel (tnév) 
embargó (fn) 
ember (fn) 
ember alakú 
ember alkotta 
ember által készített 
ember ember hátán 
ember formájú 
ember formájú jelenség 
ember járta 
ember legyen a talpán 
ember módra 
ember nagyságú 
ember nem járta 
ember volta 
emberábrázolás (fn, ember|ábrázolás) 
emberáldozat (fn, ember|áldozat) 
emberanyag (fn, ember|anyag) 
emberáradat (fn, ember|áradat) 
emberarcú (mn) 
emberarcú művészet 
emberbarát (fn, ember|barát) 
emberbaráti (mn) 
emberbaráti intézmények 
emberbolha (fn, ember|bolha) 
emberbőr (fn, ember|bőr) 



embercsempész (fn, ember|csempész) 
embercsempészbanda 
embercsempészés (fn, ember|csempészés) 
embercsempészet (fn, ember|csempészet) 
embercsoport (fn, ember|csoport) 
emberel 
emberélet (fn, ember|élet) 
emberellenes (mn, ember|ellenes) 
emberelőny (fn, ember|előny) 
emberemlékezet (fn, ember|emlékezet) 
emberemlékezet óta 
embererdő (ember|erdő) 
emberesedik 
embereszmény 
emberevő (fn, ember|evő) 
emberevő cápa 
emberfaj (fn, ember|faj) 
emberfajta (fn, ember|fajta) 
emberfajta (mn, ember|fajta) 
emberfej (fn, ember|fej) 
emberfeletti (emberfölötti, fn) 
emberfeletti (mn) 
emberfeletti teljesítmény 
emberfia (fn, ember|fia) 
emberfióka (ember|fióka) 
emberfiú (fn, ember|fiú) 
emberfogás (fn, ember|fogás) 
emberforma (fn, ember|forma) 
emberforma (mn, ember|forma) 
emberfő (fn, ember|fő) 
emberföldrajz (fn, ember|földrajz) 
emberfölény (fn, ember|fölény) 
emberfölötti (emberfeletti, mn) 
ember-gép rendszer 
embergyűlölő (foly mn in) 
embergyűlölő (mn) 
embergyűrű (fn, ember|gyűrű) 
emberhalál (fn, ember|halál) 
emberhátrány (fn, ember|hátrány) 
emberi (mn) 
emberi ábrázat 
emberi civilizáció 
emberi elme 
emberi erőforrás 
emberi hang 
emberi jogi aktivista 
emberi jogi bíróság 
emberi jogi sérelmek 
emberi jogi szervezet 
emberi jogok 
emberi kapcsolat 
emberi méltóság 
emberi méltóság határai 
emberi mivolta 
emberi örökítőanyag 
emberi roncs 
emberi sors 



emberi szabadságjogok 
emberi társadalom 
emberi tényező 
emberi természet 
emberi test 
emberi tudás 
emberierőforrás-gazdálkodás 
emberies (mn) 
emberiesség (fn) 
emberietlen (mn) 
emberileg (hsz) 
emberirtás (fn, ember|irtás) 
emberiség (fn) 
emberismeret (fn, ember|ismeret) 
emberismerő (fn) 
emberismerő (foly mn in) 
emberjogi (mn) 
emberjogi aktivista 
emberke (fn) 
emberkép 
emberkereskedelem (fn, ember|kereskedelem) 
emberkerülő (foly mn in, ember|kerülő) 
emberkerülő (mn, ember|kerülő) 
emberkéz (fn, ember|kéz) 
emberkéz (ige, ember|kéz) 
emberkéz alkotta 
emberkínzás (fn, ember|kínzás) 
emberkor (ember|kor) 
emberközel (fn) 
emberközeli 
emberközpontú (mn, ember|központú) 
emberközpontú világszemlélet 
emberlakta (mn) 
emberléptékű 
embermagasságú (mn) 
emberméréstan 
embermilliók (fn) 
embernevelés (fn, ember|nevelés) 
embernevelő (fn, ember|nevelő) 
embernyi (mn) 
embernyúzó (mn, ember|nyúzó) 
emberölés (fn, ember|ölés) 
emberölési (mn) 
emberölési kísérlet 
emberöltő (fn, ember|öltő) 
emberöltő (foly mn in, ember|öltő) 
emberpalánta (fn, ember|palánta) 
emberpár (fn) 
emberpéldány (fn, ember|példány) 
emberpiac (fn, ember|piac) 
emberpróbáló 
emberrablás (fn, ember|rablás) 
emberrabló (fn, ember|rabló) 
emberré válás 
emberroncs (fn, ember|roncs) 
emberség (fn) 
emberséges (mn) 



embersor (fn, ember|sor) 
embersorba lépő 
embersport (ember|sport) 
emberszabású (mn, ember|szabású) 
emberszabású majom 
emberszám (fn, ember|szám) 
emberszámba vesz 
emberszeretet (fn, ember|szeretet) 
emberszólás (ember|szólás) 
embert nevelő munka 
embertan (fn, ember|tan) 
embertárs (fn, ember|társ) 
embertelen (mn) 
embertelenedik 
embertelenség (fn) 
embertípus (fn, ember|típus) 
embertömeg (fn, ember|tömeg) 
emberül 
embervadászat (fn, ember|vadászat) 
embervásár (fn, ember|vásár) 
embervér (fn, ember|vér) 
emberveszteség (fn, ember|veszteség) 
embléma (fn) 
emblematikus 
embólia (fn) 
embrió (fn) 
embrióátültetés 
embriogenezis 
embriológia (fn) 
embrionális (mn) 
embrionális állapotban 
embrionális eredetű 
embrionális fejlődés 
embrionális őssejt 
embriópajzs 
embriótranszfer (fn, embrió|transzfer) 
embriózsák-anyasejt 
emdéefes 
eme (nm) 
emel (ige) 
emelés (fn) 
emelési (mn) 
emelet (fn) 
emeletes (mn) 
emeletes ágy 
emeletes ház 
emeleti (mn) 
emeleti lakás 
emeleti páholy 
emeletmagasságban 
emeletmagasságú (mn, emelet|magasságú) 
emeletnyi 
emeletráépítés (fn) 
emelget (ige) 
emelhet (ige) 
emelint (ige) 
emelkedés (fn) 



emelkedett (bef mn in) 
emelkedett (mn) 
emelkedett hangulatú 
emelkedettség (fn) 
emelkedhet (ige) 
emelkedik (ige) 
emelkedő (fn) 
emelkedő (foly mn in) 
emelkedő (mn) 
emelkedő intonáció 
emelkedő-eső hanglejtés 
emellé társul 
emellett (hsz) 
emelő (fn) 
emelő (foly mn in) 
emelő rendszerű egyszerű gép 
emelőbak (fn, emelő|bak) 
emelőbika (emelő|bika) 
emelőcsigasor (emelő|csigasor) 
emelődaru (fn, emelő|daru) 
emelőgép (fn, emelő|gép) 
emelőháló (fn, emelő|háló) 
emelőháló (foly mn in, emelő|háló) 
emelőkar (fn, emelő|kar) 
emelőmágnes 
emelőrúd (emelő|rúd) 
emelőszél (emelő|szél) 
emelőszerkezet (fn, emelő|szerkezet) 
emelővas (emelő|vas) 
emelővilla (emelő|villa) 
emelt (bef mn in) 
emelt (mn) 
emelt fővel 
emelt szintű oktatás 
emeltet (ige) 
emeltyű (fn) 
emeltyűkar (emeltyű|kar) 
emeltyűs fék 
emelvény (fn) 
émely (fn) 
émelyedik (ige) 
émelyeg (ige) 
émelygés (fn) 
émelygős (mn) 
émelyít (ige) 
émelyítő (fn) 
émelyítő (foly mn in) 
émelyítő (mn) 
ementáli (fn) 
ementáli (mn) 
ementáli sajt 
emergencia 
emerre (hsz) 
emerről 
Emese (tnév) 
emeszempés 
emeszpés 



emészt (ige) 
emésztés (fn) 
emésztési (mn) 
emésztetlen (mn) 
emészthetetlen (mn) 
emésztő (fn) 
emésztő (foly mn in) 
emésztő (mn) 
emésztő bú 
emésztő gondok 
emésztő kór 
emésztő szervrendszer 
emésztőcsatorna (fn, emésztő|csatorna) 
emésztőcsatorna-szűkület 
emésztődik (ige) 
emésztőenzim (fn, emésztő|enzim) 
emésztőgödör (fn, emésztő|gödör) 
emésztőmirigy (fn, emésztő|mirigy) 
emésztőnedv (fn, emésztő|nedv) 
emésztőnedv-kiválasztás 
emésztőrendszer (fn, emésztő|rendszer) 
emésztőszerv (fn, emésztő|szerv) 
emésztőszervek 
emez (nm) 
emfatikus (mn) 
emfázis (fn) 
emiatt (hsz) 
emide (hsz) 
emigráció (fn) 
emigrációs (mn) 
emigrál (ige) 
emigráns (fn) 
emigráns (mn) 
emígy (hsz) 
Emil (tnév) 
Emília (tnév) 
emilyen (mn) 
emilyen (nm) 
eminencia (fn) 
eminenciás (mn) 
eminens (fn) 
eminens (mn) 
Eminescu (tnév) 
eminnen (hsz) 
eminnét 
emír (fn) 
emirátus (fn) 
emírség 
emisszió (fn) 
emissziómérés 
emissziós (mn) 
emissziós spektrum 
emissziós színkép 
emissziós tomográfia 
emitt (hsz) 
emittál (ige) 
emittálódik 



emittálóképesség 
EMKE (röv) 
emleget (ige) 
emlegetés (fn) 
emlék (fn) 
emlékanyag (fn, emlék|anyag) 
emlékbe adott könyv 
emlékbélyeg (fn, emlék|bélyeg) 
emlékbeszéd (fn, emlék|beszéd) 
emlékbizottság (fn, emlék|bizottság) 
emlékdíj 
emlékérem (fn, emlék|érem) 
emlékest (fn, emlék|est) 
emlékév 
emlékezés (fn) 
emlékezéskiesés (emlékezés|kiesés) 
emlékezet (fn) 
emlékezet (ige) 
emlékezetben tartás 
emlékezete szerint 
emlékezetes (mn) 
emlékezetes pillanatokat szerez 
emlékezetkiesés (fn, emlékezet|kiesés) 
emlékezetkihagyás (fn, emlékezet|kihagyás) 
emlékezetre méltó 
emlékezetű (mn) 
emlékezetzavar (fn, emlékezet|zavar) 
emlékezhet (ige) 
emlékezik (emlékszik, ige) 
emlékező (mn) 
emlékező hab 
emlékezőképesség (fn) 
emlékezőtehetség (fn) 
emlékeztet (ige) 
emlékeztető (fn) 
emlékeztető (foly mn in) 
emlékeztető (mn) 
emlékeztető jel 
emlékhangverseny 
emlékhely (fn, emlék|hely) 
emlékirat (fn, emlék|irat) 
emlékjel (fn, emlék|jel) 
emlékkép (fn, emlék|kép) 
emlékkereszt (fn, emlék|kereszt) 
emlékkiállítás (fn, emlék|kiállítás) 
emlékkönyv (fn, emlék|könyv) 
emlékközpont 
emléklap (fn, emlék|lap) 
emlékmise 
emlékmúzeum 
emlékmű (fn, emlék|mű) 
emléknap (fn, emlék|nap) 
emlékoszlop (fn, emlék|oszlop) 
emlékpark (fn, emlék|park) 
emlékpénz (fn, emlék|pénz) 
emlékplakett (fn, emlék|plakett) 
emlékpohár 



emlékséta 
emléksor (fn, emlék|sor) 
emlékszám (fn, emlék|szám) 
emlékszik (ige) 
emlékszilánk 
emlékszoba (fn, emlék|szoba) 
emlékszobor (fn, emlék|szobor) 
emléktábla (fn, emlék|tábla) 
emléktábla-leleplezés 
emléktárgy (fn, emlék|tárgy) 
emlékű (mn) 
emlékülés (fn, emlék|ülés) 
emlékünnep (fn, emlék|ünnep) 
emlékünnepély (fn, emlék|ünnepély) 
emlékünnepség (fn, emlék|ünnepség) 
emlékvers (fn, emlék|vers) 
emlékverseny (fn, emlék|verseny) 
emlékzászló (fn, emlék|zászló) 
emléz 
említ (ige) 
említés (fn) 
említésre érdemes 
említésre méltó 
említést érdemel 
említést tesz 
említetlen (mn) 
említett (bef mn in) 
említett (mn) 
említhet (ige) 
említődik 
említtet (ige) 
emlő (fn) 
emlőbimbó (fn, emlő|bimbó) 
emlődaganat (fn, emlő|daganat) 
emlőgyulladás (emlő|gyulladás) 
emlőrák (fn, emlő|rák) 
emlős (fn) 
emlős (mn) 
emlősállat (fn, emlős|állat) 
emlősfaj 
emlősfauna 
emm 
Emma (tnév) 
Emmy-díj (tnév) 
emóció (fn) 
emocionális (mn) 
e-moll 
e-moll skála 
emotív 
emotivizmus 
Emőd 
emögé 
emögött 
Emőke (tnév) 
empátia (fn) 
empatikus (mn) 
empire (mn) 



empire bútor 
empire stílus 
empíria (fn) 
empirikus (mn) 
empirikus adat 
empirikus kutatás 
empirikus szociológia 
empirikus vizsgálat 
empíriokriticizmus (fn) 
empirista 
empirizmus (fn) 
emprimé (fn) 
emprimé bakfisruha 
emse (fn) 
emu (fn) 
emuláció 
emulál 
emulátor (fn) 
emulátorok használata 
emulgálás (emulgeálás, fn) 
emulgálószer (emulgeálószer, fn) 
emulgeál (ige) 
emulzió (fn) 
en 
én (fn) 
én (nm) 
én- 
en bloc 
en détail 
en gros 
én magam 
én magam megyek 
én megmondtam 
énalám 
énalattam 
enallagé 
énáltalam 
énbelém 
énbennem 
énblog (fn, én|blog) 
encefalogram (fn) 
encián (fn) 
enciánkék (fn, encián|kék) 
enciánkék (mn, encián|kék) 
enciklika (fn) 
enciklopédia (fn) 
enciklopédikus (mn) 
enciklopédikus tudású 
enciklopédista (fn) 
enciklopédisták 
enciklopédizmus 
Encyclopaedia Britannica (tnév) 
Encs (tnév) 
encsembencsem (fn) 
Encsi kistérség 
endémia (fn) 
endemikus (mn) 



endívia (fn) 
endliz (ige) 
endogámia (fn) 
endogén (fn) 
endokrin (mn) 
endokrin mirigyek 
endokrinológia (fn) 
endometriózis 
endorfin 
endoszkóp (fn) 
endoszkópia 
endoterm (mn) 
endotermikus 
Endre (tnév) 
ének (fn) 
ének- és zenekar 
ének- és zenetanár 
énekbeszéd (fn, ének|beszéd) 
énekbetét (fn, ének|betét) 
énekegyüttes (fn, ének|együttes) 
Énekek éneke 
énekel (ige) 
énekelget 
énekelhet (ige) 
énekelt vers 
énekelv (fn, ének|elv) 
énekes (fn) 
énekes (mn) 
énekes darab 
énekes hattyú 
énekes koldus 
énekes mise 
énekes rigó 
énekes szerep 
énekes színész 
énekes tehetség 
énekeskönyv (fn, énekes|könyv) 
énekesmadár (fn, énekes|madár) 
énekesnő (fn) 
énekhang (fn, ének|hang) 
énekkar (fn, ének|kar) 
énekkönyv (ének|könyv) 
énekkurzus 
éneklés (fn) 
éneklésmód 
éneklő (fn) 
éneklő (foly mn in) 
éneklő (mn) 
éneklő madarak 
éneklőfűrész (éneklő|fűrész) 
énekmester (fn, ének|mester) 
énekmondás 
énekmondó (fn, ének|mondó) 
énekoktatás (fn, ének|oktatás) 
énekoktató (ének|oktató) 
énekóra (fn, ének|óra) 
énekpróba (fn, ének|próba) 



énekprodukció (fn, ének|produkció) 
énekstílus (fn, ének|stílus) 
énekszám (fn, ének|szám) 
énekszámkijelző 
énekszó (fn, ének|szó) 
énekszólam 
énekszóló 
énektanár (fn, ének|tanár) 
énektanárnő (fn, ének|tanár|nő) 
énektanító (fn, ének|tanító) 
énektechnika (fn) 
énekverseny 
ének-zene oktatás 
ének-zene óra 
ének-zene tanár 
ének-zene tanszék 
ének-zene tantárgy 
ének-zenei általános iskola 
énelém 
enélkül (hsz) 
énellenem 
enemű (mn) 
enemű (nm) 
énérettem (énértem) 
energetika (fn) 
energetikai (mn) 
energetikai cég 
energetikai informatika 
energetikai infrastruktúra 
energetikai kategória 
energetikai mérleg 
energetikai tanúsítvány 
energetikus (mn) 
energetizál 
energia (fn) 
energiaár (fn, energia|ár) 
energiaáramlás (fn, energia|áramlás) 
energiaár-emelés 
energiaátalakítás (fn, energia|átalakítás) 
energiaátvitel (fn, energia|átvitel) 
energiabefektetés 
energiabevitel 
energiaburok (fn, energia|burok) 
energiacég 
energia-egyensúly 
energiaegység (fn, energia|egység) 
energiaellátás (fn, energia|ellátás) 
energiaeloszlás 
energiafejlesztő (foly mn in, energia|fejlesztő) 
energiafejlesztő telep 
energiafelhasználás (fn, energia|felhasználás) 
energiafogyasztás (fn, energia|fogyasztás) 
energiaforgalom 
energiaforrás (fn, energia|forrás) 
energiagazdálkodás (fn, energia|gazdálkodás) 
energiahálózat (fn, energia|hálózat) 
energiahasznosítás 



energiahatékony 
energiahatékonyság (fn, energia|hatékonyság) 
energiahiány 
energiahivatal 
energiahordozó (fn, energia|hordozó) 
energiahordozó (foly mn in, energia|hordozó) 
energiaigény (fn, energia|igény) 
energiaigényes (mn) 
energiaintenzív 
energiaipar (fn, energia|ipar) 
energiaipari (mn) 
energiaital (fn, energia|ital) 
energiájú (mn) 
energiakereskedelem 
energiakisugárzás (fn, energia|kisugárzás) 
energiaköltség (fn, energia|költség) 
energiaköltség-növekmény 
energiaközpont (fn, energia|központ) 
energiakvantum (fn, energia|kvantum) 
energialeadás 
energiamegmaradás (fn, energia|megmaradás) 
energiamegtakarítás 
energiamennyiség 
energiamérleg (fn, energia|mérleg) 
energiaminimum 
energiaminimum elve 
energiaminimum-elv 
energianívó (energia|nívó) 
energianövekedés 
energiaosztály 
energiapazarlás (fn, energia|pazarlás) 
energiapiac (fn, energia|piac) 
energiapiaci szakértő 
energiapiaci szegmens 
energiapolitika (fn, energia|politika) 
energiaráfordítás (fn, energia|ráfordítás) 
energiarendszer (fn, energia|rendszer) 
energiarészecske (fn, energia|részecske) 
energiasugárzás (fn, energia|sugárzás) 
energiasűrűség (fn, energia|sűrűség) 
energiaszámla 
energiaszegény 
energiaszektor (fn, energia|szektor) 
energiaszektor 
energiaszint 
energiaszolgáltató (foly mn in) 
energiaszolgáltató cég 
energiaszükséglet (fn, energia|szükséglet) 
energiatáblázat 
energiatakarékos (mn) 
energiatakarékos fényforrás 
energiatakarékos izzó 
energiatakarékos megoldás 
energiatakarékosság (fn, energia|takarékosság) 
energiatakarékossági (mn) 
energiatároló (foly mn in) 
energiatartalék (fn, energia|tartalék) 



energiatartalom 
energiatartomány 
energiatermelés (fn, energia|termelés) 
energiatétel (energia|tétel) 
energiatöbblet 
energiatranszfer 
energiaügyi (mn) 
energiaválság (fn, energia|válság) 
energiaváltozás 
energiaveszteség (fn, energia|veszteség) 
energikus (mn) 
energolos idők 
énértem (énérettem) 
enerváció (fn) 
enervált (mn) 
Enescu 
énfelettem 
énfelőlem 
énfölém 
enged (ige) 
engedékeny (mn) 
engedékenység (fn) 
engedelem (fn) 
engedelemkérés (engedelem|kérés) 
engedelmes (mn) 
engedelmesen (hsz) 
engedelmeskedik (ige) 
engedelmesség (fn) 
engedély (fn) 
engedély nélküli 
engedélyadás (fn, engedély|adás) 
engedélyes (mn) 
engedélyez (ige) 
engedélyezés (fn) 
engedélyezési (mn) 
engedélyezési eljárás 
engedélyezhet (ige) 
engedélyező hatóság 
engedélyeztet (ige) 
engedélyeztetés (fn) 
engedélyeztetési (mn) 
engedélyhez kötött 
engedélykérelem (fn, engedély|kérelem) 
engedélykérés (fn, engedély|kérés) 
engedélyköteles (mn) 
engedélymeghosszabbítás (engedély|meghosszabbítás) 
engedélyokirat (fn, engedély|okirat) 
engedélyt ad 
engedélyt kap 
engedés (fn) 
engedetlen (mn) 
engedetlenkedik (ige) 
engedetlenség (fn) 
engedetlenségi (mn) 
engedhet (ige) 
engedmény (fn) 
engedményes (mn) 



engedményez (ige) 
engedtet (ige) 
Engels (tnév) 
engem (engemet) 
engesztel (ige) 
engesztelés (fn) 
engesztelhetetlen (mn) 
engesztelő (fn) 
engesztelő (foly mn in) 
engesztelő (mn) 
engesztelő imaóra 
engesztelődés (fn) 
engesztelődik (ige) 
énhasadás (fn) 
énhelyettem 
énhozzám 
enigma (fn) 
enigmatikus 
Enikő 
enjambement (fn) 
enkefalográfia (fn) 
énkép (fn) 
enkláve (fn) 
énkörém 
énközpontú 
enmagam 
énmellettem 
énmiattam 
énmögém 
enn 
énnálam 
énnálam nélkül 
ennek 
ennek ellenében 
ennek ellenére 
ennek előtte 
ennek érdekében 
ennek fejében 
ennek fényében 
ennek folytán 
ennek következtében 
ennek láttán 
ennek okáért 
ennek utána 
énnekem 
ennél 
ennélfogva (hsz, ennél|fogva) 
énnélkülem 
ennen (nm) 
ennen keze 
ennenmagam 
ennivaló (fn) 
ennivaló (mn) 
Enns (tnév) 
Enns-völgyi-Alpok 
enprimeur 
énrajtam 



énrám 
énregény (fn) 
énrólam 
ENSZ rendfenntartó erők 
ENSZ-csapatok 
énszerintem 
ENSZ-erők 
ENSZ-gyámság (ENSZ|-gyámság) 
ENSZ-határozat 
ENSZ-megfigyelő (ENSZ|-megfigyelő) 
ENSZ-megfigyelők 
ENSZ-szel 
ENSZ-t (ENSZ-et) 
ENSZ-tagállamok 
ENSZ-tisztségviselő 
entalpia (fn) 
entalpiadiagram (fn, entalpia|diagram) 
entalpiaváltozás (fn, entalpia|változás) 
entellektüel (fn) 
entellektüelréteg 
enter 
enteriőr (fn) 
enteritisz 
Enterprise-változat 
enthüméma 
entitás (fn) 
entomológia (fn) 
entomológus 
éntőlem 
entrópia (fn) 
entrópianövekedés 
entrópiasivatag 
entropikus 
éntudat 
entuziazmus (fn) 
entyempentyem 
enumeráció (fn) 
enumerál 
enunciáció 
enunciál (fn) 
enunciál (ige) 
énutánam 
énvelem 
enzim (fn) 
enzimaktivitás 
enzimatikus 
enzimbetegség 
enzimfehérje 
enzimfunkció 
enzimhatás 
enzimműködés 
enzimológia 
enzimtartalmú (mn) 
ÉNy (ény., röv) 
ény. (ÉNy., röv) 
enyec 
enyeleg (ige) 



enyelgés (fn) 
enyém 
enyészet (fn) 
enyészet (ige) 
enyészik (ige) 
enyh (fn) 
enyhe (mn) 
enyhe fejfájás 
enyhe idő 
enyhe lefolyású 
enyhely (fn) 
enyhén (hsz) 
enyhén mágneses réteg 
enyhén szólva 
enyheség (fn) 
enyhet adó 
enyhít (ige) 
enyhít a gondokon 
enyhítés (fn) 
enyhíthet (ige) 
enyhítő (fn) 
enyhítő (foly mn in) 
enyhítő (mn) 
enyhítő körülmény 
enyhítőszer 
enyhül (ige) 
enyhülés (fn) 
Enying 
Enyingi kistérség (tnév) 
enny 
ennyi (nm) 
ennyi (szn) 
ennyi felé 
ennyi felől 
ennyien (hsz) 
ennyiféle (mn) 
ennyire 
ennyiszer (hsz) 
ÉNy-ra 
enyv (fn) 
enyvecske (fn) 
enyves (mn) 
enyves festék 
enyves hátú papír 
enyvesfazék (fn) 
enyveskezű (fn, enyves|kezű) 
enyveskezű (mn, enyves|kezű) 
enyvesszegfű (fn) 
enyvez (ige) 
enyvfőzés 
enyvfőző edény 
eo ipso 
eocén (fn) 
eolhárfa (fn) 
eozin (fn) 
eozinmáz (fn, eozin|máz) 
Eötvös (tnév) 



Eötvös József Kollégium 
Eötvös Loránd-féle 
Eötvös-egyetem 
Eötvös-féle (Eötvös|-féle) 
Eötvös-féle inga 
Eötvös-inga (Eötvös|-inga) 
Eötvös-kollégista (Eötvös|-kollégista) 
Eötvös-kollégium 
Eötvös-regény (Eötvös|-regény) 
ép (mn) 
ép elme 
ép elmével 
ép ésszel 
ép lélek 
ép szélű levél 
ép testben ép lélek 
ép testű 
ép törzsű 
epe (fn) 
epebaj (fn, epe|baj) 
epebajos (mn) 
epebántalom (fn, epe|bántalom) 
eped (ige) 
epeda (fn) 
epedezik (ige) 
epediétás (epe|diétás) 
epegörcs (fn, epe|görcs) 
epehajtó szer 
epehányás (epe|hányás) 
epehólyag (fn, epe|hólyag) 
epehólyag-bántalom 
epehólyag-gyulladás (epe|hólyag|-gyulladás) 
epekedik (ige) 
epekő (fn, epe|kő) 
epekőbántalom (epe|kő|bántalom) 
epekőzúzás (fn, epe|kő|zúzás) 
épelméjű (mn, ép|elméjű) 
epeműködés 
epeműtét (fn, epe|műtét) 
épen (hsz) 
épen tartott 
epentézis 
epeömlés (fn, epe|ömlés) 
eper (fn) 
eperajak (eper|ajak) 
eperajkú (eper|ajkú) 
eperbólé 
eperdzsem (fn, eper|dzsem) 
eperfa (fn, eper|fa) 
eperfagylalt (fn, eper|fagylalt) 
eperfalevél (fn, eper|falevél) 
eperhere (fn, eper|here) 
eperízű 
Eperjes (tnév) 
eperjesi (mn) 
eperlekvár (fn, eper|lekvár) 
eperlevél (fn, eper|levél) 



eperleves 
eperpálinka (fn, eper|pálinka) 
eperszem (fn, eper|szem) 
eperszín (eper|szín) 
eperszínű (mn) 
eperültetvény 
epés (mn) 
epés beteg 
epés megjegyzés 
epesav (fn, epe|sav) 
epéskedik (ige) 
epeszt (ige) 
épeszű (fn, ép|eszű) 
épeszű (mn, ép|eszű) 
epeút (fn, epe|út) 
epevezeték (fn, epe|vezeték) 
epevezeték-elzáródás 
epicentrum (fn) 
epicikloid (fn) 
epidémia (fn) 
epidemikus (mn) 
epidemiológia (fn) 
epidermális 
epidermisz (fn) 
epidiaszkóp (fn) 
epidurális érzéstelenítés 
epifita 
epifízis (fn) 
epigon (fn) 
epigráfia (fn) 
epigramma (fn) 
epigrammagyűjtemény 
epigrammaköltészet (epigramma|költészet) 
epigrammatikus (mn) 
epika (fn) 
epikai (mn) 
epiklórhidrin 
Epiktétosz 
epikureizmus (fn) 
epikureus (fn) 
Epikurosz (tnév) 
epikus (fn) 
epikus (mn) 
epikus dráma 
epikus jelleg 
epikus költészet 
epikus költő 
epilál 
epilálás 
epilepszia (fn) 
epilepsziás (mn) 
epileptikus (fn) 
epileptikus (mn) 
epilógus (fn) 
Epirusz 
episzkóp (fn) 
episzkopális 



episztémé 
episztemikus modalitás 
episztemológia 
episztola (fn) 
épít (ige) 
epitáfium (fn) 
építés (fn) 
építésfelügyelő (fn, építés|felügyelő) 
építési (mn) 
építési engedély 
építési költség 
építési vállalkozó 
építésmód (fn, építés|mód) 
építésű (mn) 
építésügy (fn, építés|ügy) 
építésügyi (mn) 
építésvezető (fn, építés|vezető) 
építésvezető (foly mn in, építés|vezető) 
építész (fn) 
építész szakértő 
építészet (fn) 
építészeti (mn) 
építészeti lenyomat 
építészetileg (hsz) 
építészettörténet 
építészkamara (fn, építész|kamara) 
építészmérnök (fn, építész|mérnök) 
építészmérnöki (mn) 
építget (ige) 
epithalamus (fn) 
építhet (ige) 
epitheton ornans 
építkezés (fn) 
építkezési (mn) 
építkezik (ige) 
építmény (fn) 
építményadó (fn, építmény|adó) 
építő (fn) 
építő (foly mn in) 
építő (mn) 
építő jellegű 
építő kritika 
építő szándékú 
építőáldozat (fn, építő|áldozat) 
építőállvány (fn, építő|állvány) 
építőanyag (fn, építő|anyag) 
építőanyag-árusítás 
építőanyag-igénylő (építő|anyag|-igénylő) 
építőanyag-ipar (építő|anyag|-ipar) 
építőanyag-raktár (építő|anyag|-raktár) 
építőanyaggyár (fn, építő|anyag|gyár) 
építőelem (fn, építő|elem) 
építőipar (fn, építő|ipar) 
építőipar-fejlesztés 
építőipari (mn) 
építőkedv (fn, építő|kedv) 
építőkészlet 



építőkocka (fn, építő|kocka) 
építőkő (fn, építő|kő) 
építőközösség (fn, építő|közösség) 
építőmérnök (fn, építő|mérnök) 
építőmester (fn, építő|mester) 
építőmunka (fn, építő|munka) 
építőmunkás (fn, építő|munkás) 
építőmunkás (mn, építő|munkás) 
építőmunkás-otthon 
építőművész (fn, építő|művész) 
építőművészet (fn, építő|művészet) 
építőszakma (fn, építő|szakma) 
építőszekrény (fn, építő|szekrény) 
építőtábor (fn, építő|tábor) 
építővállalat (fn, építő|vállalat) 
építtet (ige) 
építtető (foly mn in) 
epizód (fn) 
epizódalak (fn, epizód|alak) 
epizodikus 
epizodista (mn) 
epizódszerep (fn, epizód|szerep) 
epizódszereplő (fn, epizód|szereplő) 
épkézláb (fn) 
épkézláb (hsz) 
épkézláb (mn) 
epocha (fn) 
epopeia 
eposz (fn) 
eposzi elem 
eposzi kellék 
eposzköltő (fn, eposz|költő) 
epoxigyanta (fn) 
épp (hsz) 
épp akkor 
épp annyi időnk maradt 
épp azért 
épp csak 
épp eddig 
épp ennyi 
épp fordítva 
épp hogy 
épp így nem jó 
épp ilyen 
épp ilyen anyagra gondoltam 
épp itt 
épp most 
épp olyan 
épp úgy lenne jó 
éppakkora (mn, épp|akkora) 
éppannyi (mn, épp|annyi) 
éppannyira 
éppekkora 
éppen (hsz) 
éppen akkor 
éppen akkora 
éppen akkorra kell 



éppen csak 
éppen ellenkezőleg 
éppen ideje 
éppen így 
éppen olyan 
éppen onnan 
éppen ott 
éppen úgy 
éppenhogy 
éppenséggel (hsz) 
éppennyi (mn) 
épphogy (hsz) 
épphogy csak 
épphogy elérte 
éppígy (hsz, épp|így) 
éppilyen (hsz, épp|ilyen) 
éppoda 
éppoly (fn) 
éppolyan (hsz) 
éppúgy (hsz) 
epres (mn) 
epres kosár 
epreskert (fn) 
eprész (eprészik, ige) 
eprészik (ige) 
epruvetta (fn) 
épség (fn) 
épségben marad 
épségben tartás 
Epson 
epszilon (fn) 
épül (ige) 
épülés (fn) 
épület (fn) 
épületállványozó munkás 
épületanyag (fn, épület|anyag) 
épületasztalos (fn, épület|asztalos) 
épületasztalos (mn, épület|asztalos) 
épületátadás (épület|átadás) 
épületbádogos 
épületburkoló (fn, épület|burkoló) 
épületcsoport (fn, épület|csoport) 
épületegyüttes (fn) 
épületelem (fn, épület|elem) 
épületes (mn) 
épületfa (fn, épület|fa) 
épületfatelep (épület|fa|telep) 
épületgépész technikus 
épületgépészet (fn, épület|gépészet) 
épületgépészeti (mn) 
épülethomlokzat (fn, épület|homlokzat) 
épületkár (fn, épület|kár) 
épület-karbantartás 
épületkomplexum (fn, épület|komplexum) 
épületkompozíció 
épületkő (épület|kő) 
épületlakatos (épület|lakatos) 



épületrekonstrukció 
épületrész (fn, épület|rész) 
épületszárny (fn, épület|szárny) 
épületszerkezet (fn, épület|szerkezet) 
épületszigetelés (fn, épület|szigetelés) 
épületszobrászat (fn, épület|szobrászat) 
épülettatarozás (fn, épület|tatarozás) 
épülettervező (épület|tervező) 
épülettömb (fn, épület|tömb) 
épülhet (ige) 
épülőfélben levő 
EQ (röv) 
Er (röv) 
ér (fn) 
ér (ige) 
éra (fn) 
É-ra 
Erató 
eraviszkusz 
erazmista 
Erazmus (tnév) 
érbántalom (fn, ér|bántalom) 
erbium (fn) 
érc (fn) 
érc váltópénz 
ércbánya (fn, érc|bánya) 
ércbányászat 
ércdús (mn, érc|dús) 
ércdúsítás 
ércdúsító (fn) 
ércdúsító (foly mn in) 
ércdúsító üzem 
ércelőkészítés (fn, érc|előkészítés) 
érces (mn) 
érces hangú 
ércesedés 
ércfedezet (érc|fedezet) 
ércfeldolgozás (fn, érc|feldolgozás) 
érchegység (fn, érc|hegység) 
Érchegység (tnév) 
érckakas (fn) 
ércképződés 
érckoporsó (fn, érc|koporsó) 
érclelőhely (fn, érc|lelőhely) 
ércmikroszkóp (érc|mikroszkóp) 
ércmosó (fn, érc|mosó) 
ércnem 
ércolvasztó (érc|olvasztó) 
ércpénz (fn, érc|pénz) 
érctelep 
érctermő (érc|termő) 
Ercsi (tnév) 
ércsomó (fn, ér|csomó) 
Érd (tnév) 
érdaganat (ér|daganat) 
erdei (mn) 
erdei egér 



erdei iskola 
erdei mályva 
erdei pinty 
erdei sikló 
erdei szamóca 
erdei szeder 
erdei tündér 
erdei út 
erdei vöröshangya 
erdeifenyő (fn, erdei|fenyő) 
erdeikutya 
érdek (fn) 
érdekazonosság (fn, érdek|azonosság) 
érdekcsoport (fn, érdek|csoport) 
érdeke fűződik 
érdekegyesítés (fn, érdek|egyesítés) 
érdekegyeztetés (fn) 
érdekegyeztetési (mn) 
érdekegyeztető (fn, érdek|egyeztető) 
érdekel (ige) 
érdekelhet (ige) 
érdekellentét (fn, érdek|ellentét) 
érdekelt (bef mn in) 
érdekelt (fn) 
érdekelt (mn) 
érdekelt fél 
érdekeltség (fn) 
érdekeltségi (mn) 
érdekeltségű (mn) 
érdekember (fn, érdek|ember) 
érdekérvényesítés (fn, érdek|érvényesítés) 
érdekérvényesítési (mn) 
érdekérvényesítő képesség 
érdekes (mn) 
érdekes történet 
érdekesen (hsz) 
érdekesség (fn) 
érdekfeszítő (fn) 
érdekfeszítő (foly mn in) 
érdekfeszítő (mn) 
érdekházasság (fn, érdek|házasság) 
érdekképviselet (fn, érdek|képviselet) 
érdekképviseleti (mn) 
érdek-képviseleti (mn) 
érdekkijáró 
érdekkör (fn, érdek|kör) 
érdekközösség (fn, érdek|közösség) 
érdeklődés (fn) 
érdeklődés hiánya 
érdeklődés középpontja 
érdeklődési (mn) 
érdeklődésre tart számot 
érdeklődést mutat 
érdeklődésű (mn) 
érdeklődhet (ige) 
érdeklődik (ige) 
érdeklődő (fn) 



érdeklődő (foly mn in) 
érdeklődő (mn) 
érdek-összeütközés 
érdekövezet (fn, érdek|övezet) 
érdeksérelem (fn, érdek|sérelem) 
érdekszféra (fn, érdek|szféra) 
érdekszövetkezet (fn, érdek|szövetkezet) 
érdekszövetség (fn, érdek|szövetség) 
érdektelen (mn) 
érdektelenség (fn) 
érdekterület (fn, érdek|terület) 
érdekű (mn) 
érdekütközések 
érdekvédelem (fn, érdek|védelem) 
érdekvédelmi (mn) 
érdekvédelmi szervezet 
érdekvédő (fn, érdek|védő) 
érdekviszonyok 
Erdély (tnév) 
erdélyi (mn) 
Erdélyi (tnév) 
erdélyi fejedelem 
Erdélyi Fejedelemség 
erdélyi magyar 
Erdélyi Múzeum (tnév) 
erdélyi parasztfelkelés 
erdélyi szalonna 
Erdélyi-érchegység 
erdélyies (mn) 
Erdélyi-középhegység 
Erdélyi-medence 
Erdély-trilógia 
érdem (fn) 
érdemalapú 
érdembeli (mn) 
érdemcsillag 
érdemdús (mn, érdem|dús) 
érdemel (ige) 
érdemérem (fn, érdem|érem) 
érdemes (mn) 
érdemes művész 
érdemes pár szót ejteni 
érdemesít (ige) 
érdemesül (ige) 
érdemi (mn) 
érdemi művelet 
érdemi változás 
érdemjegy (fn, érdem|jegy) 
érdemkereszt (fn, érdem|kereszt) 
érdemleges (mn) 
érdemlő (foly mn in) 
érdemlő (mn) 
érdemlően (hsz) 
érdemrend (fn, érdem|rend) 
Érdemrend Kiskereszt 
érdemtelen (mn) 
érdemtelenül (hsz) 



érdemű (mn) 
érdes (mn) 
érdes levelű növény 
érdes tapintású 
érdeslevelűek 
erdész (fn) 
erdész technikus 
erdészet (fn) 
erdészeti (mn) 
erdészeti főiskola 
erdészgyakornok (fn, erdész|gyakornok) 
erdészház (fn, erdész|ház) 
erdészlak (fn, erdész|lak) 
Erdey-Grúz 
Erdey-Grúz-féle (Erdey-Grúz|-féle) 
erdey-grúzi életmű 
érdi (fn) 
erdő (fn) 
erdő borította hegy 
erdő melletti csárda 
erdőbirtok (fn, erdő|birtok) 
Erdődy-palota (Erdődy|-palota) 
erdőégés (fn, erdő|égés) 
erdőgazdálkodás (fn, erdő|gazdálkodás) 
erdőgazdálkodási (mn) 
erdőgazdaság (fn, erdő|gazdaság) 
erdőgazdasági (mn) 
erdőhasználat (fn, erdő|használat) 
erdőhát (fn, erdő|hát) 
Erdőhát (tnév) 
erdőhatár 
erdőirtás (fn, erdő|irtás) 
erdőjog (fn, erdő|jog) 
erdőkerülő (fn, erdő|kerülő) 
erdőkerülő (foly mn in, erdő|kerülő) 
erdőkitermelés (fn, erdő|kitermelés) 
erdőkultúra (erdő|kultúra) 
erdőlakó 
erdőlegelő (erdő|legelő) 
erdőlés 
erdőmérnök (fn, erdő|mérnök) 
erdőmérnökképzés (erdő|mérnök|képzés) 
erdő-mező 
erdőmunkás (fn) 
erdőművelés (fn, erdő|művelés) 
erdőműveléstan (fn, erdő|művelés|tan) 
erdőőr (fn, erdő|őr) 
erdőövezet (fn, erdő|övezet) 
erdőpusztulás 
erdőrendezés (erdő|rendezés) 
erdőrengeteg (fn, erdő|rengeteg) 
erdős (mn) 
erdős halom 
erdős terület 
erdősáv (fn, erdő|sáv) 
erdőség (fn) 
erdősít (ige) 



erdősítés (fn) 
erdősor 
erdősödik 
erdősül 
erdőszél (fn, erdő|szél) 
erdőtalaj (fn, erdő|talaj) 
erdőtelepítés (fn, erdő|telepítés) 
erdőterület (fn, erdő|terület) 
erdőtörvény (fn, erdő|törvény) 
erdőtűz (fn, erdő|tűz) 
erdőtűz (ige, erdő|tűz) 
erdővágás (fn, erdő|vágás) 
erdővédelem (fn, erdő|védelem) 
erdőzúgás (fn, erdő|zúgás) 
Érdy-kódex (tnév) 
e-reader 
e-reader kijelző 
e-reader megoldások 
erecske (fn) 
ered (ige) 
eredendő (beálló mn in) 
eredendő (mn) 
eredendően (hsz) 
eredet (fn) 
eredethatározó (fn, eredet|határozó) 
eredeti (mn) 
eredeti állapot 
eredeti álláspont 
eredeti észjárású 
eredeti jelentés 
eredeti tervek szerint 
eredetieskedés (fn) 
eredetieskedik (ige) 
eredetileg (hsz) 
eredetiség (fn) 
eredetiséghajhászás 
eredetmítosz 
eredetmonda (fn, eredet|monda) 
eredetű (mn) 
eredetvédelmi szabály 
eredetvédett 
eredetvizsgálat (fn, eredet|vizsgálat) 
eredeztet (ige) 
eredhet (ige) 
eredj 
eredmény (fn) 
eredményes (mn) 
eredményesebben (hsz) 
eredményesen (hsz) 
eredményesség (fn) 
eredményességi (mn) 
eredményez (ige) 
eredményezhet (ige) 
eredményhatározó (fn, eredmény|határozó) 
eredményhirdetés (fn, eredmény|hirdetés) 
eredményhirdető (fn, eredmény|hirdető) 
eredményhirdető (foly mn in, eredmény|hirdető) 



eredményjegyzék (fn, eredmény|jegyzék) 
eredményjelző (fn, eredmény|jelző) 
eredményjelző tábla 
eredménykényszer 
eredménykimutatás (fn, eredmény|kimutatás) 
eredménylap (eredmény|lap) 
eredménylista 
eredménynövekedés 
eredményre jut 
eredményt produkál 
eredménytábla (fn, eredmény|tábla) 
eredménytárgy 
eredménytartalék (fn, eredmény|tartalék) 
eredménytelen (mn) 
eredménytelenség (fn) 
eredménytelenül (hsz) 
eredményvonal (eredmény|vonal) 
eredő (fn) 
eredő (foly mn in) 
eredő (mn) 
eredő ellenállás 
eredő erő 
eredően (hsz) 
ereget (ige) 
ereje fogytán 
ereje teljében 
erejű (mn) 
erekció (fn) 
ereklye (fn) 
ereklyetartó (fn, ereklye|tartó) 
ereklyetartó (foly mn in, ereklye|tartó) 
erektál 
érelmeszesedés (fn, ér|elmeszesedés) 
érelzáródás 
erély (fn) 
erélyes (mn) 
erélyes hangú 
erélyesen (hsz) 
erélyesség (fn) 
erélytelen (mn) 
érem (fn) 
éremesélyes (mn) 
éremgyűjtemény (fn, érem|gyűjtemény) 
éremgyűjtő (fn, érem|gyűjtő) 
éremszerzés 
éremtan (fn, érem|tan) 
éremtár (fn, érem|tár) 
erény (fn) 
erénycsősz (fn, erény|csősz) 
erényes (mn) 
erényöv (fn, erény|öv) 
eres (mn) 
érés (fn) 
érési (mn) 
eresz (fn) 
ereszalj (fn, eresz|alj) 
ereszalja 



ereszcsatorna (fn, eresz|csatorna) 
ereszcsatorna-rendszer 
ereszkedik (ige) 
ereszkedő (fn) 
ereszkedő (foly mn in) 
ereszkedő (mn) 
ereszkedő dallam 
ereszkedő ritmusú 
ereszkedő-eső hanglejtés 
ereszt (ige) 
ereszték (fn) 
eresztékgyalu (ereszték|gyalu) 
eresztés (fn) 
eresztget (ige) 
éret (ige) 
eret vág 
éretlen (mn) 
éretlen dinnye 
éretlen gyümölcs 
éretlenkedik (ige) 
éretlenség (fn) 
eretnek (fn) 
eretnek álláspont 
eretnekség (fn) 
eretneküldözés 
érett (bef mn in) 
érett (mn) 
érett dinnye 
érett ésszel 
érett felnőtt korában 
érett gyümölcs 
érett korú 
érette (érte, hsz) 
érette élt 
érettség (fn) 
érettségi (fn) 
érettségi (mn) 
érettségi bankett 
érettségi bizonyítvány 
érettségi elnök 
érettségi követelményrendszer 
érettségi tabló 
érettségi találkozó 
érettségi tétel 
érettségi vizsga 
érettségibizonyítvány-másolat 
érettségizett (bef mn in) 
érettségizik (ige) 
érettségiztet (ige) 
erez (ige) 
érez (ige) 
erezés (fn) 
erezet (fn) 
erezet (ige) 
érezhet (ige) 
érezhető (foly mn in) 
érezhető (mn) 



érezhetően (hsz) 
éreztet (ige) 
érfal (fn, ér|fal) 
érfogó (fn, ér|fogó) 
Erfurt (tnév) 
erg 
ergo (ksz) 
ergométer (fn) 
ergonómia (fn) 
ergonómiailag 
ergonomikus 
ergonómus (fn) 
érgörcs (fn, ér|görcs) 
érgyulladás (fn, ér|gyulladás) 
érhálózat (fn, ér|hálózat) 
érhártya (fn, ér|hártya) 
érhet (ige) 
Ericsson (tnév) 
Erie-tó (fn) 
Erik (tnév) 
érik (ige) 
erika (fn) 
Erika (tnév) 
Erinnisz 
érint (ige) 
érintés (fn) 
érintésérzékeny 
érintésérzékeny felület 
érintésérzékeny gomb 
érintésérzékeny képernyő 
érintéssel vezérelhető eszköz 
érintésvédelem (fn, érintés|védelem) 
érintésvédelmi átalakítás 
érintésvezérelt 
érintetlen (mn) 
érintetlenül (hsz) 
érintett (bef mn in) 
érintett (mn) 
érintett probléma 
érintettség (fn) 
érintget (ige) 
érinthet (ige) 
érinthetetlen (mn) 
érinthető 
érintkezés (fn) 
érintkezési (mn) 
érintkezhet (ige) 
érintkezik (ige) 
érintkező (fn) 
érintkező (foly mn in) 
érintkező felület 
érintkező pont 
érintő (fn) 
érintő (foly mn in) 
érintő (mn) 
érintően (hsz) 
érintőgomb 



érintőképernyő 
érintőképernyős telefon 
érintőkijelző 
érintőkijelzős gép 
érintőkör (érintő|kör) 
érintőleges (mn) 
érintőlegesen (hsz) 
érintőnégyszög (érintő|négy|szög) 
érintőpanel 
érintőpárna 
érintősík (érintő|sík) 
érintősokszög 
Erisz 
Erisz almája 
Eritrea (tnév) 
erjed (ige) 
erjedés (fn) 
erjedésgátló hatású 
erjedt (bef mn in) 
erjedtség (fn) 
érjen (fn) 
erjeszt (ige) 
erjesztés (fn) 
erjesztő 
erjesztőbaktérium 
erjesztőeljárás 
erjesztőgomba 
erjesztőkád (fn) 
érk. (röv) 
Erkel (tnév) 
Erkel Ferenc-díj 
Erkel Ferenc-díjas 
Erkel Színház 
Erkel-opera (Erkel|-opera) 
Erkel-operabeli (Erkel|-operabeli) 
erkély (fn) 
erkélyajtó (fn, erkély|ajtó) 
erkélyes (mn) 
erkélyes lakás 
erkélyjelenet (fn, erkély|jelenet) 
erkélykert (erkély|kert) 
erkélypáholy (fn, erkély|páholy) 
erkélytorony (erkély|torony) 
erkélyülés (erkély|ülés) 
érkezés (fn) 
érkezési (mn) 
érkezési oldal 
érkezhet (ige) 
érkezik (ige) 
érkező vagy búcsúzó köszönés 
erkölcs (fn) 
erkölcsbíráskodás (erkölcs|bíráskodás) 
erkölcsbíró (fn, erkölcs|bíró) 
erkölcscsősz (fn, erkölcs|csősz) 
erkölcsfilozófia 
erkölcsi (mn) 
erkölcsi bizonyítvány 



erkölcsi elv 
erkölcsi felelősség 
erkölcsi fölény 
erkölcsi győzelem 
erkölcsi hanyatlás 
erkölcsi hulla 
erkölcsi kár 
erkölcsi kényszer 
erkölcsi kötelesség 
erkölcsi mondanivaló 
erkölcsi norma 
erkölcsi támogatás 
erkölcsi tanulság 
erkölcsi törvény 
erkölcsi züllés 
erkölcsileg (hsz) 
erkölcsiség (fn) 
erkölcsnemesítő (mn) 
erkölcsnevelő hatású 
erkölcsös (mn) 
erkölcsösség (fn) 
erkölcsprédikátor (fn, erkölcs|prédikátor) 
erkölcsregény 
erkölcsrendészet (fn, erkölcs|rendészet) 
erkölcsromboló (fn, erkölcs|romboló) 
erkölcsromboló (foly mn in, erkölcs|romboló) 
erkölcstan (fn, erkölcs|tan) 
erkölcstelen (mn) 
erkölcstelenség (fn) 
erkölcsű (mn) 
érlel (ige) 
érlelődik (ige) 
érlökés (fn, ér|lökés) 
érme (fn) 
érmelegítő (fn, ér|melegítő) 
Érmellék (fn, ér|mellék) 
érmelléki (mn) 
érmes (mn) 
érmes helyezés 
Érmindszent 
Ermitázs (tnév) 
Ernani (tnév) 
Ernő (tnév) 
Ernst Múzeum (tnév) 
ernyed (ige) 
ernyedetlen (mn) 
ernyedt (bef mn in) 
ernyedt (mn) 
ernyedt szál 
ernyedtség (fn) 
ernyeszt (ige) 
ernyesztő hatású 
ernyő (fn) 
ernyőantenna (ernyő|antenna) 
ernyőfényképezés (ernyő|fényképezés) 
ernyőnyél (ernyő|nyél) 
ernyős (mn) 



ernyős virágú 
ernyős virágzat (fn) 
ernyősvirágúak (fn) 
ernyősvirágzatú (mn) 
ernyőszervezet 
ernyőtok (ernyő|tok) 
ernyőz (ige) 
erodál (ige) 
erodálódik 
erogén (mn) 
Erósz (tnév) 
erotika (fn) 
erotikus (mn) 
erotikus irodalom 
erotomán 
erózió (fn) 
erő (fn) 
érő (foly mn in) 
érő (mn) 
erőátvitel (fn, erő|átvitel) 
erőbedobás (fn, erő|bedobás) 
erőd (fn) 
erődboltozat (erőd|boltozat) 
erődemonstráció (fn, erő|demonstráció) 
erődgyűrű (erőd|gyűrű) 
erődít (ige) 
erődítés (fn) 
erődítmény (fn) 
erődítmény erődítménye 
erődje 
erődöv (erőd|öv) 
erődrendszer (fn, erőd|rendszer) 
erődvonal (fn, erőd|vonal) 
erőegyensúly (fn, erő|egyensúly) 
erő-elmozdulás grafikon 
erőember 
érőfélben levő 
erőfeszítés (fn) 
erőfitogtatás (fn) 
erőforrás (fn, erő|forrás) 
erőforrás-hatékonyság 
erőforrásigény 
erőforrás-igényes 
erőforrás-miniszter 
erőfölény (fn, erő|fölény) 
erőgép (fn, erő|gép) 
erőgyarapodás (erő|gyarapodás) 
erőgyűjtés (fn, erő|gyűjtés) 
erőhatalom (fn, erő|hatalom) 
erőhatás (fn, erő|hatás) 
erői (mn) 
erőkar (fn, erő|kar) 
erőkifejtés (fn) 
erőleves (fn, erő|leves) 
erőleves (mn, erő|leves) 
erőleveskocka 
erőlködés (fn) 



erőlködik (ige) 
erőltet (ige) 
erőltetés (fn) 
erőltetett (bef mn in) 
erőltetett (mn) 
erőltetett poén 
erőltetettség (fn) 
erőmegtakarítás (erő|megtakarítás) 
erőmérő (fn, erő|mérő) 
erőmérő készülék 
erőmunkagép (erő|munka|gép) 
erőmutatvány (fn, erő|mutatvány) 
erőmű (fn, erő|mű) 
erőműfejlesztés 
Erőmű-lakótelep (Erőmű|-lakótelep) 
erőműtan (fn, erő|mű|tan) 
erőműtelep (fn, erő|mű|telep) 
erőmű-telepítés 
erőművész (fn, erő|művész) 
erőművészcsoport (erő|művész|csoport) 
erőnlét (fn) 
erőnléti (mn) 
erőnyerő (foly mn in) 
erőpár 
erőpazarlás (fn, erő|pazarlás) 
erőpolitika (fn, erő|politika) 
erőpróba (fn, erő|próba) 
erőre kap 
erős (fn) 
erős (mn) 
erős akarat 
erős akaratú 
erős cukor 
erős fényű 
erős fizikumú 
erős GPU 
erős hit 
erős hitű 
erős jelszavak 
erős jelszó 
erős kávé 
erős lúg 
erős mágnes 
erős markú 
erős öntudat 
erős paprika 
Erős Pista 
erős processzor 
erős sav 
erős terhelés 
erős testű 
erős tónusú 
erősáram (fn) 
erősáramú (mn, erős|áramú) 
erősáramú berendezés 
erősbít (ige) 
erősbödik (ige) 



erősebben (hsz) 
erősen (hsz) 
erősen ittas 
erősen maró lúg 
erősfű (fn) 
erősít (ige) 
erősítés (fn) 
erősítget (ige) 
erősíthet (ige) 
erősítő (fn) 
erősítő (foly mn in) 
erősítő adóállomás 
erősítő gyakorlat 
erősítőállomás 
erősítőszer (fn) 
erősíttet (ige) 
erőskezű (mn, erős|kezű) 
erősködik (ige) 
erősorrend (fn, erő|sorrend) 
erősödés (fn) 
erősödhet (ige) 
erősödik (ige) 
erősség (fn) 
erősségű (mn) 
erőszak (fn) 
erőszak elleni harc 
erőszakcselekmény (fn, erőszak|cselekmény) 
erőszakhullám (fn, erőszak|hullám) 
erőszakmentes (mn) 
erőszakol (ige) 
erőszakolt (bef mn in) 
erőszakoltság (fn) 
erőszakos (mn) 
erőszakos halál 
erőszakosan (hsz) 
erőszakoskodik (ige) 
erőszakosság (fn) 
erőszakszervezet (fn, erő|szak|szervezet) 
erőszaktétel (fn, erőszak|tétel) 
erőszaktevő 
erőt adó 
erőt vesz rajta 
erőtakarmány (erő|takarmány) 
erőtartalék (fn, erő|tartalék) 
erőtartalék-gyűjtés 
erőtelen (mn) 
erőtelep (fn, erő|telep) 
erőteljes (mn) 
erőteljes színek 
erőteljesebben (hsz) 
erőteljesen (hsz) 
erőtér (fn, erő|tér) 
erőtlen (mn) 
erőtlenedik 
erőtlenít 
erőtlenül (hsz) 
erőtől duzzadó 



erőtörvény 
erőviszony (fn, erő|viszony) 
erőviszonyok 
erővonal (fn, erő|vonal) 
érpár 
Érpatak (tnév, Ér|patak) 
érpataki (mn, ér|pataki) 
err 
errata (fn) 
erre 
erre irányuló 
erre járó 
erre nézve 
erre tart 
erre vonatkozólag 
erre-amarra 
erre-arra (hsz) 
errébb (hsz) 
errébb jön 
errefele (hsz, erre|felé) 
errefelé (hsz, erre|felé) 
errefelé tart 
érrendszer (fn, ér|rendszer) 
érrendszeri (mn) 
erről 
erről szól 
érsebészet (fn, ér|sebészet) 
érsek (fn) 
érseki (mn) 
érsekség (fn) 
Érsekújvár (tnév) 
érsekújvári (mn) 
érszakasz 
erszény (fn) 
erszényes (fn) 
erszényes (mn) 
erszényes állat 
erszényes emlős 
erszényesegér (erszényes|egér) 
érszorító (fn, ér|szorító) 
érszűkület (fn, ér|szűkület) 
ért (bef mn in) 
ért (ige) 
értágítás (fn, ér|tágítás) 
értágító (fn) 
értágító (foly mn in) 
értágulás (fn, ér|tágulás) 
értágulat (fn, ér|tágulat) 
érte (érette, hsz) 
érte jön 
érte küld 
érte megy 
érték (fn) 
érték szerinti 
értékadás (fn, érték|adás) 
értékalkotó (fn, érték|alkotó) 
értékalkotó (foly mn in, érték|alkotó) 



értékállandóság (fn, érték|állandóság) 
értékálló (fn, érték|álló) 
értékálló (foly mn in, érték|álló) 
értékálló (mn, érték|álló) 
értékállóság (fn) 
értékarányos (mn) 
értékbecslés (fn, érték|becslés) 
értékbecslő 
értékcikk (fn, érték|cikk) 
értékcikk-árusítás 
értékcsomag (érték|csomag) 
értékcsökkenés (fn) 
értékcsökkenési (mn) 
értékcsökkentés 
értékdíjszabás (érték|díj|szabás) 
értékel (ige) 
értékelemzés 
értékelés (fn) 
értékelési (mn) 
értékelhet (ige) 
értékelhetetlen (mn) 
értékelmélet (fn, érték|elmélet) 
értékelő felmérés 
értékelő mechanizmus 
értékelőd (ige, érték|előd) 
értékelvű (mn, érték|elvű) 
értékes (mn) 
értékes információ 
értékesít (ige) 
értékesítés (fn) 
értékesítési (mn) 
értékesítési hálózat 
értékesítési igazgató 
értékesíthet (ige) 
értékesítő (foly mn in) 
értékesítő (mn) 
értékesítő szövetkezet 
értékesíttet 
értéket képvisel 
értékevesztett (mn) 
értekezés (fn) 
értekezik (ige) 
értekezlet (fn) 
értekező próza 
értékfelhalmozás (érték|felhalmozás) 
értékforma (érték|forma) 
értékhatár (fn, érték|határ) 
értékítélet (fn, érték|ítélet) 
értékjegy 
értékképző (fn, érték|képző) 
értékkészlet (fn, érték|készlet) 
értékküldemény (érték|küldemény) 
értékküldemény-biztosítás (érték|küldemény|-biztosítás) 
értékkülönbözet (fn, érték|különbözet) 
értékkülönbség (fn, érték|különbség) 
értékleltár 
értéklevél (fn, érték|levél) 



értékmeghatározás (fn, érték|meghatározás) 
értékmegőrzés (fn, érték|megőrzés) 
értékmegőrző (fn, érték|megőrző) 
értékmegőrző (foly mn in, érték|megőrző) 
értékmegőrző (mn, érték|megőrző) 
értékmérő (fn, érték|mérő) 
értékmérő (foly mn in, érték|mérő) 
értéknagyság (érték|nagyság) 
értéknihilizmus 
értéknövekedés (fn, érték|növekedés) 
értéknövelés (fn, érték|növelés) 
értéknyilvánítás (fn, érték|nyilvánítás) 
értékorientáció (fn, érték|orientáció) 
értékorientált 
értékőrző (fn, érték|őrző) 
értékösszeg (fn, érték|összeg) 
értékpapír (fn, érték|papír) 
értékpapír-eladás 
értékpapír-fedezet 
értékpapír-felügyelet 
értékpapír-forgalmazó 
értékpapír-forgalom (érték|papír|-forgalom) 
értékpapír-jutalék 
értékpapír-kereskedelem 
értékpapír-kibocsátás 
értékpapír-kibocsátási törvény 
értékpapírpiac (fn, érték|papír|piac) 
értékpapír-piaci 
értékpapírtörvény (fn, érték|papír|törvény) 
értékpapírtőzsde (fn, érték|papír|tőzsde) 
értékpapírügylet (fn, érték|papír|ügylet) 
értékpapírvagyon (fn, érték|papír|vagyon) 
értékpiac (fn, érték|piac) 
értékrend (fn, érték|rend) 
értékrendszer (fn, érték|rendszer) 
értékromboló 
értéksemleges 
értéksorrend (fn, érték|sorrend) 
értékszelvény (fn, érték|szelvény) 
értékszembesítő 
értéktáblázat 
értéktárgy (fn, érték|tárgy) 
értéktárgymegőrző (fn) 
értéktárgymegőrző (mn) 
értéktelen (mn) 
értéktelenedés (fn) 
értékteremtés (fn, érték|teremtés) 
értéktöbblet (fn, érték|többlet) 
értéktöbbletadó (fn, érték|többlet|adó) 
értéktöbblet-elmélet (érték|többlet|-elmélet) 
értéktöbbletráta (érték|többlet|ráta) 
értéktöbblet-termelés (érték|többlet|-termelés) 
értéktörvény (fn, érték|törvény) 
értéktőzsde (fn, érték|tőzsde) 
értékű (mn) 
értékű kupon 
értékválasztás (fn, érték|választás) 



értékváltozás (fn, érték|változás) 
értékvesztés (fn, érték|vesztés) 
értékvesztés (mn, érték|vesztés) 
értékveszteség (fn, érték|veszteség) 
értékvilág (fn, érték|világ) 
értékviszony (fn, érték|viszony) 
értelek (fn, ér|telek) 
értelem (fn) 
értelemellenes 
értelemfejlesztő hatású 
értelemképződés 
értelemszerű (mn) 
értelemszerűen (hsz) 
értelemzavar (fn, értelem|zavar) 
értelemzavaró (foly mn in) 
értelemzavaró (mn) 
értelemzavaró sajtóhiba 
értelmes (mn) 
értelmesen (hsz) 
értelmet nyer 
értelmetlen (mn) 
értelmetlenség (fn) 
értelmetlenül (hsz) 
értelmez (ige) 
értelmezés (fn) 
értelmezési (mn) 
értelmezési keret 
értelmezési mód 
értelmezési tartomány 
értelmezhet (ige) 
értelmezhetetlen (mn) 
értelmező (fn) 
értelmező (foly mn in) 
értelmező (mn) 
értelmező jelző 
értelmező szótár 
értelmezői szerep 
értelmezős szerkezet 
értelmezőszerű 
értelmi (mn) 
értelmi egyeztetés 
értelmi fogyatékos 
értelmi képesség 
értelmi szerző 
értelmi tevékenység 
értelmileg (hsz) 
értelmiség (fn) 
értelmiségellenes (mn) 
értelmiségi (mn) 
értelmiségi család 
értelmiségi származású 
értelmű (mn) 
értés (fn) 
értésére ad 
értésére jut 
értesít (ige) 
értesítés (fn) 



értesítési terület 
értesítő (fn) 
értesítő (foly mn in) 
értesítőkiosztás (értesítő|kiosztás) 
értesül (ige) 
értesülés (fn) 
értesülése szerint 
értesülhet (ige) 
értet (ige) 
értetlen (mn) 
értetlenkedik (ige) 
értetlenség (fn) 
értetlenül (hsz) 
értetődik (ige) 
értetődő (foly mn in) 
értetődően (hsz) 
érthet (ige) 
érthetetlen (mn) 
érthetetlenül (hsz) 
érthető (foly mn in) 
érthető (mn) 
érthető okokból 
érthetően (hsz) 
érthetőség (fn) 
értípus 
értő (fn) 
értő (foly mn in) 
értődik (ige) 
értődő (foly mn in) 
értődő (mn) 
erudíció (fn) 
erupció (fn) 
eruptív (fn) 
eruptív (mn) 
eruptív egyéniség 
érv (fn) 
érvágás (fn, ér|vágás) 
érvel (ige) 
érvelés (fn) 
érvelhet (ige) 
érvelő szöveg 
érvelv (fn, érv|elv) 
érvény (fn) 
érvénybe lép 
érvénybe léptet 
érvénybelépés 
érvényben levő 
érvényben marad 
érvényben maradás 
érvényes (mn) 
érvényes szerződés 
érvényesen (hsz) 
érvényesít (ige) 
érvényesítés (fn) 
érvényesíthet (ige) 
érvényesíttet (ige) 
érvényesség (fn) 



érvényességi (mn) 
érvényesül (ige) 
érvényesülés (fn) 
érvényesülhet (ige) 
érvényét veszti 
érvényre 
érvényre emelés 
érvényre juttat 
érvényt szerez 
érvénytelen (mn) 
érvénytelenít (ige) 
érvénytelenítés (fn) 
érvényteleníttet (ige) 
érvénytelenség (fn) 
érvényű (mn) 
érverés (fn, ér|verés) 
Ervin (tnév) 
érvrendszer (fn, érv|rendszer) 
érzék (fn) 
érzékcsalódás (fn, érzék|csalódás) 
érzékcsiklandó 
érzékek rabja 
érzékel (ige) 
érzékelés (fn) 
érzékelhet (ige) 
érzékelhetetlen (mn) 
érzékelhetően (hsz) 
érzékelő 
érzékelőelem (fn) 
érzékelőszerv 
érzékelőszőr 
érzékeltet (ige) 
érzékeltetés (fn) 
érzékeny (mn) 
érzékeny bőrű 
érzékeny lelkű 
érzékeny menü 
érzékeny szívű 
érzékenyebben (hsz) 
érzékenyedik 
érzékenyen (hsz) 
érzékenyít 
érzékenyítés (fn) 
érzékenykedik (ige) 
érzékenység (fn) 
érzékenységi küszöb 
érzékenyül 
érzéketlen (mn) 
érzéketlenség (fn) 
érzékfeletti 
érzékfölötti (érzékfeletti, mn) 
érzéki (mn) 
érzéki csalódás 
érzéki élvezet 
érzéki érzet 
érzékies (mn) 
érzékiség (fn) 



érzéklés (fn) 
érzéklet (fn) 
érzékletes (mn) 
érzékletesen (hsz) 
érzékszerv (fn, érzék|szerv) 
érzékszervi (mn) 
érzéktelen (mn) 
érzékzavar (fn, érzék|zavar) 
érzeleg (ige) 
érzelem (fn) 
érzelemgazdag 
érzelemkifejezés (fn, érzelem|kifejezés) 
érzelemkitörés (fn, érzelem|kitörés) 
érzelemmentes 
érzelemvilág (fn, érzelem|világ) 
érzelgés 
érzelgős (mn) 
érzelgősség (fn) 
érzelmes (mn) 
érzelmesség (fn) 
érzelmi (mn) 
érzelmi alap 
érzelmi biztonság 
érzelmi világ 
érzelmileg (hsz) 
érzelmű (mn) 
érzemény (fn) 
érzés (fn) 
érzése támad 
érzéstelen (mn) 
érzéstelenít (ige) 
érzéstelenítés (fn) 
érzéstelenítő (fn) 
érzéstelenítő (foly mn in) 
érzéstelenítő injekció 
érzéstelenítőszer (fn, érzéstelenítő|szer) 
érzésteleníttet 
érzésű (mn) 
érzésvilág (fn, érzés|világ) 
érzet (fn) 
érzet (ige) 
érzetcsere 
érzetküszöb (érzet|küszöb) 
érzik 
érzik rajta a borszag 
érző (fn) 
érző (foly mn in) 
érző (mn) 
érző szívű 
érződik (ige) 
érzőideg (fn, érző|ideg) 
érzőidegsejt 
érzőneuron 
érzősejt 
érzőserte 
érzület (fn) 
Erzsébet (tnév) 



Erzsébet híd (tnév) 
Erzsébet királyné 
Erzsébet tér 
Erzsébet téri 
Erzsébet-kor 
Erzsébet-nap (Erzsébet|-nap) 
Erzsébet-napi (Erzsébet|-napi) 
Erzsébet-utalvány 
Erzsébetváros (tnév, Erzsébet|város) 
erzsébetvárosi (mn, erzsébet|városi) 
Erzsi barátnőm 
Erzsi-lak (Erzsi|-lak) 
es (fn) 
Es (röv) 
és (ksz) 
és a többi 
és így tovább 
ÉS jel 
ÉS kapu 
ÉS logikai áramkör 
és persze 
és/vagy 
escape (fn) 
Escher (tnév) 
escudo (fn) 
esd (ige) 
esdekel (ige) 
esedékes (mn) 
esedékesség (fn) 
esedezik (ige) 
eseget (ige) 
esély (fn) 
esélyegyenlőség (fn, esély|egyenlőség) 
esélyegyenlőtlenség (fn, esély|egyenlőtlenség) 
esélyes (mn) 
esélylatolgatás (fn) 
esélytelen (mn) 
esemény (fn) 
esemény utáni tabletta 
eseménydús (mn) 
eseménydús nap 
eseményfüggő 
eseményidő 
eseményjáték (fn, esemény|játék) 
eseménynapló (fn, esemény|napló) 
eseménynaptár (fn, esemény|naptár) 
eseménysor (fn, esemény|sor) 
eseménysorozat (fn, esemény|sorozat) 
eseményszámba megy 
eseményszerkesztési támogatás 
eseményszerkezet 
eseménytelen (mn) 
eseményvezérelt 
esendő (beálló mn in) 
esendő (mn) 
esendőség (fn) 
eseng (ige) 



esernyő (fn) 
esernyőfogantyú (esernyő|fogantyú) 
esernyőkészítő (esernyő|készítő) 
esernyős (fn) 
esernyős (mn) 
esernyőtartó (fn, esernyő|tartó) 
esés (fn) 
esés folytán 
esési (mn) 
eset (fn) 
eset (ige) 
esetbeli egyeztetés 
esetben 
esetén 
esetenként (hsz) 
esetenkénti (mn) 
eseti (mn) 
esetkocsi (fn, eset|kocsi) 
esetleg (hsz) 
esetleges (mn) 
esetlegesen (hsz) 
esetlegesség (fn) 
esetlen (mn) 
esetlen alakú 
esetrag (fn, eset|rag) 
esetragtan (eset|rag|tan) 
esetre 
esetrendszer 
esetről esetre 
esett (bef mn in) 
esett (mn) 
esettan 
esettanulmány (fn, eset|tanulmány) 
esetviszony 
eshet (ige) 
eshetőség (fn) 
esik (ige) 
esket (ige) 
esketés (fn) 
esketőbeszéd 
eskór 
eskü (fn) 
eskü alatt vall 
eskü alatti tanúvallomás 
esküdik (ige) 
esküdözik (ige) 
esküdt (bef mn in) 
esküdt (fn) 
esküdt (mn) 
esküdt ellenség 
esküdtbíráskodás (fn, esküdt|bíráskodás) 
esküdtbíróság (fn, esküdt|bíróság) 
esküdtszék (fn, esküdt|szék) 
esküdtszéki bíráskodás 
esküforma (fn, eskü|forma) 
esküminta (fn, eskü|minta) 
esküokmány (fn, eskü|okmány) 



esküszegés (fn, eskü|szegés) 
esküszegő (fn, eskü|szegő) 
esküszik (fn) 
esküszik (ige) 
esküszöveg (fn, eskü|szöveg) 
eskütétel (fn, eskü|tétel) 
eskütevő (fn, eskü|tevő) 
esküvés (fn) 
esküvevő (eskü|vevő) 
esküvő (fn) 
esküvő (foly mn in) 
esküvői (mn) 
esküvői csokor 
esküvői ruha 
esküvői szertartás 
esmér (ige) 
ÉS-NEM kapu 
eső (fn) 
eső (mn) 
eső áztatta földek 
esőágyú (eső|ágyú) 
esőálló (mn, eső|álló) 
esőárnyék (eső|árnyék) 
esőcsatorna (fn, eső|csatorna) 
esőcsepp (fn, eső|csepp) 
esőcsináló (mn) 
esőerdő (fn, eső|erdő) 
esőerdőzóna 
esőérzékelős ablaktörlő 
esőfelhő (fn, eső|felhő) 
esőfront (eső|front) 
esőgallér (eső|gallér) 
esőhozó szél 
esőkabát (fn, eső|kabát) 
esőköpeny (fn, eső|köpeny) 
esőlé (fn) 
esőmérő (fn, eső|mérő) 
esőnap (fn, eső|nap) 
esőrétegfelhő (fn, eső|réteg|felhő) 
esős (mn) 
esős évszak 
esőszerű öntözés 
esőverte (eső|verte) 
esővíz (fn, eső|víz) 
esővizes hordó 
esőzés (fn) 
esőzik (ige) 
esőztető (foly mn in) 
esőzsák (eső|zsák) 
éspedig (ksz) 
esperes (fn) 
esperesplébános (fn, esperes|plébános) 
espresso 
esprit (fn) 
ess 
Essen (tnév) 
essivus (fn) 



est (fn) 
establishment (fn) 
este (fn) 
este (hsz) 
estebéd (fn, est|ebéd) 
Estée Lauder (tnév) 
estefelé (fn, este|felé) 
estefelé (hsz, este|felé) 
estefelé elindultak 
esték (fn) 
esteledik (ige) 
estelente (hsz) 
esteli (estéli, mn) 
estély (fn) 
estélyi (fn) 
estélyi (mn) 
estélyi ruhás 
estélyi toalett 
estenden (hsz) 
esténként (hsz) 
estére kelve 
Esterházy (tnév) 
Esterházy-kastély (Esterházy|-kastély) 
Esterházy-palota 
Esterházy-torta 
estéről estére 
estés (mn) 
estétől reggelig 
esthajnal (fn, est|hajnal) 
esthajnalcsillag (fn, esthajnal|csillag) 
estharang (fn, est|harang) 
estharmat (est|harmat) 
esthomály (fn, est|homály) 
esti (mn) 
esti gyors 
Esti Hírlap 
esti ima 
esti iskola 
esti lap 
esti mese 
esti műsor 
esti órákban 
esti pír 
esti tagozat 
esti tanfolyam 
esti újság 
esti vonat 
estike (fn) 
estve 
észak (mn) 
Észak- 
észak felé 
Észak-Afrika 
Észak-Alföld (tnév) 
Észak-Alföld régió (tnév) 
Észak-Amerika (fn, Észak|-Amerika) 
észak-amerikai 



Észak-amerikai-medence (tnév) 
Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
Észak-atlanti Tanács (tnév) 
észak-atlanti tömb 
Észak-atlanti-áramlás (tnév) 
Észak-Atlanti-hátság (tnév) 
Észak-atlanti-partvidék (tnév) 
Észak-Ázsia (tnév) 
észak–dél 
észak–déli 
észak-déli folyású 
észak–déli irány 
észak–déli metróvonal 
észak–déli tengely 
Észak-Dunántúl 
Észak-Erdély (Észak|-Erdély) 
észak-erdélyi 
észak-északkelet 
Észak-Európa 
északfény 
északi (mn) 
Északi- 
északi félgömb 
északi félteke 
északi fény 
északi irány 
Északi mágneses sark 
északi pólus 
északi sarkkör 
északi szél 
északi szélesség 
északiak 
Északi-Bakony 
Északi-fok 
Északi-Fríz-szigetek 
Északi-Karolina 
Északi-Mariana-szigetek 
északír (mn) 
északír kérdés 
Észak-Írország (fn, Észak|-Írország) 
észak-írországi 
északi-sarki 
Északi-sarkvidék 
Északi-tenger 
északkelet- új-guineai 
Északkelet-Afrika 
északkelet-afrikai (északkelet|-afrikai) 
északkeleti (mn) 
Északkelet-Új-Guinea 
Észak-Korea (fn, Észak|-Korea) 
észak-koreai 
Észak-Közép-Európa (tnév) 
Észak-Magyarország 
Észak-Magyarország régió 
északnémet 
Északnyugat-Afrika 
Északnyugat-Európa 



északnyugat-európai (északnyugat|-európai) 
északnyugati (mn) 
Északnyugati-Kárpátok 
Észak-Pest 
északpont 
Észak-Rajna-Vesztfália 
észak-rajna-vesztfáliai 
észbe kap 
észbekapás 
észbeli (mn) 
észben tartása valaminek 
észbontó (fn, ész|bontó) 
észbontó (foly mn in, ész|bontó) 
észbontó (mn, ész|bontó) 
Esze 
esze ágában sincs 
esze járása 
Esze Tamás-féle 
eszébe jut 
eszed tokja 
eszeget (ige) 
Eszék (tnév) 
eszel (ige) 
észellenes 
eszelős (mn) 
eszelősen (hsz) 
eszélyes (mn) 
eszemadta (mn) 
eszement 
e-szemét 
eszem-iszom élet 
eszem-iszom ember 
eszerint (hsz) 
észérv (fn, ész|érv) 
eszes (mn) 
eszetlen (mn) 
eszeveszett (mn) 
észhez tér 
eszik (ige) 
eszik-iszik 
észjárás (fn, ész|járás) 
észjátékos 
észjog (fn, ész|jog) 
eszkábál (ige) 
eszkalál 
eszkalálódás 
eszkimó kunyhó 
eszkimó kutya 
eszkimó nő 
eszkimó nyelvű 
észkombájn (fn, ész|kombájn) 
eszkort 
eszköz 
eszköz akkuideje 
eszközállomány (fn, eszköz|állomány) 
eszközarányos nyereség 
eszközcsoport (fn, eszköz|csoport) 



eszközember (fn, eszköz|ember) 
eszközérték (fn, eszköz|érték) 
eszközfonetika (eszköz|fonetika) 
eszközgazdálkodás 
eszközgyártó 
eszközhasználat 
eszközhatározó (fn, eszköz|határozó) 
eszköz-hozzárendelési táblázat 
eszközigényes (mn) 
eszközkészítés 
eszközkészlet (fn, eszköz|készlet) 
eszközkezelő 
eszközkínálat 
eszközlekötés (fn, eszköz|lekötés) 
eszközlekötési (mn) 
eszközlekötési járulék 
eszközlő határozó 
eszközobjektum (eszköz|objektum) 
eszközöl (ige) 
eszközpark (fn, eszköz|park) 
eszközrendszer (fn, eszköz|rendszer) 
eszköztár (fn, eszköz|tár) 
eszköztelen 
eszközvásárlási program 
észlel (ige) 
észlelet (fn) 
észlelhet (ige) 
észlelőcső (észlelő|cső) 
észlelőhely (fn, észlelő|hely) 
észlény (fn, ész|lény) 
eszlingeni redőny 
eszmeáramlat (fn, eszme|áramlat) 
eszmecsere (fn, eszme|csere) 
eszmefuttatás (fn, eszme|futtatás) 
eszmei (mn) 
eszmei alap 
eszmei egység 
eszmei érték 
eszmei közösség 
eszmei tartalom 
eszmei terep 
eszmei zűrzavar 
eszmekör (fn, eszme|kör) 
eszmél (ige) 
eszméletlen (mn) 
eszméletlenül (hsz) 
eszméletvesztés (fn, eszmélet|vesztés) 
eszméletvesztés (mn, eszmélet|vesztés) 
eszmélkedik 
eszményi (mn) 
eszményít (ige) 
eszményítés 
eszménykép (fn, eszmény|kép) 
eszmeregény 
eszmerendszer (fn, eszme|rendszer) 
eszmetárs (fn, eszme|társ) 
eszmetársulás 



eszmetörténet 
eszmevilág (fn, eszme|világ) 
esz-moll skála 
e-szolgáltatás (fn) 
esz (fn) 
ész (fn) 
észak (fn) 
észak-amerikai-lemez (fn) 
Északi-középhegység (fn) 
északkelet (fn) 
északnyugat (fn) 
északnyugati (fn) 
eszcájg (fn) 
eszem-iszom (fn) 
eszencia (fn) 
eszer (fn) 
eszkába (fn) 
eszkadron (fn) 
eszkaláció (fn) 
eszkimó (fn) 
eszkomptálás (fn) 
eszkort (fn) 
eszköz (fn) 
eszközellátottság (fn) 
eszközértékesítés (fn) 
eszközlés (fn) 
észlelés (fn) 
észlelhetőség (fn) 
eszme (fn) 
eszmeiség (fn) 
eszmélés (fn) 
eszmélet (fn) 
eszmény (fn) 
eszmetársítás (fn) 
észok (fn) 
eszperantista (fn) 
eszperantó (mn) 
eszperantó nyelvű 
eszpresszó (fn) 
eszpresszógép (fn, eszpresszó|gép) 
eszpresszókávé (fn, eszpresszó|kávé) 
észre tér 
észre térés 
észre térít 
észre térítés 
észre térve 
észrevehet (ige) 
észrevehető (foly mn in, észre|vehető) 
észrevehető (mn, észre|vehető) 
észrevehetően (hsz) 
észrevesz (ige) 
észrevétel (fn, észre|vétel) 
észrevételez (ige) 
észrevetet (ige) 
észrevétlen (mn) 
észrevétlenül (hsz) 
eszrog (etrog) 



essz 
esszé (fn) 
esszéírás 
esszéíró (fn, esszé|író) 
esszéíró (foly mn in, esszé|író) 
esszéista (fn) 
esszéisztikus 
esszékötet 
esszencia (fn) 
esszenciális (mn) 
esszenciális összefüggés 
esszencializmus 
esszénus 
esszéregény 
esszérészlet 
ésszerű (mn) 
ésszerűen (hsz) 
ésszerűség (fn) 
ésszerűsít (ige) 
ésszerűsítés (fn) 
ésszerűsítési javaslat 
ésszerűsítő (fn) 
ésszerűsítő (foly mn in) 
ésszerűtlen (mn) 
észt (fn) 
észt (mn) 
Észt Köztársaság 
észt nyelvű 
esztelen (mn) 
esztelen féltés 
esztelen pazarlás 
esztelen pocsékolás 
esztelenkedik (ige) 
esztelenség (fn) 
esztena 
esztendei (mn) 
esztendő (fn) 
esztendőnként (hsz) 
esztendőről esztendőre 
esztendős (mn) 
Eszter (tnév) 
észter (fn) 
eszterág (fn) 
észtercsoport 
eszterga (fn) 
esztergacsúcs (fn, eszterga|csúcs) 
esztergaforgács (eszterga|forgács) 
esztergafúró (eszterga|fúró) 
esztergagép (fn, eszterga|gép) 
esztergakés (fn, eszterga|kés) 
esztergál (ige) 
esztergályos (fn) 
esztergályos szakember 
esztergályosmester (esztergályos|mester) 
esztergályosműhely 
esztergályoz (ige) 
esztergapad (fn, eszterga|pad) 



esztergatüske (fn, eszterga|tüske) 
Esztergom (tnév) 
Esztergom vármegye 
esztergomi (mn) 
esztergomi érseki helynök 
Esztergomi kistérség (tnév) 
Eszterházy (tnév) 
Eszterházy-rostélyos 
eszterhéj (fn) 
észterhidrolízis 
észterszármazék 
esztéta (fn) 
esztétika (fn) 
esztétikai (mn) 
esztétikai érzék 
esztétikai funkció 
esztétikai nevelés 
esztétikailag (hsz) 
esztétikum (fn) 
esztétikus (fn) 
esztétikus (mn) 
esztétizál (ige) 
Észtország (tnév) 
esztováta 
esztrád (fn) 
esztrádműsor (fn, esztrád|műsor) 
esztrenga 
esztrengál (ige) 
eszű (mn) 
észvallás (ész|vallás) 
észveszejtő (foly mn in) 
észvesztő (fn, ész|vesztő) 
észvesztő (foly mn in, ész|vesztő) 
észvesztő (mn, ész|vesztő) 
et (fn) 
ét (fn) 
et cetera 
ETA (röv) 
éta (fn) 
etalon (fn) 
etalonvizsga 
éta-mezon (é-mezon) 
etán (fn) 
etángáz 
etánmolekula 
etanol (fn) 
e-tanulás (fn) 
etap (fn) 
etatista (fn) 
etatizmus (fn) 
etázs 
etázsfűtés (fn, etázs|fűtés) 
etázskályha (fn, etázs|kályha) 
etc. (röv) 
étcsokoládé (fn, ét|csokoládé) 
étek (fn) 
étekfogó (fn, étek|fogó) 



étekfogó (foly mn in, étek|fogó) 
étekhordó (fn, étek|hordó) 
étel (fn) 
ételadag 
ételallergia (fn, étel|allergia) 
ételbár (fn, étel|bár) 
ételbűz (étel|bűz) 
Etele (tnév) 
ételecet (étel|ecet) 
ételes (fn) 
ételes (mn) 
ételféle (fn, étel|féle) 
ételféleség 
ételfelvonó (étel|felvonó) 
ételfogyasztás 
ételhordás 
ételhordó (fn, étel|hordó) 
ételhordó (foly mn in, étel|hordó) 
étel-ital 
ételízesítő (fn, étel|ízesítő) 
ételízesítő (foly mn in, étel|ízesítő) 
Etelka (tnév) 
ételkészítés 
Etelköz (tnév) 
ételmaradék (fn, étel|maradék) 
ételmérgezés (fn, étel|mérgezés) 
ételnemű (fn) 
ételneműek 
ételrecept (fn, étel|recept) 
ételsor 
ételszag (fn, étel|szag) 
ételszagú (étel|szagú) 
ételtermosz (fn, étel|termosz) 
ételzsír (étel|zsír) 
éter (fn) 
éteri (mn) 
eternit (fn) 
eternitburkolat (eternit|burkolat) 
eternitpala (eternit|pala) 
eternitpala fedél 
étertest (fn, éter|test) 
etet (ige) 
étet (ige) 
etetés (fn) 
etet-itat 
etető (fn) 
etető (foly mn in) 
etetődúc (etető|dúc) 
etetőnyílás (fn, etető|nyílás) 
etetőszék (fn, etető|szék) 
etetővályú (fn, etető|vályú) 
étetővíz 
Ethernet 
Ethernet-cím 
Ethernet-csatlakozás 
Ethernet-hálózat 
éthordó (fn, ét|hordó) 



ethosz (fn) 
éti (mn) 
éti csiga 
etika (fn) 
etikai (mn) 
etikai kódex 
etikailag (hsz) 
etikátlan (mn) 
etikett (fn) 
etikus (fn) 
etikus (mn) 
etil-acetát 
etil-alkohol (fn) 
etilén (fn) 
etil-éter 
etilgyök 
etil-klorid 
etil-vanillin 
etimológia (fn) 
etimológiai (mn) 
etimológiai szótár 
etimologikus 
etimologizál (ige) 
etimológus (fn) 
etimon (fn) 
etiológia (fn) 
etióp (fn) 
Etiópia (tnév) 
Etióp-magasföld 
étkes (mn) 
étkészlet (fn, ét|készlet) 
étkezde (fn) 
étkezés (fn) 
étkezés utáni 
étkezési (mn) 
étkezési búza 
étkezési hozzájárulás 
étkezési keményítő 
étkezési utalvány 
étkezik (ige) 
étkező (fn) 
étkező (foly mn in) 
étkezőasztal 
étkezőgarnitúra (fn, étkező|garnitúra) 
étkezőhelyiség (fn, étkező|helyiség) 
étkezőkocsi (fn, étkező|kocsi) 
étkezőkonyha (fn, étkező|konyha) 
étkeztet (ige) 
étkeztetés (fn) 
étkű (mn) 
étlap (fn, ét|lap) 
étlap szerinti 
étlen (hsz) 
étlen-szomjan 
Etna (tnév) 
etnikai (mn) 
etnikai csoport 



etnikai identitás 
etnikai kisebbség 
etnikai tisztogatás 
etnikai tudat 
etnikailag (hsz) 
etnikum (fn) 
etnikumtól független 
etnikumú (mn) 
etnikus 
etnogenezis (fn) 
etnográfia (fn) 
etnográfus (fn) 
etnológia (fn) 
etnológus (fn) 
etnometodológia 
etnozene 
ETO (röv) 
Étoile 
étolaj (fn, ét|olaj) 
étolajgyártás (ét|olaj|gyártás) 
etológia (fn) 
etológus (fn) 
Eton (tnév) 
étrend (fn, ét|rend) 
Etruria (tnév) 
etruszk (fn) 
étszolgálat (ét|szolgálat) 
ette (mn) 
étterem (fn, ét|terem) 
étteremlánc 
éttermet (fn, ét|termet) 
éttermi (mn) 
ettől 
ettől fogva 
ettől kezdve 
étű 
etűd (fn) 
etűdsorozat 
étvágy (fn, ét|vágy) 
étvágycsökkentő 
étvágygerjesztő (fn) 
étvágygerjesztő (foly mn in) 
étvágygerjesztő (mn) 
étvágygerjesztő illatú 
étvágyjavító (fn, étvágy|javító) 
étvágyjavító (foly mn in, étvágy|javító) 
étvágytalan (mn) 
étvágytalanság (fn) 
étvágyú 
Etyek 
Etyek–Budai borvidék (tnév) 
etyelepetyele 
etyele-petyele (fn) 
etyepetye (fn) 
Eu (röv) 
EU-beli (mn) 
eucharisztia (fn) 



eucharisztikus (mn) 
EU-csúcs 
eudaimónia (eudémónia, fn) 
eudaimonikus (eudémonikus, mn) 
eudaimonisztikus (eudémonisztikus, mn) 
EU-ellenes 
eufémia (fn) 
eufemisztikus 
eufemizál 
eufemizmus (fn) 
eufónia (fn) 
eufonikus (mn) 
eufória (fn) 
euforikus (mn) 
EU-forrás 
Eufrátesz (tnév) 
eugenetika (eugenika, fn) 
Eugénia 
EU-integráció 
eukaliptusz (fn) 
eukarióta 
eukarióta egysejtűek 
euklász (fn) 
Eukleidész (tnév) 
euklideszi geometria 
EU-konform 
eunuch (fn) 
eunuchhangú 
Eurázsia (tnév) 
eurázsiai (mn) 
Eurázsiai-hegységrendszer 
Eurázsiai-lemez 
Euripidész (tnév) 
euro (fn) 
euró (fn) 
euro- 
euróalapú 
euroatlanti (mn) 
Eurocard/MasterCard (tnév) 
eurodeviza (fn) 
eurodollár (fn) 
eurokommunizmus (fn) 
eurokommunizmus (mn) 
eurokonform 
eurokötvény 
eurókötvény-kibocsátás 
euroliga 
euróövezet 
euróövezeti válság 
Európa (tnév) 
Európa Tanács 
Európa-bajnok (Európa|-bajnok) 
Európa-bajnoki bronzérmes 
Európa-bajnoki cím 
Európa-bajnokság (Európa|-bajnokság) 
Európa-csúcs (Európa|-csúcs) 
Európa-fok 



Európa-hírű 
európai (fn) 
európai (mn) 
európai állam 
Európai Beruházási Bank (tnév) 
európai bírói fórum 
Európai Bizottság 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (tnév) 
európai bölény 
európai emberi jogi egyezmény 
Európai Gazdasági Közösség 
európai integráció 
Európai Közösség 
Európai Monetáris Unió (tnév) 
európai nép 
európai nyelv 
Európai Parlament 
európai parlamenti mandátum 
európai parlamenti választás 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (tnév) 
Európai Tanács (tnév) 
Európai Unió 
európai uniós tagság 
európaias (mn) 
európaiasság 
európaiság (fn) 
Európa-kupa (Európa|-kupa) 
Európa-kupa-negyeddöntő 
Európa-nagydíj 
Európa-rekord (Európa|-rekord) 
Europark 
Európa-szerte (hsz, Európa|-szerte) 
européer (mn) 
európeriféria országai 
europid 
europid rassz 
európium (fn) 
eurorakéta (fn) 
Eurosport (tnév) 
eurovaluta 
Eurovízió (tnév) 
eurovíziós dalfesztivál 
eurózóna 
eurozsargon 
Eurüdiké (fn) 
Eustach-kürt (fn, Eustach|-kürt) 
EU-szabályozás 
EU-szabvány 
EU-tag (fn) 
EU-tagállam 
EU-tagország 
EU-tagság (fn) 
eutanázia (fn) 
eutektikum (fn) 
eutrófia (fn) 
eutrofizáció 
eutrofizál 



eutrofizálódás 
e-üzlet (fn) 
eV (röv) 
év (fn) 
év eleje 
év eleje óta 
év elején 
év eleji 
év eleji álladék 
év közben 
év vége 
év végi 
év végi bizonyítvány 
év végi hajrá 
év végi leltár 
év végi prémium 
ev. (röv) 
Éva (tnév) 
évad (fn) 
évadnyitó (fn, évad|nyitó) 
évadnyitó (foly mn in, évad|nyitó) 
évadnyitó előadás 
évadzárás (fn, évad|zárás) 
évadzáró (foly mn in) 
évadzáró előadás 
évakosztüm 
evakuáció (fn) 
evakuál (ige) 
evakuálás (fn) 
evangélikus (fn) 
evangélikus (mn) 
evangélikus egyház 
evangélikus templom 
evangélikus vallás 
evangélista (fn) 
evangélium (fn) 
evangéliumi (mn) 
evangéliumot hirdet 
evangelizáció (fn) 
evangelizációs program 
evangelizál (ige) 
evaporáció (fn) 
evaporál 
evaporátor 
évdíj (fn, év|díj) 
evégből (hsz) 
evégett (hsz) 
evégre (hsz) 
évek múltán 
évek múlva 
évek óta 
évek óta harcol 
évekbeli (mn) 
évelő (fn) 
évelő (foly mn in) 
évelő (mn) 
évelő növény 



évelődik (ige) 
évenként (hsz) 
évenkénti (fn) 
évenkénti (mn) 
evenki 
évente (hsz) 
eves (mn) 
evés (fn) 
éves (mn) 
éves alapdíj 
éves árbevétel 
éves beszámoló 
éves előfizetési díj 
éves forgalom 
éves futamidejű 
éves infláció 
éves költségvetés 
evés közben 
éves szinten 
evesedik 
evesen (hsz) 
évesen (hsz) 
evés-ivás 
evesség 
evészet (fn) 
evet (fn) 
evet (ige) 
evez (ige) 
evezés (fn) 
evező (fn) 
evező (foly mn in) 
evezőcsapás (fn, evező|csapás) 
evezőfarok 
evezőlapát (fn, evező|lapát) 
evezőpad (fn, evező|pad) 
evezőrúd (evező|rúd) 
evezős (fn) 
evezős (mn) 
evezős csónak 
evezős hajó 
evezősegylet (evezős|egylet) 
evezősnyolcas Európa-kupa-negyeddöntő 
evezősoros 
evezőssport (fn, evezős|sport) 
evezősverseny (fn, evezős|verseny) 
evezőtoll (fn, evező|toll) 
evezőtollak 
evezővilla (fn, evező|villa) 
évezred (fn, év|ezred) 
évezredes (mn) 
évezredforduló 
evezzünk vidámabb vizekre 
évf. (röv) 
évfolyam (fn, év|folyam) 
évfolyamdolgozat 
évfolyamdolgozat-írás (év|folyam|dolgozat|-írás) 
évfolyamelső (fn) 



évfolyamelső (mn) 
évfolyamos (mn) 
évfolyamtárs (fn, év|folyam|társ) 
évforduló (fn, év|forduló) 
évforduló (foly mn in, év|forduló) 
évfordulós (mn) 
évgyűrű (fn, év|gyűrű) 
évi (mn) 
évi átlag 
évi díj 
évi fizetés 
évi jelentés 
évi költségvetés 
évi középhőmérséklet 
évi közgyűlés 
evickél (ige) 
evidencia (fn) 
evidencialitás 
evidens (fn) 
evidens (mn) 
evilági (mn) 
E-vitamin (fn) 
évjáradék (fn, év|járadék) 
évjáradék-folyósítás 
évjárat (fn, év|járat) 
évjáratú (mn) 
évkezdet 
évkönyv (fn, év|könyv) 
évkönyvkiadás (év|könyv|kiadás) 
évköszöntő 
évközi (mn, év|közi) 
évmilliárd 
évmillió (fn) 
évmilliók 
évmilliók során 
évnegyed (fn) 
évnyi (mn) 
évnyitó (fn, év|nyitó) 
évnyitó (foly mn in, év|nyitó) 
évnyitó ünnepély 
evoé (fn) 
evokáció 
evokál 
evokatív 
evolúció (fn) 
evolúcióbiológia 
evolúcióbiológiai kutatások 
evolúcióelmélet 
evolúciógenetika 
evolucionista 
evolucionizmus (fn) 
evolúciós (mn) 
evolúciós elmélet 
evolúciós folyamat 
evolúciós örökség 
evolvál (ige) 
evő (fn) 



evő (foly mn in) 
evődés 
évődés 
evődik (ige) 
évődik (ige) 
evőeszköz (fn, evő|eszköz) 
evőeszköztartó (fn, evő|eszköz|tartó) 
evőkanál (fn, evő|kanál) 
evőkanálnyi (mn) 
evőkészlet (fn, evő|készlet) 
évről évre 
évszak (fn, év|szak) 
évszakonként 
évszám (fn, év|szám) 
évszámra 
évszázad (fn, év|század) 
évszázados (mn) 
évszázados múltra tekint vissza 
eV-tal 
évtized (fn, év|tized) 
évtizedek óta 
évtizedeken keresztül 
évtizedekkel ezelőtt 
évtizedes (mn, év|tizedes) 
évtizednyi (mn) 
évül (ige) 
evvel (ezzel) 
évvesztes 
evviva 
évzárás (fn, év|zárás) 
évzáró (fn, év|záró) 
évzáró (foly mn in, év|záró) 
évzáró jelentés 
évzáró ünnepély 
ex (msz) 
ex- 
ex cathedra 
ex libris 
ex officio 
ex offo 
ex tempore 
exarcha 
exarchátus (fn) 
Excel (tnév) 
excellál (ige) 
excellencia (fn) 
excellenciás (mn) 
excellenciás uram 
Excel-táblázat 
excenter (fn) 
excentercsiszoló 
excentermozgás (fn) 
excentersajtó (fn) 
excentricitás (fn) 
excentrikus (fn) 
excentrikus (mn) 
exegéta 



exegetika (fn) 
exegézis (fn) 
exelnök (fn) 
exet ittak 
exfeleség 
exférj 
exhausztió (fn) 
exhausztív (mn) 
exhausztor (fn) 
exhibicionista (fn) 
exhibicionista (mn) 
exhibicionizmus (fn) 
exhortáció 
exhumál (ige) 
exhumálás (fn) 
exilium (fn) 
exitál (ige) 
exitus (fn) 
exkavátor (fn) 
exkirály (fn, ex|király) 
exkluzív (mn) 
exkluzív ajándék 
exkluzív csomag 
exkluzív interjú 
exkluzív szerződés 
exkluzivitás 
exkommunikáció (fn) 
exkommunikál (ige) 
exkormányfő 
exkurzió 
exkuzál (ige) 
exkuzálja magát 
exlex (mn) 
exminiszter 
exminiszterelnök 
ex-miniszterhelyettes 
exnej 
exo- 
exobolygó 
exocentrikus 
exocitózis 
exodus (fn) 
Exodus 
exogámia (fn) 
exogén 
exorcizál (ige) 
exoterm folyamat 
expandál (ige) 
expander (fn) 
expanzió (fn) 
expanzionizmus 
expanziós (fn) 
expanziós (mn) 
expanzív (mn) 
expanzív erő 
expediál (ige) 
expedíció (fn) 



expeditőr (fn) 
experimentál (ige) 
experimentális (mn) 
experimentum (fn) 
expiál (ige) 
explicit (mn) 
explicit függvény 
explicite (hsz) 
explodál (ige) 
Explorer (tnév) 
explózió (fn) 
explozív 
explozíva 
expo (fn) 
expó (fn) 
Expo 2000 (tnév) 
expóbiztos 
exponál (ige) 
exponálás (fn) 
exponált (bef mn in) 
exponált (mn) 
exponenciális egyenlet 
exponenciális függvény 
exponenciális ütem 
exponens (fn) 
export (fn) 
exportadó (fn, export|adó) 
exportakció (export|akció) 
exportál (ige) 
exportalma (export|alma) 
exportár (fn, export|ár) 
exportárfolyam (export|árfolyam) 
exportáru (fn, export|áru) 
exportárualap (fn, export|áru|alap) 
exportáru-forgalom 
exportbevétel (fn, export|bevétel) 
exportbizonylat (export|bizonylat) 
exportbúza (export|búza) 
exportcég (fn, export|cég) 
exportcélú 
exportcikk (fn, export|cikk) 
exportcipő (export|cipő) 
exportcsökkenés (fn) 
exportengedély (fn) 
exportértékesítés (fn) 
exportfelár (export|felár) 
exportfinanszírozás (fn, export|finanszírozás) 
exportgarancia (fn, export|garancia) 
exportgyümölcs (export|gyümölcs) 
exporthatékonyság (fn, export|hatékonyság) 
exporthitel (fn, export|hitel) 
exporthitel-biztosítás (fn) 
exportilleték (fn, export|illeték) 
export-import cég 
export-import kereskedelem 
export-import tevékenység 
exportjog (fn, export|jog) 



exportképes (mn, export|képes) 
exportképes termék 
exportkereskedelem (export|kereskedelem) 
exportkínálat (fn, export|kínálat) 
exportkivitelű 
exportkontingens (export|kontingens) 
exportkorlátozás (fn, export|korlátozás) 
exportkötelezettség (fn, export|kötelezettség) 
exportkvóta (fn, export|kvóta) 
exportlehetőség (fn, export|lehetőség) 
exportmodell-bemutató (export|modell|-bemutató) 
exportmunka (fn, export|munka) 
exportnövekedés (fn, export|növekedés) 
exportorientált (bef mn in) 
exportorientált (mn) 
exportőr (fn) 
exportösztönzés (fn, export|ösztönzés) 
exportpiac (fn, export|piac) 
exportrendelés (fn, export|rendelés) 
exportrészesedés (fn, export|részesedés) 
exportszabályozás (fn, export|szabályozás) 
exportszerződés (fn, export|szerződés) 
exporttámogatás (fn, export|támogatás) 
exporttermék 
exportterv (fn, export|terv) 
exporttevékenység (fn, export|tevékenység) 
exporttilalom (fn, export|tilalom) 
exportügylet (fn, export|ügylet) 
exportvám (fn, export|vám) 
exportvámtarifa (export|vám|tarifa) 
expozé (fn) 
expozíció (fn) 
expozíciós (mn) 
expozíciós idő 
expressis verbis 
expressz (fn) 
expressz (hsz) 
expressz hirdetés 
expressz kézbesítés 
expresszáru (fn, expressz|áru) 
expresszáru-feladás 
expresszionista (mn) 
expresszionizmus (fn) 
expresszív (mn) 
expresszivitás (fn) 
expresszjárat (fn) 
expresszlevél (fn) 
expressz-szállítmány 
expressz-szerű (expressz|-szerű) 
expresszvonat (fn, expressz|vonat) 
exszikkátor (fn) 
extázis (fn) 
extenzió 
extenzionális 
extenzionalitás 
extenzitás 
extenzív (mn) 



extenzivitás 
exteriőr (fn) 
extern 
externista (fn) 
exterritoriális (mn) 
exterritorialitás (mn) 
exterritórium (fn) 
extra (mn) 
extra adag 
extra ajánlat 
extra cikk 
extra csomag 
extra kiadás 
extra költség 
extra minősítésű tej 
extra szolgáltatás 
extra szűz 
extrabenzin (fn) 
extracelluláris 
extragalaxis 
extrahál 
extrahálás 
extrák 
extraklasszis (fn) 
extraklasszis (mn) 
extrakönnyű 
extraktum (fn) 
extraliga 
extrapoláció (fn) 
extrapolál 
extrapolálás (fn) 
extrapolált érték 
extraprofit (fn, extra|profit) 
extraszisztolé (fn, extra|szisztolé) 
extrauterin (fn) 
extravagancia (fn) 
extravagáns (mn) 
extrém (mn) 
extrém eset 
extrém hőhatás 
extrém sport 
extremális 
extremista 
extremitás 
extrémum 
extrovertált (mn) 
extrudál 
extrudált (mn) 
extrudált kenyér 
exvilágbajnok (fn) 
ez (fn) 
ez (nm) 
ez a helyes írás 
ez alá 
ez alapján 
ez alatt a fa alatt 
ez alatt megpihenhetünk 



ez alkalommal 
ez alól 
ez ám 
ez egyszer 
ez éjjel 
ez elé 
ez ellen 
ez elől 
ez esetben 
ez évi 
ez idáig 
ez idei 
ez ideig 
ez idén 
ez idő alatt 
ez idő óta 
ez idő szerint 
ez idő tájt 
ez időben 
ez időtől fogva 
ez irányban 
ez irányú törekvésünk 
ez minden 
ez okból 
ez s ez 
ez után az eset után 
ez utóbbi 
ez úton 
ez ügyben 
ezalatt (hsz) 
ezalatt nagyon megváltozott 
ezalól 
ezáltal (hsz) 
ezek közé 
ezek szerint 
ezek után 
ezelől (hsz) 
ezelőtt (hsz, ez|előtt) 
ezelőtti (mn) 
ezen (nm) 
ezen adatok 
ezen belül 
ezen túlmenően 
ezenfelül (ezenfölül, hsz) 
ezenképpen (hsz) 
ezenkívül (hsz, ezen|kívül) 
ezenközben (hsz) 
ezennel (hsz) 
ezentúl (hsz) 
ezer (szn) 
ezer bocsánat 
ezer esztendő 
ezer év 
ezer évvel ezelőtt 
ezer fok 
ezer forint 
ezer forint értékű 



ezer forint névértékű 
ezer hold 
ezer lóerős 
ezer mérföldes 
ezer millió 
ezer négyzetméter alapterületű 
ezer négyzetméteres 
Ezer sziget öntet 
ezer wattos motor 
ezerakkora (mn, ezer|akkora) 
ezerannyi (fn, ezer|annyi) 
ezerannyi (szn) 
ezerarcú (mn) 
ezerdarabos 
ezerédes 
Ezeregyéjszaka (tnév) 
ezeregyszáz 
ezeréves (mn) 
ezerfejű (mn) 
ezerféle (mn) 
ezerfelé vágták 
ezerfelől (hsz, ezer|felől) 
ezerfokos (mn) 
ezerforintos (mn) 
ezerforintos bankjegy 
ezerfős (mn) 
ezerholdas (ezer|holdas) 
ezerig s ezen felül 
ezerjó (fn) 
ezerjófű (fn, ezerjó|fű) 
ezerkétszáz (szn) 
ezerkezű 
ezerlábú (mn) 
ezermagtömeg (fn) 
ezermérföldes (ezer|mérföldes) 
ezermester (fn, ezer|mester) 
ezermesterbolt (ezermester|bolt) 
ezerméteres 
ezermilliárd (szn) 
ezernyi (mn) 
ezerötszáz (szn) 
ezerszám (hsz, ezer|szám) 
ezerszámra (hsz) 
ezerszemsúly 
ezerszer (hsz) 
ezerszeres (mn) 
ezerszerte (hsz) 
ezért (ksz) 
ezért is 
ezért meg ezért 
e-zés (fn) 
ezidáig 
e-zik (ige) 
eziránt (hsz) 
eziránt nincs kétség 
ezirányú (mn) 
Ezópus fabulái 



ezópusi mesék 
ezóta (hsz) 
ezóta ismerem 
ezotéria 
ezoterika 
ezoterikus (mn) 
e-ző (foly mn in) 
ezred (fn) 
ezred (szn) 
ezred másodperc 
ezred milliméter 
ezredbeli (mn) 
ezredes (fn) 
ezredév (fn, ezred|év) 
ezredéves (mn, ezred|éves) 
ezredévi (mn, ezred|évi) 
ezredforduló (fn, ezred|forduló) 
ezredforduló (foly mn in, ezred|forduló) 
ezredforduló (mn, ezred|forduló) 
ezredfordulós (mn) 
ezredik (szn) 
ezredik év 
ezrediroda (fn, ezred|iroda) 
ezredmásodperc 
ezredmilliméter (fn, ezred|milliméter) 
ezredorvos (fn, ezred|orvos) 
ezredorvos (mn, ezred|orvos) 
ezredparancsnok (fn, ezred|parancsnok) 
ezredrész (fn, ezred|rész) 
ezredsegédtiszt (fn, ezred|segéd|tiszt) 
ezredtörzs (fn, ezred|törzs) 
ezredtulajdonos (fn, ezred|tulajdonos) 
ezredvég (fn, ezred|vég) 
ezredvégi (mn) 
ezrelék (fn) 
ezrelékes (mn) 
ezren (hsz) 
ezres (fn) 
ezres (mn) 
ezres bankjegy 
ezres bankó 
ezrével (ezrivel) 
ezt 
ezt meg ezt 
eztán (hsz) 
ezután (hsz) 
ezúton (hsz) 
ezúttal (hsz) 
ezüst (fn) 
ezüst cigarettatárca 
ezüst csík 
ezüst csillogású 
ezüst ékszer 
ezüst evőeszköz 
ezüst fokozat 
ezüst gyertyatartó 
ezüst hárs 



ezüst mandzsettagomb 
ezüst nyaklánc 
ezüstacél (ezüst|acél) 
ezüstamalgám (ezüst|amalgám) 
ezüstáru (fn, ezüst|áru) 
ezüstbánya (fn, ezüst|bánya) 
ezüstbányászat (fn, ezüst|bányászat) 
ezüstbetét (ezüst|betét) 
ezüst-bromid 
ezüstcsengés (ezüst|csengés) 
ezüstcsengésű hang 
ezüstcsengő (fn, ezüst|csengő) 
ezüstcsillag (fn, ezüst|csillag) 
ezüstdénár 
ezüstdíszítés (ezüst|díszítés) 
ezüstdrót (ezüst|drót) 
ezüstérc (fn, ezüst|érc) 
ezüstérem (fn, ezüst|érem) 
ezüstérme (fn, ezüst|érme) 
ezüstérmes (mn) 
ezüstfa (fn, ezüst|fa) 
ezüstfácán (ezüst|fácán) 
ezüstfafélék 
ezüstfehér (mn, ezüst|fehér) 
ezüstfény (fn, ezüst|fény) 
ezüstfenyő (fn, ezüst|fenyő) 
ezüstfényű (mn, ezüst|fényű) 
ezüstfinomítás (ezüst|finomítás) 
ezüstfogantyú (ezüst|fogantyú) 
ezüstfonal (fn, ezüst|fonal) 
ezüstfoncsor 
ezüstforintos (ezüst|forintos) 
ezüstfürdő (ezüst|fürdő) 
ezüstfűz (ezüst|fűz) 
ezüstgomb (fn, ezüst|gomb) 
ezüstgombos (mn) 
ezüsthajú (mn) 
ezüsthang (fn, ezüst|hang) 
ezüsthangú (ezüst|hangú) 
ezüsthárs (fn, ezüst|hárs) 
Ezüst-hegy 
ezüsthúr (ezüst|húr) 
ezüstkanál (fn, ezüst|kanál) 
ezüstkárász 
ezüstkeret (fn, ezüst|keret) 
ezüstkészlet (fn, ezüst|készlet) 
ezüstkor (fn, ezüst|kor) 
ezüstkorona (fn, ezüst|korona) 
ezüstkupak (ezüst|kupak) 
ezüstlakodalom (fn, ezüst|lakodalom) 
ezüstlánc (fn, ezüst|lánc) 
ezüstműves (fn) 
ezüstműves (mn) 
ezüstnemű (fn) 
ezüst-nikkel ötvözet 
ezüst-nitrát (ezüst|-nitrát) 
ezüstnyél (ezüst|nyél) 



ezüstóra (fn, ezüst|óra) 
ezüstös (mn) 
ezüstös színű 
ezüstöz (ige) 
ezüstpapír (fn, ezüst|papír) 
Ezüst-part (Ezüst|-part) 
ezüstpatkó (ezüst|patkó) 
ezüstpénz (fn, ezüst|pénz) 
ezüstperje (fn, ezüst|perje) 
ezüstpisztráng (ezüst|pisztráng) 
ezüstpróba (ezüst|próba) 
ezüstróka (fn, ezüst|róka) 
ezüstróka belépő 
ezüstrókaszőrme (ezüst|róka|szőrme) 
ezüstrúd (fn, ezüst|rúd) 
ezüstsirály 
ezüstszál (fn, ezüst|szál) 
ezüstszín (fn, ezüst|szín) 
ezüstszínű (mn) 
ezüstszőke (mn) 
ezüstszürke (mn) 
ezüsttálca (fn, ezüst|tálca) 
ezüsttárca (fn, ezüst|tárca) 
ezüsttárgy (fn, ezüst|tárgy) 
ezüsttükör (fn, ezüst|tükör) 
ezüsttükörpróba 
ezüstvasárnap (fn, ezüst|vasárnap) 
ezüstvegyület (fn, ezüst|vegyület) 
ezüstvirág (fn, ezüst|virág) 
ezüstzsinór (ezüst|zsinór) 
ezzé 
ezzel (evvel) 
Ézsajás (Izajás, tnév) 
 
  



F 
F (fn) 
f (ige) 
F (röv) 
f betű és F betű 
f betűs szó 
f és F 
f hang 
f moll 
fa (fn) 
fa alakú 
fa alkatrész 
fa boroshordó 
faág (fn, fa|ág) 
faalkotmány (fn, fa|alkotmány) 
faállomány (fn, fa|állomány) 
faanyag (fn, fa|anyag) 
faápolás (fa|ápolás) 
faarc (fn, fa|arc) 
faarcú (mn) 
faáru (fn, fa|áru) 
fabáb (fn, fa|báb) 
fababa (fn, fa|baba) 
fabábu (fn, fa|bábu) 
fabak (fa|bak) 
fabalzsam (fa|balzsam) 
fabarakk (fn, fa|barakk) 
fabatka (fn) 
fabatkát sem ér 
faberakás (fa|berakás) 
fabetegség (fn, fa|betegség) 
fabeton (fa|beton) 
Fábián (tnév) 
fabicska (fa|bicska) 
fabimbó (fa|bimbó) 
fabódé (fn, fa|bódé) 
fából vaskarika 
faborítású (mn, fa|borítású) 
fabödön (fa|bödön) 
fabrikál (ige) 
fabula (fn, fa|bula) 
faburkolat (fn, fa|burkolat) 
fabútorzat (fa|bútorzat) 
fabütyök (fn, fa|bütyök) 
fácán (fn) 
fácáncsirke (fácán|csirke) 
fácánkakas (fn, fácán|kakas) 
fácános (fn) 
fácános (mn) 
fácántenyésztés (fácán|tenyésztés) 
fácántoll (fn, fácán|toll) 
fácántyúk (fn, fácán|tyúk) 
Facebook 



Facebook-felhasználó 
Facebook-lap 
Facebook-oldal (fn, Facebook|oldal) 
facebookos bővítés 
Facebook-profil 
Facebook-részvény 
Facebook-üzenet 
facellulóz (fa|cellulóz) 
facement (fa|cement) 
facér (mn) 
fach (fn) 
facimbalom (fa|cimbalom) 
facipő (fn, fa|cipő) 
facipőkészítő (fa|cipő|készítő) 
facto (fn) 
facsap (fn, fa|csap) 
facsar (ige) 
facsarék 
facsaró (foly mn in) 
facsaró (mn) 
facsaró víz a ruhája 
facsarodik (ige) 
facsarógép (fn) 
facsavar (fn, fa|csavar) 
facsemete (fn, fa|csemete) 
facsemete-telepítés 
facsiga (fn, fa|csiga) 
facsimile (fn) 
facsiszolat (fn, fa|csiszolat) 
fácska (fn) 
facsoport (fn, fa|csoport) 
fád (mn) 
fadarab (fn, fa|darab) 
fadarázs (fa|darázs) 
faderék (fa|derék) 
fading (fn) 
fadongó (fa|dongó) 
fadöntés (fn, fa|döntés) 
Fadrusz (tnév) 
fadúc (fn, fa|dúc) 
fadugó (fn, fa|dugó) 
faecet (fa|ecet) 
faedény (fn, fa|edény) 
faék (fn, fa|ék) 
faeke (fn, fa|eke) 
faeper (fa|eper) 
faépítkezés (fn, fa|építkezés) 
faépítmény (fn, fa|építmény) 
faesztergályos (mn) 
fafaj (fn, fa|faj) 
fafajta (fn, fa|fajta) 
fafajta (mn, fa|fajta) 
fafaragás (fn, fa|faragás) 
fafaragó (fn, fa|faragó) 
fafaragó (foly mn in, fa|faragó) 
fafaragó fejsze 
fafaragó művészet 



fafejű (mn, fa|fejű) 
fafeldolgozás (fn, fa|feldolgozás) 
fafeldolgozó (fn, fa|feldolgozó) 
fafeldolgozó (foly mn in, fa|feldolgozó) 
fafeldolgozó telep 
faforgács (fn, fa|forgács) 
fafúvó (fn, fa|fúvó) 
fafúvós (fn, fa|fúvós) 
fafúvós (mn, fa|fúvós) 
fafúvósok 
fafűrész (fn, fa|fűrész) 
fafűtés (fa|fűtés) 
fafűtéses (mn) 
fafűtéses cserépkályha 
fafűtéses kályha 
fagaras 
fagáz (fn, fa|gáz) 
fagázgenerátor (fagáz|generátor) 
faggat (ige) 
faggatódzik (faggatózik, ige) 
faggatózik (ige) 
fagocita (fn) 
fagomba (fn, fa|gomba) 
fagott (fn) 
fagy (fn) 
fagy (ige) 
fagy okozta repedés 
fagyal (fn) 
fagyalbokor (fn, fagyal|bokor) 
fagyálló (fn, fagy|álló) 
fagyálló (foly mn in, fagy|álló) 
fagyálló (mn, fagy|álló) 
fagyálló folyadék 
fagyálló hűtőfolyadék 
fagyállomás (fagy|állomás) 
fagyapot (fa|gyapot) 
fagyás (fn) 
fagyásgátló szer 
fagyáshő 
fagyásos (mn) 
fagyáspont (fn, fagyás|pont) 
fagyáspontcsökkenés 
fagyaszt (ige) 
fagyasztás (fn) 
fagyasztó (foly mn in) 
fagyasztó (mn) 
fagyasztóalagút 
fagyasztóberendezés 
fagyasztógép 
fagyasztóláda 
fagyasztótasak 
fagyasztott (bef mn in) 
fagyasztott csirkemáj 
fagyasztott hús 
fagyasztott leveles tészta 
fagybalzsam (fagy|balzsam) 
fagycsomó (fagy|csomó) 



fagydaganat (fagy|daganat) 
Fagyejev 
fagyérzékeny (mn) 
faggyaz (ige) 
faggyú (fn) 
faggyúgyertya (fn, faggyú|gyertya) 
faggyúgyertya-készítő 
faggyúmirigy (fn, faggyú|mirigy) 
faggyús (mn) 
faggyúz (ige) 
fagyhalál (fn, fagy|halál) 
fagyhatár (fn, fagy|határ) 
fagyhozó (fagy|hozó) 
fagyhullám (fn, fagy|hullám) 
fagyi (mn) 
fagykár (fn, fagy|kár) 
fagykenőcs (fagy|kenőcs) 
fagylalt (fn) 
fagylaltárus (fn, fagylalt|árus) 
fagylaltárus (mn, fagylalt|árus) 
fagylaltgép (fn, fagylalt|gép) 
fagylaltgombóc (fn, fagylalt|gombóc) 
fagylaltkészítő gép 
fagylaltmérgezés (fn, fagylalt|mérgezés) 
fagylaltos (fn) 
fagylaltos (mn) 
fagylaltozik (ige) 
fagylaltozó (fn) 
fagylaltozó (foly mn in) 
fagymentes 
fagymentes időszak 
fagyos (mn) 
fagyoskodik (ige) 
fagyosszent (fn) 
fagyosszentek (fn) 
fagyott (bef mn in) 
fagyott (mn) 
fagyöngy (fn, fa|gyöngy) 
fagypont (fn, fagy|pont) 
fagypont alatti 
fagyrepedés (fagy|repedés) 
fagyseb (fagy|seb) 
fagytűrés (fagy|tűrés) 
fagytűrő fajta 
fagyvédelem (fagy|védelem) 
fagyvédelmi szerek 
fagyveszély (fn, fagy|veszély) 
fagyzug (fagy|zug) 
fahamu (fn, fa|hamu) 
faháncs (fn, fa|háncs) 
faháncs szatyor 
fahang (fn, fa|hang) 
fahangja van 
fahasáb (fn, fa|hasáb) 
fahatár (fn, fa|határ) 
faház (fn, fa|ház) 
fahegy (fa|hegy) 



fahéj (fn, fa|héj) 
fahéjsav (fahéj|sav) 
fahéjszínű (mn) 
fahíd (fn, fa|híd) 
fahordó (fn, fa|hordó) 
fahordó (foly mn in, fa|hordó) 
Fahrenheit (tnév) 
Fahrenheit-fok 
fahulladék (fn, fa|hulladék) 
fain 
faipar (fn, fa|ipar) 
faipari (mn) 
fair (mn) 
fair play 
fair play-díj 
faiskola (fn, fa|iskola) 
fait accompli 
fait accompli helyzet 
faj (fn) 
fáj (ige) 
fáj a szívünk 
fajállat (fn, faj|állat) 
fajalma (faj|alma) 
fajankó (fn) 
fajansz (fn) 
fajansz kávésbögre 
fajanszbögre (fajansz|bögre) 
fajanszcserép (fajansz|cserép) 
fajanszedény (fn, fajansz|edény) 
fajanszmosdó (fajansz|mosdó) 
fájás (fn) 
fajátékkészítő 
fajbaromfi (faj|baromfi) 
fajbiológia (faj|biológia) 
fajbor (fn, faj|bor) 
fajborok 
fajd (fn) 
fájdalmas (mn) 
fájdalmas kiáltás 
fájdalmasan (hsz) 
fájdalmatlan (mn) 
fájdalom (fn) 
fájdalom nélküli 
fájdalomcsillapító (fn, fájdalom|csillapító) 
fájdalomcsillapító (foly mn in, fájdalom|csillapító) 
fájdalomcsillapító (mn, fájdalom|csillapító) 
fájdalomcsillapító szer 
fájdalomdíj (fn, fájdalom|díj) 
fájdalomérzés (fn, fájdalom|érzés) 
fájdalomérzet (fn, fájdalom|érzet) 
fájdalomküszöb (fn, fájdalom|küszöb) 
fájdalommentes (mn) 
fájdalommentesen 
fájdít (ige) 
fajdkakas (fn) 
fájdogál (ige) 
fájdul (ige) 



fajélesztő (fn, faj|élesztő) 
fajelmélet (fn, faj|elmélet) 
fajfejlődés (fn, faj|fejlődés) 
fajfenntartás (fn, faj|fenntartás) 
fajfenntartási ösztön 
fajfogalom (fn, faj|fogalom) 
fajgyűlölet (fn, faj|gyűlölet) 
fajgyümölcs (faj|gyümölcs) 
fajgyümölcsös (faj|gyümölcsös) 
fájhat (ige) 
fajhő (fn) 
faji (mn) 
faji jellegű 
faji megkülönböztetés 
faji üldözés 
fajidegen 
fájin (mn) 
fájintos (mn) 
fajiság (fn) 
fajkeveredés (fn) 
fajkutya (fn, faj|kutya) 
fájl (fn) 
fajlagos (mn) 
fajlagos ár 
fajlagos ellenállás 
fajlagos vezetőképesség 
fajlagosan (hsz) 
fájlal (ige) 
fájlátvitel (fn, fájl|átvitel) 
fájlcsere 
fájlduplikátum 
fájlduplikátum-kereső 
fájlkezelő (fn, fájl|kezelő) 
fájlmegosztó 
fájlmegosztó oldal 
fájlmegsemmisítő 
fájlnév (fn, fájl|név) 
fájlrendszer (fn, fájl|rendszer) 
fájlszéf 
fájltársítás 
fájltípus 
fájltitkosítás 
fájltömörítés 
fajmag (faj|mag) 
fajnemesítés (fn, faj|nemesítés) 
fajnév (fn, faj|név) 
fájó (foly mn in) 
fájó (mn) 
fájó torok 
fájós (mn) 
fájós lábú 
fajrokon (fn) 
fájront (fn) 
fajsertés (faj|sertés) 
fajsúly (fn, faj|súly) 
fajsúlyos (mn) 
fajsúlytalan (mn) 



fajsúlyú (mn) 
fajta (fn) 
fajtaazonos (mn) 
fajtaazonosság (fajta|azonosság) 
fajta-előállítás 
fajtáj (fn, faj|táj) 
fajtajelleg (fn, fajta|jelleg) 
fajtájú (mn) 
fajtakísérlet (fn, fajta|kísérlet) 
fajtakutya (fajta|kutya) 
fajtalan (mn) 
fajtalankodik (ige) 
fajtalanság (fn) 
fajtanév (fn, fajta|név) 
fajtárs (fn, faj|társ) 
fajtatiszta (fn, fajta|tiszta) 
fajtatiszta (mn, fajta|tiszta) 
fajtatisztaság (fajta|tisztaság) 
fajtáz (ige) 
fajtiszta (mn, faj|tiszta) 
fajú (mn) 
fajul (ige) 
fajüldöző (fn, faj|üldöző) 
fajüldöző (foly mn in, faj|üldöző) 
fajvédelem (fn, faj|védelem) 
fajvédő (fn, faj|védő) 
fajvédő (foly mn in, faj|védő) 
fajvédő (mn, faj|védő) 
fajvédő mozgalom 
fájvirág (fn) 
fajzat (fn) 
fajzik (ige) 
fák közötti 
fakabát (fn, fa|kabát) 
fakad (ige) 
fakadék 
fakadhat (ige) 
fakadóan (hsz) 
fakadóvíz (fn) 
fakadozik 
fakalapács (fn, fa|kalapács) 
fakanál (fn, fa|kanál) 
fakard (fn, fa|kard) 
fakaszt (fn, fa|kaszt) 
fakaszt (ige, fa|kaszt) 
fakátrány (fa|kátrány) 
FÁK-beli (mn) 
fakép (fn, fa|kép) 
faképnél hagy 
fakéreg (fn, fa|kéreg) 
fakereskedő (fn, fa|kereskedő) 
fakereskedő (foly mn in, fa|kereskedő) 
fakereszt (fn, fa|kereszt) 
fakilincs (fa|kilincs) 
fakín (fa|kín) 
fakír (fn) 
fakít (ige) 



fakitermelés (fn, fa|kitermelés) 
fakitermelő brigád 
fakítólúg 
fakk (fn) 
fáklya (fn) 
fáklyafény (fn, fáklya|fény) 
fáklyahordozó (fáklya|hordozó) 
fáklyás (mn) 
fáklyás felvonulás 
fáklyásmenet (fn, fáklyás|menet) 
fáklyászene (fn, fáklyás|zene) 
fáklyatánc (fáklya|tánc) 
fáklyavivő (fn, fáklya|vivő) 
fakó (mn) 
fakó ló 
fakocka burkolat 
fakóérc (fn) 
fakókeselyű (fn) 
fakopács (fakopáncs, fn, fa|kopács) 
fakopáncs (fn, fa|kopáncs) 
fakorona (fn, fa|korona) 
FÁK-országok 
fakószürke (mn, fakó|szürke) 
fakova (fa|kova) 
fakózöld (mn) 
faköpönyeg (fn, fa|köpönyeg) 
faköszörűgép 
faköszörület (fn, fa|köszörület) 
fakötés (fn, fa|kötés) 
fakszimile (fn) 
fakszimile kiadás 
fakszimile térkép 
fakszni (fn) 
faksznizik 
fakt 
faktor (fn) 
faktoranalízis (fn, faktor|analízis) 
faktorelemzés 
faktoriális (mn) 
faktos 
faktum (fn) 
faktúra (fn) 
fakul (ige) 
fakultáció (fn) 
fakultációvezető (fn, fakultáció|vezető) 
fakultációvezető (mn, fakultáció|vezető) 
fakultás (fn) 
fakultatív (mn) 
fakultság (fn) 
fakupa (fn, fa|kupa) 
fakúsz (fn) 
fakutya (fn, fa|kutya) 
fakutyázik (ige) 
fal (fn) 
fal (ige) 
fal felé fordul 
faláb (fn, fa|láb) 



falábú (mn, fa|lábú) 
faláda (fn, fa|láda) 
falak (fn, fa|lak) 
falakat (fn, fa|lakat) 
falam 
falangista (fn) 
falangista (mn) 
falánk (mn) 
falánk természetű 
falánkság (fn) 
falanszter (fn) 
falanszterrendszer (fn, falanszter|rendszer) 
falanx (fn) 
falas (mn) 
falás (fn) 
falat (fn) 
falat (ige) 
falatka (fn) 
falatoz (falatozik, ige) 
falatozik (ige) 
falatozó (fn) 
falatozó (foly mn in) 
falaz (ige) 
falazás (fn) 
falazat (fn) 
falazat (ige) 
falazóblokk (fn) 
falazóblokkrendszer 
falazóelem 
falazóhabarcs 
falazóléc 
falazótégla (fn, falazó|tégla) 
falblokk (fal|blokk) 
falbontás (fn, fal|bontás) 
falbontó (fn, fal|bontó) 
falbontó vas 
falborítás (fn, fal|borítás) 
falburkolat (fn, fal|burkolat) 
falburkoló 
falc (fn) 
falcol (ige) 
falcsont (fn, fal|csont) 
faldugó (fal|dugó) 
falegyen (fn) 
falelem-előregyártás 
falemez (fn, fa|lemez) 
falepárlás (fa|lepárlás) 
falépcső (fn, fa|lépcső) 
falevél (fn, fa|levél) 
falfehér (mn) 
falfelület (fn, fal|felület) 
falfestés (fn, fal|festés) 
falfestmény (fn, fal|festmény) 
falfirka (fn, fal|firka) 
falgyám 
falgyom (fn, fal|gyom) 
falhoz 



falhoz állít 
falhoz szorít 
falhoz vág 
fali (mn) 
fali aljzat 
fali gyertyatartó 
fali kazán 
fali tűzcsap 
faliállvány (fn) 
falicsatlakozó (fn) 
falifogas (fn) 
falikapcsoló (fn) 
falikar (fn, fali|kar) 
falikárpit (fn) 
falikonzol 
falikút (fn) 
falilámpa (fn) 
falimosdó (fn, fali|mosdó) 
falinaptár (fn, fali|naptár) 
falióra (fn, fali|óra) 
faliszekrény (fn, fali|szekrény) 
faliszőnyeg (fn, fali|szőnyeg) 
falitábla (fn, fali|tábla) 
falitányér (fn) 
falitérkép (fn, fali|térkép) 
falitükör (fn, fali|tükör) 
faliújság (fn, fali|újság) 
falka (fn) 
falkavadászat (fn, falka|vadászat) 
falkép (fn, fal|kép) 
Falkland-szigetek 
fallabda (fn, fal|labda) 
falmelléki (mn) 
falmélyedés (fn, fal|mélyedés) 
falmező (fn, fal|mező) 
falnyílás (fn, fal|nyílás) 
faló (fn) 
falósejt (fn, faló|sejt) 
falpárkány (fal|párkány) 
falra hányt borsó 
falra szerelhető készülék 
falradírozás 
falragasz (fn, fal|ragasz) 
falrakás (fn, fal|rakás) 
falrengető (fn) 
falrengető (foly mn in) 
falrengető (mn) 
falrengető taps 
fals (mn) 
falsík (fn, fal|sík) 
falsság 
Falstaff (tnév) 
falszöveg (fal|szöveg) 
falt (bef mn in) 
faltól falig szőnyeg 
faltörés (fn, fal|törés) 
faltörő (fn, fal|törő) 



faltörő (foly mn in, fal|törő) 
faltörő kos 
falu (fn) 
falú (mn) 
falu vége 
falu végi lakosok 
falubeli (mn) 
falubikája 
falucska (fn) 
falucsúfoló (foly mn in) 
Faludi (fn) 
Faludi Ferenc-féle 
falugazdász (fn, falu|gazdász) 
falugondnok (fn, falu|gondnok) 
falugyűlés (fn, falu|gyűlés) 
faluház (fn, falu|ház) 
faluhely (fn, falu|hely) 
faluhelyen 
falujabeli (fn) 
falujabeli (mn) 
falujárás (fn, falu|járás) 
falujáró (fn, falu|járó) 
falujáró (foly mn in, falu|járó) 
falujáró csoport 
falujáró mozgalom 
faluközösség (fn, falu|közösség) 
falukutatás (fn, falu|kutatás) 
falukutató (fn, falu|kutató) 
falukutató (foly mn in, falu|kutató) 
falumúzeum (fn, falu|múzeum) 
falunap (fn, falu|nap) 
falurádió (fn, falu|rádió) 
falurész (fn, falu|rész) 
faluról falura járva 
falurossza (fn, falu|rossza) 
falusi (mn) 
falusi burzsoázia 
falusi iskola 
falusi lakos 
falusi lakosság 
falusi turizmus 
falusias (mn) 
faluszája 
faluszéli (mn) 
faluszéli ház 
faluszépe (fn) 
faluszerte (hsz) 
faluszínház (falu|színház) 
faluváros (falu|város) 
faluvég (fn, falu|vég) 
faluvégi (mn, falu|végi) 
faluzik 
falvak (fn) 
falvastagság (fn, fal|vastagság) 
falvédő (fn, fal|védő) 
falvédő (foly mn in, fal|védő) 
falzett (fn) 



falzifikáció (fn) 
fáma (fn) 
Famagusta (tnév) 
famaró (fa|maró) 
famegmunkálás (fn, fa|megmunkálás) 
famegmunkáló gép 
faméh (fa|méh) 
famentes (mn) 
famentes papír 
fametszés (fn, fa|metszés) 
fametszet (fn, fa|metszet) 
fametsző (fn, fa|metsző) 
fametsző (foly mn in, fa|metsző) 
famézga (fa|mézga) 
família (fn) 
familiáris (fn) 
familiáris (mn) 
familiaritás (fn) 
famozaik (fa|mozaik) 
famózus (mn) 
famulus (fn) 
famunka (fn, fa|munka) 
famunkás (fn) 
fan (fn) 
fanarióta (fn) 
fanatikus (fn) 
fanatikus (mn) 
fanatizál (ige) 
fanatizmus (fn) 
fánc 
fancsali (fn) 
fancsali (mn) 
fandangó (fn) 
fándli (fn) 
fanemesítés (fa|nemesítés) 
fanfár (fn) 
fánk (fn) 
Fanni (tnév) 
fanosodik 
fanszőr (fn, fan|szőr) 
fantasy 
fantaszta (fn) 
fantasztikum (fn) 
fantasztikus (mn) 
fantasztikusan (hsz) 
fantázia (fn) 
fantáziadús (mn) 
fantáziakép (fn, fantázia|kép) 
fantaziál (ige) 
fantáziál (ige) 
fantázianév (fn, fantázia|név) 
fantáziátlan (mn) 
fantazmafilm 
fantazmagória (fn) 
fantom (fn) 
fantomáramkör (fantom|áramkör) 
fantomcég (fn, fantom|cég) 



fantomfájdalom (fn, fantom|fájdalom) 
fantomfutballcsapat 
fantomkép (fn, fantom|kép) 
fantomvállalkozás (fn, fantom|vállalkozás) 
fanyalgó (foly mn in) 
fanyalodik (ige) 
fanyalog (ige) 
fanyar (mn) 
fanyar humorú 
fanyar ízű 
fanyar-édes 
fanyarka (fn) 
fanyarkás (mn) 
fanyelű (mn) 
fanyelv (fn, fa|nyelv) 
fanyelvű 
fanyesés (fa|nyesés) 
fanyűvő 
faodú (fn, fa|odú) 
faolaj (fn, fa|olaj) 
faopál (fn, fa|opál) 
faóriás (fn, fa|óriás) 
fapác (fn, fa|pác) 
fapad (fn, fa|pad) 
fapados (fn) 
fapados (mn) 
fapadosfegyelem 
fapapucs (fn, fa|papucs) 
fapárolás (fa|párolás) 
fapofa (fn, fa|pofa) 
fapohár (fn, fa|pohár) 
fapuska (fn, fa|puska) 
far (fn) 
fára futó növény 
fára szálló 
farablás (fa|rablás) 
farad (fn) 
fárad (ige) 
fáradalmas (mn) 
fáradalom (fn) 
faradarab 
fáradatlan (mn) 
Faraday (fn) 
faradék 
fáradékony (mn) 
fáradékonyság (fn) 
fáradhatatlan (mn) 
fáradhatatlanul (hsz) 
faradja 
fáradozás (fn) 
fáradozik (ige) 
fáradság (fn) 
fáradságos (mn) 
fáradságos munka 
fáradt (bef mn in) 
fáradt (mn) 
fáradt gáz 



fáradt golyó 
fáradt gőz 
fáradt olaj 
fáradt vándor 
fáradtan (hsz) 
fáradtolaj-begyűjtés 
fáradtság (fn) 
fáradtságot érez 
fáradtzöld 
farag (fn) 
farag (ige) 
faragás (fn) 
faragatlan (mn) 
faragcsál (ige) 
faragó (fn) 
faragó (foly mn in) 
faragóács (faragó|ács) 
faragókés (fn, faragó|kés) 
faragópad (faragó|pad) 
faragószék (fn, faragó|szék) 
faragott (bef mn in) 
faragott (mn) 
faragott kapujú 
faragott kép 
faragvány (fn) 
farakás (fn, fa|rakás) 
faraktár (fn, fa|raktár) 
faramuci (mn) 
fáraó (fn) 
fáraóhangya (fn, fáraó|hangya) 
faráspoly (fa|ráspoly) 
fáraszt (ige) 
fárasztás (fn) 
fárasztó (foly mn in) 
fárasztó (mn) 
fárasztógép 
farba (fn) 
farcinál (ige) 
farcsik 
farcsont (fn, far|csont) 
fardagály (far|dagály) 
farfekvés (far|fekvés) 
farhám (fn, far|hám) 
farhámszíj (farhám|szíj) 
faricskál (ige) 
farigcsál (ige) 
faringoszkóp (fn) 
farinográf 
farinométer (fn) 
farizeizmus (fn) 
farizeus (fn) 
farizeus (mn) 
farizeus módon 
farizeuskodik (ige) 
farizeusokoskodás (farizeus|okoskodás) 
fark (farok, fn) 
farkalló 



farkapénz (fn) 
farkas (fn) 
farkas (mn) 
farkasalma (fn, farkas|alma) 
farkasbab (fn) 
farkasbélű 
farkasbőr (fn) 
farkasbőr bunda 
farkasbunda (farkas|bunda) 
farkascseresznye (farkas|cseresznye) 
farkaséhes (mn, farkas|éhes) 
farkaséhség (fn) 
farkasember (fn) 
farkasétvágy (fn) 
farkasétvágyú (mn) 
farkasfene 
farkasfog (fn) 
farkasgúzs 
farkashályog (farkas|hályog) 
farkaskölyök (fn) 
farkaskutya (fn, farkas|kutya) 
farkasmál 
farkasnevetés 
farkasol (ige) 
farkasoló 
farkasordító (mn) 
farkasordító hideg 
Farkasrét (fn) 
Farkasréti temető 
farkastinóru 
farkastorok (fn, farkas|torok) 
farkasvacsora 
farkasvakság (fn, farkas|vakság) 
farkasverem (fn, farkas|verem) 
farkasszem (fn) 
farkasszemet néznek 
farkasszőlő (fn) 
farkasszuka (fn) 
farkatlan (mn) 
farkbojt (fark|bojt) 
farkcsigolya (fn, fark|csigolya) 
farkcsont (fn, fark|csont) 
farkcsóválás (fn) 
farkinca (fn) 
farkos 
farktoll (fn, fark|toll) 
farkú (mn) 
farkúszó (fn, fark|úszó) 
farm (fn) 
farmakológia (fn) 
farmakománia (fn) 
farmatring (fn) 
farmer (fn) 
farmeranyag (fn, farmer|anyag) 
farmerdzseki (fn, farmer|dzseki) 
farmergazdaság (fn, farmer|gazdaság) 
farmering (fn, farmer|ing) 



farmernadrág (fn, farmer|nadrág) 
farmerszoknya (fn, farmer|szoknya) 
farmotor (fn, far|motor) 
farmotoros (mn) 
farok (fark, fn) 
farokcsigolya 
farokcsont 
farokfelület (fn) 
farol (ige) 
farontó (foly mn in, fa|rontó) 
farost (fn, fa|rost) 
farostlemez (fn, fa|rost|lemez) 
farostlemez hátlap 
farostlemezgyár (fn, fa|rost|lemez|gyár) 
fárosz (fn) 
farönk (fn, fa|rönk) 
farpofa (fn, far|pofa) 
farsang (fn) 
farsangi (mn) 
farsangi bál 
farsangi fánk 
farsangi tréfa 
farsangol (ige) 
farsangvasárnap (fn, farsang|vasárnap) 
farszíj (far|szíj) 
fartat 
fartő (fn, far|tő) 
fartőmirigy (fartő|mirigy) 
farvitorla (far|vitorla) 
farzsába (far|zsába) 
farzseb (fn, far|zseb) 
fás (mn) 
fás anyag 
fás dugvány 
fás karalábé 
fás szárú 
fasaru (fa|saru) 
fasé (fn) 
fasebkátrány (fn) 
fasírozott (fn) 
fasírozott (mn) 
fasírt (fn) 
fasiszta (fn) 
fasiszta (mn) 
fasiszta nézetek 
fasiszta párt 
fasisztaellenes (mn, fasiszta|ellenes) 
fásít (ige) 
fásítás (fn) 
fasizál (ige) 
fasizálódik (ige) 
fasizmus (fn) 
fáskamra (fn, fás|kamra) 
fáskosár (fn, fás|kosár) 
fásláda (fn, fás|láda) 
fásli (fn) 
fásliz (ige) 



fasor (fn, fa|sor) 
fasori (mn) 
fáspince (fn, fás|pince) 
fásul (ige) 
fásult (bef mn in) 
fásult (mn) 
fásultság (fn) 
fasz (fn) 
fasza (mn) 
faszállítás (fn, fa|szállítás) 
faszari (mn) 
faszcinál (ige) 
faszeg (fn, fa|szeg) 
faszén (fn, fa|szén) 
faszenes vasaló 
faszéngáz (fa|szén|gáz) 
faszent (fn, fa|szent) 
faszesz (fn, fa|szesz) 
faszesz-előállítás (fa|szesz|-előállítás) 
faszeszmérgezés (fa|szesz|mérgezés) 
faszi (fn) 
faszi (mn) 
faszobor (fn, fa|szobor) 
faszobrász (fn, fa|szobrász) 
faszol (ige) 
fásszárúak 
fát vág 
fáta 
fata morgana 
fatális (mn) 
fatalista (mn) 
fatalizmus (fn) 
fatalp (fn, fa|talp) 
fatányér (fn, fa|tányér) 
fatányéros (mn) 
fatelep (fn, fa|telep) 
fatelítés (fn, fa|telítés) 
fatemplom (fn, fa|templom) 
fater (fn) 
fatermetű (mn) 
fatest (fn, fa|test) 
fatetű (fn, fa|tetű) 
fátlan (mn) 
fatornyos (mn) 
fatornyos templom 
fatökű (mn) 
fatönk (fn, fa|tönk) 
fatörzs (fn, fa|törzs) 
fatörzs vastagságú 
fátum (fn) 
fatuskó (fn, fa|tuskó) 
fatüzeléses (mn) 
fatüzeléses cserépkályha 
fátylas (mn) 
fátyol (fn) 
fátyoldísz (fátyol|dísz) 
fátyolfelhő (fn, fátyol|felhő) 



fátyolka (fn) 
fátyolkendő (fn, fátyol|kendő) 
fátyolos (mn) 
fátyolozott (bef mn in) 
fátyolozott (mn) 
fátyolozott hangú 
fátyolozottság 
fátyolselyem (fátyol|selyem) 
fátyolszövet (fn, fátyol|szövet) 
fátyoltánc (fn, fátyol|tánc) 
fátyolvirág (fn, fátyol|virág) 
fattyaz (ige) 
fattyú (fn) 
fattyú (mn) 
fattyúhajtás (fn, fattyú|hajtás) 
fattyúköröm (fattyú|köröm) 
fattyúnyelv (fn, fattyú|nyelv) 
fattyúsor (fn, fattyú|sor) 
Faulkner 
fault (fn) 
faultol (ige) 
faun (fn) 
fauna (fn) 
Faust (tnév) 
faúsztatás (fn) 
favágás (fn, fa|vágás) 
favágító (fn, fa|vágító) 
favágó (fn, fa|vágó) 
favágó (foly mn in, fa|vágó) 
favágófejsze (favágó|fejsze) 
faválaszték (fa|választék) 
favastagságú 
faváz (fn, fa|váz) 
favázas (mn) 
favicc (fn, fa|vicc) 
favilla (fn, fa|villa) 
favonalzó (fn, fa|vonalzó) 
favorit (fn) 
favorizál (ige) 
fax (fn) 
faxkapcsolat (fn, fax|kapcsolat) 
faxkészülék (fn, fax|készülék) 
faxol (ige) 
faxpapír (fn, fax|papír) 
faxszám (fn, fax|szám) 
Fáy (tnév) 
fazék (fn) 
fazekas (fn) 
fazekas (mn) 
fazekasagyag (fazekas|agyag) 
fazekascéh 
fazekasipar (fn) 
fazekaskorong (fn, fazekas|korong) 
fazekasmesterség (fn) 
fazekasműhely (fn, fazekas|mű|hely) 
fazekasság (fn) 
fazékkő (fazék|kő) 



fázékony (mn) 
fazenda (fn) 
fázik (ige) 
fázis (fn) 
fázisátalakító 
fázisátalakulás 
fázisdiagram (fn, fázis|diagram) 
fáziseltolódás (fn, fázis|eltolódás) 
fázisjavítás (fázis|javítás) 
fáziskereső (fázis|kereső) 
fáziskiosztás 
fáziskülönbség (fn, fázis|különbség) 
fázismegfordulás 
fázisrajz (fn, fázis|rajz) 
fázisrendszer (fázis|rendszer) 
fázisváltó (fázis|váltó) 
fázlódik 
fazon (fn) 
fazonár (fn, fazon|ár) 
fazonarany (fazon|arany) 
fazonezüst (fazon|ezüst) 
fazonigazítás (fn, fazon|igazítás) 
fazoníroz (ige) 
fazonmunka (fazon|munka) 
fazonzseb (fazon|zseb) 
fazonzsebkendő (fazon|zseb|kendő) 
fázós (mn) 
fázósan (hsz) 
fazotron (fn) 
fazsindely (fn, fa|zsindely) 
fb (fn) 
FBI-ügynök (FBI|-ügynök) 
F-dal 
F-dúr (fn) 
febr. (röv) 
február (fn) 
február vége 
február végén 
február végi 
februári (mn) 
fecni (fn) 
feccsen 
feccsent (ige) 
fecseg (ige) 
fecsegés (fn) 
fecsegő (fn) 
fecsegő (foly mn in) 
fecsegő (mn) 
fecsegő természetű 
fecsej (fn) 
fecser 
fecsérel (ige) 
fecske (fn) 
fecskefark (fn, fecske|fark) 
fecskefark alakú 
fecskefarkkötés 
fecskefarkú (mn, fecske|farkú) 



fecskefarkú lepke 
fecskefészek (fn, fecske|fészek) 
fecskefű (fn, fecske|fű) 
fecskeház (fn, fecske|ház) 
fecske-locska 
fecskemadár (fecske|madár) 
fecskend (ige) 
fecskendez (ige) 
fecskendő (fn) 
fecskendő (foly mn in) 
fecskendőnyomás (fecskendő|nyomás) 
fecskendőtű (fn, fecskendő|tű) 
fecskepár (fn) 
fecskerakás (fecske|rakás) 
fecsketárnics (fecske|tárnics) 
fecstej (föcstej, fn) 
fed (ige) 
fedd (ige) 
feddés (fn) 
feddhetetlen (mn) 
feddhetetlen jellemű 
feddhetetlenség (fn) 
feddő (foly mn in) 
feddő (mn) 
feddőleg (hsz) 
fedél (födél, fn) 
fedélcsatorna (fedél|csatorna) 
fedélcserép (fedél|cserép) 
fedeles (mn) 
fedeles kocsi 
fedeles kosár 
fedelesszárnyú (mn) 
fedelesszárnyúak (fn) 
fedélgerendázat (fedél|gerendázat) 
fedélhéj (fedél|héj) 
fedélhéjazat 
fedélköz (fn, fedél|köz) 
fedéllemez (fedél|lemez) 
fedélorom (fedél|orom) 
fedélszék (fn, fedél|szék) 
fedélszerkezet (fn, fedél|szerkezet) 
fedélterv (fedél|terv) 
fedelű (födelű, mn) 
fedélzet (födélzet, fn) 
fedélzeti (mn) 
fedélzeti fegyver 
fedélzeti mérnök 
fedélzeti számítógép 
fedélzetmester (fn, fedélzet|mester) 
féder (fn) 
federáció (fn) 
féderes (mn) 
fédervejsz 
fedés (fn) 
fedetlen (födetlen, mn) 
fedetlen magvú növények 
fedett (bef mn in) 



fedett (födött, mn) 
fedett ívű hegesztés 
fedett lelátó 
fedett magvú növények 
fedett ól 
fedett pálya 
fedett pályás bajnokság 
fedett uszoda 
fedettpálya-bajnokság (fedett|pálya|-bajnokság) 
fedez (ige) 
fedezék (fn) 
fedezékharc (fedezék|harc) 
fedezés (fn) 
fedezet (fn) 
fedezet (ige) 
fedezeti (mn) 
fedezetigazolás (fn, fedezet|igazolás) 
fedezetlen (mn) 
fedezetlen csekk 
fedezetsor (fn, fedezet|sor) 
fedezhet (ige) 
fedeztet (ige) 
fedeztetés 
fedlap (fn) 
fedő (födő, fn) 
fedő (foly mn in) 
fedőanyag (fn, fedő|anyag) 
fedőbőr (fedő|bőr) 
fedőcég (fn, fedő|cég) 
fedőcserép (fedő|cserép) 
fedőfesték (fn, fedő|festék) 
fedőhám (fedő|hám) 
fedőképesség (fedő|képesség) 
fedőlap (fn, fedő|lap) 
fedőlemez (fn, fedő|lemez) 
fedőlevél (fedő|levél) 
fedőnév (fn, fedő|név) 
fedőnevű (mn) 
fedőpala (fedő|pala) 
fedőpor (fn, fedő|por) 
fedőszalma (fedő|szalma) 
fedőszerv (fn, fedő|szerv) 
fedőszőr (fedő|szőr) 
fedőtoll (fn, fedő|toll) 
fedővállalkozás 
fedü (fn) 
feed-back rendszer 
feferon 
feferonos 
fegyelem (fn) 
fegyelemsértés (fn, fegyelem|sértés) 
fegyelmetlen (mn) 
fegyelmez (ige) 
fegyelmezés (fn) 
fegyelmezetlen (mn) 
fegyelmezetlenség (fn) 
fegyelmezett (bef mn in) 



fegyelmezett (mn) 
fegyelmezetten (hsz) 
fegyelmezettség (fn) 
fegyelmező (fn) 
fegyelmező (foly mn in) 
fegyelmező (mn) 
fegyelmi (mn) 
fegyelmi bizottság 
fegyelmi büntetés 
fegyelmi eljárás 
fegyelmi határozat 
fegyelmi úton 
fegyelmi vétség 
fegyelmi vizsgálat 
fegyenc (fn) 
fegyenclázadás (fn, fegyenc|lázadás) 
fegyencruha (fn, fegyenc|ruha) 
fegyenctelep (fn, fegyenc|telep) 
fegyház (fn) 
fegyházbüntetés (fn, fegyház|büntetés) 
fegyházigazgató (fegyház|igazgató) 
fegyházviselt 
fegyintézet (fn) 
fegyőr (fn) 
fegyver (fn) 
fegyver- és lőszerraktár 
fegyverbarátság (fn, fegyver|barátság) 
fegyverbe lépés 
fegyverbe szólít 
fegyverbíró (fegyver|bíró) 
fegyvercsempész (fn, fegyver|csempész) 
fegyvercsörtetés (fn) 
fegyverembargó (fn, fegyver|embargó) 
fegyverengedély (fn, fegyver|engedély) 
fegyveres (fn) 
fegyveres (mn) 
fegyveres banda 
fegyveres beavatkozás 
fegyveres erő 
fegyveres erők 
fegyveres kíséret 
fegyveres testület 
fegyveresen (hsz) 
fegyverez (ige) 
fegyverfogás (fn, fegyver|fogás) 
fegyverfogható (mn) 
fegyverforgatás (fn, fegyver|forgatás) 
fegyverforgató (fn, fegyver|forgató) 
fegyverforgató (foly mn in, fegyver|forgató) 
fegyverforgató ember 
fegyvergúla (fegyver|gúla) 
fegyvergyakorlat (fn, fegyver|gyakorlat) 
fegyvergyár (fn, fegyver|gyár) 
fegyvergyáros (fn) 
fegyverhasználat (fn, fegyver|használat) 
fegyverhordó (fegyver|hordó) 
fegyverhordozó (fn, fegyver|hordozó) 



fegyverhordozó (foly mn in, fegyver|hordozó) 
fegyverjog (fegyver|jog) 
fegyverképes 
fegyverkereskedelem (fn, fegyver|kereskedelem) 
fegyverkereskedő (fn, fegyver|kereskedő) 
fegyverkezés (fn) 
fegyverkezés-ellenőrzés (fegyverkezés|-ellenőrzés) 
fegyverkezési (mn) 
fegyverkezési hajsza 
fegyverkezik (ige) 
fegyverkísérlet (fn, fegyver|kísérlet) 
fegyverkovács (fn, fegyver|kovács) 
fegyverkultusz 
fegyverletétel (fn, fegyver|letétel) 
fegyverlobbi hadat üzen 
fegyvermentes 
fegyvermester (fn, fegyver|mester) 
fegyvernem (fn, fegyver|nem) 
fegyvernök (fn) 
fegyvernyugvás (fn, fegyver|nyugvás) 
fegyverpróba (fegyver|próba) 
fegyverraktár (fn, fegyver|raktár) 
fegyverre fogható 
fegyverrejtegetés (fn) 
fegyverrendszer (fn, fegyver|rendszer) 
fegyverropogás (fn) 
fegyverszakértő (fn, fegyver|szakértő) 
fegyverszállítás (fn, fegyver|szállítás) 
fegyverszállítmány (fn, fegyver|szállítmány) 
fegyverszoba (fn, fegyver|szoba) 
fegyverszünet (fn, fegyver|szünet) 
fegyverszüneti (mn) 
fegyverszüneti tárgyalás 
fegyverszüneti tárgyalások 
fegyvertánc (fn, fegyver|tánc) 
fegyvertár (fn, fegyver|tár) 
fegyvertárs (fn, fegyver|társ) 
fegyvertartás (fn, fegyver|tartás) 
fegyvertartási (mn) 
fegyvertelen (mn) 
fegyvertény (fn, fegyver|tény) 
fegyverterem (fn, fegyver|terem) 
fegyverviselés (fn, fegyver|viselés) 
fegyverviselési engedély 
fegyvervizsga (fn, fegyver|vizsga) 
fegyverzet (fn) 
fegyverzetcsökkentés (fn, fegyverzet|csökkentés) 
fegyverzetkorlátozás (fn, fegyverzet|korlátozás) 
fegyverzet-korszerűsítés 
fehér (mn) 
Fehér- 
fehér akác 
fehér arcú 
fehér asztal 
fehér bárány 
fehér barát 
fehér bóbita 



fehér bőrű 
fehér cápa 
fehér cement 
fehér cérna 
fehér egér 
fehér éjszaka 
fehér ember 
fehér fagyöngy 
fehér falú 
Fehér Ház 
fehér háziszappan 
fehér here 
fehér holló 
fehér izzás 
fehér izzásig hevít 
fehér kalapos hacker 
fehér kenyér 
fehér kereszt 
fehér kesztyűs 
fehér könyv 
fehér köpeny 
fehér kréta 
fehér liliom 
fehér liszt 
fehér márvány 
fehér nyár 
fehér répa 
fehér rózsa 
fehér som 
fehér színben 
fehér színű 
fehér üröm 
fehér zászló 
fehér zászlós 
fehéragyag 
fehérállomány (fn) 
fehérarany (fn, fehér|arany) 
fehérarany (mn, fehér|arany) 
fehéráru (fn, fehér|áru) 
fehérasztal (fn) 
fehérbádog (fn) 
fehérbor (fn, fehér|bor) 
fehércseléd (fn, fehér|cseléd) 
fehéredik (ige) 
fehéren (hsz) 
fehéren feketén 
fehéres (mn) 
fehér-fekete csíkos 
fehér-fekete film 
fehérfolyás (fn) 
fehérgalléros (mn) 
fehérgárdista (fn, fehér|gárdista) 
fehérgyarmati (mn) 
Fehér-hegy 
fehérít (ige) 
fehérítetlen (mn) 
fehérített vászon 



fehérítő (fn) 
fehérítő (foly mn in) 
fehérítőanyag (fn, fehérítő|anyag) 
fehérítőlúg (fehérítő|lúg) 
fehéríttet 
fehérje (fn) 
fehérjebontás (fn, fehérje|bontás) 
fehérjeigényű (fehérje|igényű) 
fehérjekoncentrátum (fn, fehérje|koncentrátum) 
fehérjekonfiguráció (fehérje|konfiguráció) 
fehérjelánc (fn, fehérje|lánc) 
fehérjeszegény étrend 
fehérjeszintézis (fn, fehérje|szintézis) 
fehérjeszükséglet (fn, fehérje|szükséglet) 
fehérjetakarmány (fn, fehérje|takarmány) 
fehérjetartalmú (mn) 
fehérjetartalom (fn, fehérje|tartalom) 
fehérjevegyület (fehérje|vegyület) 
fehérjevizelés (fn, fehérje|vizelés) 
Fehér-Kárpátok 
Fehér-Körös (Fehér|-Körös) 
fehér-körösi (fehér|-körösi) 
fehérlepke 
fehérlik (ige) 
fehérlő (foly mn in) 
fehérmáj (fn) 
fehérnemű (fn) 
fehérneműalapanyag 
fehérnemű-egységár (fehérnemű|-egységár) 
fehérnemű-garnitúra (fehérnemű|-garnitúra) 
fehérnemű-készítő 
fehérneműs szekrény 
fehérneművarrás (fehérnemű|varrás) 
fehérnemű-varrónő 
fehérnép (fn, fehér|nép) 
Fehér-Nílus (Fehér|-Nílus) 
fehér-nílusi (fehér|-nílusi) 
fehérólomérc (fn) 
fehérorosz (fn, fehér|orosz) 
Fehéroroszország (tnév) 
fehérpecsenye (fn, fehér|pecsenye) 
fehérpenész (fn) 
fehérrépa (fn) 
fehérség (fn) 
fehérszemély (fn) 
fehértarka (mn) 
Fehér-tenger (Fehér|-tenger) 
fehér-tengeri (fehér|-tengeri) 
fehérterror (fn, fehér|terror) 
fehérterrorista (fn) 
Fehér-Tisza 
fehérvári (mn) 
fehérvarrónő (fn) 
fehérvasárnap (fn) 
fehérvasöntvény (fn) 
fehérvérsejt (fn, fehér|vér|sejt) 
fehérvérű (mn, fehér|vérű) 



fehérvérűség (fn) 
fej (fn) 
fej (ige) 
fej fej mellett 
fejadag (fn, fej|adag) 
fejadó (fn, fej|adó) 
fejadó (foly mn in, fej|adó) 
fejalj (fn, fej|alj) 
fejállomás (fn, fej|állomás) 
fejbe kólint 
fejbe kólintás 
fejbe kólintja 
fejbe lő 
fejbe üt 
fejbe verés 
fejbelövés (fn, fejbe|lövés) 
fejben tart 
fejbeütés (fn, fejbe|ütés) 
fejbiccentés (fn, fej|biccentés) 
fejbillenés (fej|billenés) 
fejbólintás (fn, fej|bólintás) 
fejbólintó (mn) 
fejbőr (fn, fej|bőr) 
fejbőség (fej|bőség) 
fejcsóválás (fn, fej|csóválás) 
fejcsóválva (hsz) 
fejdísz (fn, fej|dísz) 
feje 
feje lágya 
feje tetejére áll 
fejében 
fejedelem (fn) 
fejedelemasszony (fn, fejedelem|asszony) 
fejedelemség (fn) 
fejedelmi (mn) 
fejék (fn, fej|ék) 
fejel (ige) 
fejelés (fn) 
fejen áll 
fejenállás (fn) 
fejenként (hsz) 
fejér (fn) 
Fejér megye 
fejes (fn) 
fejes (mn) 
fejes gól 
fejes hagyma 
fejes káposzta 
fejes saláta 
fejes szeg 
fejes vonalzó 
fejesedik (ige) 
fejesel (ige) 
fejesgól (fn) 
fejesmoszatok 
fejespenész (fn) 
fejest ugrik 



fejesugrás (fn, fejes|ugrás) 
fejet hajt 
fejet hajtó 
fejetlen (mn) 
fejetlenség (fn) 
fejez (ige) 
fejezet (fn) 
fejezet (ige) 
fejezetcím (fn, fejezet|cím) 
fejezeti (mn) 
fejezhet (ige) 
fejeződ (ige) 
fejeződhet (ige) 
fejfa (fn, fej|fa) 
fejfájás (főfájás, fn, fej|fájás) 
fejfájós (főfájós, mn, fej|fájós) 
fejfedő (fn, fej|fedő) 
fejfedő (foly mn in, fej|fedő) 
fejforgatás (fn, fej|forgatás) 
fejgörcs (fn, fej|görcs) 
fejgyám (fej|gyám) 
fejhallgató (fn, fej|hallgató) 
fejhallgató (foly mn in, fej|hallgató) 
fejhallgató-csatlakozó 
fejhallgató-kimenet 
fejhallgatós készülék 
fejhang (fn, fej|hang) 
fejhordozás 
fejhossz (fn, fej|hossz) 
fejhosszal győzött 
fejhús (fn, fej|hús) 
fejjáték (fn, fej|játék) 
fejkendő (fn, fej|kendő) 
fejkosz (fej|kosz) 
fejkörzés (fn, fej|körzés) 
fejkötés (fej|kötés) 
fejkötő (főkötő, fn, fej|kötő) 
fejkvóta (fn, fej|kvóta) 
fejlábú (fn) 
fejlábú (mn) 
fejlámpa (fn, fej|lámpa) 
fejléc (fn, fej|léc) 
fejlemény (fn) 
fejleszt (ige) 
fejlesztés (fn) 
fejlesztési (mn) 
fejlesztési alap 
fejlesztési miniszter 
fejlesztési tárca 
fejlesztési terv 
fejlesztési üzletág 
fejlesztésű (mn) 
fejleszthet (ige) 
fejlesztő (fn) 
fejlesztő kutatás 
fejlesztő oldal 
fejlesztőcsoport (fn, fejlesztő|csoport) 



fejlesztői kör 
fejletlen (mn) 
fejletlen országok 
fejlett (bef mn in) 
fejlett (mn) 
fejlett testű 
fejlettség (fn) 
fejlettségi (mn) 
fejlik (ige) 
fejlődés (fn) 
fejlődésbeli (mn) 
fejlődési (mn) 
fejlődési ív 
fejlődési korszak 
fejlődési lehetőség 
fejlődési szakasz 
fejlődésképes (mn) 
fejlődésképtelen (fn, fejlődés|képtelen) 
fejlődésképtelen (mn, fejlődés|képtelen) 
fejlődéslélektan (fn, fejlődés|lélek|tan) 
fejlődésre képtelen 
fejlődéstan (fn, fejlődés|tan) 
fejlődéstörténet (fn, fejlődés|történet) 
fejlődésvizsgálat (fejlődés|vizsgálat) 
fejlődhet (ige) 
fejlődik (ige) 
fejlődő (foly mn in) 
fejlődő állam 
fejlődő ország 
fejlődő országok 
fejlődőfélben levő 
fejlődőképes (mn) 
fejlövés (fn, fej|lövés) 
fejlövéses beteg 
fejmagasság (fn, fej|magasság) 
fejmosás (fn, fej|mosás) 
fejmosó szer 
fejmozdulat (fn, fej|mozdulat) 
fejmunka (fej|munka) 
fejő (fn) 
fejő (foly mn in) 
fejőasszony (fn, fejő|asszony) 
fejőberendezés 
fejődézsa (fn, fejő|dézsa) 
fejőedény (fejő|edény) 
fejőgép (fn, fejő|gép) 
fejőgulyás (fn, fejő|gulyás) 
fejőház 
fejőrendszer 
fejős (fn) 
fejős (mn) 
fejősajtár (fn, fejő|sajtár) 
fejősbivaly (fejős|bivaly) 
fejősjuh (fejős|juh) 
fejőstehén (fn, fejős|tehén) 
fejőszék (fn, fejő|szék) 
fejpályaudvar (fn, fej|pálya|udvar) 



fejpánt (fn, fej|pánt) 
fejpárna (fn, fej|párna) 
fejpénz (fn, fej|pénz) 
fejre áll 
fejrész (fn, fej|rész) 
fejrevaló (fn) 
fejsajt (fej|sajt) 
fejseb (fn, fej|seb) 
fejsérülés (fn, fej|sérülés) 
fejszámolás (fn, fej|számolás) 
fejszámoló (fn, fej|számoló) 
fejszámoló (foly mn in, fej|számoló) 
fejszámoló művész 
fejsze (fn) 
fejszecsapás (fn, fejsze|csapás) 
fejszefok (fejsze|fok) 
fejszenyél (fn, fejsze|nyél) 
fejt (bef mn in) 
fejt (ige) 
fejtábla (fej|tábla) 
fejtágítás 
fejtágító (foly mn in) 
fejtágító (mn) 
fejtámasz (fn, fej|támasz) 
fejtámla (fn, fej|támla) 
fejtartás (fn, fej|tartás) 
fejteget (ige) 
fejtegetés (fn) 
fejtés (fn) 
fejtető (fn, fej|tető) 
fejtető (foly mn in, fej|tető) 
fejtett (bef mn in) 
fejtett bab 
fejtetű (fn, fej|tetű) 
fejthet (ige) 
fejtífusz (fej|tífusz) 
fejtoll (fej|toll) 
fejtőgép (fejtő|gép) 
fejtőkalapács (fejtő|kalapács) 
fejtörés (fn, fej|törés) 
fejtörő (fn, fej|törő) 
fejtörő (foly mn in, fej|törő) 
fejtörő játék 
fejtős (mn) 
fejtővájár (fejtő|vájár) 
fejtrágya (fn, fej|trágya) 
fejtrágyázás (fn, fej|trágyázás) 
fejű (mn) 
fejvadász (fn, fej|vadász) 
fejvadász cég 
fejvágás (fej|vágás) 
fejvánkos (fn) 
fejvédő (fn, fej|védő) 
fejvédő (foly mn in, fej|védő) 
fejvédő sisak 
fejvég 
fejvesztés (fn, fej|vesztés) 



fejvesztés (mn, fej|vesztés) 
fejvesztés terhe alatt 
fejvesztett (bef mn in) 
fejvesztett (mn) 
fejvesztett menekülés 
fejvesztve (hsz, fej|vesztve) 
fejvétel (fej|vétel) 
fejvirág (fej|virág) 
fejvíz (fej|víz) 
fejzúgás (fej|zúgás) 
fék (fn) 
feka 
fekália (fn) 
fekbér (fn, fek|bér) 
fékberendezés (fn, fék|berendezés) 
fekbérfizetés (fekbér|fizetés) 
fékbódé (fék|bódé) 
fékdinamó (fék|dinamó) 
fekély (fn) 
fekélyesedik (ige) 
féken tart 
féken tartás 
fékernyő (fn, fék|ernyő) 
fékerőelosztó 
fekete (mn) 
Fekete- 
fekete áfonya 
fekete bogyó 
fekete bors 
fekete bőrű 
fekete ceruza 
fekete címkés 
fekete cipő 
fekete cseresznye 
fekete csokoládé 
fekete doboz 
fekete fátyol 
fekete gólya 
fekete hajú 
fekete hattyú 
fekete himlő 
fekete kalapos 
fekete kalapos hacker 
fekete karácsony 
fekete kaviár 
fekete kendős 
fekete kenyér 
fekete keret 
fekete krónika 
fekete lelkű 
fekete mágia 
fekete mályva 
fekete nyár 
fekete párduc 
fekete retek 
fekete ribiszke 
fekete ruha 



fekete sereg 
fekete szegélyű 
fekete szemüveg 
fekete színű 
fekete szőlő 
Fekete-Afrika 
feketeár (fn) 
feketeárfolyam (fn, feketeár|folyam) 
feketeáru (fn) 
feketeárus (fn) 
feketeárus (mn) 
feketebevétel 
feketedési görbe 
feketedik (ige) 
Fekete-erdő 
fekete-fehér 
fekete-fehér film 
fekete-fehér televízió 
feketefenyő (fn, fekete|fenyő) 
feketeforgalom (fn, fekete|forgalom) 
feketeföld (fn) 
Feketeföld 
feketeföldi (fekete|földi) 
feketefuvar (fn, fekete|fuvar) 
feketegazdaság (fn) 
feketegyökér (fn) 
feketegyűrű (fn) 
feketeinges (fn) 
feketeinges (mn) 
feketejövedelem (fn) 
feketekávé (fn, fekete|kávé) 
feketekávés bögre 
feketekávés csésze 
feketekávés készlet 
feketekávézik (ige) 
feketekereskedelem (fn, fekete|kereskedelem) 
feketekönyv (fn) 
feketekőszén (fn, fekete|kőszén) 
feketeleves (fn) 
feketelista (fn, fekete|lista) 
feketéll (ige) 
feketéllik (ige) 
feketelőpor (fn) 
feketemunka (fn) 
feketén (hsz) 
feketepenész (fn) 
feketepiac (fn, fekete|piac) 
feketeréz 
feketerézérc (fn) 
feketeribizli 
feketerigó (fn, fekete|rigó) 
feketés (mn) 
fekete-sárga 
fekete-sárga zászló 
feketéscsésze (fn) 
feketeség (fn) 
feketeseggű 



feketeségi fok 
feketéskészlet (fn) 
feketesugárzó (fn) 
feketeszén (fn, fekete|szén) 
feketetarka (mn) 
feketetarka tehén 
feketeüzlet (fn) 
feketevágás (fn, fekete|vágás) 
feketevasárnap (fn) 
fekete-vörös csíkozású 
feketézés (fn) 
feketézik (ige) 
feketít (ige) 
feketül (ige) 
fékeveszett (mn) 
fékevesztett (mn) 
fékez (ige) 
fékezés (fn) 
fékezési sugárzás 
fékezett habzású mosószer 
fékezhetetlen (mn) 
fékező (mn) 
fékezőernyő (fn, fékező|ernyő) 
fékezőerő (fn, fékező|erő) 
fékezőképesség (fékező|képesség) 
fékezőrakéta (fn, fékező|rakéta) 
fékfolyadék (fn, fék|folyadék) 
fékforgattyú (fék|forgattyú) 
fékhatás (fn, fék|hatás) 
fekhely (fn) 
fékidő (fék|idő) 
féklámpa (fn, fék|lámpa) 
féklégtelenítés 
féknyom (fn, fék|nyom) 
fékolaj (fn, fék|olaj) 
fékomadta 
fékpad (fn, fék|pad) 
fékpedál (fn, fék|pedál) 
fékpofa (fn, fék|pofa) 
fékpróba (fn, fék|próba) 
fékrendszer (fn, fék|rendszer) 
féksaru (fn, fék|saru) 
fékszárny (fn, fék|szárny) 
fékszerkezet (fék|szerkezet) 
fekszik (feküszik, ige) 
féktárcsa (fn, fék|tárcsa) 
féktávolság (fn, fék|távolság) 
fekte (fn) 
fektében 
féktelen (mn) 
féktelenkedik (ige) 
fektet (ige) 
fektethet (ige) 
féktuskó (fn, fék|tuskó) 
féktuskósaru (féktuskó|saru) 
fékút (fn, fék|út) 
fekü (fn) 



feküszik (fekszik, fn) 
fekve (hsz) 
fekvés (fn) 
fekvésű (mn) 
fekvő (foly mn in) 
fekvő (mn) 
fekvő beteg 
fekvő helyzetben 
fekvő helyzetű 
fekvő lyukú 
fekvő vagyon 
fekvőbeteg-ellátás 
fekvőbetét 
fekvőbútor 
fekvőfelület 
fekvőhely (fn, fekvő|hely) 
fekvőkúra (fekvő|kúra) 
fekvőrendőr 
fekvőség (fn) 
fekvőszék (fn) 
fekvőtámasz (fn, fekvő|támasz) 
fel (fn) 
fel (hsz) 
fel (ik) 
fél (fn) 
fél (ige) 
fel- (föl-, ik) 
fél ablak 
fél állat 
fél cipő 
fél deci rum 
fél egy tájban 
fél egykor 
fél életen át 
fel és alá jár 
fél esztendeig 
fél esztendő 
fél évszázad 
fél fogára sem elég 
fél fülére 
fél fülére süket 
fél füllel 
fél gőzzel 
fél hat 
fél hold 
fél hónapi 
fél hónapos 
fél hosszal győzött 
fél ív 
fél kar 
fél kesztyű 
fél kettő tájban 
fél kéz 
fél kézzel 
fél kifli 
fél kilenc 
fél kiló 



fél kilométer 
fél köbméter 
fél láb 
fél lábára sánta 
fél liter 
fél marokra való 
fél másodpercnyi 
fél mázsa 
fél mázsára való 
fél méter 
fél nap 
fél négy 
fél négy tájban 
fél nyolc 
fél óra 
fél ország 
fél öt 
fél pár 
fél pár cipő 
fél pár virsli 
fél perc 
fél pohár 
fel s alá 
fél szakasz huszár 
fél század gyalogos 
fél szemére vak 
fél tégla 
fél térdre ereszkedik 
fél tíz 
fél tizenegyes vonat 
fél tizenkettő tájban 
fél tucat 
fél világ 
fél zsemle 
felabajgat 
felad (ige) 
feladás (fn) 
feladat (fn) 
feladat (ige) 
feladatátadási (mn) 
feladatellátás (fn, feladat|ellátás) 
feladatgyűjtemény (fn, feladat|gyűjtemény) 
feladatik (ige) 
feladatkör (fn, feladat|kör) 
feladatlap (fn, feladat|lap) 
feladatmeghatározás (fn, feladat|meghatározás) 
feladatmegoldás (fn, feladat|megoldás) 
feladatok ellátása 
feladatrendszer (fn, feladat|rendszer) 
feladatsor (fn, feladat|sor) 
feladatütemező 
feladatvállalás (fn, feladat|vállalás) 
feladó (fn) 
feladó (foly mn in) 
feladóvevény (fn, feladó|vevény) 
feladvány (fn) 
felágaskodik (ige) 



felaggat (ige) 
felajánl (ige) 
felajánlás (fn) 
felajánlkozik (ige) 
félájult (mn) 
felajz (ige) 
felakad (ige) 
felakaszt (ige) 
félakkora (mn) 
fel-alá (hsz, fel|-alá) 
fel-alá jár 
fel-alá járkál 
fel-alá sétál 
feláldoz (ige) 
feláldozás (fn) 
feláldozik (ige) 
feláll (ige) 
feláll a gép 
felállás (fn) 
félállás (fn) 
félállású (mn) 
félállat (fn, fél|állat) 
felállhat (ige) 
felállít (ige) 
felállítás (fn) 
félálom (fn, fél|álom) 
félannyi (feleannyi, mn, fél|annyi) 
felaprít (ige) 
felapróz (ige) 
felár (fn, fel|ár) 
félárboc (fn, fél|árboc) 
félárbocra eresztett 
félárnyék (fn) 
féláron (hsz) 
felárral 
félárú (mn, fél|árú) 
félárú menetjegy 
félárva (mn, fél|árva) 
felás (ige) 
félautomata (fn) 
félautópálya 
felavat (ige) 
felavatás (fn) 
felavatóbeszéd 
felázik (ige) 
félbal (fn) 
félbarbár (mn) 
félbarna (mn, fél|barna) 
félbarna kenyér 
félbársony 
felbátorít (ige) 
felbátorodik (ige) 
félbe (ik) 
félbe- (ik) 
felbecsül (ige) 
felbecsülhetetlen (mn) 
félbehagy (ige, félbe|hagy) 



félbehagyott projekt 
felbélyegez (ige) 
félbemarad (ige, félbe|marad) 
félbemaradt (bef mn in) 
félbemaradt (mn) 
félben (hsz) 
félben marad 
felbérel (ige) 
félbeszakad (ige) 
félbeszakaszt 
félbeszakít (ige) 
félbe-szerbe 
felbillen (ige) 
felbillent (bef mn in) 
felbillent (ige) 
felbiztat (ige) 
felbocsát (ige) 
felbocsátás (fn) 
félbolond (fn, fél|bolond) 
félbolond (mn, fél|bolond) 
felbolondít 
felbolydul (ige) 
felbolygat (ige) 
felbomlás (fn) 
felbomlaszt (ige) 
felbomlik (ige) 
felboncol (ige) 
felbont (ige) 
felbontás (fn) 
felbontási idő 
felbontású (mn) 
felbontatlan (mn) 
felbontóképesség (fn) 
felborít (ige) 
felborogat (ige) 
felborul (ige) 
felborulás (fn) 
felborzad 
felborzol (ige) 
felborzolódik 
felbosszankodik (ige) 
felbosszant (ige) 
felbődül (ige) 
felböfög (ige) 
felbőg (ige) 
felbök (ige) 
félbőr (fn, fél|bőr) 
félbőr kötés 
felbőszít (ige) 
felbőszül (ige) 
felbúg (ige) 
felbuggyan (ige) 
felbujt (ige) 
felbujtás (fn) 
felbujtó (fn) 
felbujtó (foly mn in) 
felbukfencezik (ige) 



felbukik (ige) 
felbukkan (ige) 
felbukkanás (fn) 
felburjánzik (ige) 
felbuzdít (ige) 
felbuzdul (ige) 
felbuzdulás (fn) 
felbuzog (ige) 
félbűn 
félcédulás (mn, fél|cédulás) 
felcicomáz (ige) 
felcifráz (ige) 
felcihelődik (ige) 
félcipő (fn, fél|cipő) 
félcipős (mn, fél|cipős) 
felcsal (ige) 
felcsap (ige) 
felcsapható (foly mn in) 
felcsapódik (ige) 
felcsatol (ige) 
felcsattan (ige) 
felcsavar (ige) 
felcsendül (ige) 
felcsenget (ige) 
felcseperedik (ige) 
felcser (fn) 
felcserél (ige) 
félcserje (fn) 
felcserközpont (felcser|központ) 
felcsévél (ige) 
felcsigáz (ige) 
felcsillan (ige) 
felcsinál (ige) 
felcsíp (ige) 
felcsipeget (ige) 
felcsúszik (ige) 
feldagad (ige) 
feldarabol (ige) 
feldarabolás (fn) 
féldeci (fn) 
féldecis (mn, fél|decis) 
feldereng (ige) 
felderít (földerít, ige) 
felderítés (fn) 
felderítési (mn) 
felderítetlen (mn) 
felderítő (fn) 
felderítő (foly mn in) 
felderítő járőr 
felderítő műhold 
felderítő repülés 
felderítő szolgálat 
felderítőcsoport (fn, felderítő|csoport) 
felderítőgép (fn, felderítő|gép) 
felderítőtiszt (fn, felderítő|tiszt) 
felderül (ige) 
feldicsér (ige) 



feldicsőít 
féldíj 
feldíszít (ige) 
feldob (ige) 
feldobban (ige) 
feldobog (ige) 
feldolgoz (földolgoz, ige) 
feldolgozás (fn) 
feldolgozási (mn) 
feldolgozási technikái 
feldolgozástechnológia (feldolgozás|technológia) 
feldolgozatlan (mn) 
feldolgozik (ige) 
feldolgozó (fn) 
feldolgozóipar (fn, feldolgozó|ipar) 
feldolgozóipari (mn) 
feldolgozóipari termék 
feldolgozóüzem (fn, feldolgozó|üzem) 
féldombormű (fn) 
feldomborodik 
féldomború (mn) 
feldől (ige) 
feldönt (ige) 
feldörzsöl (ige) 
féldrágakő (fn) 
féldrágakő (mn) 
feldudorodik 
feldúl (ige) 
feldúlt (bef mn in) 
feldúsul (ige) 
felduzzad (ige) 
felduzzaszt (ige) 
feldübörög (ige) 
feldühít (ige) 
feldühödik (ige) 
feldühösít (ige) 
fele (hsz) 
fele (mn) 
fele (nu) 
felé (nu) 
féle (fn) 
fele áron 
fele királysága 
fele része 
feleakkora (félakkora, mn, fele|akkora) 
feleakkora (nm, fele|akkora) 
feleannyi (nm) 
felebarát (fn, fele|barát) 
felebaráti (mn) 
felébred (ige) 
felébreszt (ige) 
feled (ige) 
feled (szn) 
feledékeny (mn) 
feledékenység (fn) 
feledés (fn, fél|édes) 
félédes (mn, fél|édes) 



feledésbe megy 
feledhet (ige) 
feledhetetlen (mn) 
feledkezhet (ige) 
feledkezik (ige) 
feledség (fn) 
feledtet (ige) 
feleennyi (hsz) 
fele-fele arányban 
felég (ige) 
félegészség 
feléget (ige) 
félegyenes (fn) 
felegyenesedik (ige) 
feléje 
felejt (ige) 
felejtés (fn) 
felejtet (ige) 
felejthet (ige) 
felejthetetlen (mn) 
felejtkezik (ige) 
felékesít (ige) 
felekezet (fn) 
felekezetenkívüli (fn) 
felekezeti (mn) 
felekezeti iskola 
felekezeti különbség 
felekezetnélküli (mn) 
felekezetnélküliség 
félekkora (feleekkora, mn, fél|ekkora) 
felel (ige) 
felél (ige) 
feléled (ige) 
feléledés (fn) 
félelem (fn) 
félelemérzés (fn, félelem|érzés) 
félelemérzet (fn, félelem|érzet) 
félelemmel vegyes izgalommal 
felélénkít (ige) 
felélénkül (ige) 
felelés (fn) 
felélés (fn) 
feléleszt (ige) 
felélesztés (fn) 
felelet (fn) 
felelevenedik (ige) 
felelevenít (ige) 
felelevenítés (fn) 
felelget (ige) 
felelhet (ige) 
félelmes (mn) 
félelmetes (mn) 
félelmetes ököl 
félelmetesen (hsz) 
felelő (fn) 
felelő (foly mn in) 
felelős (fn) 



felelős (mn) 
felelős kiadó 
felelős személy 
felelős szerkesztő 
felelőség (fn) 
felelősen (hsz) 
felelősség (fn) 
felelősség megoszlása 
felelősségbiztosítás (fn, felelősség|biztosítás) 
felelősségbiztosítási (mn) 
felelősségérzés (fn, felelősség|érzés) 
felelősségérzet (fn, felelősség|érzet) 
felelősségi (mn) 
felelősségre von 
felelősségre vonás 
felelősségteljes (mn, felelősség|teljes) 
felelősségteljesen (hsz) 
felelősségtudat (fn, felelősség|tudat) 
felelősségű (mn) 
felelősségvállalás (fn, felelősség|vállalás) 
felelőtlen (mn) 
felelőtlen demagógia 
felelőtlen kijelentés 
felelőtlen magatartás 
felelőtlenkedés (fn) 
felelőtlenség (fn) 
felelőtlenül (hsz) 
feleltet (ige) 
felemás (mn, fele|más) 
felemás cipő 
felemás korlát 
felemás színű 
félember (fn) 
felemel (ige) 
felemelés (fn) 
félemelet (fn) 
félemeleti (mn, fél|emeleti) 
felemelkedés (fn) 
felemelkedés útja 
felemelkedik (ige) 
felemelő (foly mn in) 
felemelő (fölemelő, mn) 
felemelőjel 
felemelt (bef mn in) 
felemelt (mn) 
felemelt ár 
felemészt (ige) 
felemleget (ige) 
felemlegetés (fn) 
felemlít (ige) 
félempirikus (mn) 
felenged (ige) 
félénk (mn) 
félénken (hsz) 
félénkség (fn) 
felényi (mn) 
félennyi (szn) 



feleolyan jó 
felépít (ige) 
felépítés (fn) 
felépítésű (mn) 
felépítmény (fn, fel|építmény) 
felépítményi (mn) 
felépül (ige) 
felépülés (fn) 
felér (ige) 
féleredmény (fn, fél|eredmény) 
felerészben (hsz, fele|részben) 
felereszt (ige) 
félérett (mn, fél|érett) 
felérez (ige) 
felérik (ige) 
felérkezik (ige) 
felerősít (ige) 
felerősödés (fn) 
felerősödik (ige) 
félerővel (hsz) 
felértékel (ige) 
felértékelés (fn) 
felértékelőd (ige) 
felértékelődés (fn) 
feles (mn) 
feles bérlet 
feles bérlő 
feles borsó 
feles gazdálkodás 
feles haszon 
feleség (fn) 
féleség (fn) 
feleséges (mn) 
feleségül vesz 
feleséggyilkos (mn) 
felesel (ige) 
felesket (ige) 
felesküszik (ige) 
felesleg (fölösleg, fn) 
felesleges (fölösleges, mn) 
felesleges állományok 
feleslegesen (hsz) 
felesz 
feleszik (ige) 
feleszmél (ige) 
félesztendős (mn) 
féleszű (mn, fél|eszű) 
felett (fölött, nu) 
felette (fölötte, hsz) 
felette áll a gyanúnak 
felettébb (fölöttébb, hsz) 
felettes (fölöttes, fn) 
feletti (fölötti, mn) 
feleúton (hsz, fele|úton) 
feleúton megállt 
félév (fn, fél|év) 
félévenként (hsz, fél|évenként) 



félévente (hsz) 
féléves (mn, fél|éves) 
féléves terv 
félévi (mn, fél|évi) 
félévi bizonyítvány 
félévi szünet 
felez (ige) 
félezer (szn, fél|ezer) 
felezés (fn) 
felezési (mn) 
felezési idő 
felező (foly mn in) 
felező (mn) 
felező merőleges 
felezőegyenes 
felezőpont 
felezőréteg 
felezővonal (felező|vonal) 
félfa (fn) 
felfagy (ige) 
felfagyás (fn) 
felfakad (ige) 
felfal (ige) 
felfalazás 
felfárad (ige) 
félfasiszta (mn, fél|fasiszta) 
felfázik (ige) 
felfed (ige) 
félfedeles 
félfedelesszárnyúak 
felfedés (fn) 
felfedez (ige) 
felfedezés (fn) 
felfedezett (bef mn in) 
felfedezhet (ige) 
felfedező (fn) 
felfedező (foly mn in) 
felfedezőkedv (felfedező|kedv) 
felfedezőút (fn, felfedező|út) 
felfegyverez (ige) 
felfegyverezés 
felfegyverkezik (ige) 
félfehér (mn) 
félfehér kenyér 
felfejlik 
felfejlődik (ige) 
felfejt (bef mn in) 
felfejt (ige) 
felfekszik (ige) 
felfektet (ige) 
felfekvés (fn) 
fel-felbukkan 
felfele (hsz) 
felfelé (fölfelé, hsz) 
felfelé halad 
felfelé megy 
félfém (mn) 



félfémek 
félfémes (mn) 
felfenekel 
felfér (ige) 
felfeslik (ige) 
felfest (ige) 
felfésül 
felfeszít (ige) 
félfett (mn) 
félfeudális (mn) 
felfigyel (ige) 
félfinom 
félfizetéses 
felfog (ige) 
felfogad (ige) 
félfogadás (fn, fél|fogadás) 
felfogás (fn) 
felfogású (mn) 
felfoghat (ige) 
felfoghatatlan (mn) 
felfogható (foly mn in) 
felfogóképesség (fn) 
felfohászkodik (ige) 
félfokos (fél|fokos) 
felfokoz (ige) 
felfokozott idegállapot 
felfordít (ige) 
felfordul (ige) 
felfordulás (fn) 
félfordulat (fn, fél|fordulat) 
felfordult (bef mn in) 
felforgat (ige) 
felforgatás (fn) 
felforgató (fn) 
felforgató (foly mn in) 
felforgató tevékenység 
felforgató törekvés 
felforr (ige) 
felforral (ige) 
felfortyant 
felfő (ige) 
felföld (fn) 
felföldi (mn) 
felfőz (ige) 
felfricskáz 
felfrissít (ige) 
felfrissítés (fn) 
felfrissül (ige) 
felfröccsen (ige) 
felfúj (ige) 
felfújódik (fölfújódik, ige) 
felfújt (fn) 
felfut (ige) 
felfutás (fn) 
felfutási idő 
felfutó (fölfutó, foly mn in) 
felfuttat (ige) 



felfuttatás (fn) 
felfuvalkodik (ige) 
felfuvalkodott (bef mn in) 
felfuvalkodott (fölfuvalkodott, mn) 
felfúvódik (fölfúvódik, ige) 
felfüggeszt (ige) 
felfüggesztés (fn) 
felfüggesztési pont 
felfüggesztett büntetés 
felfüggeszthet (ige) 
felfüggesztő határozat 
felfülel (ige) 
félfülke (fn) 
felfűrészel (ige) 
felfüstöl (ige) 
felfűt (ige) 
felfűz (ige) 
felgallyaz (ige) 
felgereblyél 
felgereblyéz 
felgerjed (ige) 
felgerjeszt (ige) 
felgombol 
felgombolyít (ige) 
félgömb (fn, fél|gömb) 
félgömbfejű csavar 
felgöngyöl (ige) 
felgöngyölít (ige) 
felgöngyölítés (fn) 
felgörbül (ige) 
felgördít 
felgördül (ige) 
felgőzöl (ige) 
félgyapjú (fél|gyapjú) 
félgyapjú szövet 
félgyarmat (fn, fél|gyarmat) 
félgyarmati országok 
félgyártmány (fn) 
félgyász (fn, fél|gyász) 
felgyógyul (ige) 
felgyorsít (ige) 
felgyorsítás (fn) 
felgyorsul (ige) 
felgyorsulás (fn) 
félgyőzelem (fn) 
felgyújt (ige) 
felgyújtás (fn) 
felgyúl (ige) 
felgyullad (ige) 
felgyúr (ige) 
felgyűjt (ige) 
felgyülemlik (ige) 
felgyűlik (ige) 
felgyűr (ige) 
felgyürkőzik 
felgyűrődés (fn) 
felgyűrődik (ige) 



felháborít (ige) 
felháborító (foly mn in) 
felháborító (mn) 
felháborodás (fn) 
felháborodási hullám 
felháborodik (fölháborodik, ige) 
felháborodottan (hsz) 
felhabzsol (ige) 
felhág (ige) 
felhágó (fn) 
felhagy (ige) 
felhajít (ige) 
felhajlik (ige) 
felhajlít 
felhajszol 
felhajt (ige) 
felhajtás (fn) 
felhajtó (fn) 
felhajtó (foly mn in) 
felhajtóerő (fn, felhajtó|erő) 
felhajtósáv (fn, felhajtó|sáv) 
félhalk 
felhallatszik (ige) 
felhalmoz (ige) 
felhalmozás (fn) 
felhalmozási (mn) 
felhalmozódás (fn) 
felhalmozódik (ige) 
félhalott (fn, fél|halott) 
felhám (fn) 
felhámlik 
felhámréteg (felhám|réteg) 
felhang (fn) 
félhang (fn) 
felhangol (ige) 
felhangolódik 
félhangos (mn) 
félhangosan (hsz) 
félhangtávolság (fél|hang|távolság) 
felhangzik (ige) 
félhangzó (fn, fél|hangzó) 
felhantol (ige) 
felhány (ige) 
felhánytorgat (ige) 
felharagít 
felharmonikus (mn) 
felharsan (ige) 
félhasábos 
felhasad (ige) 
felhasít (ige) 
felhasogat (ige) 
felhasznál (ige) 
felhasználás (fn) 
felhasználási (mn) 
felhasználási élmény 
felhasználási szerződés 
felhasználási terület 



felhasználhat (ige) 
felhasználható (foly mn in) 
felhasználhatóság (fn) 
felhasználó (fn) 
felhasználó (foly mn in) 
felhasználóbarát 
felhasználói (mn) 
felhasználói felület 
felhasználói fiók 
felhasználói jog 
felhasználói szektor 
felhasználói szerződés 
felhasználók tábora 
felhasználók többsége 
felhasználókezelés 
felhasználónév 
felhat (ige) 
felhatalmaz (fölhatalmaz, ige) 
felhatalmazás (fn) 
felhatol (ige) 
félhatos vonat 
félhavi (mn, fél|havi) 
félhavi kereset 
felház (fn) 
felheccel (ige) 
felhelyez (ige) 
felhemperedik (ige) 
felhencseredik 
felhérc (fn) 
felhergel (ige) 
félhetes vonat 
felhevít (ige) 
Felhévíz 
felhevül (ige) 
felhígít (ige) 
felhígul (ige) 
felhint (ige) 
felhív (ige) 
felhívás (fn) 
félhivatalos (mn, fél|hivatalos) 
felhívhat (ige) 
felhízik (ige) 
felhizlal (ige) 
félhold (fn) 
félhold alakú (mn) 
félholdas (mn, fél|holdas) 
félholt (mn, fél|holt) 
felhólyagzás 
felhólyagzik (ige) 
félhomály (fn, fél|homály) 
felhord (ige) 
felhorkan (ige) 
felhorzsol (ige) 
félhosszú (mn) 
felhoz (ige) 
felhozatal (fn) 
felhő (fn) 



felhőalapú 
felhőalapú adatbázis 
felhőalapú tudásbázis 
felhőátvonulás (fn) 
felhőben tárol 
felhőfejes (mn) 
felhőfoszlány (fn, felhő|foszlány) 
felhőgomoly (fn, felhő|gomoly) 
felhőkarcoló (fn, felhő|karcoló) 
felhőkarcoló (foly mn in, felhő|karcoló) 
felhőképződés (fn) 
felhőmozgásmérő 
felhőpad (fn, felhő|pad) 
felhördül (ige) 
felhörpint (ige) 
felhős (mn) 
felhősödés (fn) 
felhősödik (ige) 
felhőszakadás (fn, felhő|szakadás) 
felhőtárhely 
felhőtlen (mn) 
felhőtlenül (hsz) 
felhőz (ige) 
felhőzet (fn) 
felhőzet (ige) 
felhőzik (ige) 
felhúroz (ige) 
felhúz (ige) 
felhúzás (fn) 
felhúzó (foly mn in) 
felhúzócsavar 
felhúzódik (ige) 
felhúzódzkodik (ige) 
felibe 
felibe-harmadába (hsz) 
felidegesít (ige) 
felidéz (ige) 
felidézés (fn) 
félidézőjel 
félidő (fn) 
félidős (mn) 
félig (hsz) 
félig érett 
félig függesztett 
félig kész 
félig telt 
féligáteresztő hártya 
féligazság (fn, fél|igazság) 
félig-meddig (félig|-meddig) 
felijed (ige) 
felijeszt 
félilyen jó sincs 
felindít (ige) 
felindul (ige) 
felindulás (fn) 
felindult (bef mn in) 
felindult (mn) 



felindultság (fn) 
felingerel (ige) 
felingerül (ige) 
félingyenes (fn) 
felír (ige) 
felírás (fn) 
felirat (fn) 
felírat (ige) 
felirati (mn) 
feliratkozik (ige) 
feliratos (mn) 
feliratos film 
feliratoz (ige) 
feliratozás (fn) 
felirattan (felirat|tan) 
feliratú (mn) 
felírónő (fn) 
felismer (ige) 
felismerés (fn) 
felismerhet (ige) 
felismerhetetlen (mn) 
felismerhetetlenség (fn) 
felismerhetetlenségig 
felismerő műszer 
felismerőberendezés 
felismerőjelzés 
félisten (fn) 
feliszapolás 
feliszapolódik 
feliszik (ige) 
felitat (ige) 
felível (ige) 
félíves (mn, fél|íves) 
Félix (tnév) 
felizgat (ige) 
felizgul (ige) 
felizzít (ige) 
feljajdul (ige) 
feljár (ige) 
feljárás (fn) 
feljárat (fn) 
feljáró (fn) 
feljáró (foly mn in) 
feljátszik (ige) 
feljavít (ige) 
feljavítás (fn) 
feljavul (ige) 
feljebb (följebb, hsz) 
feljebb emelkedik 
feljebbvaló (följebbvaló, fn) 
féljegy 
feljegyez (ige) 
feljegyzés (fn) 
feljelent (bef mn in) 
feljelent (ige) 
feljelentés (fn) 
feljelentéskiegészítés (fn, feljelentés|kiegészítés) 



feljelentő (fn) 
feljelentő (foly mn in) 
féljobb (fn) 
féljobbágy (fél|jobbágy) 
feljogosít (ige) 
feljön (ige) 
feljött a hold 
feljötte 
feljövet (hsz) 
feljövetel (fn) 
feljut (ige) 
feljutás (fn) 
felkacag (ige) 
felkacsázik 
felkajtat 
felkantároz (ige) 
felkanyarodik (ige) 
felkap (ige) 
felkapál (ige) 
felkapar (ige) 
felkapaszkodik (ige) 
felkapcsol (ige) 
felkapott (fölkapott, bef mn in) 
felkaptat (ige) 
felkar (fn) 
felkarcol (ige) 
felkarcsont (fn, felkar|csont) 
felkarol (ige) 
felkarolás (fn) 
felkaróz (ige) 
félkarú (mn) 
félkarú ember 
felkászálódik (ige) 
félkatonai (mn) 
felkattint (ige) 
felkavar (ige) 
felkavarodik (ige) 
felkefél 
félkegyelmű (mn) 
felkel (ige) 
felkelés (fn) 
felkelő (fölkelő, fn) 
felkelő (foly mn in) 
felkelővezér (fn, felkelő|vezér) 
felkelt (bef mn in) 
felkelt (ige) 
felkelte (fn) 
felkeltés (fn) 
félkemény (mn, fél|kemény) 
felken (ige) 
felkent (bef mn in) 
felkent (fn) 
felképel (ige) 
felkér (ige) 
felkérdez (ige) 
felkéredzkedik (ige) 
felkerekedik (ige) 



felkerekít (ige) 
felkerekítés (fn) 
felkeres (ige) 
felkérés (fn) 
felkeresés (fn) 
felkereshet (ige) 
felkerül (ige) 
félkész (mn, fél|kész) 
félkész áru 
félkész étel 
félkész modul 
félkész termék 
félkészáru-import (félkészáru|-import) 
félkészáru-raktár (félkészáru|-raktár) 
félkészexport (fn) 
felkészít (ige) 
felkészítés (fn) 
félkésztermék-felesleg 
félkesztyű (fn) 
felkészül (ige) 
felkészülés (fn) 
felkészülési (mn) 
felkészületlen (mn) 
felkészületlenség (fn) 
felkészületlenül (hsz) 
felkészülhet (ige) 
felkészülten (hsz) 
felkészültség (fn) 
felkészültségű (mn) 
felkever (ige) 
félkézfúró 
félkézkalmár (fn) 
félkezű (mn, fél|kezű) 
felkiabál (ige) 
felkiált (ige) 
felkiáltás (fn) 
felkiáltó (foly mn in) 
felkiáltó mondat 
felkiáltójel (fn, felkiáltó|jel) 
félkilós (fn) 
félkilós (mn) 
felkínál (ige) 
felkínálkozik (ige) 
felkísér (ige) 
félkoksz brikett 
félkomfortos (fn) 
félkomfortos (mn) 
felkoncol (fölkoncol, ige) 
felkontyol 
felkontyoz 
felkonvertálás 
félkonzerv 
felkopaszodik (ige) 
felkopik (fölkopik, ige) 
felkorbácsol (ige) 
felkoszorúz (ige) 
félkótya (mn) 



felködlik (ige) 
felköhög (ige) 
felköltözik (ige) 
felkönyököl (ige) 
félkör (fn, fél|kör) 
félkör alakban 
félkör alakú (mn) 
félkörív (fn, félkör|ív) 
félköríves (mn, félkör|íves) 
felköszönt (bef mn in) 
felköszönt (ige) 
felköszöntő (fn) 
felköt (ige) 
felkötöz (ige) 
felköttet (ige) 
félkövér (fn) 
félkövér (mn) 
félkövér szedésű szöveg 
félközel 
felkunkorodik (ige) 
felkuporodik (ige) 
felkúszik (ige) 
felkutat (ige) 
felkutatás (fn) 
felküld (ige) 
felküzd (ige) 
fellábad (föllábad) 
féllábú (mn, fél|lábú) 
fellah (fn) 
fellángol (ige) 
fellángolás (fn) 
fellángolt a vita 
fellapoz (ige) 
fellármáz (ige) 
fellát (ige) 
fellátogat (ige) 
fellázad (ige) 
fellazít (ige) 
fellázít (ige) 
fellazítás (fn) 
fellazítási politika 
fellazul (ige) 
fel-le (föl-le) 
fel-le sétál 
fellebb 
fellebben (ige) 
fellebbent (bef mn in) 
fellebbent (ige) 
fellebbez (föllebbez, ige) 
fellebbezés (fn) 
fellebbezési (mn) 
fellebbezhet (ige) 
fellebbvitel (fn) 
fellebbviteli (mn) 
fellebbviteli bíróság 
fellebbviteli eljárás 
fellebbviteli hatóság 



felleg (fn) 
felleghajtó (felleg|hajtó) 
fellegjáró (fn, felleg|járó) 
fellegjáró (foly mn in, felleg|járó) 
fellegjáró (mn, felleg|járó) 
fellegvár (fn, felleg|vár) 
fellel (ige) 
fellélegezhet (ige) 
fellélegzik (ige) 
fellelhető 
fellelkesedik (ige) 
fellelkesít (ige) 
fellelkesül (ige) 
felleltároz (ige) 
fellendít (ige) 
fellendítés (fn) 
fellendül (ige) 
fellendülés (fn) 
fellengős (mn) 
fellengző (mn) 
fellengzős (mn) 
fellép (ige) 
fellépés (fn) 
felléphet (ige) 
fellépte (fn) 
felléptet (ige) 
fellépti (fn) 
fellépti (mn) 
fellépti díj 
fellevél (fn) 
fellibben (ige) 
félliteres (fn, fél|literes) 
félliteres (mn, fél|literes) 
félliteres üveg 
fellobban (ige) 
fellobbant (bef mn in) 
fellobbant (ige) 
fellobog (ige) 
fellobogóz (ige) 
fellocsol (ige) 
fellógat (ige) 
felloval (ige) 
fellő (ige) 
fellök (ige) 
fellövés (fn) 
félmagas (mn, fél|magas) 
felmagasít (ige) 
felmagasodik (ige) 
felmagasztal (ige) 
felmagasztaltatás 
felmagasztosul (ige) 
felmagzik (ige) 
félmajom (fn, fél|majom) 
felmálház (ige) 
felmar (ige) 
felmarkol (ige) 
félmaroknyi (mn) 



felmászik (ige) 
felmázol (ige) 
félmázsányi (fél|mázsányi) 
félmegoldás (fn) 
felmegy (ige) 
felmelegedés (fn) 
felmelegedik (ige) 
felmelegít (ige) 
felmelegítés (fn) 
felmelegítési (mn) 
felmenet (fn) 
felmenet (hsz) 
felmenő (fn) 
felmenő (foly mn in) 
felmenő (mn) 
felmenő rendszer 
felment (bef mn in) 
felment (ige) 
felmentés (fn) 
felmentési (mn) 
felmentő (fölmentő, foly mn in) 
felmentő (mn) 
felmentő ítélet 
felmentő sereg 
felmentvény (fn) 
felmér (ige) 
felmérés (fn) 
felmérési (mn) 
felmérgesedik 
felmérgesít (ige) 
felmérhetetlen (mn) 
felmérő (foly mn in) 
felmérő dolgozat 
felmérőlap (fn, felmérő|lap) 
felmerül (ige) 
felmerülés (fn) 
felmerülhet (ige) 
felmerülhet a kérdés 
felmetél (ige) 
félméteres (mn, fél|méteres) 
felmetsz (ige) 
félmeztelen (hsz) 
félmeztelen (mn) 
félmilliárd (szn) 
félmilliárdos (mn) 
félmillió (fn, fél|millió) 
félmillió (szn, fél|millió) 
félmillió forint 
félmilliós (mn, fél|milliós) 
felmond (ige) 
felmondás (fn) 
felmondási (mn) 
felmondási idő 
félmondat (fn) 
félmondatokban beszél 
felmondhat (ige) 
felmondólevél (fn, felmondó|levél) 



felmorzsol (ige) 
felmorzsolódik (ige) 
felmos (ige) 
felmosófej 
felmosórongy (fn, felmosó|rongy) 
felmosóvíz 
felmozdonyoz 
félmúlt (fn) 
félmunka (fn) 
felmutat (ige) 
felmutatás (fn) 
félművelt (fn, fél|művelt) 
félművelt (mn, fél|művelt) 
félművelt ember 
félműveltség (fn, fél|műveltség) 
félnadrág 
felnagyít (ige) 
félnapi (mn, fél|napi) 
félnapos (mn) 
félnapos pihenő 
felnégyel (ige) 
félnehézsúly 
félnemes 
felnémet (fn) 
felnémet (mn) 
Felnémet (tnév) 
félnémet (mn) 
felneszel (ige) 
felnevel (ige) 
felnevelés (fn) 
felnevelkedik (ige) 
felnevet (ige) 
felnéz (ige) 
felni (fn) 
félnivaló (fn) 
félnivaló (mn) 
félnomád (mn) 
félnótás (mn) 
felnő (ige) 
felnőtt (bef mn in) 
felnőtt (fn) 
felnőtt (mn) 
felnőtt fejjel 
felnőtt korú 
felnőtt tanuló 
felnőttésszel 
felnőttképzés (fn) 
felnőttkor (fn, felnőtt|kor) 
felnőttkorban van 
felnőttkori (mn) 
felnőttkorú (fn) 
felnőttoktatás (fn, felnőtt|oktatás) 
felnőttoktatási program 
felnőtt-továbbképzés 
felnövekedik (ige) 
felnyal (ige) 
felnyalábol (ige) 



felnyársal (fölnyársal, ige) 
felnyergel (ige) 
felnyerít (ige) 
félnyers (mn) 
felnyílik (ige) 
felnyit (ige) 
felnyitás (fn) 
félnyolcas vonat 
felnyom (ige) 
felnyomul (ige) 
felnyög (ige) 
felnyújt (ige) 
felnyúl (ige) 
felnyúlik (ige) 
felnyurgul (ige) 
felocsúdik (ige) 
felokosít 
felold (ige) 
féloldalas (mn, fél|oldalas) 
féloldali (mn) 
féloldali bénulás 
féloldali gutaütés 
féloldalt (hsz) 
feloldás (fn) 
feloldási idő 
feloldhatatlan (mn) 
feloldódás (fn) 
feloldódik (ige) 
feloldójel 
feloldóképesség (fn) 
feloldoz (ige) 
feloldozás (fn) 
felolt (ige) 
felolvad (ige) 
felolvas (ige) 
felolvasás (fn) 
felolvasóest (fn, felolvasó|est) 
felolvasóülés (fn, felolvasó|ülés) 
felolvaszt (ige) 
félóra (fn) 
félórai (mn) 
félóránként (hsz) 
félórányi (mn, fél|órányi) 
félórás (mn) 
félórás beszélgetés 
felordít (ige) 
feloszlás (fn) 
feloszlat (ige) 
feloszlatás (fn) 
feloszlik (ige) 
féloszlop 
feloszt (ige) 
felosztás (fn) 
félő (foly mn in) 
félő (mn) 
felöklel (ige) 
felöl (ige) 



felől (nu) 
felőle (hsz) 
felölel (ige) 
felőli (mn) 
felölt (ige) 
felöltő (fn) 
felöltő (foly mn in) 
felöltözik (ige) 
felöltözködik (ige) 
felöltöztet (ige) 
felönt (ige) 
felöntés (fn) 
felöntöz 
felőrlődik (ige) 
felőröl (ige) 
félőrült (fn) 
félős (mn) 
félős természetű 
felötlik (ige) 
félötös vonat 
felpakol (ige) 
félpálya (fn) 
félpályás (mn) 
felpanaszol (ige) 
felpántlikáz (ige) 
félpanzió (fn) 
félpanziós (mn) 
felpaprikáz (ige) 
felparcelláz (ige) 
felpattan (ige) 
felpattog 
felpattogzik (ige) 
felpeckel (ige) 
félpehely paplan 
felpénz (fn) 
félperces várakozás 
felperes (fn) 
felperesi (mn) 
felperzsel (ige) 
felpezsdít (ige) 
felpezsdül (ige) 
felpillant (ige) 
felpiperéz 
felpiszkál (ige) 
felpockol 
felpofoz (ige) 
felpolcol (ige) 
felpolcoz 
félporcelán (fél|porcelán) 
felporhanyít 
félpótkocsi (fn) 
felpörget (ige) 
felpörög (ige) 
felpróbál (ige) 
félprofi videoszerkesztő 
félprofil (fn) 
félprofilban 



félproletár (fn) 
felpuffad (ige) 
felpuffaszt (ige) 
félpuha (mn) 
felpuhul (ige) 
felpukkad 
felpumpál (ige) 
felpúposodik (ige) 
felragad (ige) 
felragaszt (ige) 
felragyog (ige) 
felrajzol (ige) 
felrak (ige) 
felraktároz 
felrándul (ige) 
felránt (ige) 
felravataloz (ige) 
felráz (ige) 
félre (ik) 
félre- (ik) 
félreáll (ige, félre|áll) 
félreállít (ige, félre|állít) 
félrebaszik 
felrebben (ige) 
félrebeszél (ige, félre|beszél) 
félrebillen (ige) 
félrebillent (bef mn in) 
félrebillent (ige) 
félrecsap (ige) 
félrecsúszik (ige) 
félredob (ige) 
félredől (ige) 
félreért (bef mn in) 
félreért (ige) 
félreértelmez (ige) 
félreértelmezés (fn) 
félreértés (fn) 
félreérthetetlen (mn) 
félreérthetetlenül (hsz) 
félreérthető (foly mn in, félre|érthető) 
félreesik (ige) 
félreeső (fn, félre|eső) 
félreeső (foly mn in, félre|eső) 
félreeső (mn, félre|eső) 
félreeső hely 
félrefordít (ige) 
félrefordul (ige) 
félregépel 
félregyógyszerezés 
félrehajt (ige) 
félrehall (ige) 
félrehív (ige) 
félrehord (ige) 
félrehúz (ige) 
félrehúzódik (ige) 
félreismer (ige) 
félrekap (ige) 



félrelép (ige, félre|lép) 
félrelépés (fn) 
félrelök (ige) 
félremagyaráz (ige) 
félremagyarázás (fn) 
félremegy (ige) 
félremenés (félre|menés) 
felrémlik (ige) 
felrendel (ige) 
félrendszabály 
félrenevel (ige) 
félrenéz (ige) 
félrenyel (ige) 
félrenyom (ige) 
felreped (ige) 
félrepillant (ige) 
felrepít (ige) 
felrepül (ige) 
félrerak (ige) 
félrerúg (ige) 
félresikerül (ige) 
félresiklik (ige) 
félresöpör (ige) 
félreszólás (fn) 
félreszorul 
félretájékoztat (ige, félre|tájékoztat) 
félretájékoztatás (fn) 
félretapos (ige) 
félretaposott sarkú cipő 
félretesz (ige) 
félretol (ige) 
felretten (ige) 
félreugrik (ige) 
félrevág (ige, félre|vág) 
félrevaló 
félrever (ige, félre|ver) 
félrevezet (ige) 
félrevezetés (fn) 
félrevezető szándékkal 
félrevisz (ige) 
félrevon (ige) 
félrevonul (ige) 
felrezzen (ige) 
felrezzent (ige) 
felriad (ige) 
felriaszt (ige) 
felró (ige) 
felrobban (ige) 
felrobbanás (fn) 
felrobbant (bef mn in) 
felrobbant (ige) 
felrobbantás (fn) 
felröppen (ige) 
felruccan (ige) 
felrúg (ige) 
felrúgás (fn) 
felrúgtat 



felruház (ige) 
felruházkodik (ige) 
felsajog (ige) 
felsál (fn) 
felsallangoz 
felsálszelet (felsál|szelet) 
felsámfáz 
felsár 
felsarkantyúz 
felsebez (ige) 
felség (fn) 
felségárulás (fn, felség|árulás) 
felsegélyez 
felséges (fölséges, mn) 
felsegít (ige) 
félsegítség 
felségjel (fn, felség|jel) 
felségjelvény (fn, felség|jelvény) 
felségjog (fn, felség|jog) 
felségsértés (fn, felség|sértés) 
felségtér (felség|tér) 
felségterület (fn, felség|terület) 
felségvíz (fn, felség|víz) 
felsejlik (ige) 
félselyem (fn, fél|selyem) 
felserdül (ige) 
felserken (ige) 
felserkent (bef mn in) 
felserkent (ige) 
felsért (ige) 
félsertés (fn) 
felsétál (ige) 
felsikál 
felsiklik 
felsikolt (ige) 
felsír (ige) 
felsivít (ige) 
felsminkelt 
felsodor (ige) 
felsóhajt (ige) 
felsorakozik (ige) 
felsorakoztat (ige) 
felsorol (ige) 
felsorolás (fn) 
félsorompó (fn, fél|sorompó) 
felső (fölső, mn) 
Felső- 
felső bőr 
Felső Duna sor 
felső fokozat 
felső határa 
felső index 
felső iskola 
felső karéj 
felső kategória 
felső kategóriás 
felső menü 



felső osztály 
felső réteg 
felső sarok 
Felső Sas utca 
Felső Sas utcai 
felső tagozat 
felső tagozatos 
Felső Tisza-vidék 
felső Tisza-vidéki 
felső végtag 
felső vezeték 
felső vezetés 
felső zseb 
felsőajak-hasadék 
Felső-Ausztria (Felső|-Ausztria) 
felső-ausztriai (mn) 
felsőbányit 
felsőbb (fölsőbb) 
felsőbb bíróság 
felsőbb fokú 
felsőbb matematika 
felsőbbrendű (mn) 
felsőbbrendűség (fn) 
felsőbbség (fn) 
felsőbbséges (mn) 
felsőbőr (fn) 
felsőéves (fn, felső|éves) 
felsőéves (mn, felső|éves) 
felsőfogás 
felsőfok (fn, felső|fok) 
felsőfokú (mn) 
felsőfokú oktatás 
felsőfokú tanítóképző 
felsőfokú tanulmányok 
felsőfokú térképésztechnikus 
felsőház (fn) 
felsőházi (mn) 
felsőkabát (fn) 
felsőkar (fn) 
felső-középkategóriás 
felsőoktatás (fn, felső|oktatás) 
felsőoktatási (mn) 
felsőoktatási reform 
felsőoktatási törvény 
felsőoktatás-politika 
felsőrendű (mn) 
felsőrész (fn) 
felsőrészkészítő 
felsőruha (fn) 
felsőruházat (fn, felső|ruházat) 
felsős (mn) 
felsőség (fn) 
Felső-Szilézia (Felső|-Szilézia) 
felső-sziléziai (felső|-sziléziai) 
felsőtábla (fn) 
felsőtest (fn) 
Felső-tó (Felső|-tó) 



felső-tói (felső|-tói) 
felsőváros (fn) 
felsővégtag-sérülés 
felspannol (ige) 
felsrófol (ige) 
felstószol (ige) 
felstuccol 
felsúrol (ige) 
felsül (ige) 
felsülés (fn) 
felsüt (ige) 
félsz (fn) 
felszabadít (ige) 
felszabadítás (fn) 
felszabadítási (mn) 
felszabadító (fn) 
felszabadító (foly mn in) 
felszabadító hadsereg 
felszabadító mozgalom 
felszabadító rúgás 
felszabadul (ige) 
felszabadulás (fn) 
felszabadultan (hsz) 
felszabdal (ige) 
felszaggat (ige) 
felszakad (ige) 
felszakadozik (ige) 
felszakít (ige) 
félszakos 
felszalad (ige) 
felszáll (ige) 
felszállás (fn) 
felszállít (ige) 
felszállótermelés 
felszámít (ige) 
felszámol (ige) 
felszámolás (fn) 
felszámolási (mn) 
felszámolási eljárás 
felszámolóbiztos 
felszánt (ige) 
felszaporodik (ige) 
felszárad (ige) 
felszárít (ige) 
felszárnyal (ige) 
felszarvaz (fölszarvaz, ige) 
félszáz (szn) 
félszázados (mn) 
félszázalékos (mn) 
felszed (ige) 
felszedelődzködik 
felszeg (ige) 
félszeg (mn) 
felszegel 
felszegez (ige) 
félszegség (fn) 
félszegúszó (fn) 



felszel (ige) 
felszél (fn) 
felszeletel (ige) 
félszemű (mn) 
felszentel (ige) 
felszentelés (fn) 
félszer (hsz) 
felszerel (ige) 
felszerelés (fn) 
felszerelési (mn) 
felszerelkezik (ige) 
felszereltség (fn) 
félszeres (mn) 
felszerszámoz (ige) 
félsziget (fn) 
felszín (fn) 
felszínen maradás 
felszínes (mn) 
felszínes ismeretek 
felszíni (mn) 
felszíni víz 
felszínrajz (felszín|rajz) 
felszínre hoz 
felszínre hozás 
felszippant (ige) 
felszisszen (ige) 
félszisztematikus (mn) 
felszít (ige) 
felszív (ige) 
felszivárog (ige) 
felszívódás (fölszívódás, fn) 
felszívódik (ige) 
felszívóképesség (fn) 
felszokik (ige) 
felszól (ige) 
felszólal (ige) 
felszólalás (fölszólalás, fn) 
felszólalási (mn) 
felszólalhat (ige) 
felszólaló (fn) 
felszólaló (foly mn in) 
felszólamlás (fölszólamlás, fn) 
felszolgál (ige) 
felszolgáló (fn) 
felszolgáló (foly mn in) 
felszolgálólány (fn, felszolgáló|lány) 
felszólít (ige) 
felszólítás (fölszólítás, fn) 
felszólító (fn) 
felszólító (foly mn in) 
felszólító mód 
felszólító módú 
felszólító mondat 
felszór (ige) 
felszökik (ige) 
felszökken (ige) 
felszőr (fn) 



felszúr (ige) 
félszűz (mn, fél|szűz) 
félt (bef mn in) 
félt (ige) 
feltakar (ige) 
feltakarít (ige) 
feltalaj (fn) 
feltalál (ige) 
feltálal (ige) 
feltalálás (fn) 
feltaláló (fn) 
feltaláló (foly mn in) 
feltalálói (mn) 
féltalp 
feltámad (ige) 
feltámadás (fn) 
feltámaszt (ige) 
feltámasztás (fn) 
feltámogat (ige) 
féltandíjas 
feltankol (ige) 
feltápászkodik (ige) 
feltáplál (ige) 
feltár (ige) 
feltárás (fn) 
feltáratlan (mn) 
feltárcsáz (ige) 
feltarisznyál (ige) 
feltart (ige) 
feltartás (fn) 
féltartós tej 
feltartóztat (ige) 
feltartóztatás (fn) 
feltartóztathatatlan (mn) 
feltartóztathatatlanul (hsz) 
feltárul (ige) 
feltáskásodik 
feltaszít (ige) 
feltát (ige) 
félte (fn) 
feltehet (ige) 
feltehető (foly mn in) 
feltehető (mn) 
feltehetően (hsz) 
feltehetőleg (hsz) 
félteke (fn) 
féltékeny (mn) 
féltékenyen (hsz) 
féltékenykedik (ige) 
féltékenység (fn) 
felteker (ige) 
feltekercsel (ige) 
feltekeredik (ige) 
feltekergődzik 
feltekerődzik 
feltekint (ige) 
feltelefonál (ige) 



feltelepedik (ige) 
feltelepített 
féltelkes jobbágy 
féltengely (fn) 
féltenivaló (fn) 
feltép (ige) 
feltérdel (ige) 
feltérdepel (ige) 
feltereget 
felterít (ige) 
felterjeszt (ige) 
felterjesztés (fn) 
felterjesztési (mn) 
feltérképez (ige) 
feltérképezés (fn) 
féltermék (fn) 
féltés (fn) 
féltés (mn) 
féltestvér (fn, fél|testvér) 
feltesz (ige) 
feltét (fn) 
feltétel (föltétel, fn) 
feltétel nélküli megadás 
feltételes (föltételes, mn) 
feltételes megálló 
feltételes megállóhely 
feltételes mód 
feltételes módú 
feltételes reflex 
feltételesen (hsz) 
feltételez (föltételez, ige) 
feltételezés (fn) 
feltételezhet (ige) 
feltételezhető (mn) 
feltételezhetően (hsz) 
feltételrendszer (fn, feltétel|rendszer) 
feltétlen (hsz) 
feltétlen (föltétlen, mn) 
feltétlenül (hsz) 
feltett (bef mn in) 
féltett (bef mn in) 
féltett (föltett, mn) 
feltéve (hsz) 
feltevés (fn) 
feltisztul (ige) 
féltízes gyors 
feltol (ige) 
feltorlódik (ige) 
feltornász 
feltornyosodik 
feltornyosul (ige) 
feltornyoz (ige) 
féltő (foly mn in) 
féltő (mn) 
féltő gond 
féltő gonddal 
feltőkésít 



feltőkésítés (fn) 
feltőkésített 
feltölt (ige) 
feltöltés (fn) 
feltölthető elem 
feltöltődés (fn) 
feltöltődik (ige) 
feltöltöget (ige) 
feltöltött tartalom 
feltör (ige) 
feltörekszik (ige) 
feltörekvő (mn) 
feltörés (fn) 
feltörési költség 
feltörhetetlen 
feltörik (ige) 
feltöröl (ige) 
feltrancsíroz (ige) 
féltréfás (fél|tréfás) 
féltucatnyi (mn) 
feltuningol 
feltupírozott (bef mn in) 
feltupírozott (mn) 
feltúr (ige) 
feltündöklik (ige) 
feltűnés (föltűnés, fn) 
feltűnési viszketegség 
feltűnést (föltűnést) 
feltűnést keltő 
feltűnik (ige) 
feltűnni (föltűnni) 
feltűnni vágyás 
feltűnő (foly mn in) 
feltűnő (föltűnő, mn) 
feltűnően (hsz) 
feltűnősködik (ige) 
feltüntet (ige) 
feltüntetés (fn) 
feltűr (ige) 
feltüremlik (ige) 
feltűz (ige) 
feltüzel (ige) 
feltüzesít 
féltve őrzött titok 
felugrál (ige) 
felugrik (ige) 
felugró ablak 
felugró buborék 
felújít (ige) 
felújítás (fn) 
felújítási (mn) 
felújul (ige) 
félút (fn) 
felutazik (ige) 
félúton megáll 
felüdít (ige) 
felüdül (ige) 



felüdülés (fn) 
felügyel (ige) 
felügyelet (fn) 
felügyeletes 
felügyeleti (mn) 
felügyeleti jog 
felügyeleti szervek 
felügyelő (fölügyelő, fn) 
felügyelő (foly mn in) 
felügyelő személyzet 
felügyelő tanár 
felügyelőbizottság (fn, felügyelő|bizottság) 
felügyelőbizottsági (mn) 
felügyelőprogram (felügyelő|program) 
felügyelőség (fn) 
felügyelőtanács (fn, felügyelő|tanács) 
felül (hsz) 
felül (fölül, ige) 
felül (ik) 
felül (nu) 
felül- (fölül-, ik) 
felül járó (mn) 
felül levő 
felül marad 
felül található 
felül vezérelt motor 
felülárazás 
felülbélyegez (ige) 
felülbírál (ige) 
felülcsapó (foly mn in) 
felülemelkedik (ige) 
felület (fn) 
felületaktív (mn) 
felületaktivitás (felület|aktivitás) 
felületes (fölületes, mn) 
felületesen (hsz) 
felületesség (fn) 
felületi (mn) 
felületi feszültség 
felületkenő 
felületkezelés (fn, felület|kezelés) 
felületszámítás (felület|számítás) 
felületű (mn) 
felülfizetés 
felülfoglalás 
felülhalad (ige) 
felüli (mn) 
felülígér 
felülír (ige) 
felülírás (fn) 
felüljáró (fn, felül|járó) 
felülkerekedik (ige) 
felülmúl (ige) 
felülmúlhatatlan (mn) 
felülmúlik (ige) 
felülnézet (fn) 
felülnézet (ige) 



felülnyomás (fn) 
felülreprezentál 
felülreprezentált (bef mn in) 
felültet (ige) 
felültöltős mosógép 
felülüt (ige) 
felülvizsgál (ige) 
felülvizsgálás (fn) 
felülvizsgálat (fn) 
felülvizsgálati (mn) 
felülvizsgáló bizottság 
felüt (ige) 
felütés (fn) 
felüvölt (ige) 
felüzen 
félvad (fn) 
felvág (ige) 
felvágatlan (mn) 
felvágós (mn) 
felvágott (bef mn in) 
felvágott (fölvágott, fn) 
félvak (mn) 
felvakar 
felvállal (ige) 
felvállalás (fn) 
félvállra (hsz) 
félvállról (hsz) 
félvállról vette 
felvált (bef mn in) 
felvált (ige) 
felváltás (fn) 
felváltva (hsz) 
felvarr (ige) 
felvásárlás (fn) 
felvásárlási (mn) 
felvásárol (ige) 
félvászon (fn) 
félvászon kötés 
félvászon kötésű 
felvázol (ige) 
felvázolás (fn) 
felvég (fn) 
felvehet (ige) 
felver (ige, fél|vér) 
félvér (fn, fél|vér) 
felvergődik (ige) 
felvértez (fölvértez, ige) 
felvés (ige) 
felvesz (ige) 
felveszik (ige) 
felvet (ige) 
felvétel (fölvétel, fn) 
felvételez (ige) 
felvételi (fölvételi, fn) 
felvételi (mn) 
felvételi beszélgetés 
felvételi ponthatár 



felvételi tájékoztató 
felvételi vizsga 
felvételiz (ige) 
felvételizik (ige) 
felvételiző (fn) 
felvételvezető (fn, felvétel|vezető) 
felvetés (fn) 
felvető (fn) 
felvető (foly mn in) 
felvető (mn) 
felvetődik (ige) 
felvetődik a kérdés 
felvett (fölvett, bef mn in) 
felvevő (fn) 
felvevő (foly mn in) 
felvevő (mn) 
felvevőállomás (felvevő|állomás) 
felvevőgép (fn, felvevő|gép) 
felvevőhely (fn, felvevő|hely) 
felvevőképes (mn) 
felvevőképesség (fn, felvevő|képesség) 
felvevőkészülék (fn, felvevő|készülék) 
felvevőpiac (fn, felvevő|piac) 
felvezet (ige) 
felvezetés (fn) 
félvezető (fn) 
félvezető dióda 
felvidék (fn) 
felvidéki (mn) 
felvidít (ige) 
felvidul (ige) 
felvigyáz (ige) 
felvigyázó (fn) 
felvigyázó (foly mn in) 
félvilági (mn) 
félvilági nő 
felvilágosít (ige) 
felvilágosítás (fn) 
felvilágosító (foly mn in) 
felvilágosítómunka (fn, felvilágosító|munka) 
felvilágosodás (fn) 
felvilágosodás kori (mn) 
felvilágosodott (bef mn in) 
felvilágosodott (mn) 
felvilágosult (bef mn in) 
felvilágosult (fölvilágosult, mn) 
felvillan (ige) 
felvillanás (fn) 
felvillant (fölvillant, bef mn in) 
felvillant (ige) 
felvillanyoz (fölvillanyoz, ige) 
felvirágoz (ige) 
felvirágoztat (ige) 
felvirágoztatás (fn) 
felvirágzás (fn) 
felvirágzik (ige) 
felvirrad (ige) 



felvirul (ige) 
felvisz (ige) 
felvizez (ige) 
felvon (ige) 
félvonal (fn) 
felvonás (fn) 
felvonás végi taps 
felvonásköz (felvonás|köz) 
felvonásközi szünet 
felvonásvég (fn, felvonás|vég) 
felvonó (fn) 
felvonó (foly mn in) 
felvonóakna (felvonó|akna) 
felvonóhíd (fn, felvonó|híd) 
felvonókészülék (felvonó|készülék) 
felvonókezelő (fn, felvonó|kezelő) 
felvonózsilip (felvonó|zsilip) 
felvonul (ige) 
felvonulás (fn) 
felvonulási (mn) 
felvonulási épület 
felvonultat (ige) 
felzabál (ige) 
felzaklat (ige) 
felzárkózás (fn) 
felzárkózási (mn) 
felzárkózik (ige) 
felzárkóztatás (fn) 
felzárkóztató program 
felzászlóz (ige) 
felzavar (ige) 
felzavarodik 
felzendül (ige) 
felzet (fn) 
felzokog (ige) 
felzörget (ige) 
felzúdul (ige) 
felzúdulás (fn) 
felzúg (ige) 
fém (fn) 
fém alkatrész 
fém ruhafogas 
fém teáskanna 
fém váltópénz 
fémállvány (fn, fém|állvány) 
fémáru (fn, fém|áru) 
fémárugyár (fém|áru|gyár) 
fémbevonás (fém|bevonás) 
fémbevonat (fn, fém|bevonat) 
fémbútor (fém|bútor) 
fémcsavar (fn, fém|csavar) 
fémcsiszoló (fém|csiszoló) 
fémcsiszoló eszköz 
fémdarázs (fém|darázs) 
fémdoboz (fn, fém|doboz) 
fémdoboz (ige, fém|doboz) 
fémelektróda 



fémérték (fn, fém|érték) 
fémes (mn) 
fémes elem 
fémes hatású műanyag 
fémes kötés 
fémes vezető 
fémeskő 
fémeszterga (fém|eszterga) 
fémesztergályos 
fémfeldolgozó (fn, fém|feldolgozó) 
fémfeldolgozó (foly mn in, fém|feldolgozó) 
fémfelület (fn, fém|felület) 
fémfényű (mn) 
fémfoglalat (fém|foglalat) 
fémforgács (fn, fém|forgács) 
fémforgácsolás (fém|forgácsolás) 
fémforgácsoló 
fémfűrész (fn, fém|fűrész) 
fémgomb (fn, fém|gomb) 
fémgőzölés (fém|gőzölés) 
fémgyűjtés (fn, fém|gyűjtés) 
fémgyűszű (fém|gyűszű) 
fémháromszög (fém|három|szög) 
fémhengermű (fém|henger|mű) 
fémhőmérő (fém|hőmérő) 
fémhulladék (fn, fém|hulladék) 
fémhüvely (fn, fém|hüvely) 
feminin (fn) 
feminin (mn) 
feminin alkat 
feminista (mn) 
feminizmus (fn) 
fémipar (fn, fém|ipar) 
fémjelez (ige) 
fémjelzés (fn, fém|jelzés) 
fémjelzett (bef mn in) 
fémkálium (fém|kálium) 
fémkerámia (fém|kerámia) 
fémkereső (fn, fém|kereső) 
fémkereső (foly mn in, fém|kereső) 
fémkohászat (fn, fém|kohászat) 
fémkomplex (mn) 
fémköpeny (fn, fém|köpeny) 
fémkupak (fn, fém|kupak) 
fémkutató eszköz 
fémlap (fn, fém|lap) 
fémlemez (fn, fém|lemez) 
fémlemezgyár (fém|lemez|gyár) 
fémmásolat (fém|másolat) 
femme fatale 
fémmikroszkóp (fém|mikroszkóp) 
fémmunkás (fn) 
fémmunkás (mn) 
fémmű (fn, fém|mű) 
fémművesség (fn) 
fémnyomás (fém|nyomás) 
fémnyomó (fém|nyomó) 



fémolvasztás 
fém-oxid (fém|-oxid) 
fémöntés (fn, fém|öntés) 
fémöntő műhely 
fémötvözet (fn, fém|ötvözet) 
fémpalack (fn, fém|palack) 
fémpénz (fn, fém|pénz) 
fémpor (fn, fém|por) 
fémsó (fn) 
fémszál (fn, fém|szál) 
fémszínű gomb 
fémszóró 
fémtartalmú anyag 
fémtartalom (fn, fém|tartalom) 
fémtisztító szer 
fémtömegcikk-gyártó 
fémtükör (fn, fém|tükör) 
fémüveg (fn, fém|üveg) 
fémvágó olló 
fémvegyület (fn, fém|vegyület) 
fémvonalzó (fém|vonalzó) 
fémzárolt (bef mn in) 
fémzárolt (mn) 
fen (ige) 
fenantrén (fn) 
fene (fn) 
fene erős 
fene jó dolga van 
fene legény 
fene nehéz 
fenegyerek (fn) 
fenegyerekeskedik (ige) 
fenék (fn) 
fenékakna (fenék|akna) 
fenékárok (fenék|árok) 
fenékborda (fenék|borda) 
fenékcsatorna (fenék|csatorna) 
fenékdeszka (fn, fenék|deszka) 
fenékdombvidék (fenék|domb|vidék) 
fenekedik (ige) 
fenekel (ige) 
fenekes (mn) 
fenekestül (hsz) 
feneketlen (mn) 
feneketlen mélység 
fenékgát (fn, fenék|gát) 
fenékgödör (fenék|gödör) 
fenékháló (fn, fenék|háló) 
fenékhegy (fenék|hegy) 
fenékhegylánc (fenék|hegy|lánc) 
fenékhorog (fn, fenék|horog) 
fenékkotrás (fn, fenék|kotrás) 
fenékkő (fenék|kő) 
fenékküszöb (fn, fenék|küszöb) 
fenéklakó (fn, fenék|lakó) 
fenéklakó (foly mn in, fenék|lakó) 
fenéklap (fn, fenék|lap) 



fenéknyomás (fenék|nyomás) 
fenéksíkság (fenék|síkság) 
fenéktermék (fn, fenék|termék) 
fenekű (mn) 
fenékvíz (fn, fenék|víz) 
fenékvölgy (fenék|völgy) 
fenemód (hsz) 
fenemód nehéz 
fenésedik (ige) 
feneség (fn) 
fenevad (fn, fene|vad) 
fengsuj 
fenilcsoport (fn) 
fenkő 
fenn (fönn, hsz) 
fenn- (fönn-, ik) 
fenn áll a dombon 
fenn hordja 
fenn jár a hegyen 
fenn van 
fennakad (ige, fenn|akad) 
fennakadás (fn) 
fennáll (fönnáll, ige, fenn|áll) 
fennáll a veszélye 
fennállás (fn) 
fennálló (foly mn in) 
fennálló (mn) 
fennen (hsz) 
fennen hirdet 
fennforgás (fn) 
fennforgó (fönnforgó, foly mn in) 
fennforog (ige, fenn|forog) 
fennhangon (fönnhangon, hsz) 
fennhatóság (fn) 
fennhéjáz (ige) 
fennhéjázás (fn) 
fennhéjázó (fönnhéjázó, foly mn in) 
fennjáró (fönnjáró, foly mn in) 
fennkölt (mn) 
fennkölt eszme 
fennlét (fn, fenn|lét) 
fennmarad (fönnmarad, ige, fenn|marad) 
fennmaradás (fn) 
fennmaradási (mn) 
fennmaradhat (ige) 
fennmaradó (fönnmaradó, foly mn in) 
fennsík (fn, fenn|sík) 
fennszóval (hsz) 
fenntart (ige) 
fenntartás (fönntartás, fn) 
fenntartás nélküli elismerés 
fenntartási (mn) 
fenntartásos (mn) 
fenntartású (mn) 
fenntarthat (ige) 
fenntarthatatlan 
fenntartható 



fenntartható közlekedés 
fenntarthatóság (fn) 
fenntartó (fn) 
fenntartó (foly mn in) 
fenntartó anyag 
fenntartói (mn) 
fenntartott (bef mn in) 
fenntartott (mn) 
fenntartott hely 
fenol (fn) 
fenolftalein (fn) 
fenomén (fn) 
fenomenális (mn) 
fenomenológia (fn) 
fenomenologikus (mn) 
fenotípus (fn) 
fenőacél (fn) 
fenőkő (fn) 
fenőszíj (fn) 
fenség (fn) 
fenséges (fönséges, mn) 
fenső (mn) 
fensőbbség (fn) 
fensőbbséges (mn) 
fensőség (fn) 
fensőséges (mn) 
fent (fönt, hsz) 
fent áll 
fent említett 
fent felejt 
fent lakik 
fent levő 
fentebb (föntebb, hsz) 
fentebb (mn) 
fentebbi (mn) 
fentereg (ige) 
fenti (mn) 
fentnevezett (mn) 
fentő 
fentről (hsz) 
fény (fn) 
fény- és folyadékáteresztő 
fény iránti érzékenység 
fényaktív 
fényár (fn, fény|ár) 
fényáram (fn, fény|áram) 
fényárban úszó 
fény-árny játék 
fényártalom (fn, fény|ártalom) 
fényáteresztő képesség 
fényátnemeresztő anyag 
fényátszűrődés (fn) 
fénybesugárzás (fény|besugárzás) 
fénybetű (fn, fény|betű) 
fénybogár (fn, fény|bogár) 
fényburok (fn, fény|burok) 
fényceruza (fn, fény|ceruza) 



fénycsapda (fény|csapda) 
fénycsík (fn, fény|csík) 
fénycsóva (fn, fény|csóva) 
fénycső (fn, fény|cső) 
fénycsökkentés (fény|csökkentés) 
fénycsökkentő berendezés 
fénycsővilágítás (fény|cső|világítás) 
fénydiffrakció 
fényeffektus (fn, fény|effektus) 
fenyeget (ige) 
fenyegetés (fn) 
fenyegetettség (fn) 
fenyegethet (ige) 
fenyegető (fn) 
fenyegető (foly mn in) 
fenyegető (mn) 
fenyegető levél 
fenyegetődzik (fenyegetőzik, ige) 
fenyegetően (hsz) 
fenyegetőz (ige) 
fenyegetőzés (fn) 
fényegység (fény|egység) 
fényelektromos (mn) 
fényelem (fn, fény|elem) 
fényelmélet (fn, fény|elmélet) 
fényelnyelő festék 
fényenergia (fn, fény|energia) 
fenyér (fn) 
fenyérfű (fn, fenyér|fű) 
fényerő (fn, fény|erő) 
fényerősség (fn, fény|erősség) 
fényerősségmérés (fény|erősség|mérés) 
fényerősségmérő (fény|erősség|mérő) 
fényerő-szabályozó kapcsoló 
fényérzékeny (mn) 
fényes (mn) 
fényes szőrű 
fényes tehetségű 
fényesedik (ige) 
fényesen (hsz) 
fényesít (ige) 
fényesítőkefe 
fényesítőpaszta 
fényeskedik (ige) 
fényesség (fn) 
fényességes (mn) 
fényév (fn, fény|év) 
fényévnyi (mn) 
fényez (ige) 
fényezés (fn) 
fényezetlen (mn) 
fényezett (bef mn in) 
fényezett (mn) 
fényezett borjúszegy 
fényezett bútor 
fényezett rizs 
fényező (fn) 



fényező (foly mn in) 
fényforrás (fn, fény|forrás) 
fényfüggöny (fn, fény|függöny) 
fényfürdő (fn, fény|fürdő) 
fénygazdag (mn, fény|gazdag) 
fénygyűrű (fn, fény|gyűrű) 
fényhang (fn, fény|hang) 
fényhatás (fn, fény|hatás) 
fényhullám (fn, fény|hullám) 
fényigényes növény 
fényintenzitás (fn, fény|intenzitás) 
fenyít (ige) 
fenyíték (fn) 
fenyítés (fn) 
fenyítő (fn) 
fenyítő (mn) 
fenyítő rendszabály 
fenyítőeszköz 
fenyíttet 
fényív (fn, fény|ív) 
fényjel (fn, fény|jel) 
fényjelenség (fn, fény|jelenség) 
fényjelzés (fn, fény|jelzés) 
fényjelző (fn, fény|jelző) 
fényjelző berendezés 
fénykábel (fn, fény|kábel) 
fénykedvelő növény 
fénykép (fn, fény|kép) 
fényképalbum (fn, fénykép|album) 
fényképarc (fn, fénykép|arc) 
fényképes (mn) 
fényképész (fn) 
fényképészet (fn) 
fényképez (ige) 
fényképezés (fn) 
fényképezőgép (fn) 
fényképezőgép-objektív (fényképezőgép|-objektív) 
fényképezőlemez (fn) 
fényképfelvétel (fn, fénykép|felvétel) 
fényképkeret (fn, fénykép|keret) 
fényképmásolat (fn, fénykép|másolat) 
fényképmegosztó szolgáltatás 
fényképmelléklet (fn, fénykép|melléklet) 
fényképnagyítás (fénykép|nagyítás) 
fényképnagyság (fénykép|nagyság) 
fényképrendelés (fénykép|rendelés) 
fénykéve (fn, fény|kéve) 
fénykibocsátás (fn, fény|kibocsátás) 
fénykor (fn, fény|kor) 
fénykorát éli 
fénykoszorú (fn, fény|koszorú) 
fénykör (fn, fény|kör) 
fénykvantum (fn, fény|kvantum) 
fénylik (fn) 
fénylik (ige) 
fénymásol (ige) 
fénymásolás (fn, fény|másolás) 



fénymásolásos 
fénymásolat (fn, fény|másolat) 
fénymásoló (fn, fény|másoló) 
fénymásoló (foly mn in, fény|másoló) 
fénymásoló berendezés 
fénymásoló gép 
fénymásológép-javítás 
fénymásológép-szerviz 
fénymásolt (bef mn in) 
fénymáz (fn, fény|máz) 
fénymázoló ecset 
fénymérő (fn, fény|mérő) 
fénymérő készülék 
fénynyaláb (fn, fény|nyaláb) 
fénynyomás (fn, fény|nyomás) 
fénynyomtatás (fény|nyomtatás) 
fényoldal (fény|oldal) 
fényorgona (fn, fény|orgona) 
fenyő (fn) 
fenyő fűrészáru 
fenyő padlódeszka 
fenyő tartóoszlop 
fenyőág (fn, fenyő|ág) 
fenyőállvány (fenyő|állvány) 
fenyőbalzsam (fenyő|balzsam) 
fenyőbokor (fenyő|bokor) 
fenyőbútor (fenyő|bútor) 
fenyődekor 
fenyőerdő (fn, fenyő|erdő) 
fenyőfa (fn, fenyő|fa) 
fenyőfa állvány 
fenyőfa barakk 
fenyőfa bútor 
fenyőfa padló 
fenyőfa ráma 
fenyőfaünnep (fenyő|fa|ünnep) 
fenyőfürdő (fenyő|fürdő) 
fenyőgally (fn, fenyő|gally) 
fenyőgerenda (fn, fenyő|gerenda) 
fenyőgyanta (fn, fenyő|gyanta) 
fenyőgyanta-illatú (fenyő|gyanta|-illatú) 
fenyőillat (fn, fenyő|illat) 
fenyőillatú (mn) 
fenyőkoszorú (fn, fenyő|koszorú) 
fenyőlevél (fenyő|levél) 
fenyőmadár (fn, fenyő|madár) 
fenyőmag (fn, fenyő|mag) 
fenyőpálinka (fn, fenyő|pálinka) 
fenyőpalló (fn, fenyő|palló) 
fenyőrigó (fn, fenyő|rigó) 
fenyőszál (fn, fenyő|szál) 
fenyőszurok (fenyő|szurok) 
fenyőtoboz (fn, fenyő|toboz) 
fenyőtű (fn, fenyő|tű) 
fenyővíz (fn, fenyő|víz) 
fényözön (fn, fény|özön) 
fénypont (fn, fény|pont) 



fénypor 
fényrekesz (fn, fény|rekesz) 
fényreklám (fn, fény|reklám) 
fényreklám-karbantartás 
fényrelé 
fénysarkítás 
fénysáv (fn, fény|sáv) 
fénysebesség (fn, fény|sebesség) 
fénysorompó (fn, fény|sorompó) 
fénysugár (fn, fény|sugár) 
fényszedés (fn, fény|szedés) 
fényszedő gép 
fényszórás (fn, fény|szórás) 
fényszóró (fn) 
fényszóró (foly mn in) 
fényszóró-beállítás 
fényszóróégő (fényszóró|égő) 
fényszórómagasság-állítás 
fényszóróvezérlés 
fényszűrő (fn, fény|szűrő) 
fényszűrő (foly mn in, fény|szűrő) 
fényszűrő berendezés 
fényt derít 
fénytan (fn, fény|tan) 
fénytávíró (fn, fény|távíró) 
fénytelen (mn) 
fénytengely (fény|tengely) 
fénytompító (fn, fény|tompító) 
fénytompító (mn, fény|tompító) 
fénytompító ernyő 
fénytörés (fn, fény|törés) 
fénytörő (mn, fény|törő) 
fénytörő képesség 
fénytörő közeg 
fénytörő lencse 
fénytörő prizma 
fénytúlérzékenység 
fényudvar (fn, fény|udvar) 
fényújság (fn, fény|újság) 
fényű (mn) 
fényűzés (fn) 
fényűzési cikk 
fényűző (fn) 
fényűző (foly mn in) 
fényűző (mn) 
fényűző életmód 
fényváltozás (fn, fény|változás) 
fényvédő (fn, fény|védő) 
fényvédő (foly mn in, fény|védő) 
fenyves (fn) 
fenyves erdő 
fényvisszaverő (fn) 
fényvisszaverő (foly mn in) 
fényvisszaverődés (fn, fény|visszaverődés) 
fér (ige) 
ferbli (fn) 
ferblijátszma (fn) 



ferblizik 
férc (fn) 
férccérna (fn, férc|cérna) 
fércel (ige) 
fércelmény (fn) 
fércmunka (fn, férc|munka) 
fércmű (fn, férc|mű) 
fércöltés (fn, férc|öltés) 
ferde (mn) 
ferde csúszda 
ferde fogazás 
ferde metszés 
ferde szélű 
ferdeség (fn) 
ferdeszög (fn) 
ferdeszögű (mn) 
Ferdinánd (tnév) 
ferdít (ige) 
ferdítés (fn) 
ferdül (ige) 
ferdülés (fn) 
feredő 
feredzse (fn) 
féreg (fn) 
féreg alakú 
féregbetegség (féreg|betegség) 
féreghajtó (fn, féreg|hajtó) 
féreghajtó (foly mn in, féreg|hajtó) 
féregirtás (fn, féreg|irtás) 
féregirtó (fn, féreg|irtó) 
féregirtó (foly mn in, féreg|irtó) 
féregirtó (mn, féreg|irtó) 
féregirtó szer 
féregláb (féreg|láb) 
féreglábú (mn) 
féregmentes (mn, féreg|mentes) 
féregmentesítés (féreg|mentesítés) 
féregmentesített (féreg|mentesített) 
féregnyúlvány (fn, féreg|nyúlvány) 
féregnyúlvány-gyulladás 
féregpor (féreg|por) 
féregtelenít (ige) 
féregtelenítés (fn) 
féregűző (fn, féreg|űző) 
Ferenc (tnév) 
Ferenc József 
Ferenc József-föld 
Ferenc József-földi 
Ferenc tér 
Ferenc téri 
ferences (fn) 
ferences atya 
ferences kódex 
ferences rendház 
ferences tartományfőnök 
Ferenc-hegy 
ferencjóska (fn) 



Ferenc-nap (Ferenc|-nap) 
Ferenc-napi (Ferenc|-napi) 
Ferenc-rendi (Ferenc|-rendi) 
Ferencváros (tnév) 
ferencvárosi (mn) 
Ferenczy Béni-szobor 
férfi (fn) 
férfi alkalmazott 
férfi beteg 
férfi dolgozó 
férfi egyes 
férfi fodrász 
férfi főszereplő 
férfi hallgató 
férfi hosszú ujjú póló 
férfi kézilabda-válogatott 
férfi módra 
férfi nemi szervek 
férfi örökös 
férfi páros 
férfi szabó 
férfi szereplő 
férfi tanár 
férfi trikó 
férfi vendég 
férfiág (fn, férfi|ág) 
férfiakt (fn, férfi|akt) 
férfialak (fn, férfi|alak) 
férfiarckép (fn, férfi|arckép) 
férfias (mn) 
férfias írás 
férfias lelkű 
férfiasan (hsz) 
férfiasodik (ige) 
férfiasság (fn) 
férfiatlan (mn) 
férfibakancs (férfi|bakancs) 
férfibátorság (férfi|bátorság) 
férfibetegség (fn, férfi|betegség) 
férfibüszkeség (férfi|büszkeség) 
férficipész (férfi|cipész) 
férficipő (fn, férfi|cipő) 
férficsapat (fn, férfi|csapat) 
férficsapatverseny (fn, férfi|csapat|verseny) 
férfidivat (fn, férfi|divat) 
férfidivatáru (férfi|divat|áru) 
férfidivatáru-üzlet (férfi|divat|áru|-üzlet) 
férfiegyüttes (fn, férfi|együttes) 
férfiember (fn, férfi|ember) 
férfierény (fn, férfi|erény) 
férfierő (fn, férfi|erő) 
férfieszmény (fn, férfi|eszmény) 
férfifej (fn, férfi|fej) 
férfifelöltő (férfi|felöltő) 
férfifodrász (fn, férfi|fodrász) 
férfifodrászat (fn, férfi|fodrászat) 
férfifoglalkozás (fn, férfi|foglalkozás) 



férfifő (férfi|fő) 
férfifürdőnadrág (férfi|fürdő|nadrág) 
férfigyermek (férfi|gyermek) 
férfigyűlölő (fn) 
férfihálóing (férfi|háló|ing) 
férfihang (fn, férfi|hang) 
férfiharisnya (férfi|harisnya) 
férfihűség (férfi|hűség) 
férfiing (fn, férfi|ing) 
férfikabát (fn, férfi|kabát) 
férfikalap (fn, férfi|kalap) 
férfikar (fn, férfi|kar) 
férfikerékpár (férfi|kerékpár) 
férfikeresztnév (férfi|kereszt|név) 
férfikesztyű (férfi|kesztyű) 
férfikéz (fn, férfi|kéz) 
férfiklimax 
férfikolostor (fn, férfi|kolostor) 
férfikonfekció-bolt (férfi|konfekció|-bolt) 
férfikor (fn, férfi|kor) 
férfikorban van 
férfikórus (fn, férfi|kórus) 
férfikör (férfi|kör) 
férfilakosság (fn, férfi|lakosság) 
férfimunka (fn, férfi|munka) 
férfinadrág (fn, férfi|nadrág) 
férfinem (fn, férfi|nem) 
férfinép (fn, férfi|nép) 
férfinév (fn, férfi|név) 
férfi-női divatáru 
férfiosztály (fn, férfi|osztály) 
férfiöltöny (fn, férfi|öltöny) 
férfiöltöző (fn, férfi|öltöző) 
férfipárti (mn, férfi|párti) 
férfirészleg (fn, férfi|részleg) 
férfiruha (fn, férfi|ruha) 
férfiruha-készítő 
férfiruha-szaküzlet (férfi|ruha|-szak|üzlet) 
férfisor (fn, férfi|sor) 
férfiszabó (fn, férfi|szabó) 
férfiszabó (foly mn in, férfi|szabó) 
férfiszabóműhely (férfi|szabó|műhely) 
férfiszépség (fn, férfi|szépség) 
férfiszoba (fn, férfi|szoba) 
férfiszövet (férfi|szövet) 
férfitánc (fn, férfi|tánc) 
férfitársaság (fn, férfi|társaság) 
férfitélikabát (férfi|téli|kabát) 
férfitestvér (fn, férfi|testvér) 
férfitorna (fn, férfi|torna) 
férfiú (fn) 
férfiúi (mn) 
férfiúság (fn) 
férfiválogatott (bef mn in, férfi|válogatott) 
férfiválogatott (fn, férfi|válogatott) 
férfiválogatott (mn, férfi|válogatott) 
férges (mn) 



férgesedik (ige) 
fergeteg (förgeteg, fn) 
fergeteges (mn) 
fergettyű (fn) 
férhet (ige) 
Feri bátyám 
ferihegyi (mn) 
Ferihegyi repülőtér 
férj (fn) 
férjes (mn) 
férjezett (bef mn in) 
férjezett (mn) 
férjgyilkos (mn) 
férjhez 
férjhez megy 
férjhez menő 
férjhez ment lány 
férjhez menve 
férjhezmenetel (fn, férjhez|menetel) 
férji (mn) 
férjjelölt (fn, férj|jelölt) 
férjuram 
férjvadász (fn, férj|vadász) 
férjvadász (mn, férj|vadász) 
férkőzik (ige) 
fermán (fn) 
fermentáció (fn) 
fermentál (ige) 
fermentálás (fn) 
fermentum (fn) 
Fermi (tnév) 
Fermi-féle (Fermi|-féle) 
fermium (fn) 
Feröer (tnév) 
férőhely (fn) 
férőhelyelosztás 
férőhelyes (mn) 
Ferrara (tnév) 
ferrit (fn) 
ferritantenna (fn, ferrit|antenna) 
ferrites vas 
ferritmemória (fn, ferrit|memória) 
ferroelektromosság (fn) 
ferrokróm (fn) 
ferromágneses (mn) 
ferromágnesség (fn) 
fersing 
ferslóg 
fertály (fn) 
fertály fertálya 
fertályóra (fn, fertály|óra) 
fertelem (förtelem, fn) 
fertelmes (förtelmes, mn) 
fertilis (mn) 
fertilitás (fn) 
fertő (fn) 
fertőtlenít (ige) 



fertőtlenítés (fn) 
fertőtleníthető állományok 
fertőtlenítő (fn) 
fertőtlenítő (foly mn in) 
fertőtlenítő (mn) 
fertőtlenítő hatású 
fertőtlenítőállomás 
fertőtlenítőanyag 
fertőtlenítőberendezés 
fertőtlenítőintézet (fertőtlenítő|intézet) 
fertőtlenítőszer (fn, fertőtlenítő|szer) 
fertőtleníttet (ige) 
fertőz (ige) 
fertőzés (fn) 
fertőzés elleni 
fertőzéses (mn) 
fertőzésmentes (mn) 
fertőzésveszély (fn, fertőzés|veszély) 
fertőző (foly mn in) 
fertőző (mn) 
fertőző betegség 
fertőző növénybetegség 
fertőződik (ige) 
fertőzőképesség (fn) 
fertőzött (bef mn in) 
fertőzött (mn) 
fertőzött rendszer 
fertőzött vizű kút 
fertőzöttség (fn) 
Fertőzug (fertő|zug) 
fesel (feslik, ige) 
feslés (fn) 
feslett (bef mn in) 
feslett (mn) 
feslett erkölcsű 
feslettség (fn) 
feslik (fesel, ige) 
fess (mn) 
fest (ige) 
festeget (ige) 
festék (fn) 
festékalapanyag (fn, festék|alapanyag) 
festékanyag (fn, festék|anyag) 
festékanyagos üzemanyag-jelölés 
festékdoboz (festék|doboz) 
festékes (mn) 
festékesbögre (fn) 
festékesdoboz (fn) 
festékez (ige) 
festékfolt (fn, festék|folt) 
festékgyártás (fn, festék|gyártás) 
festékipar (fn, festék|ipar) 
festékkagyló (festék|kagyló) 
festékkereskedés (fn, festék|kereskedés) 
festékkeverő 
festékköltség 
festéklakk (festék|lakk) 



festéknyomó henger 
festékoldó szer 
festékpárna (fn, festék|párna) 
festékréteg (fn, festék|réteg) 
festéksejt (fn, festék|sejt) 
festékszóró (foly mn in) 
festékvánkos 
festeni való szépség 
festés (fn) 
festés-mázolás 
festészet (fn) 
festészeti (mn) 
festet (ige) 
Festetics (tnév) 
Festetics-kódex (Festetics|-kódex) 
festetlen (mn) 
festett (bef mn in) 
festett (mn) 
festett bútor 
festett hajú 
festhet (ige) 
festmény (fn) 
festményaukció (fn, festmény|aukció) 
festő (fn) 
festő (foly mn in) 
festő pipitér 
festő rezeda 
festőakadémia (fn, festő|akadémia) 
festőállvány (fn, festő|állvány) 
festőanyag (fn, festő|anyag) 
festöde (fn) 
festőecset (fn, festő|ecset) 
festőfű (fn, festő|fű) 
festőgéniusz 
festőgyökér (festő|gyökér) 
festőhenger (fn, festő|henger) 
festői (mn) 
festőies (mn) 
festőiség (fn) 
festőiskola (fn, festő|iskola) 
festőkád (festő|kád) 
festőkagyló (festő|kagyló) 
festő-mázoló szakmunkás 
festőminta (festő|minta) 
festőműhely (fn, festő|műhely) 
festőművész (fn, festő|művész) 
festőművészet (fn, festő|művészet) 
festőművésznő (fn, festő|művész|nő) 
festőnő (fn, festő|nő) 
festőnövendék (fn, festő|növendék) 
festőpálca (festő|pálca) 
festőruha (festő|ruha) 
festőtehetség (fn, festő|tehetség) 
festővászon (fn, festő|vászon) 
fésű (fn) 
fésűkagyló (fn, fésű|kagyló) 
fésül (ige) 



fésületlen (mn) 
fésülködik (ige) 
fésülködőköpeny (fn) 
fésülőgép 
fésülőköpeny 
fésülőnő 
fésültet (ige) 
fésűs (fn) 
fésűs (mn) 
fésűsfenyő (fn, fésűs|fenyő) 
fésűsfonal (fn, fésűs|fonal) 
fésűsfonó (fn, fésűs|fonó) 
fésűsfonó (mn, fésűs|fonó) 
fésűsfonoda (fésűs|fonoda) 
fésűsgyapjú (fn, fésűs|gyapjú) 
fésűsgyapjú fonal 
fésűskerámia (fésűs|kerámia) 
fésűsmerinó (fn, fésűs|merinó) 
fesz (fn) 
feszeget (ige) 
fészek (fn) 
Fészek Klub 
fészekalja (fn) 
fészekfentő (fészek|fentő) 
fészekhagyó 
fészekhagyók 
fészeklakó (fn, fészek|lakó) 
fészekodú (fn, fészek|odú) 
fészekrakás (fn, fészek|rakás) 
fészekrakó (foly mn in) 
fészektrágyázás (fészek|trágyázás) 
fészekülő (fészek|ülő) 
fészekvirágzat (fn, fészek|virágzat) 
fészekvirágzatú növény 
fészekvirágzatúak 
feszeleg (ige) 
feszélyez (ige) 
feszélyezettség (fn) 
feszeng (ige) 
fészer (fn) 
feszerő (fesz|erő) 
feszes (mn) 
feszes tartás 
feszesség (fn) 
feszít (ige) 
feszítés (fn) 
feszítési munka 
feszített (bef mn in) 
feszített (mn) 
feszített beton 
feszítettség (fn) 
feszítő (mn) 
feszítő erejű 
feszítőabroncs (feszítő|abroncs) 
feszítőcsavar 
feszítőerő 
feszítőizom (fn) 



feszítőrúd (fn) 
feszítőrugó (feszítő|rugó) 
feszítővas (fn, feszítő|vas) 
feszítőzabla (fn) 
feszíttet (ige) 
fészkel (ige) 
fészkelődik (ige) 
fészkes (mn) 
fészkes fene 
fészkes ültetés 
fészkes virágú növény 
fészkes virágzatú növény (fn) 
fészkesvirágúak (fn) 
fészkesvirágzatúak 
Feszl (tnév) 
feszmérő (fn, fesz|mérő) 
feszt (fn) 
fesztáv (fn, fesz|táv) 
fesztávolság (fn, fesz|távolság) 
fesztelen (mn) 
fesztivál (fn) 
fesztiváldzsembori 
fesztiválnap (fn, fesztivál|nap) 
fesztiválprogram 
feszül (ige) 
feszülés (fn) 
feszülési korrózió 
feszület (fn) 
feszült (bef mn in) 
feszült (mn) 
feszült ideg 
feszülten (hsz) 
feszültség (fn) 
feszültségábra (feszültség|ábra) 
feszültségátalakító 
feszültségcsökkenés (fn, feszültség|csökkenés) 
feszültségforrás (fn, feszültség|forrás) 
feszültséggóc (fn, feszültség|góc) 
feszültségkimaradás (fn, feszültség|kimaradás) 
feszültségmérő (fn, feszültség|mérő) 
feszültség-munka diagram 
feszültségmutató (feszültség|mutató) 
feszültségszabályozás (fn, feszültség|szabályozás) 
feszültségszint 
fétis (fn) 
fetisizál (ige) 
fetisizmus (fn) 
fetreng (ige) 
fett (fn) 
fett (mn) 
feudális (mn) 
feudalizmus (fn) 
feudálkapitalizmus (fn) 
feudum (fn) 
fez (fn) 
fezőr (fn) 
ff (msz) 



fi (fn) 
fia (fn) 
fiacska (fn) 
fiadzik (ige) 
fiaegér (fia|egér) 
fiág (fn, fi|ág) 
fiagalamb (fia|galamb) 
fiahordó (fn, fia|hordó) 
fiahordó (foly mn in, fia|hordó) 
fiahordó (mn, fia|hordó) 
fiai (mn) 
fiáker (fn) 
fiákeres (fn) 
fiákeres (mn) 
fiákeros (fiákeres, mn) 
fiakker 
fiakkeros 
fial (ige) 
fiálé 
fialtat (ige) 
fialtató (foly mn in) 
fiamuram 
fias (mn) 
fias koca 
fiasít (ige) 
fiaskó (fn) 
Fiastyúk (tnév) 
FIAT (Fiat) 
fiatal (mn) 
fiatal asszony 
fiatal csikó korában (szk) 
fiatal demokrata 
fiatal gazda 
fiatal generáció 
fiatal korában 
fiatal kutató 
fiatal óriás 
fiatalasszony (fn, fiatal|asszony) 
fiatalember (fn, fiatal|ember) 
fiatalít (ige) 
fiatalítás (fn) 
fiatalkor (fn, fiatal|kor) 
fiatalkori (mn) 
fiatalkori bűnözés 
fiatalkorú (mn) 
fiatalkorúak bírósága 
fiatalodik (ige) 
fiatalok elvándorlása 
fiatalon (fn) 
fiatalos (mn) 
fiatalosság (fn) 
fiatalság (fn) 
fiatalságelixír 
fiatalúr (fn, fiatal|úr) 
fiatorony (fn, fia|torony) 
Fiat-szerviz 
fiaveréb (fia|veréb) 



fiaztat (ige) 
fiaztató (fn) 
fíber 
fiberlemez 
fibrillálás 
fibrin (fn) 
fibula (fn) 
ficam (fn) 
ficamít (ige) 
ficamodik (ige) 
ficánkol (ige) 
fickándozik (ige) 
fickó (fn) 
fickós (mn) 
ficcs 
ficserékel 
ficsúr (fn) 
ficsúros (mn) 
fideizmus (fn) 
fidélis 
fideszes (mn) 
fidibusz (fn) 
fidres-fodros (mn) 
Fidzsi-szigetek (fn) 
fifika (fn) 
fifikus (mn) 
fifti-fifti 
Figaro (tnév) 
figaró (fn) 
figura (fn) 
figurális (mn) 
figurális rajz 
figuráns (fn) 
figurás (mn) 
figuratív (fn) 
figuratív (mn) 
figuráz (ige) 
figyel (ige) 
figyelem (fn) 
figyelembe vesz 
figyelembe véve 
figyelembe vevő (mn) 
figyelembevétel (fn, figyelembe|vétel) 
figyelemfelhívás (fn, figyelem|felhívás) 
figyelemfelkeltés 
figyelemfelkeltő (mn) 
figyelemhiányoshiperaktivitás-zavar 
figyelemkeltés (fn, figyelem|keltés) 
figyelemkeltő (foly mn in) 
figyelemkeltő (mn) 
figyelem-összpontosítás 
figyelemre méltó 
figyelemre méltó alkotás 
figyelemreméltó (mn) 
figyelés (fn) 
figyelhet (ige) 
figyelmes (mn) 



figyelmesebben (hsz) 
figyelmesen (hsz) 
figyelmesség (fn) 
figyelmet érdemlő 
figyelmet felkelt 
figyelmet keltő 
figyelmetlen (mn) 
figyelmetlenség (fn) 
figyelmez (ige) 
figyelmeztet (ige) 
figyelmeztetés (fn) 
figyelmeztető (fn) 
figyelmeztető (foly mn in) 
figyelmeztető (mn) 
figyelmeztető jel 
figyelmeztető jelzés 
figyelmeztető szó 
figyelmeztető sztrájk 
figyelmeztető tábla 
figyelmeztettet 
figyelő (fn) 
figyelő (foly mn in) 
figyelő léggömb 
figyelőablak (fn, figyelő|ablak) 
figyelőállás (fn, figyelő|állás) 
figyelőhálózat (fn, figyelő|hálózat) 
figyelőhely (fn, figyelő|hely) 
figyelőnyílás (figyelő|nyílás) 
figyelőrendszer (fn, figyelő|rendszer) 
figyelőszolgálat (fn, figyelő|szolgálat) 
figyelőtorony (fn, figyelő|torony) 
figyeltet (ige) 
fijú (mn) 
fika (fn) 
fikarc (fn) 
fikarc (mn) 
fikarcnyi (mn) 
fikáz (ige) 
fikázás (fn) 
fikció (fn) 
fikciós (mn) 
fiktív (mn) 
fikusz (fn) 
filagória (fn) 
filantróp (fn) 
filantróp (mn) 
filantrópia (fn) 
filatélia (fn) 
filatelista (fn) 
Filatorigát (tnév) 
filc (fn) 
filc alátét 
filckalap (fn, filc|kalap) 
filctoll (fn, filc|toll) 
file 
filé (fn) 
filéz (ige) 



filharmónia (fn) 
filharmonikus (mn) 
filia (fn) 
filiálé (fn) 
filigrán (fn) 
filigrán (mn) 
filigrán termetű 
Filippi (tnév) 
filippika (fn) 
filippínó (fn) 
filippínó (mn) 
filiszter (fn) 
filiszteus (fn) 
filiszteus (mn) 
filkó (fn) 
fillér (fn) 
filléres (mn) 
film (fn) 
filmalapú 
filmalkotás (fn, film|alkotás) 
filmalkotó 
filmankét (film|ankét) 
filmarc (film|arc) 
filmarchívum (fn, film|archívum) 
filmbeli (mn) 
filmbemutató (fn, film|bemutató) 
filmbemutató (foly mn in, film|bemutató) 
filmbemutató (mn, film|bemutató) 
filmbohózat (film|bohózat) 
filmcenzúra (fn, film|cenzúra) 
filmcsillag (fn, film|csillag) 
filmdráma (fn, film|dráma) 
filmelőadás (fn, film|előadás) 
filmelőadás-sorozat (film|előadás|-sorozat) 
filmeposz (fn, film|eposz) 
filmes (fn) 
filmes (mn) 
filmesítés (fn) 
filmetűd (fn, film|etűd) 
filmez (ige) 
filmezés (fn) 
filmezik (ige) 
filmfelvétel (fn, film|felvétel) 
filmfelvevő (fn, film|felvevő) 
filmfelvevő (foly mn in, film|felvevő) 
filmfelvevő gép 
filmfesztivál (fn, film|fesztivál) 
filmforgalmazás (fn) 
filmforgalmazó vállalat 
filmforgatás (fn, film|forgatás) 
filmforgatókönyv (fn, film|forgató|könyv) 
filmgyár (fn, film|gyár) 
filmgyártás (fn, film|gyártás) 
filmhét (fn, film|hét) 
filmhíradó (fn, film|híradó) 
filmipar (fn, film|ipar) 
filmkazetta (fn, film|kazetta) 



filmkészítés (fn) 
filmkészítő (fn, film|készítő) 
filmklub (fn, film|klub) 
filmkocka (fn, film|kocka) 
filmkölcsönző (fn, film|kölcsönző) 
filmközpont (fn, film|központ) 
filmkritika (fn, film|kritika) 
filmkritikus (fn, film|kritikus) 
filmmúzeum (fn, film|múzeum) 
filmművész (fn, film|művész) 
filmművészet (fn, film|művészet) 
filmnézés 
filmnovella (fn, film|novella) 
filmnyomás (fn, film|nyomás) 
filmnyomó (fn, film|nyomó) 
filmnyomó (foly mn in, film|nyomó) 
filmográfia (fn) 
filmoperatőr (fn, film|operatőr) 
filmötlet (fn, film|ötlet) 
filmpremier (fn, film|premier) 
filmproducer (fn, film|producer) 
filmpropaganda (film|propaganda) 
filmre alkalmaz 
filmregény 
filmrendező (fn, film|rendező) 
filmrendező (foly mn in, film|rendező) 
filmriport (fn, film|riport) 
filmsiker (fn, film|siker) 
filmsorozat (fn, film|sorozat) 
filmstúdió (fn, film|stúdió) 
filmszakember (fn, film|szakember) 
filmszakértő (fn, film|szakértő) 
filmszakma (fn, film|szakma) 
filmszalag (fn, film|szalag) 
filmszemle (fn, film|szemle) 
filmszerep (fn, film|szerep) 
filmszerű (mn) 
filmszínész (fn, film|színész) 
filmszínésznő (fn, film|színész|nő) 
filmszínház (fn, film|színház) 
filmszínház-igazgató (film|színház|-igazgató) 
filmszkeccs (fn) 
filmsztár (fn, film|sztár) 
filmtabletta (fn, film|tabletta) 
filmtámogatás 
filmtár (fn, film|tár) 
filmtekercs (fn, film|tekercs) 
filmtörténet (fn, film|történet) 
filmtörvény (fn, film|törvény) 
filmtrükk (fn, film|trükk) 
filmügyi kormánybiztos 
filmvágás (fn, film|vágás) 
filmvállalat (fn, film|vállalat) 
filmváltozat (fn, film|változat) 
filmváros (fn, film|város) 
filmvászon (fn, film|vászon) 
filmverseny (fn, film|verseny) 



filmvetítés (fn, film|vetítés) 
filmvetítő (fn) 
filmvetítő (foly mn in) 
filmvígjáték (fn, film|vígjáték) 
filmvilág (fn, film|világ) 
filmzene (fn, film|zene) 
filmzeneírás 
filo- 
filodendron (fn) 
filogenetika (fn, filo|genetika) 
filogenezis (fn) 
filológia (fn) 
filológiai (mn) 
filologizál (ige) 
filológus (fn) 
filosz (fn) 
filoszemita (fn) 
filoszemita (mn) 
filoxéra (fn) 
filoxéravész (fn, filoxéra|vész) 
filozofál (ige) 
filozófia (fn) 
filozófia szakos tanár 
filozófiai (mn) 
filozófiaóra (fn, filozófia|óra) 
filozófiatanár (fn, filozófia|tanár) 
filozófiatörténet (fn, filozófia|történet) 
filozofikus (mn) 
filozófus (fn) 
filozopter (fn) 
filter (fn) 
filteres (mn) 
filteres cigaretta 
filteres tea 
filterpapír 
filtráció (fn) 
filtrál (ige) 
filtrálás 
filtrálható anyag 
finak 
finálé (fn) 
finalista (fn) 
finánc (fn) 
fináncarisztokrácia (finánc|arisztokrácia) 
financiális (mn) 
financiális ügyek 
fináncláb (fn, finánc|láb) 
fináncminiszter (fn, finánc|miniszter) 
fináncoligarchia (fn, finánc|oligarchia) 
finánctőke (fn, finánc|tőke) 
finanszíroz (ige) 
finanszírozás (fn) 
finanszírozási (mn) 
finanszírozású (mn) 
finanszírozhat (ige) 
finanszírozhatatlanság 
fincsi (mn) 



findzsa (fn) 
finesz (fn) 
fineszes (mn) 
fing (fn) 
fingik (ige) 
finis (fn) 
finisel (ige) 
finn (mn) 
finn nyelvű 
finn rendszerű 
Finnország (tnév) 
finnországi (mn) 
Finn-öböl 
finnség (fn) 
finnségi (mn) 
finnugor (fn) 
finnugor (mn) 
finnugor nyelvek 
finnugrista (fn) 
finom (mn) 
finom árnyalat 
finom beállítás 
finom bőrű 
finom érzés 
finom érzésű 
finom hallású 
finom ívelésű 
finom lelkű 
finom levestészta 
finom műszer 
finom művű 
finom szűrő 
finomabban (hsz) 
finomacél (fn) 
finomacél fogó 
finomacél fűrész 
finomacél kard 
finomacél kés 
finomacél korcsolya 
finomacél reszelő 
finomacél szerszám 
finoman (hsz) 
finoman fanyar 
finoman szólva 
finombeállítás 
finomfajtázás (fn) 
finomfonoda 
finomfőzelék (fn) 
finomhangolás (fn) 
finomhangolási lehetőség 
finomhangolható 
finomhengermű 
finomít (ige) 
finomítás (fn) 
finomító (fn) 
finomító (foly mn in) 
finomítói (mn) 



finomítósalak 
finomkerámia (fn) 
finomkodik (ige) 
finomkohászat 
finomlemez (fn) 
finomliszt (fn, finom|liszt) 
finommechanika (fn, finom|mechanika) 
finommegmunkálás (fn, finom|megmunkálás) 
finommetélt (fn, finom|metélt) 
finommosószer 
finomodik (ige) 
finomolaj (fn) 
finomság (fn) 
finomságú (mn) 
finomszerkezet (fn) 
finomszesz (fn) 
finomul (ige) 
finta (fn) 
fintor (fn) 
fintorgat (ige) 
fintorít (ige) 
fintorog (ige) 
finnyás (mn) 
finnyáskodik (ige) 
fiók (fn) 
fiók hozzáadása ablak 
fióka (fn) 
fiókáruda (fiók|áruda) 
fiókbank (fn, fiók|bank) 
fiókbérlet (fiók|bérlet) 
fiókbérlő (fiók|bérlő) 
fiókegyház (fn, fiók|egyház) 
fiókhálózat (fn, fiók|hálózat) 
fiókintézet (fn, fiók|intézet) 
fiókintézmény 
fiókiroda (fn, fiók|iroda) 
fiókkönyvtár (fn, fiók|könyvtár) 
fióklista 
fiókos (mn) 
fiókos asztal 
fiókos szekrény 
fiókrend (fiók|rend) 
fiókszerv (fiók|szerv) 
fióktelep (fn, fiók|telep) 
fióktípus (fiók|típus) 
fióküzlet (fn, fiók|üzlet) 
fiókvállalat (fn, fiók|vállalat) 
fiókvégrendelet (fiók|végrendelet) 
fiola (fn) 
fiolányi 
fiörökös 
Firefox 
fireg-forog (fireg|-forog) 
Firenze (tnév) 
firenzei (mn) 
firhang (fn) 
firka (fn) 



firkál (ige) 
firkálmány (fn) 
firkant (ige) 
firkás (fn) 
firkás (mn) 
firkász (fn) 
firlefánc (fn) 
firma (fn) 
firmamentum (fn) 
firmware 
firn (fn) 
firnisz (fn) 
fírol (ige) 
firtat (ige) 
firtató 
Fischer (tnév) 
fiskális (fn) 
fiskális (mn) 
fiskus 
fisz (fn) 
fisztula (fn) 
fisztulázik 
fitestvér (fn) 
fitet 
fitít 
fitness 
fitness-szalon 
fitnesz (fn) 
fitneszstúdió 
fitneszszalon 
fitneszterem 
fitocönózis (fn) 
fitogtat (ige) 
fitológia (fn) 
fitos (fn) 
fitos (mn) 
fitos orrú 
fitotéka (fn) 
fitotron (fn) 
fitt (mn) 
fityeg (ige) 
fityegő (fn) 
fityegő (foly mn in) 
fityegő (mn) 
fityfene (fn) 
fityfiritty (fn) 
fitying (fn) 
fityisz (fn) 
fityiszt mutat 
fityma (fn) 
fityma (mn) 
fitymál (ige) 
fitymaszűkület (fn, fityma|szűkület) 
fitty (fn) 
fittyet hány 
fityula (fn) 
fiú (fn) 



fiú boxer 
fiú utód 
fiúcska (fn) 
fiúgimnázium (fn, fiú|gimnázium) 
fiúgyermek (fn, fiú|gyermek) 
fiúi (mn) 
fiúiskola (fn, fiú|iskola) 
fiúka (fn) 
fiúkórus (fn, fiú|kórus) 
fiú-középiskola (fiú|-középiskola) 
Fiume (tnév) 
fiúnevelő intézet 
fiúruha (fiú|ruha) 
fiús (mn) 
fiús modorú 
fiúsít (ige) 
fiútestvér (fn, fiú|testvér) 
fiúunoka (fn, fiú|unoka) 
fiúvá fogadás 
fiúzik (ige) 
fivér (fn) 
fix (fn) 
fix (mn) 
fix fizetés 
fix fókuszos szerkezet 
fix költségek 
fixa idea 
fixál (ige) 
fixálás (fn) 
fixíroz (ige) 
fixírsó (fn) 
fíxírsó 
fizet (ige) 
fizetés (fn) 
fizetés nélküli szabadság 
fizetéscsökkentés (fn, fizetés|csökkentés) 
fizetésemelés (fn, fizetés|emelés) 
fizetéses (mn) 
fizetési (mn) 
fizetési eszköz 
fizetési fal 
fizetési halasztás 
fizetési jegyzék 
fizetési kedvezmény 
fizetési képesség 
fizetési könnyítés 
fizetési lajstrom 
fizetési meghagyás 
fizetési mérleg 
fizetési utalvány 
fizetésimérleg-hiány 
fizetésimérleg-többlet 
fizetésjavítás (fn, fizetés|javítás) 
fizetésképes 
fizetésképtelen (fn, fizetés|képtelen) 
fizetésképtelen (mn, fizetés|képtelen) 
fizetésképtelenség (fn, fizetés|képtelenség) 



fizetéskiegészítés (fn, fizetés|kiegészítés) 
fizetéskönnyítés (fn, fizetés|könnyítés) 
fizetéskönnyítő konstrukció 
fizetésletiltás (fn, fizetés|letiltás) 
fizetésmegtagadás 
fizetésnap 
fizetésrendezés (fn, fizetés|rendezés) 
fizetéstelen (mn) 
fizetésű (mn) 
fizetetlen (mn) 
fizetett (bef mn in) 
fizetett (mn) 
fizetett munka 
fizethet (ige) 
fizetni köteles 
fizetnivaló (fn) 
fizető (fn) 
fizető (foly mn in) 
fizető (mn) 
fizető-autópálya (fizető|-autó|pálya) 
fizetőeszköz (fn, fizető|eszköz) 
fizetőkapu (fn, fizető|kapu) 
fizetőképes (mn, fizető|képes) 
fizetőképes kereslet 
fizetőképesség (fn, fizető|képesség) 
fizetőképtelenség (fn, fizető|képtelenség) 
fizetőparkoló (foly mn in) 
fizető-parkolóhely 
fizetőpincér (fn, fizető|pincér) 
fizetős (mn) 
fizetős adás 
fizetős alkalmazás 
fizetős megoldás 
fizetős szoftver 
fizetővendég (fn, fizető|vendég) 
fizetővendéglátás (fn, fizető|vendéglátás) 
fizetővendéglátó tevékenység 
fizetővendég-szoba 
fizetővendég-szolgálat (fizető|vendég|-szolgálat) 
fizetség (fn) 
fizettet (ige) 
fizika (fn) 
fizika szakos tanár 
fizika tantárgy 
fizikai (mn) 
fizikai ágens 
fizikai dolgozó 
fizikai erőszak 
fizikai kémia 
fizikai méret 
fizikai motor 
fizikai szertár 
fizikai-kémiai definíció 
fizikailag (hsz) 
fizikakönyv (fn, fizika|könyv) 
fizikális (mn) 
fizikatanár (fn, fizika|tanár) 



fizikatankönyv (fn, fizika|tankönyv) 
fizikokémia (fn) 
fizikoterápia (fn) 
fizikum (fn) 
fizikus (fn) 
fizimiska (fn) 
fiziognómia (fn) 
fiziokrata (fn) 
fiziokratizmus (fn) 
fiziológia (fn) 
fiziológiai (mn) 
fiziológus (fn) 
fizioterápia (fn) 
fizu (fn) 
fjord (fn) 
F-kürt (F|-kürt) 
flagelláns (mn) 
flagráns (mn) 
flakon (fn) 
flamand (fn) 
flamand (mn) 
flamand nyelvű 
flamenco (fn) 
flamingó (fn) 
flamingóvirág (fn, flamingó|virág) 
flamó (fn) 
flanc (fn) 
flancol (ige) 
Flandria (tnév) 
flanel (fn) 
flanel ágytakaró 
flanelblúz (flanel|blúz) 
flaneling (fn) 
flanelpizsama (flanel|pizsama) 
flanelruha (fn) 
flangál (ige) 
Flash meghajtó 
Flash-alapú 
Flash-memóriacella 
flaska (flaskó, fn) 
flaskó (fn) 
flastrom (fn) 
flaszter (fn) 
flaszterkoptató (fn, flaszter|koptató) 
Flaubert (fn) 
flegma (fn) 
flegma (mn) 
flegmatikus (mn) 
flekk (fn) 
flekken (fn) 
flekkes (mn) 
flekktífusz (fn, flekk|tífusz) 
flektáló (mn) 
flektáló nyelv 
Fleming (tnév) 
flemm 
flepni (fn) 



flexibilis (mn) 
flexibilitás (fn) 
flexió (fn) 
flexragasztó 
flikflak 
flinta (fn) 
flintüveg 
flip (fn) 
flipper (fn) 
flitter (fn) 
flóbert (fn) 
flóbertpuska (fn) 
flogisztonelmélet (fn) 
flokkuláció (fn) 
flokon (fn) 
flokonruha (fn, flokon|ruha) 
flopi (fn) 
floppy (fn) 
flór (fn) 
flóra (fn) 
Flóra (tnév) 
florentinkalap (fn) 
flórfonal (fn, flór|fonal) 
flórharisnya (fn, flór|harisnya) 
Florida (tnév) 
floridai (mn) 
flóta (fn) 
flotáció (fn) 
flotálás (fn) 
flótás (fn) 
flótás (mn) 
flótáz (flótázik, ige) 
flótázik (ige) 
flott (mn) 
flotta (fn) 
flottabázis (fn, flotta|bázis) 
flottafelvonulás (fn, flotta|felvonulás) 
flottatüntetés (fn, flotta|tüntetés) 
flottavásárlás 
flottilla (fn) 
flow (fn) 
flox 
flört (fn) 
flörtöl (ige) 
flúgos (fn) 
flúgos (mn) 
fluid állapotú 
fluid fázis 
fluiditás (fn) 
fluidizálás (fn) 
fluidum (fn) 
fluktuáció (fn) 
fluktuál (ige) 
fluktuálás 
fluor (fn) 
fluorapatit 
fluor-benzol (fluor|-benzol) 



fluor-előállítás (fluor|-előállítás) 
fluoreszcencia (fn) 
fluoreszcens (mn) 
fluoreszkál (ige) 
fluoreszkáló festék 
fluoreszkáló minta 
fluorgáz (fluor|gáz) 
fluorit 
fluoros fogkrém 
fluszpapír (fn) 
fluxus (fn) 
fluxusművész 
f-moll 
fóbia (fn) 
foci (fn) 
focicsapat (fn, foci|csapat) 
focimeccs (fn, foci|meccs) 
focipálya (fn, foci|pálya) 
focista (fn) 
focizik (ige) 
fodor (fn) 
fodorháj 
fodorít (ige) 
fodorka (fn) 
fodorkel (fn) 
fodormenta (fn) 
fodorodik 
Fodortanya (Fodor|tanya) 
fodrász (fn) 
fodrászat (fn) 
fodrászipar (fodrász|ipar) 
fodrászmester (fn, fodrász|mester) 
fodrászműhely (fn, fodrász|műhely) 
fodrásznő (fn, fodrász|nő) 
fodrászolló (fodrász|olló) 
fodrászüzlet (fn, fodrász|üzlet) 
fodrászverseny (fn, fodrász|verseny) 
fodros (mn) 
fodrosít (ige) 
fodrosodik (ige) 
fodroz (ige) 
fodrozódik (ige) 
fog (fn) 
fog (ige) 
fog alakú 
foga fehére 
fogad (ige) 
fogadalmi (mn) 
fogadalmi templom 
fogadalom (fn) 
fogadalomtétel (fn, fogadalom|tétel) 
fogadás (fn) 
fogadási (mn) 
fogadatlan (mn) 
fogadatlan prókátor 
fogadhat (ige) 
fogadjisten (fn, fogadj|isten) 



fogadkozás (fn) 
fogadkozik (ige) 
fogadó (fn) 
fogadó (foly mn in) 
fogadóbizottság (fn, fogadó|bizottság) 
fogadódélután (fogadó|délután) 
fogadóest (fogadó|est) 
fogadóiroda (fn, fogadó|iroda) 
fogadókészség (fn, fogadó|készség) 
fogadónap (fn, fogadó|nap) 
fogadóóra (fn, fogadó|óra) 
fogadós (fn) 
fogadós (mn) 
fogadószoba (fn, fogadó|szoba) 
fogadóterem (fn, fogadó|terem) 
fogadott (bef mn in) 
fogadott (mn) 
fogadott fiú 
fogadott szülő 
fogadtat (ige) 
fogadtatás (fn) 
fogalma (fn) 
fogalmaz (ige) 
fogalmazás (fn) 
fogalmazástanítás (fn, fogalmazás|tanítás) 
fogalmazhat (ige) 
fogalmazó (fn) 
fogalmazó (foly mn in) 
fogalmazód (ige) 
fogalmazópapír (fogalmazó|papír) 
fogalmazvány (fn) 
fogalmazványa 
fogalmazvánnyal 
fogalmi (mn) 
fogalmi tartalom 
fogalmilag (hsz) 
fogalom (fn) 
fogalomalkotás (fn, fogalom|alkotás) 
fogalomírás (fn, fogalom|írás) 
fogalomkör (fn, fogalom|kör) 
fogalomszó (fogalom|szó) 
fogalomvilág (fn, fogalom|világ) 
fogalomzavar (fn, fogalom|zavar) 
fogamzás (fn) 
fogamzásgátlás (fn, fogamzás|gátlás) 
fogamzásgátló (fn) 
fogamzásgátló (mn) 
fogamzásgátló szer 
fogamzásgátló tabletta 
fogamzik (ige) 
fogamzóképes 
fogamzóképesség 
fogan (ige) 
foganat (fn) 
foganatosít (ige) 
foganatosítás (fn) 
fogantatás (fn) 



fogantyú (fn) 
fogápolás (fn, fog|ápolás) 
fogápoló szer 
fogarany (fn, fog|arany) 
Fogarasi-havasok 
fogas (fn) 
fogas (mn) 
fogás (fn) 
fogas kérdés 
fogashalászat 
fogashenger 
fogashengerezés 
fogaskerék (fn, fogas|kerék) 
fogaskerékagy (fogaskerék|agy) 
fogaskerékblokk (fogaskerék|blokk) 
fogaskerékhajtás (fogaskerék|hajtás) 
fogaskerék-hajtómű (fogaskerék|-hajtómű) 
fogaskerekű (fn) 
fogaskerekű (mn) 
fogaskerekű vasút 
fogaskoszorú 
fogasléc (fn) 
fogásnem (fn) 
fogasol (ige) 
fogassüllő (fn) 
fogász (fn) 
fogászat (fn) 
fogászati (mn) 
fogászati rendelő 
fogászati tükör 
fogat (fn) 
fogat (ige) 
fogathajtás (fn, fogat|hajtás) 
fogathajtó (fn, fogat|hajtó) 
fogathajtó (foly mn in, fogat|hajtó) 
fogathajtó-világbajnokság 
fogatlan (mn) 
fogatolt (bef mn in) 
fogatolt (mn) 
fogatos (mn) 
fogaz (ige) 
fogazás (fn) 
fogazat (fn) 
fogazat (ige) 
fogazatlan 
fogazó marógép 
fogazott (bef mn in) 
fogazott (mn) 
fogazott bélyeg 
fogbél (fn, fog|bél) 
fogbetegség (fn, fog|betegség) 
fogcement (fog|cement) 
fogcsattogtatás (fn) 
fogcsepp (fog|csepp) 
fogcsikorgatás (fn) 
fogcsikorgatva (hsz) 
fogd és vidd rendszer 



fogda (fn) 
fogdmeg (fn) 
fogdos (ige) 
fogékony (mn) 
fogékonyság (fn) 
fogelhalás (fog|elhalás) 
fogfájás (fn, fog|fájás) 
fogfájás elleni szer 
fogfájós (mn) 
fogfúró (fn, fog|fúró) 
foggal-körömmel 
foghang (fog|hang) 
foghat (ige) 
fogható (foly mn in) 
fogható (mn) 
fogház (fn, fog|ház) 
fogházbüntetés (fn, fog|ház|büntetés) 
fogházőr (fn, fog|ház|őr) 
foghegyről 
foghíj (fn) 
foghíjas (mn) 
foghús (fn, fog|hús) 
foghúzás (fn, fog|húzás) 
fogideg (fn, fog|ideg) 
fogíny (fn, fog|íny) 
fog-íny hang 
fogínysorvadás (fn, fog|íny|sorvadás) 
fogínyvérzés (fn, fog|íny|vérzés) 
fogj hozzá 
fogjak (fn) 
fogkefe (fn, fog|kefe) 
fogkefetartó (fn, fog|kefe|tartó) 
fogkezelés (fn, fog|kezelés) 
fogkorona (fn, fog|korona) 
fogkő (fn, fog|kő) 
fogkő-eltávolítás 
fogkőképződés (fog|kő|képződés) 
fogkrém (fn, fog|krém) 
foglak (fn, fog|lak) 
foglakoz (ige) 
foglal (ige) 
foglalás (fn) 
foglalat (fn) 
foglalatlan (mn) 
foglalatoskodik (ige) 
foglalatosság (fn) 
foglalhat (ige) 
foglalkozás (fn) 
foglalkozási (mn) 
foglalkozásnélküli (fn) 
foglalkozású (mn) 
foglalkozásszerű (mn) 
foglalkozhat (ige) 
foglalkozik (ige) 
foglalkozóterem 
foglalkoztat (ige) 
foglalkoztatás (fn) 



foglalkoztatásbővülés 
foglalkoztatási (mn) 
foglalkoztatásösztönzés 
foglalkoztatáspolitika (fn) 
foglalkoztatáspolitikai (mn) 
foglalkoztatáspolitikai szakértő 
foglalkoztathat (ige) 
foglalkoztató 
foglalkoztatott (bef mn in) 
foglalkoztatott (mn) 
foglalkoztatottság (fn) 
foglalkoztatottsági statisztika 
foglaló (fn) 
foglaló (foly mn in) 
foglaló (mn) 
foglalt (bef mn in) 
foglalt (mn) 
foglalt szakasz 
foglaltat (ige) 
foglaltatik (ige) 
foglár (fn) 
foglyász 
foglyászat 
foglyászik (ige) 
foglyul ejt 
foglyul ejtés 
foglyul esés 
fogmaró (fog|maró) 
fogmeder (fn, fog|meder) 
fogmosás (fn, fog|mosás) 
fogmosó (fn, fog|mosó) 
fogmosó (foly mn in, fog|mosó) 
fogmosó pohár 
fogműtét (fn, fog|műtét) 
fogó (fn) 
fogó (foly mn in) 
fogócska (fn) 
fogócskázik (ige) 
fogódzik (fogózik, ige) 
fogódzkodik (fogózkodik, ige) 
fogódzó (fn) 
fogódzó (foly mn in) 
fogókar (fn, fogó|kar) 
fogóláb (fn, fogó|láb) 
fogólap (fn, fogó|lap) 
fogoly (fn) 
fogoly (nm) 
fogoly tiszt 
fogolycsapat (fn, fogoly|csapat) 
fogolycsere (fn, fogoly|csere) 
fogolycsere-egyezmény 
fogolycsoport (fn, fogoly|csoport) 
fogolyháló (fogoly|háló) 
fogolykakas 
fogolykísérő (fogoly|kísérő) 
fogolymadár (fn, fogoly|madár) 
fogolymenet (fogoly|menet) 



fogolyszállítmány (fn, fogoly|szállítmány) 
fogolytábor (fn, fogoly|tábor) 
fogolytábor-parancsnok 
fogolytárs (fn, fogoly|társ) 
fogolyvadászat (fogoly|vadászat) 
fogolyvonat (fn, fogoly|vonat) 
fogópálinka 
fogorvos (fn, fog|orvos) 
fogorvos (mn, fog|orvos) 
fogorvosi (mn) 
fogorvosi rendelő 
fogorvoslás (fn, fog|orvoslás) 
fogorvosnő (fn, fog|orvos|nő) 
fogós (mn) 
fogós kérdés 
fogós műtét 
fogós szülés 
fogózik (fogódzik, ige) 
fogpaszta (fn, fog|paszta) 
fogpép (fog|pép) 
fogpiszkáló (fn, fog|piszkáló) 
fogpiszkáló (foly mn in, fog|piszkáló) 
fogplomba (fog|plomba) 
fogpor (fn, fog|por) 
fogpótlás (fn, fog|pótlás) 
fogrovat (fog|rovat) 
fogröntgen (fog|röntgen) 
fogság (fn) 
fogságba ejt 
fogságba ejtés 
fogságba esés 
fogságba esik 
fogságba jut 
fogságban tart 
fogsipoly (fog|sipoly) 
fogsor (fn, fog|sor) 
fogsorcsináltatás 
fogsorkészítés 
fogszabályozás (fn, fog|szabályozás) 
fogszú (fog|szú) 
fogszuvasodás (fn) 
fogta 
fogtechnika (fn, fog|technika) 
fogtechnikus (fn, fog|technikus) 
fogtisztító szer 
fogtok (fn, fog|tok) 
fogtő (fog|tő) 
fogtömés (fn, fog|tömés) 
fogú (mn) 
fogva (nu) 
fogva tart 
fogva tartás 
fogvacogás (fn, fog|vacogás) 
fogvacogva (hsz) 
fogvájó (fn, fog|vájó) 
fogváltás (fn, fog|váltás) 
fogvást (nu) 



fogvatartottak 
fogvicsorgatva (hsz) 
fogvicsorítva (hsz) 
fogzás (fn) 
fogzik (ige) 
fogzománc (fn, fog|zománc) 
fogzománcsérülés (fog|zománc|sérülés) 
fogy (ige) 
fogyás (fn) 
fogyaszt (ige) 
fogyasztás (fn) 
fogyasztáscsökkenés (fn) 
fogyasztási (mn) 
fogyasztási adó 
fogyasztási boom 
fogyasztási cikk 
fogyasztási javak 
fogyasztási szövetkezet 
fogyasztásiadó-ellenőr 
fogyasztáskorlátozás (fn, fogyasztás|korlátozás) 
fogyasztáskorlátozó gazdaságpolitika 
fogyasztásmérés (fn, fogyasztás|mérés) 
fogyasztásmérő (fn, fogyasztás|mérő) 
fogyasztásmérő (foly mn in, fogyasztás|mérő) 
fogyasztásnövekedés (fn, fogyasztás|növekedés) 
fogyaszthat (ige) 
fogyasztó (fn) 
fogyasztó (foly mn in) 
fogyasztógép (fn, fogyasztó|gép) 
fogyasztói (mn) 
fogyasztói csoport 
fogyasztói kölcsönszerződés 
fogyasztói kultúra 
fogyasztói panasz 
fogyasztói társadalom 
fogyasztóiár-támogatás 
fogyasztóközönség (fn, fogyasztó|közönség) 
fogyasztókúra (fogyasztó|kúra) 
fogyasztópult (fogyasztó|pult) 
fogyasztószer (fn, fogyasztó|szer) 
fogyasztóvédelem (fn, fogyasztó|védelem) 
fogyasztóvédelmi (mn) 
fogyasztóvédő (fn, fogyasztó|védő) 
fogyaték (fn) 
fogyatékos (mn) 
fogyatékosság (fn) 
fogyatékossági (mn) 
fogyatkozás (fn) 
fogyatkozik (ige) 
foggyökér (fn, fog|gyökér) 
foggyökérgyulladás (fog|gyökér|gyulladás) 
foggyökérkezelés (fn, fog|gyökér|kezelés) 
foggyulladás (fn, fog|gyulladás) 
fogyó (foly mn in) 
fogyó (mn) 
fogyó hold 
fogyóeszköz (fn) 



fogyóeszközkészlet 
fogyófélben levő 
fogyogat (ige) 
fogyókúra (fn) 
fogyókúrázik (ige) 
fogyózik (ige) 
fogyta (fn) 
fogytán van 
fogytig 
fogyton-fogy (ige) 
fohász (fn) 
fohászkodás (fn) 
fohászkodik (ige) 
fojt (ige) 
fojtás (fn) 
fojtat (ige) 
fojtó (foly mn in) 
fojtó (mn) 
fojtó füst 
fojtó szagú 
fojtogat (ige) 
fojtogató (foly mn in) 
fojtogató (mn) 
fojtógáz (fojtó|gáz) 
fojtós (mn) 
fojtószelep (fn) 
fojtótekercs (fojtó|tekercs) 
fojtott (bef mn in) 
fojtott (mn) 
fojtott hangú 
fojtottság (fn) 
fok (fn) 
fóka (fn) 
fókabajusz (fóka|bajusz) 
fókabőr (fn, fóka|bőr) 
fókabunda (fn, fóka|bunda) 
fókaprém (fn, fóka|prém) 
fókaprém bunda 
fókavadász (fn, fóka|vadász) 
fókazsír (fn, fóka|zsír) 
fokbeosztás (fok|beosztás) 
Fokföld (fn) 
fokhagyma (fn, fok|hagyma) 
fokhagymaféle (fokhagyma|féle) 
fokhagymaíz (fokhagyma|íz) 
fokhagymaízű 
fokhagymakapszula 
fokhagymakoszorú (fn, fok|hagyma|koszorú) 
fokhagymamártás (fn, fokhagyma|mártás) 
fokhagymás (mn) 
fokhagymás kolbász 
fokhagymás pirítós 
fokhagymaszag (fn, fokhagyma|szag) 
fokhagymaszagú (mn, fokhagyma|szagú) 
fokhatározó (fn, fok|határozó) 
fokív (fn, fok|ív) 
fokmérő (fn, fok|mérő) 



fokmérő (foly mn in, fok|mérő) 
foknyi (mn) 
fokol (ige) 
fokoló (fn) 
fokonként (hsz) 
fokos (fn) 
fokos (mn) 
fokoz (ige) 
fokozás (fn) 
fokozat (fn) 
fokozat (ige) 
fokozat nélküli 
fokozati (mn) 
fokozati különbség 
fokozatmentes 
fokozatmentes hőmérsékletszabályozás 
fokozatos (mn) 
fokozatosan (hsz) 
fokozatosan növekvő gazdasági támogatás 
fokozatosság (fn) 
fokozatú (mn) 
fokozhat (ige) 
fokozódás (fn) 
fokozódhat (ige) 
fokozódik (ige) 
fokozószó 
fokozott (bef mn in) 
fokozott (mn) 
fokozott érzékenység 
fokozott mértékű 
fokozottabban (hsz) 
fokozottan (hsz) 
fokozottan védett növény 
fokról fokra 
fokú (mn) 
fókusz (fn) 
fokuszál 
fókuszál 
fokuszálás (fn) 
fokuszálóhatás 
fókuszlámpa (fókusz|lámpa) 
Fokváros (fn, fok|város) 
fold (ige) 
foldoz (foltoz, ige) 
fólia (fn) 
fóliaágy (fólia|ágy) 
fóliacsomagolás (fólia|csomagolás) 
fóliagyártás (fn, fólia|gyártás) 
fóliahegesztés (fn) 
fóliakondenzátor 
fólialemez (fólia|lemez) 
fóliáns (fn) 
fóliás termesztés 
fóliasátor (fn, fólia|sátor) 
fóliazacskós víz 
fóliázás (fn) 
fóliázik 



fólió (fn) 
folk-beat 
folklór (fn) 
folklorista (fn) 
folklorisztika (fn) 
folklorizmus (fn) 
folkmetál 
folkszíntér 
folsav (fn) 
folt (fn) 
folt hátán folt 
foltbenzin (fn, folt|benzin) 
folteltávolító 
folteltávolító folyadék 
foltos (mn) 
foltos hiéna 
foltoz (foldoz, ige) 
foltozó (mn) 
foltoztat (ige) 
folttisztítás (fn, folt|tisztítás) 
folttisztító (fn, folt|tisztító) 
folttisztító (foly mn in, folt|tisztító) 
folttisztító szer 
folyadék (fn) 
folyadékállapot (fn, folyadék|állapot) 
folyadékáram (fn, folyadék|áram) 
folyadék-gőz elegy 
folyadékháztartás (fn, folyadék|háztartás) 
folyadékhőmérő (folyadék|hőmérő) 
folyadékkristály (fn, folyadék|kristály) 
folyadékkristályos megjelenítő 
folyadéksűrűség (folyadék|sűrűség) 
folyadékszint-magasság (folyadék|szint|-magasság) 
folyadékveszteség (fn, folyadék|veszteség) 
folyam (fn) 
folyamágy (fn, folyam|ágy) 
folyamán 
folyamat (fn) 
folyamatábra (fn, folyamat|ábra) 
folyamatelemzés 
folyamatirányítás (fn, folyamat|irányítás) 
folyamatjelző (folyamat|jelző) 
folyamatos (mn) 
folyamatos bővítés 
folyamatos takarítás 
folyamatosan (hsz) 
folyamatosság (fn) 
folyamatvezérlés (folyamat|vezérlés) 
folyamhajózás (fn, folyam|hajózás) 
folyami (mn) 
folyami hajó 
folyami hajózás 
folyami hal 
folyami kavics 
folyami rák 
folyami uszály 
folyamisten (fn, folyam|isten) 



folyamkábel (folyam|kábel) 
folyamkilométer (fn, folyam|kilométer) 
folyammeder (fn, folyam|meder) 
folyammederkotrás (folyam|meder|kotrás) 
folyammérnök (folyam|mérnök) 
folyamodás (fn) 
folyamodhat (ige) 
folyamodik (ige) 
folyamodó (fn) 
folyamodó (foly mn in) 
folyamodó (mn) 
folyamodvány (fn) 
folyamóriás (folyam|óriás) 
folyamőr (fn, folyam|őr) 
folyamőrség (fn, folyam|őrség) 
folyamrendészet (folyam|rendészet) 
folyamrendőrség (folyam|rendőrség) 
folyamrendszer (fn, folyam|rendszer) 
folyamszabályozás (fn, folyam|szabályozás) 
folyamszabályozó munka 
folyamszakasz (fn, folyam|szakasz) 
folyam-tenger hajózás 
folyamtorkolat (folyam|torkolat) 
folyamzár (folyam|zár) 
folyás (fn) 
folyás mentében 
folyásirány (fn, folyás|irány) 
folyat (ige) 
folydogál (ige) 
folyékony (mn) 
folyékony kristály 
folyékony műtrágya 
folyékony szappan 
folyékony üzemanyag 
folyékonyan (hsz) 
folyékonyműtrágya-szóró 
folyhat (ige) 
folyik (ige) 
folyik ellenük eljárás 
folyó (fn) 
folyó ár 
folyó év 
folyó évi 
folyó havi 
folyó hó 
folyó kiadások 
folyó menti 
folyó ügyek 
folyó víz 
folyóág (fn, folyó|ág) 
folyóbeszéd (fn, folyó|beszéd) 
folyócska (fn) 
folyófű (folyó|fű) 
folyóhálózat (fn, folyó|hálózat) 
folyóírás (fn, folyó|írás) 
folyóirat (fn, folyó|irat) 
folyóirat-kiadás (folyóirat|-kiadás) 



folyóirat-kiadó (folyóirat|-kiadó) 
folyóirat-publikálás 
folyóiratszemle (fn, folyóirat|szemle) 
folyóirat-szerkesztő (folyóirat|-szerkesztő) 
folyóka (fn) 
folyókanyar (fn, folyó|kanyar) 
folyókavics (folyó|kavics) 
folyomány (fn) 
folyómeder (fn, folyó|meder) 
folyóméter (fn, folyó|méter) 
folyondár (fn) 
folyópart (fn, folyó|part) 
folyós (mn) 
folyósít (ige) 
folyósítás (fn) 
folyósítási jutalék 
folyósíttat 
folyosó (fn) 
folyosóablak (fn, folyosó|ablak) 
folyosói (mn) 
folyószabályozás (fn, folyó|szabályozás) 
folyószakasz (fn, folyó|szakasz) 
folyószám (fn, folyó|szám) 
folyószámla (fn, folyó|számla) 
folyószámlahitel (fn, folyó|számla|hitel) 
folyószámla-hitelkeret 
folyószámla-kivonat (folyó|számla|-kivonat) 
folyószámla-követelés (folyó|számla|-követelés) 
folyószámlanyitás (folyó|számla|nyitás) 
folyószámlaszám (fn, folyó|számla|szám) 
folyószámla-tartozás (folyó|számla|-tartozás) 
folyószámla-vezetés 
folyószöveg 
folyóvíz (fn, folyó|víz) 
folyóvíz-szennyeződés 
folyóvölgy (fn, folyó|völgy) 
folypát (fn) 
folytacél (fn) 
folytán (nu) 
folytat (ige) 
folytatás (fn) 
folytatásos (mn) 
folytathat (ige) 
folytatódás (fn) 
folytatódhat (ige) 
folytatódik (ige) 
folytatólag (hsz) 
folytatólagos (mn) 
folytatólagosan (hsz) 
folyton (hsz) 
folyton-folyvást 
folytonos (mn) 
folytonosan (hsz) 
folytonosság (fn) 
folytonossági (mn) 
folytvas (fn) 
folyvást (hsz) 



fon (ige) 
fonadék (fn) 
fónagy 
fonák (fn) 
fonák (mn) 
fonákság (fn) 
fonal (fn) 
fonál (fonál, fn) 
fonal alakú 
fonalféreg (fn, fonal|féreg) 
fonalgombolyag (fonal|gombolyag) 
fonalhőmérő (fonal|hőmérő) 
fonalinga (fonal|inga) 
fonalkereszt (fonal|kereszt) 
fonalkeresztes távcső 
fonalpróba (fonal|próba) 
fonalvető (fonal|vető) 
fonás (fn) 
fonat (fn) 
fonat (ige) 
fonatos (fn) 
fonatos (mn) 
foncsor (fn) 
foncsorol 
foncsoroz (ige) 
foncsorozás (fn) 
fond 
fondant 
fondor (mn) 
fondorkodik (ige) 
fondorlat (fn) 
fondorlatos (mn) 
fondue 
fonéma (fn) 
fonendoszkóp (fn) 
fonetika (fn) 
fonetikai (mn) 
fonetikus (fn) 
fonetikus (mn) 
foniátria 
fonó (fn) 
fonó (foly mn in) 
fonó gőz 
fonó lány 
fonóasszony (fn, fonó|asszony) 
fonoda (fn) 
fonódik (ige) 
fonógép (fn, fonó|gép) 
fonográf (fn) 
fonográf fonográfja 
fonóka 
fonokardiográfia (fn) 
fonológia (fn) 
fonomimika (fn) 
fonómunkás 
fonóműhely (fonó|műhely) 
fonó-szövő ipar 



fonotéka (fn) 
fonott (font, mn) 
fonott demizson 
fonott haj 
fonott kalács 
fonott korbács 
fonott kosár 
fonott műanyag 
fonott puttony 
fonott szék 
fonottas (mn) 
fonóvessző (fonó|vessző) 
font (bef mn in) 
font (fn) 
font (mn) 
font sterling 
Fontainebleau (tnév) 
fontnyi (mn) 
fontol (ige) 
fontolgat (ige) 
fontoló (fn) 
fontoló (foly mn in) 
fontolóra vesz 
fontos (mn) 
fontos adat 
fontos állomány 
fontos funkció 
fontos információ 
fontos képesség 
fontos mérföldkő 
fontos momentum 
fontos szempont 
fontos tényező 
fontosalma 
fontoskodik (ige) 
fontosság (fn) 
fontossági (mn) 
fontosságú (mn) 
fonnyad (ige) 
fonnyadozik (ige) 
fonnyadt (bef mn in) 
fonnyadt (mn) 
fonnyadt levél 
fonnyadtság 
fonnyaszt (ige) 
fonnyatag (mn) 
fonyódi (mn) 
fór (fn) 
ForcePad 
Ford (tnév) 
forda (fn) 
Ford-gyár (Ford|-gyár) 
fordít (ige) 
fordítás (fn) 
fordítási (mn) 
fordításirodalom (fn, fordítás|irodalom) 
fordíthat (ige) 



fordítható (foly mn in) 
fordító (fn) 
fordító (foly mn in) 
fordító (mn) 
fordítóalapú nyelv 
fordítód (ige) 
fordítógenerátor (fordító|generátor) 
fordítógép (fn, fordító|gép) 
fordítói (mn) 
fordítóiroda (fn, fordító|iroda) 
fordítókorong (fn, fordító|korong) 
fordítólencse (fordító|lencse) 
fordítóprogram (fn, fordító|program) 
fordítós (mn) 
fordítószolgálat (fn, fordító|szolgálat) 
fordítószótár (fordító|szótár) 
fordított (bef mn in) 
fordított (mn) 
fordított adózás 
fordított áfa 
fordított arányosság 
fordította 
fordíttat (ige) 
fordítva (hsz) 
fordul (ige) 
fordulás (fn) 
fordulat (fn) 
fordulatos (mn) 
fordulatszám (fn, fordulat|szám) 
fordulatszámláló (fn, fordulat|számláló) 
fordulatszámláló kerék 
fordulatszámmérő (fn, fordulat|szám|mérő) 
fordulatszám-növekedés 
fordulhat (ige) 
forduló (fn) 
forduló (foly mn in) 
fordulóképesség (forduló|képesség) 
fordulónap (fn, forduló|nap) 
fordulópont (fn, forduló|pont) 
fordulós (mn) 
fordulószög (forduló|szög) 
fordult a kocka 
fordultában (hsz) 
Forgách (tnév) 
Forgács (fn) 
forgácsfánk (fn, forgács|fánk) 
forgácslap (fn, forgács|lap) 
forgácsol (ige) 
forgácsolás (fn) 
forgácsoló (foly mn in) 
forgácsolóalakítás (forgácsoló|alakítás) 
forgácsolószerszám (fn) 
forgalmas (mn) 
forgalmaz (ige) 
forgalmazás (fn) 
forgalmazási (mn) 
forgalmazó 



forgalmi (mn) 
forgalmi adó 
forgalmi akadály 
forgalmi engedély 
forgalmi érték 
forgalmi helyzet 
forgalmi iroda 
forgalmi korlátozás 
forgalmi lámpa 
forgalmi sáv 
forgalmi szolgálattevő 
forgalmi torlódás 
forgalmi viszonyok 
forgalmi zavar 
forgalmiadó-bélyeg (forgalmi|adó|-bélyeg) 
forgalmiadó-bevétel (forgalmi|adó|-bevétel) 
forgalmiadó-csalás (forgalmi|adó|-csalás) 
forgalmiadó-ellenőr (forgalmi|adó|-ellenőr) 
forgalmiadó-hátralék (forgalmi|adó|-hátralék) 
forgalmiadó-kivetés (forgalmi|adó|-kivetés) 
forgalmiadó-mentes (forgalmi|adó|-mentes) 
forgalmiadó-nyugta (forgalmi|adó|-nyugta) 
forgalmiadó-változtatás 
forgalmilámpa-programozás 
forgalmista (fn) 
forgalmizavar-elhárítás 
forgalmon kívül helyezés 
forgalmú (mn) 
forgalom (fn) 
forgalomba helyezés 
forgalomba hoz 
forgalomba hozás 
forgalomba hozatal 
forgalomban tartás 
forgalombeszüntetés 
forgalom-ellenőrző pont 
forgalomelterelés (fn, forgalom|elterelés) 
forgalomirányító (fn, forgalom|irányító) 
forgalomirányító (foly mn in, forgalom|irányító) 
forgalomképes (mn) 
forgalomképtelen (mn, forgalom|képtelen) 
forgalomkorlátozás (fn, forgalom|korlátozás) 
forgalomlassító (foly mn in) 
forgalomnövekedés (fn, forgalom|növekedés) 
forgalomösztönzés (forgalom|ösztönzés) 
forgalomtechnikai (mn) 
forgalomtorlódás (fn, forgalom|torlódás) 
forgandó (beálló mn in) 
forgandó (mn) 
forgás (fn) 
forgáscentrum (forgás|centrum) 
forgásfelület (fn, forgás|felület) 
forgási (mn) 
forgási ellipszoid 
forgási sebesség 
forgáspont (fn, forgás|pont) 
forgástengely (fn, forgás|tengely) 



forgástest (fn, forgás|test) 
forgásszimmetria (fn, forgás|szimmetria) 
forgat (ige) 
forgatag (fn) 
forgatás (fn) 
forgatási (mn) 
forgathat (ige) 
forgatható (foly mn in) 
forgatható monitor 
forgatmány (fn) 
forgatmányoz (ige) 
forgató (fn) 
forgató (foly mn in) 
forgató (mn) 
forgatócsoport (fn, forgató|csoport) 
forgatóeke (forgató|eke) 
forgatóerő (forgató|erő) 
forgatókar (forgató|kar) 
forgatóképesség (fn, forgató|képesség) 
forgatókönyv (fn, forgató|könyv) 
forgatókönyvíró (fn, forgatókönyv|író) 
forgatókönyvíró (foly mn in, forgatókönyv|író) 
forgatólapát (forgató|lapát) 
forgatónyomaték (fn, forgató|nyomaték) 
forgatótengely (forgató|tengely) 
forgattyú (fn) 
forgattyúcsap (fn, forgattyú|csap) 
forgattyús hajtómű 
forgó (fn) 
forgó (foly mn in) 
forgó (mn) 
forgó korong 
forgóajtó (fn, forgó|ajtó) 
forgóalap (fn, forgó|alap) 
forgóalváz (forgó|alváz) 
forgóáram (forgó|áram) 
forgóáramú motor 
forgóasztal (fn, forgó|asztal) 
forgócsont (fn, forgó|csont) 
forgódaru (forgó|daru) 
forgódob (fn, forgó|dob) 
forgóeszköz (fn, forgó|eszköz) 
forgóeszköz-finanszírozás 
forgóeszközhitel (fn, forgó|eszköz|hitel) 
forgóeszközök 
forgófotel (fn, forgó|fotel) 
forgóhíd (fn, forgó|híd) 
forgókapu (fn, forgó|kapu) 
forgókondenzátor (fn, forgó|kondenzátor) 
forgókorong (fn, forgó|korong) 
forgókotró (forgó|kotró) 
forgólant (fn, forgó|lant) 
forgolódik (ige) 
forgómozgás (fn, forgó|mozgás) 
forgópisztoly (fn, forgó|pisztoly) 
forgópont (forgó|pont) 
forgós (mn) 



forgós csákó 
forgószárny (fn, forgó|szárny) 
forgószárnyas 
forgószék (fn, forgó|szék) 
forgószél (fn, forgó|szél) 
forgószínpad (fn, forgó|színpad) 
forgótárcsa (fn, forgó|tárcsa) 
forgótengely (forgó|tengely) 
forgótőke (fn, forgó|tőke) 
forgótőke-gazdálkodás 
forgóvihar (fn, forgó|vihar) 
forint (fn) 
forintérték (fn, forint|érték) 
forint-fillér rendszer 
forinthitel 
forintkalkuláció (forint|kalkuláció) 
forintkiajánlás (forint|kiajánlás) 
forintleértékelés (fn) 
forintnyi (mn) 
forintos (fn) 
forintos (mn) 
forintszámla 
forma (fn) 
forma szerinti 
Forma-1 verseny 
Forma-1-es versenyző 
formába öntés 
formabontás (fn, forma|bontás) 
formabontó (fn, forma|bontó) 
formabontó (foly mn in, forma|bontó) 
formabontó külső 
formáció (fn) 
formádzik 
formaérzék (fn, forma|érzék) 
formagazdagság (fn, forma|gazdagság) 
formahanyatlás (fn, forma|hanyatlás) 
formahiba (fn, forma|hiba) 
formahomok (forma|homok) 
formai (mn) 
formai ok 
formailag (hsz) 
formájú (mn) 
formakészség (fn, forma|készség) 
formakincs (fn, forma|kincs) 
formakultusz (fn, forma|kultusz) 
formál (ige) 
formálás (fn) 
formaldehid (fn) 
formálhat (ige) 
formálható (foly mn in) 
formalin (fn) 
formális (mn) 
formális logika 
formálisan (hsz) 
formalista (fn) 
formalista (mn) 
formalitás (fn) 



formalizál (ige) 
formalizmus (fn) 
formálódás (fn) 
formálódik (ige) 
formaművész (fn, forma|művész) 
formaművészet (fn, forma|művészet) 
formán (mn) 
formáns (fn) 
formáns (mn) 
formansz 
formanyelv (fn, forma|nyelv) 
formanyomtatvány (fn, forma|nyomtatvány) 
formaöntő (forma|öntő) 
formaruha (fn, forma|ruha) 
formaruha-ellátás 
formás (mn) 
formaság (fn) 
formásság 
formaszekrény (forma|szekrény) 
formaszerű (mn) 
formaszó (fn, forma|szó) 
formatartó (fn, forma|tartó) 
formatartó (foly mn in, forma|tartó) 
formatervezés (fn, forma|tervezés) 
formatervezett (bef mn in) 
formatervezett (mn) 
formatervező (fn, forma|tervező) 
formatervező (foly mn in, forma|tervező) 
formátlan (mn) 
formátum (fn) 
formátumsor (formátum|sor) 
formátumú (mn) 
formavilág (fn, forma|világ) 
formáz (ige) 
formázás (fn) 
formázó (fn) 
formázó (foly mn in) 
formázódeszka (formázó|deszka) 
formázógép (fn, formázó|gép) 
formázóhomok (formázó|homok) 
formázóminta 
formázóműhely (formázó|műhely) 
formázószekrény (formázó|szekrény) 
formula (fn) 
formuláré (fn) 
formuláz (ige) 
forog (ige) 
forr (ige) 
forrad (ige) 
forradalmár (fn) 
forradalmasít (ige) 
forradalmasítás 
forradalmi (mn) 
forradalmi átalakulás 
forradalmi erők 
forradalmi eszme 
forradalmi kormány 



forradalmi megmozdulás 
forradalmi mozgalom 
forradalmi újítás 
forradalmian (hsz) 
forradalmiság (fn) 
forradalom (fn) 
forradalom alatti 
forradalomellenes (mn) 
forradalompárti 
forradás (fn) 
forradásos (mn) 
forradt (bef mn in) 
forral (ige) 
forralatlan (mn) 
forraló (fn) 
forraló (foly mn in) 
forralóedény (forraló|edény) 
forralt (bef mn in) 
forralt (mn) 
forralt bor 
forrás (fn) 
forrásadó (fn, forrás|adó) 
forrásadó (foly mn in, forrás|adó) 
forráság (fn, forrás|ág) 
forrásalkalmazás (forrás|alkalmazás) 
forrásanyag (fn, forrás|anyag) 
forrásdokumentum (fn, forrás|dokumentum) 
forrásértéke van 
forrásértékű (mn, forrás|értékű) 
forrásfelhasználás (fn, forrás|felhasználás) 
forrásfoglalás (fn, forrás|foglalás) 
forrásfok (forrás|fok) 
forráshiány (fn, forrás|hiány) 
forráshiányos (mn) 
forráshőmérséklet (forrás|hőmérséklet) 
forrási hőmérséklet 
forrásigény (fn, forrás|igény) 
forrásjegyzék (fn, forrás|jegyzék) 
forrásjegyzet 
forrásjelzés (fn, forrás|jelzés) 
forráskiadvány (fn, forrás|kiadvány) 
forráskivonás 
forráskód (fn, forrás|kód) 
forráskő (forrás|kő) 
forráskritika (fn, forrás|kritika) 
forráskutatás (fn, forrás|kutatás) 
forráskutató (fn, forrás|kutató) 
forráskutató (foly mn in, forrás|kutató) 
forráskutató expedíció 
forráslekötés aránya 
forrásmegosztás (fn, forrás|megosztás) 
forrásmegosztási (mn) 
forrásmészkő (forrás|mészkő) 
forrásmunka (fn, forrás|munka) 
forrásmű (fn, forrás|mű) 
forrásnyelv (fn, forrás|nyelv) 
forráspont (fn, forrás|pont) 



forráspontdiagram (forrás|pont|diagram) 
forráspontú (mn) 
forrástanulmány (fn, forrás|tanulmány) 
forrásterület (fn, forrás|terület) 
forrásvidék (fn, forrás|vidék) 
forrásvíz (fn, forrás|víz) 
forrasz (fn) 
forraszt (ige) 
forrasztár 
forrasztat (ige) 
forrasztó cin 
forrasztócső (fn) 
forrasztófű 
forrasztókészülék 
forrasztólámpa (fn, forrasztó|lámpa) 
forrasztóón 
forrasztópáka (fn, forrasztó|páka) 
forrasztóvas (forrasztó|vas) 
forrasztóvíz (fn) 
forráz (ige) 
forrázat (fn) 
forró (foly mn in) 
forró (mn) 
forró égövi 
forró jég 
forró nyom 
forró szél 
forró víz 
forró vizes csap 
forródrót (fn) 
forrófejű (mn, forró|fejű) 
forróhideg (mn, forró|hideg) 
forró-hideg 
forróláz (fn, forró|láz) 
forrón (hsz) 
forrón szeretett 
forrong (ige) 
forrongás (fn) 
forrónyomos (mn) 
forróság (fn) 
forrósít (ige) 
forrósodik (ige) 
forróvérű (mn, forró|vérű) 
forróvíz-fűtés (forró|víz|-fűtés) 
forróvíz-tároló 
forrpont (fn) 
forrtszirmú növények 
forspont 
forsrift 
forsriftos (mn) 
forsz (fn) 
forszíroz (ige) 
Fort-de-France 
forte (fn) 
fortély (fn) 
fortélyos (mn) 
fortélyoskodik (ige) 



fortepiano (fn) 
fortissimo (fn) 
Fortran nyelv 
Fortuleza Glasses 
fortyog (ige) 
fórum (fn) 
Forum Romanum 
fórumjelleg 
fórumos (mn) 
fórumos bejegyzés 
fórumozó 
fórumrendszer (fn, fórum|rendszer) 
fos (fn) 
fosik (ige) 
fosógém 
fosos (fn) 
fosos (mn) 
foszfát (fn) 
foszfatálás (fn) 
foszfátásvány (foszfát|ásvány) 
foszfatáz (fn) 
foszfátműtrágya (foszfát|műtrágya) 
foszfátozás (fn) 
foszfor (fn) 
foszforbronz (foszfor|bronz) 
foszforeszkál (ige) 
foszforeszkálás (fn) 
foszforit (fn) 
foszforműtrágya (foszfor|műtrágya) 
foszforos (mn) 
foszfor-pentaklorid 
foszforsav (fn, foszfor|sav) 
foszforvegyület (fn, foszfor|vegyület) 
foszgén (fn) 
foszladozik (ige) 
foszlány (fn) 
foszlányos (mn) 
foszlat (ige) 
foszlékony (mn) 
foszlik (ige) 
foszlós (mn) 
foszlós kalács 
foszni 
fosszília (fn) 
fosszilis (mn) 
fosszilis energiahordozó 
fosszilis faszén 
fosszilis üzemanyagkészlet 
foszt (ige) 
fosztogat (ige) 
fosztogatás (fn) 
fosztóképző (fn, fosztó|képző) 
fosztóképzős szó 
fotball 
fotel (fn) 
fotelágy (fn, fotel|ágy) 
fóti (mn) 



fóti gyermekváros 
fotó (fn) 
foto- 
fotó- 
fotóalbum (fn, fotó|album) 
fotóamatőr (fn, fotó|amatőr) 
fotóanyag (fn, fotó|anyag) 
fotobaktérium (fn) 
fotocella (fn, foto|cella) 
fotocikk (fn, fotó|cikk) 
fotócikk (fn, fotó|cikk) 
fotocikkszaküzlet (fn) 
fotoellenállás (fn) 
fotoemulzió (fn) 
fotogén (mn) 
fotografál (ige) 
fotográfia (fn) 
fotografika (fn) 
fotografikus (mn) 
fotográfus (fn) 
fotogrammetria (fn) 
fotójavító program 
fotokémia (fn) 
fotókiállítás (fn, fotó|kiállítás) 
fotókioszk 
fotokópia (fn) 
fotolízis (fn) 
fotomechanikai (mn) 
fotométer (fn) 
fotometrikus (mn) 
fotómodell (fn, fotó|modell) 
fotómontázs (fn, fotó|montázs) 
fotómozaik (fn, fotó|mozaik) 
fotóművész (fn, fotó|művész) 
fotóművészet (fn, fotó|művészet) 
foton (fn) 
fotonrakéta 
fotonszóródás 
fotónyomtató 
fotóoptimalizáló 
fotópályázat (fn, fotó|pályázat) 
fotópapír (fn, fotó|papír) 
fotórealisztikus 3D-modell 
fotórestaurátor (fn, fotó|restaurátor) 
fotóriport (fn, fotó|riport) 
fotóriporter (fn, fotó|riporter) 
fotós (fn) 
fotós (mn) 
fotósorozat 
fotoszaküzlet (fn, foto|szaküzlet) 
fotoszenzibilis (mn) 
fotoszenzibilitás (fn) 
fotoszféra (fn) 
fotoszintetikus baktérium 
fotoszintézis (fn) 
fototaxis (fn) 
fototechnika (fn) 



fotótéma (fn, fotó|téma) 
fototípia (fn) 
fotóz (ige) 
fotózás (fn) 
fotózik (ige) 
fotőj (fn) 
foxi (fn) 
foxterrier (fn) 
foxtrott (fn) 
fő (fn) 
fő (ige) 
fő (mn) 
fő- 
fő akadály 
fő baj (fn) 
fő bérlő 
fő bírák 
fő bűne valakinek 
fő cél (fn) 
fő elv (fn) 
fő erősség 
fő érv (fn) 
fő fegyvernem 
fő feladat 
fő feltétel 
fő fészke valaminek 
fő funkció 
fő gond 
fő hadianyag-szállító 
fő hiba (fn) 
fő ismertetőjel 
fő jellemvonás 
fő jövedelmi forrás 
fő kérdés 
fő kifogás 
fő kötelesség 
fő közlekedési út 
fő mozzanat 
fő mű (fn) 
fő nehézség 
fő probléma 
fő szempont 
Fő téri 
Fő utca 
Fő utcai 
főág (fn, fő|ág) 
főágazat (fn, fő|ágazat) 
főágazat-vezető 
főagronómus (fn, fő|agronómus) 
főalak (fn, fő|alak) 
főállamügyész (fn, fő|államügyész) 
főállás (fn, fő|állás) 
főállású (mn) 
főállású anya 
főállomás (fn, fő|állomás) 
főapát (fn, fő|apát) 
főápolónő (fn, fő|ápolónő) 



főáramkör (fő|áramkör) 
főárboc (fn, fő|árboc) 
főbástya (fn, fő|bástya) 
főbb állítások 
főbe lő 
főbejárat (fn, fő|bejárat) 
főbelövés (fn, főbe|lövés) 
főbelövetés (fn) 
főbenjáró (mn) 
főbenjáró bűn 
főbérlet (fn, fő|bérlet) 
főbérlő (fn, fő|bérlő) 
főbeszámoló (fn, fő|beszámoló) 
főbeszámoló (mn, fő|beszámoló) 
főbíró (fn, fő|bíró) 
főbíró (foly mn in, fő|bíró) 
főbizományos (fő|bizományos) 
főbizottság (fn, fő|bizottság) 
főbiztos (fn, fő|biztos) 
főbiztosíték (fn, fő|biztosíték) 
főbiztosság (fn, fő|biztosság) 
főbűn (fn, fő|bűn) 
főbűnös (fn) 
főbűnös (mn) 
főbüntetés (fn, fő|büntetés) 
főcím (fn, fő|cím) 
főcinkos 
főcsap (fn, fő|csap) 
főcsatorna (fn, fő|csatorna) 
föccsen 
főcsoport (fn, fő|csoport) 
főcsoportfőnök (fn, fő|csoport|főnök) 
főcsővezető (fn) 
föcstej (fecstej, fn) 
föd (fed, ige) 
fődarab (fn, fő|darab) 
födél (fedél, fn) 
födeles kosár 
födelű (fedelű, mn) 
födélzet (fedélzet, fn) 
födém (fn) 
födémcsere (fn, födém|csere) 
födémek hőszigetelése 
födémgerenda (fn, födém|gerenda) 
föderáció (fn) 
föderációs (mn) 
föderális (fn) 
föderális (mn) 
föderális állam 
föderalizmus (fn) 
föderatív (fn) 
föderatív (mn) 
födetlen (fedetlen, mn) 
fődíj (fn, fő|díj) 
fődolog (fn, fő|dolog) 
födő (fedő, fn) 
födött (fedett, bef mn in) 



födött (mn) 
födöz 
főegyházmegye (fn, fő|egyház|megye) 
főellenőr (fn, fő|ellenőr) 
főelőadó (fn, fő|előadó) 
főelőadó (foly mn in, fő|előadó) 
főember (fn, fő|ember) 
főemlős (fn, fő|emlős) 
főemlős (mn, fő|emlős) 
főemlősök (fn) 
főépítésvezető (fn, fő|építés|vezető) 
főépítész (fn, fő|építész) 
főépítészi (mn) 
főépület (fn, fő|épület) 
főér (fn, fő|ér) 
főerdész (fn, fő|erdész) 
főerő (fn, fő|erő) 
főétel (fn, fő|étel) 
főétkezés (fn, fő|étkezés) 
főfa (fő|fa) 
főfájás (fejfájás, fn, fő|fájás) 
főfájós (fejfájós) 
főfal (fn, fő|fal) 
főfékhenger (fn) 
főfelügyelő (fn, fő|felügyelő) 
főfelügyelő (foly mn in, fő|felügyelő) 
főfelügyelőség (fn, fő|felügyelőség) 
főfogalom (fő|fogalom) 
főfoglalkozás (fn, fő|foglalkozás) 
főfoglalkozású (mn, fő|foglalkozású) 
főfoglalkozású alkalmazott 
főfolyó (fn, fő|folyó) 
főfolyosó (fn, fő|folyosó) 
főforgalmi (mn) 
fő-fő 
fő-fő bizonyíték 
főgépész (fn, fő|gépész) 
főgimnázium (fn, fő|gimnázium) 
főgondnok (fn, fő|gondnok) 
főguru 
főgyógyszerész (fn, fő|gyógyszerész) 
főgyökér (fn, fő|gyökér) 
főgyűjtő (fn, fő|gyűjtő) 
főgyűjtőcsatorna (fn) 
főhadiszállás (fn, fő|hadi|szállás) 
főhadnagy (fn, fő|hadnagy) 
főhadvezér (fn, fő|hadvezér) 
főhajó (fn, fő|hajó) 
főhajtás (fn, fő|hajtás) 
főhangsúly (fn, fő|hangsúly) 
főhatalom (fn, fő|hatalom) 
főhatóság (fn, fő|hatóság) 
főhely (fn, fő|hely) 
főherceg (fn, fő|herceg) 
főhivatalnok (fn, fő|hivatalnok) 
főhivatású (mn) 
főhomlokzat (fn, fő|homlokzat) 



főhős (fn, fő|hős) 
főidény (fn, fő|idény) 
főigazgató (fn, fő|igazgató) 
főigazgató (foly mn in, fő|igazgató) 
főigazgató-helyettes 
főigazgatói (mn) 
főigazgatóság (fn, fő|igazgatóság) 
főintézet (fő|intézet) 
főintéző (fn, fő|intéző) 
főirány (fn, fő|irány) 
főiskola (fn, fő|iskola) 
főiskolai (mn) 
főiskolai hallgató 
főiskolai tanár 
főiskolás (fn) 
főiskolás (mn) 
főispán (fn, fő|ispán) 
főisten (fn, fő|isten) 
főjavítás (fn, fő|javítás) 
főjegyző (fn, fő|jegyző) 
főjegyzői (mn) 
főkábel (fő|kábel) 
főkalauz (fő|kalauz) 
főkapitány (fn, fő|kapitány) 
főkapitányi (mn) 
főkapitányság (fn, fő|kapitányság) 
főkapu (fn, fő|kapu) 
főként (hsz) 
főképernyő 
főképernyő-letiltás 
főképp (hsz) 
főképpen (hsz) 
főképviselő (fn, fő|képviselő) 
főkertész (fn, fő|kertész) 
főkolompos (fn, fő|kolompos) 
főkolompos (mn, fő|kolompos) 
főkonzul (fn, fő|konzul) 
főkonzulátus (fn, fő|konzulátus) 
főkormányzó (fn, fő|kormányzó) 
főkortes (fn) 
főkönyv (fn, fő|könyv) 
főkönyvelő (fn, fő|könyvelő) 
főkönyvelő (foly mn in, fő|könyvelő) 
főkönyvi kivonat 
főkötő (fejkötő, fn, fő|kötő) 
főkötő (foly mn in, fő|kötő) 
főközlekedési (mn) 
föl (fn) 
fől (ige) 
föl- (fel-, ik) 
föl s alá 
fölad (ige) 
föladat (fn) 
fölajánl (ige) 
fölakaszt (ige) 
föláll (ige) 
fölállít (ige) 



fölállítás (fn) 
főlap (fn, fő|lap) 
fölbukkan (ige) 
föld (fn) 
föld alatti börtön 
föld alatti üregek 
föld feletti 
föld feletti légrétegek 
föld körüli utazás 
föld színén 
földabrosz (fn, föld|abrosz) 
földadó (fn, föld|adó) 
földadó (foly mn in, föld|adó) 
földalap (fn, föld|alap) 
földalapú (mn) 
földalatti (fn, föld|alatti) 
földalatti (föld|alatti) 
földalatti mozgalom 
földalatti szervezet 
földalatti-hálózat 
földalattivonal (fn) 
földanya (fn, föld|anya) 
földár (fn, föld|ár) 
földáram (föld|áram) 
földárja 
földárverés (fn, föld|árverés) 
földátverés 
földbaba (föld|baba) 
földbe döngölt 
földbe gyökerezett 
földbér (fn, föld|bér) 
földbérlet (fn, föld|bérlet) 
földbérlő (fn, föld|bérlő) 
földbérlő csoport 
földbirtok (fn, föld|birtok) 
földbirtokmegoszlás (fn, föld|birtok|megoszlás) 
földbirtokos (fn) 
földbirtokos (mn) 
földbirtokos osztály 
földbirtokreform (fn, föld|birtok|reform) 
földbirtokrendező bíróság 
földbirtokviszonyok 
földbunker (fn, föld|bunker) 
földcsík (fn, föld|csík) 
földcsuszamlás (fn, föld|csuszamlás) 
földdarab (fn, föld|darab) 
földecske (fn) 
földéhes (mn) 
földéhség (fn, föld|éhség) 
földel (ige) 
földelés (fn) 
földelőszalag 
földelt (bef mn in) 
földelt antenna 
földelt konnektor 
földerít (felderít, ige) 
földerítés (fn) 



földes (mn) 
földes szoba 
földesúr (fn) 
földesúri (mn) 
földesúri klikk 
földet érés 
földfelszín (fn, föld|felszín) 
földfelszíni 
földfelszíni sugárzás 
földfém (fn, föld|fém) 
földfémek 
földfesték (fn, föld|festék) 
földfoglalás (fn, föld|foglalás) 
földfoglaló parasztok 
föld-föld rakéta 
földfúró (föld|fúró) 
földgát (fn, föld|gát) 
földgáz (fn, föld|gáz) 
földgázbázis (föld|gáz|bázis) 
földgázellátás (fn, föld|gáz|ellátás) 
földgázforrás (fn, föld|gáz|forrás) 
földgázlelőhely (fn, föld|gáz|lelőhely) 
földgázpiac 
földgáztüzelés (fn, föld|gáz|tüzelés) 
földgázüzemű autó 
földgázüzemű kivitel 
földgázvezeték (fn, föld|gáz|vezeték) 
földgázszállítás (fn, föld|gáz|szállítás) 
földgép (fn, föld|gép) 
földgolyó (fn, föld|golyó) 
földgömb (fn, föld|gömb) 
földgömbkészítés 
földgyalu (fn, föld|gyalu) 
földhányás (fn, föld|hányás) 
földharc (fn, föld|harc) 
földhasználat (fn, föld|használat) 
földhasználati (mn) 
földhasznosítás (fn) 
földhaszonbérlet (fn, föld|haszonbérlet) 
földhaszonélvezet (föld|haszonélvezet) 
földhát (fn, föld|hát) 
földhitel (fn, föld|hitel) 
földhivatal (fn, föld|hivatal) 
földhivatali (mn) 
földhöz 
földhöz csap 
földhöz csapás 
földhöz juttat 
földhöz juttatás 
földhöz vág 
földhözjuttatott (fn) 
földhözragadt (mn) 
földhözragadt szegény 
földi (fn) 
földi (mn) 
földi bodza 
földi boldogság 



földi élet 
földi jó 
földi lét 
földi szeder 
földi terjesztésű műsorelosztó 
földibolha (fn) 
földiborostyán 
földicsiga (földi|csiga) 
földidió (fn, földi|dió) 
földigénylő (fn, föld|igénylő) 
földigiliszta (fn, földi|giliszta) 
földikutya (fn) 
földimogyoró (fn, földi|mogyoró) 
földindulás (fn, föld|indulás) 
földjáradék (fn, föld|járadék) 
földjáradék-elmélet 
földjog (fn, föld|jog) 
földkábel (fn, föld|kábel) 
földkérdés (fn, föld|kérdés) 
földkéreg (fn, föld|kéreg) 
földkerekség (fn, föld|kerekség) 
földkiadás (fn, föld|kiadás) 
földkisajátítás (fn, föld|kisajátítás) 
földkóstoló (föld|kóstoló) 
földkotró gép 
földköpeny (fn, föld|köpeny) 
földközel (fn) 
földközelben 
Földközi-tenger 
Földközi-tenger keleti térsége 
földközösség (fn, föld|közösség) 
földkupac (fn, föld|kupac) 
földlabda (fn, föld|labda) 
földlakó (fn, föld|lakó) 
földlakó (foly mn in, föld|lakó) 
földleírás (fn, föld|leírás) 
föld-levegő rakéta 
földlökés (fn, föld|lökés) 
földmagántulajdon (fn, föld|magán|tulajdon) 
földmágnesesség (fn) 
földmágnesség (fn, föld|mágnesség) 
földmarkoló 
földmélysötét 
földmérés (fn, föld|mérés) 
földmérési (mn) 
földmérési alaptérkép 
földméréstan (fn, föld|mérés|tan) 
földmérő (fn, föld|mérő) 
földmérő (foly mn in, föld|mérő) 
földminőség (fn, föld|minőség) 
földmozgás (fn, föld|mozgás) 
földmunka (fn, föld|munka) 
földmunkagép (fn, föld|munka|gép) 
földmunkás (fn) 
földmunkás (mn) 
földmunkásmozgalom (föld|munkás|mozgalom) 
földmunkássztrájk (föld|munkás|sztrájk) 



földmű (fn, föld|mű) 
földművelés (fn, föld|művelés) 
földművelési (mn) 
földművelésügyi (mn) 
földművelésügyi miniszter 
földművelő (fn) 
földművelő (foly mn in) 
földművelő (mn) 
földműves (mn) 
földműves-szövetkezet (fn) 
földnélküli (fn) 
Földnélküli János 
földnépe 
földnyelv (fn, föld|nyelv) 
földnyeső (föld|nyeső) 
földnyilvántartás (fn, föld|nyilvántartás) 
földodú (föld|odú) 
földomlás (fn, föld|omlás) 
földosztás (fn, föld|osztás) 
földosztó (fn, föld|osztó) 
földosztó (foly mn in, föld|osztó) 
földosztó bizottság 
földön járó 
földön kívüli 
földönfutó (fn, földön|futó) 
földönkívüli (fn) 
földöntúli (mn) 
földöntúli boldogság 
földpálya (fn, föld|pálya) 
földpát (fn, föld|pát) 
földpiac (fn, föld|piac) 
földrajz (fn, föld|rajz) 
földrajz szakos tanár 
földrajzi (mn) 
földrajzi atlasz 
földrajzi észak 
földrajzi hosszúság 
földrajzi koordináták 
földrajzi név 
földrajzi szélesség 
földrajzilag (hsz) 
földrajzinév-kutatás (földrajzi|név|-kutatás) 
földrajzkönyv (fn, földrajz|könyv) 
földrajzóra (fn, földrajz|óra) 
földrajztanár (fn, föld|rajz|tanár) 
földrajztanítás (fn, földrajz|tanítás) 
földrajztudós (fn, földrajz|tudós) 
földrajztudós (mn, földrajz|tudós) 
földre 
földre borul 
földre szállt angyal 
földre terítés 
földreform (fn, föld|reform) 
földreformtervezet (föld|reform|tervezet) 
földrengés (fn, föld|rengés) 
földrengésfészek (fn, föld|rengés|fészek) 
földrengésjelző (fn, föld|rengés|jelző) 



földrengésjelző állomás 
földrengésjelző készülék 
földrengéskutató 
földrengéstan (fn, föld|rengés|tan) 
földrengető (foly mn in) 
földrengető (mn) 
földreprivatizáció (fn, föld|reprivatizáció) 
földrész (fn, föld|rész) 
földrészlet (fn, föld|részlet) 
földrésztérkép (föld|rész|térkép) 
földréteg (fn, föld|réteg) 
földsánc (fn, föld|sánc) 
földsáv (fn, föld|sáv) 
földség (fn) 
földszagú (mn) 
földszint (fn, föld|szint) 
földszintes (mn) 
földszintes ház 
földszinti (mn) 
földszinti lakás 
földszínű (mn) 
földszoros (fn, föld|szoros) 
földtakaró (fn, föld|takaró) 
földtámogatás 
földtan (fn, föld|tan) 
földtani (mn) 
földtávol (fn) 
földtávolban (föld|távolban) 
föld-tehermentesítés 
földteke (fn, föld|teke) 
földtelen (mn) 
földtengely (fn, föld|tengely) 
földterület (fn, föld|terület) 
földtoló 
földtömegű 
földtörténet (fn, föld|történet) 
földtörténeti (mn) 
földtörvény (fn, föld|törvény) 
földtulajdon (fn, föld|tulajdon) 
földtulajdonlás (fn) 
földtulajdonos (fn, föld|tulajdonos) 
földtulajdonrendszer (föld|tulajdon|rendszer) 
földtulajdonszerzés (fn, föld|tulajdon|szerzés) 
földtúrás (fn, föld|túrás) 
földtúró (fn, föld|túró) 
földtúró (foly mn in, föld|túró) 
földút (fn, föld|út) 
földügy (fn, föld|ügy) 
földügyi szakigazgatás 
földvár (fn, föld|vár) 
földvásárlás (fn, föld|vásárlás) 
földvásárlási moratórium 
földvédelem (fn, föld|védelem) 
földvezeték (fn, föld|vezeték) 
földvonzás (fn, föld|vonzás) 
földzárlat (fn, föld|zárlat) 
fölé (nu) 



fölébe 
fölébe helyez 
fölébe helyezés 
fölébred (ige) 
főleg (hsz) 
föléje 
föléje kerekedik 
fölemel (ige) 
fölemelkedés (fn) 
fölemelkedik (ige) 
fölemelő (felemelő, fn) 
fölemelő (foly mn in) 
fölény (fn) 
fölényes (mn) 
fölényesen (hsz) 
fölényeskedik (ige) 
főlépcső (fn, fő|lépcső) 
fölépít (ige) 
fölépítés (fn) 
fölépül (ige) 
fölérendelt útvonal 
fölérúgja a labdát 
föles 
fölfal (ige) 
fölfedez (ige) 
fölfedezés (fn) 
fölfele (hsz) 
fölfelé (felfelé, hsz) 
fölfelé megy 
fölfigyel (ige) 
fölfog (ige) 
fölfogás (fn) 
fölfújódik (felfújódik, ige) 
fölfutó (fn) 
fölfutó (felfutó, foly mn in) 
fölfuvalkodott (felfuvalkodott, mn) 
fölfúvódik (felfúvódik, ige) 
fölgyújt (ige) 
fölháborodás (fn) 
fölháborodik (felháborodik, ige) 
fölhasznál (ige) 
fölhasználás (fn) 
fölhatalmaz (felhatalmaz, ige) 
fölhív (ige) 
fölhoz (ige) 
fölhúz (ige) 
fölibe 
fölidéz (ige) 
fölidéző 
fölír (ige) 
fölismer (ige) 
fölismerés (fn) 
följebb (feljebb, hsz) 
följebbvaló (feljebbvaló, fn) 
följegyez (ige) 
följegyzés (fn) 
följelentés (fn) 



fölkap (ige) 
fölkapott (felkapott, bef mn in) 
fölkel (ige) 
fölkelő (felkelő, foly mn in) 
fölkér (ige) 
fölkeres (ige) 
fölkészül (ige) 
fölkoncol (felkoncol) 
fölkopik (felkopik, ige) 
föllábad (fellábad) 
föl-le (fel-le) 
föl-le járkál 
föllebbez (fellebbez, ige) 
föllel vagy föl nélkül 
föllép (ige) 
föllépés (fn) 
fölmászik (ige) 
fölmegy (ige) 
fölmentő (fn) 
fölmentő (felmentő, foly mn in) 
fölmér (ige) 
fölmérés (fn) 
fölmerül (ige) 
fölmutat (ige) 
fölnevel (ige) 
fölnevet (ige) 
fölnéz (ige) 
fölnyársal (felnyársal, ige) 
fölold (ige) 
fölolvas (ige) 
főlovászmester (fn) 
fölös (mn) 
fölösleg (felesleg, fn) 
fölösleges (felesleges, mn) 
fölösleges buzgalom 
fölösleges halmozás 
fölöslegesen (hsz) 
fölöstököm 
fölött (felett, nu) 
fölötte (felette) 
fölöttébb (felettébb, hsz) 
fölöttes (felettes, fn) 
fölötti (feletti, mn) 
fölöz (ige) 
fölöző 
fölözőgép (fölöző|gép) 
fölözött (bef mn in) 
fölözött (mn) 
fölség (fn) 
fölséges (felséges, mn) 
fölsorol (ige) 
fölső (felső, mn) 
fölsőbb (felsőbb) 
fölszáll (ige) 
fölszámol (ige) 
fölszámolás (fn) 
fölszarvaz (felszarvaz, ige) 



fölszerel (ige) 
fölszívódás (felszívódás, fn) 
fölszólal (ige) 
fölszólalás (felszólalás, fn) 
fölszólamlás (felszólamlás, fn) 
fölszólít (ige) 
fölszólítás (felszólítás, fn) 
föltámad (ige) 
föltámadás (fn) 
föltár (ige) 
föltárás (fn) 
föltehetően (hsz) 
föltérképezés 
föltesz (ige) 
föltétel (feltétel, fn) 
föltételes (feltételes, mn) 
föltételez (feltételez, ige) 
föltételezés (fn) 
föltétlen (hsz) 
föltétlen (feltétlen, mn) 
föltétlenül (hsz) 
föltett (feltett, bef mn in) 
föltevés (fn) 
föltűnés (feltűnés, fn) 
föltűnést (feltűnést) 
föltűnik (ige) 
föltűnni (feltűnni) 
föltűnő (foly mn in) 
föltűnő (feltűnő, mn) 
fölugrik (ige) 
fölügyelő (felügyelő, foly mn in) 
fölül (hsz) 
fölül (ige) 
fölül (felül, ik) 
fölül (nu) 
fölül- (felül-, ik) 
fölül levő 
fölüle 
fölületes (felületes, mn) 
fölvágott (felvágott, bef mn in) 
fölvállal (ige) 
fölvált (ige) 
fölvásárol (ige) 
fölver (ige) 
fölvértez (felvértez, ige) 
fölvesz (ige) 
fölveszik (ige) 
fölvet (ige) 
fölvétel (felvétel, fn) 
fölvételi (felvételi, mn) 
fölvetés (fn) 
fölvetődik (ige) 
fölvilágosult (bef mn in) 
fölvilágosult (felvilágosult, mn) 
fölvillant (bef mn in) 
fölvillant (felvillant, ige) 
fölvillanyoz (felvillanyoz, ige) 



főmadám (fő|madám) 
főmeder (fn, fő|meder) 
főmegbízott (bef mn in, fő|megbízott) 
főmegbízott (fn, fő|megbízott) 
főmegbízott (mn, fő|megbízott) 
főméltóság (fn, fő|méltóság) 
főméltóságú (mn) 
főmenü (fn, fő|menü) 
főmérnök (fn, fő|mérnök) 
főmondat (fn, fő|mondat) 
főmufti (fn) 
főmunkaidő (fn, fő|munka|idő) 
főmunkatárs (fn, fő|munka|társ) 
főmű (fn, fő|mű) 
főműhely (fn, fő|műhely) 
főműsoridő (fn) 
főn (fn) 
főnemes (fn, fő|nemes) 
főnemesség (fn, fő|nemesség) 
főnév (fn, fő|név) 
főnevesül (ige) 
főnévi (mn) 
főnévi igenév 
főnévképző (fn, fő|név|képző) 
főnévragozás (fn, fő|név|ragozás) 
főnézet (fő|nézet) 
Fönícia (tnév) 
főnix (fn) 
főnixpálma (főnix|pálma) 
fönn (fenn, hsz) 
fönn- (fenn-, ik) 
fönn van 
fönnakad (ige) 
fönnáll (ige) 
fönnmarad (ige) 
fönnmaradó (fennmaradó, foly mn in) 
fönntart (ige) 
fönntartás (fenntartás, fn) 
főnök (fn) 
főnöki (mn) 
főnöknő (fn, főnök|nő) 
főnökség (fn) 
főnővér (fn, fő|nővér) 
fönség (fn) 
fönséges (fenséges, mn) 
fönt (fent, hsz) 
föntebb (fentebb, fn) 
fönti (mn) 
föntről (hsz) 
főnyeremény (fn, fő|nyeremény) 
főnyi (mn) 
főnyomócső (fn, fő|nyomó|cső) 
főnyomozó (fn, fő|nyomozó) 
főoltár (fn, fő|oltár) 
főorvos (fn) 
főorvos (mn) 
főosztály (fn, fő|osztály) 



főosztályvezető (fn, fő|osztály|vezető) 
főosztályvezető (foly mn in, fő|osztály|vezető) 
főosztályvezető-helyettes 
főösszeg (fn, fő|összeg) 
főpályaudvar (fn, fő|pálya|udvar) 
főpap (fn, fő|pap) 
főpapi (mn) 
főpapság (fn, fő|papság) 
főparancsnok (fn, fő|parancsnok) 
főparancsnok-helyettes (fő|parancsnok|-helyettes) 
főparancsnokság (fn, fő|parancsnokság) 
főpásztor (fn, fő|pásztor) 
főpecsétőr (fő|pecsét|őr) 
főpénztár (fn, fő|pénztár) 
főpincér (fn, fő|pincér) 
főpolgármester (fn, fő|polgár|mester) 
főpolgármesteri (mn) 
főposta (fn, fő|posta) 
főpróba (fn, fő|próba) 
főrabbi (fn) 
főrangú (mn) 
főrend (fn, fő|rend) 
főrendező (fn, fő|rendező) 
főrendező (foly mn in, fő|rendező) 
főrendiház (fn) 
főrendőr (fn, fő|rendőr) 
főrendű (mn) 
főrészvényes (fn) 
főrészvényes (mn) 
förgeteg (fergeteg, fn) 
förgeteges (mn) 
förmed (ige) 
förmedvény (fn) 
förmedvénye 
förmedvénnyel 
förmeteg 
förtelem (fertelem, fn) 
förtelmes (fertelmes, mn) 
förtelmes bűz 
fős (mn) 
fősík (fn, fő|sík) 
fősodor 
föst 
fösvény (mn) 
fösvénység (fn) 
főszabály (fn, fő|szabály) 
főszak (fn, fő|szak) 
főszakács (fn, fő|szakács) 
főszámla (fn, fő|számla) 
főszékesegyház (fn, fő|székesegyház) 
főszerep (fn, fő|szerep) 
főszereplés (fn, fő|szereplés) 
főszereplő (fn, fő|szereplő) 
főszereplői (mn) 
főszerkesztő (fn, fő|szerkesztő) 
főszerkesztő (foly mn in, fő|szerkesztő) 
főszerkesztő-helyettes 



főszerkesztői (mn) 
főszerkesztőség 
főszervező (fn, fő|szervező) 
főszezon (fn, fő|szezon) 
főszolgabíró (fn, fő|szolgabíró) 
főszolgálati utazó nagykövet 
főszponzor (fn, fő|szponzor) 
főszülésznő (fő|szülésznő) 
főtábla (fn, fő|tábla) 
főtanács (fn, fő|tanács) 
főtanácsadó (fn, fő|tanácsadó) 
főtanácsos (fn, fő|tanácsos) 
főtanácsos (mn, fő|tanácsos) 
főtanfelügyelő (fn, fő|tanfelügyelő) 
főtantárgy (fn, fő|tantárgy) 
főtárgyalás (fn, fő|tárgyalás) 
főtárgyaló (fn, fő|tárgyaló) 
főtárna (fn, fő|tárna) 
főte (fn) 
főtefa (fn, főte|fa) 
főtelen 
főtemplom (fn, fő|templom) 
főtengely (fn, fő|tengely) 
főtér (fn, fő|tér) 
főtéri (mn) 
főtermény (fő|termény) 
főtétel (fn, fő|tétel) 
főtiszt (fn, fő|tiszt) 
főtisztelendő (fn, fő|tisztelendő) 
főtiszteletű (mn) 
főtisztviselő (fn, fő|tisztviselő) 
főtisztviselő (foly mn in, fő|tisztviselő) 
főtitkár (fn, fő|titkár) 
főtitkárhelyettes (fn, fő|titkár|helyettes) 
főtitkári (mn) 
főtitkári tisztség 
főtitok (fn, fő|titok) 
főtlen (fövetlen, mn) 
főtörzsőrmester (fn, fő|törzs|őr|mester) 
főtörzszászlós 
főtt (bef mn in) 
főtt (mn) 
főtt burgonya 
főtt csülök 
főtt étel 
főtt hús 
főtt kukorica 
főtt tarja 
főtt tészta 
főtt tojás 
főtulajdonos (fn, fő|tulajdonos) 
főudvarmester (fn, fő|udvar|mester) 
főúr (fn, fő|úr) 
főúri (mn) 
főúri etikett 
főút (fn, fő|út) 
főutca (fn, fő|utca) 



főutcai (mn, fő|utcai) 
főútvonal (fn, fő|út|vonal) 
főügyész (fn, fő|ügyész) 
főügyészség (fn, fő|ügyészség) 
főütőér (fn, fő|ütő|ér) 
főüzlet (fő|üzlet) 
fővadász (fn, fő|vadász) 
fővádlott (fn) 
fővállalkozás (fn, fő|vállalkozás) 
fővállalkozó (fn, fő|vállalkozó) 
fővállalkozó (foly mn in, fő|vállalkozó) 
főváros (fn, fő|város) 
fővárosi (fn) 
fővárosi (mn) 
Fővárosi Beszédjavító Intézet 
fővárosi beszédjavító intézeti 
fővasútvonal (fn, fő|vasút|vonal) 
fővédnök (fn, fő|védnök) 
föveg (fn) 
föveny (fövény, fn) 
fövenyes (mn) 
fövenyfürdő (föveny|fürdő) 
fövenypart (fn, föveny|part) 
fövés 
fővesztés (fn, fő|vesztés) 
fővesztés (mn, fő|vesztés) 
fővétel (fn, fő|vétel) 
fővetés (fn, fő|vetés) 
fövetlen (főtlen, mn) 
fővezér (fn, fő|vezér) 
fővezeték (fn, fő|vezeték) 
fővonal (fn, fő|vonal) 
fövő étel 
fővölgy (fn, fő|völgy) 
főz (ige) 
főzelék (fn) 
főzelékféle (fn, főzelék|féle) 
főzeneigazgató (fn) 
főzés (fn) 
főzési (mn) 
főzet (fn) 
főzet (ige) 
főznivaló (fn) 
főző (fn) 
főző (foly mn in) 
főzőbögre (főző|bögre) 
főzőcske (fn) 
főzőcskézik (ige) 
főzőcsokoládé (fn, főző|csokoládé) 
főzőedény (fn, főző|edény) 
főzőfazék (fn, főző|fazék) 
főzőfülke (fn, főző|fülke) 
főzőiskola 
főzőkanál (fn, főző|kanál) 
főzőkolbász (fn, főző|kolbász) 
főzőkukta (főző|kukta) 
főzőlap (fn, főző|lap) 



főzőliszt (főző|liszt) 
főzőmargarin (fn, főző|margarin) 
főzőmindenes 
főzőpohár (főző|pohár) 
főzőtanfolyam (fn, főző|tanfolyam) 
főzőtasakos rizs 
főzőtojás (főző|tojás) 
főzőtök (fn, főző|tök) 
főzőüst (fn, főző|üst) 
főzővaj (fn, főző|vaj) 
főzővíz (fn, főző|víz) 
főzte 
főztje (fn) 
Fra Angelico 
Fra Angelicó-i 
Fradi-drukker (Fradi|-drukker) 
Fradi-meccs (Fradi|-meccs) 
fragmentum (fn) 
frajer 
frajerkodik 
frajla (fn) 
frakció (fn) 
frakcióalakítás (fn, frakció|alakítás) 
frakcióharc (fn, frakció|harc) 
frakcióigazgató (fn, frakció|igazgató) 
frakcionál (ige) 
frakcionálás (fn) 
frakcionálótorony (fn) 
frakcionált próbareggeli 
frakciós (mn) 
frakciószünet (fn, frakció|szünet) 
frakciótag (fn, frakció|tag) 
frakciótárs (fn, frakció|társ) 
frakcióülés (fn, frakció|ülés) 
frakcióvezetés (fn, frakció|vezetés) 
frakcióvezető (fn, frakció|vezető) 
frakcióvezető (foly mn in, frakció|vezető) 
frakcióvezető-helyettes 
frakcióvezetői (mn) 
frakciózás (fn) 
frakciózik (ige) 
frakk (fn) 
frakking (frakk|ing) 
frakk-kölcsönzés (frakk|-kölcsönzés) 
frakkos (mn) 
fraktúra (fn) 
franc (fn) 
France (fn) 
france-i 
franchise (fn) 
franchise-cég 
francia (fn) 
francia (mn) 
francia barát 
francia bor 
francia forradalom 
Francia Guyana 



francia kártya 
francia konyha 
Francia Köztársaság 
francia négyes 
francia nyelvű 
Francia Polinézia 
francia tanár 
franciaablak (fn) 
franciaágy (fn) 
francia-angol szótár 
franciabarát (fn, francia|barát) 
franciabarát (mn, francia|barát) 
franciabarátság (francia|barátság) 
franciadrazsé 
franciaerkély (fn) 
franciakert (fn) 
franciakönyv (fn, francia|könyv) 
franciakrémes (fn) 
franciakrémes (mn) 
franciakulcs (fn, francia|kulcs) 
francia-magyar mérkőzés 
franciaóra (fn, francia|óra) 
Franciaország (tnév) 
franciaországi (mn) 
franciaperje (fn, francia|perje) 
franciás (mn) 
franciás műveltségű 
franciasaláta (fn, francia|saláta) 
franciatanár (fn, francia|tanár) 
franciatanári állás 
franciaudvar 
franciául (hsz) 
franciskánus (fn) 
franciskánus (mn) 
francium (fn) 
Franco (tnév) 
francos (mn) 
frank (fn) 
Frankel (tnév) 
Frankfurt am Main 
Frankfurt an der Oder 
frankfurti (mn) 
frankfurti könyvvásár 
Franklin (tnév) 
franko (hsz) 
frankó (mn) 
frankománia (fn) 
frankón (hsz) 
frankos (mn) 
fránya (mn) 
frappáns (mn) 
frappíroz (ige) 
frász (fn) 
frászkarika (fn, frász|karika) 
fráter (fn) 
fraternizál (ige) 
frazeál (ige) 



frazeálás (fn) 
frazeológia (fn) 
frazeologikus (mn) 
frazeologizmus (fn) 
frázis (fn) 
fráziskészlet (fn, frázis|készlet) 
frázispufogtatás (fn) 
frázisszerű (mn) 
frech (mn) 
freccsen (fröccsen, ige) 
Freetown 
fregatt (fn) 
fregatt madár 
fregatthadnagy 
fregattkapitány (fn, fregatt|kapitány) 
fregoli (fn) 
frekvencia (fn) 
frekvenciaciklus (frekvencia|ciklus) 
frekvenciaeltolódás (frekvencia|eltolódás) 
frekvenciájú (mn) 
frekvenciamérő (frekvencia|mérő) 
frekvenciamoratórium (fn, frekvencia|moratórium) 
frekvencia-munka diagram 
frekvenciasáv (fn, frekvencia|sáv) 
frekvenciatartomány (fn, frekvencia|tartomány) 
frekvenciaváltás (frekvencia|váltás) 
frekventál (ige) 
frekventált (bef mn in) 
frekventált hely 
f-rel 
frenetikus (mn) 
frenológia (fn) 
freongáz (fn) 
freonok 
freskó (fn) 
freskófestő (fn, freskó|festő) 
freskótöredék (fn, freskó|töredék) 
Freud (tnév) 
freudi (mn) 
freudista (mn) 
freudizmus (fn) 
fréz 
frézia (fn) 
fricska (fn) 
fricskáz (ige) 
fríg (fn) 
Frígia 
frigid (mn) 
frigiditás (fn) 
frigy (fn) 
Frigyes (tnév) 
frigyesül 
frigyláda (fn, frigy|láda) 
frigyre lépés 
frigyszekrény (fn, frigy|szekrény) 
frikandó 
fringia (fn) 



friss (mn) 
friss csapolás 
friss fejős 
friss hús 
friss levegő 
friss perec 
friss tojás 
friss víz 
frissebb verzió 
frissen (hsz) 
frissen csapolt sör 
frissensült (fn) 
frissesség (fn) 
frisshús-export 
frissiben (hsz) 
frissít (ige) 
frissítés (fn) 
frissített biztonsági szoftver 
frissítő (fn) 
frissítő (foly mn in) 
frissítő (mn) 
frissülő menü 
fritőz (fn) 
frittporcelán (fn) 
fritz (fn) 
frivol (fn) 
frivol (mn) 
frivolitás (fn) 
frivolság (fn) 
fríz (fn) 
frizíroz (ige) 
frizőr (fn) 
Fríz-szigetek 
frizura (fn) 
frizuraköltemény (frizura|költemény) 
frizsider (fn) 
frocliz (ige) 
froncsi (fn) 
Fronde-mozgalom 
front (fn) 
front mögötti 
front mögötti szolgálat 
frontális (mn) 
frontálisan (hsz) 
frontáttörés (fn, front|áttörés) 
frontátvonulás (fn) 
frontbetörés (front|betörés) 
frontember (fn, front|ember) 
frontérzékeny (mn) 
frontfejtés (fn, front|fejtés) 
fronthajtás (fn, front|hajtás) 
frontharcos (fn) 
frontharcos (mn) 
fronthatás (fn, front|hatás) 
frontkatona (fn, front|katona) 
frontkórház (fn, front|kórház) 
frontmester (front|mester) 



frontországok 
frontparancsnok (fn, front|parancsnok) 
frontrepülő (front|repülő) 
frontszakasz (fn, front|szakasz) 
frontszolgálat (fn, front|szolgálat) 
frontszolgálatos 
frontvonal (fn, front|vonal) 
frontzóna (fn, front|zóna) 
frottír (fn) 
frottír (mn) 
frottírköntös (frottír|köntös) 
frottírköpeny (fn) 
frottírtörülköző (fn) 
frottírzokni 
fröccs (fn) 
fröccsen (freccsen, ige) 
fröccsenésgátolt 
fröccsent (bef mn in) 
fröccsent (ige) 
fröccsöntés (fn) 
fröccsöntő üzem 
fröccsöntvény 
fröccsözik (ige) 
fröcsköl (ige) 
fröcsög (ige) 
frufru (fn) 
fruktóz (fn) 
fruska (fn) 
frusztráció (fn) 
frusztrációs helyzet 
frusztrál (ige) 
frusztrált (bef mn in) 
frusztrált (mn) 
früstök (fn) 
ftálsav (fn) 
FTC-jelvény Kazinczy-jelvény 
FTC-meccs (FTC|-meccs) 
Ft-ot 
Ft-tal 
fú (fn) 
fú (ige) 
fuccs (fn) 
fuccsba megy 
Fudzsi (tnév) 
fuga (fn) 
fúga (fn) 
fugacitás (fn) 
fugák színének javítása 
fugázás 
Fugger (tnév) 
fuj (isz) 
fúj (ige) 
fújás (fúvás, fn) 
fújat (fúvat, ige) 
fújdogál (ige) 
Fuji 
Fujitsu 



fújó (fúvó, foly mn in) 
fujt (ige) 
fújtat (ige) 
fújtató (fn) 
fújtató (foly mn in) 
fújtatóégő (fújtató|égő) 
fukar (mn) 
fukar szavú 
fukarkodik (ige) 
fukszia (fn) 
fukszin (fn) 
fúl (ige) 
fúlás (fn) 
fuldoklik (ige) 
fuldokol (fuldoklik, ige) 
fuldokolik (ige) 
full HD 
full HD-felbontás 
full HD-felbontású 
full HD-kijelző 
full HD-s kijelző 
fullad (ige) 
fulladás (fn) 
fulladási roham 
fulladásos roham 
fulladozik (ige) 
fullajtár (fn) 
fullánk (fn) 
fullánkos (mn) 
fullaszt (ige) 
fullasztó (foly mn in) 
fullasztó (mn) 
fullasztó hőség 
fullerföld (fn) 
fulmináns (mn) 
fulminsav (fn) 
fúló (foly mn in) 
fumaróla (fn) 
fumigál (ige) 
fundáció (fn) 
fundál (ige) 
fundamentális (mn) 
fundamentalista (fn) 
fundamentalista (mn) 
fundamentalista támadás 
fundamentalizmus (fn) 
fundamentum (fn) 
fundus (fn) 
funerátor 
fungál (ige) 
fungicidek 
funkci 
funkció (fn) 
funkciójú (mn) 
funkcionál (ige) 
funkcionálanalízis (fn, funkcionál|analízis) 
funkcionális (mn) 



funkcionális mágnesesrezonancia-képalkotó berendezés 
funkcionalitás 
funkcionalizmus (fn) 
funkcionáló 
funkcionárius (fn) 
funkcióveszteség 
funkciózavar (fn, funkció|zavar) 
fúr (ige) 
fura (mn) 
furakodik (ige) 
fúrás (fn) 
fúrás-faragás (fúrás|-faragás) 
furat (fn) 
fúrat (ige) 
fúratlan (mn) 
furatmérő (furat|mérő) 
furcsa (mn) 
furcsa eset 
furcsa szerzet 
furcsa színű 
furcsáll (ige) 
furcsaság (fn) 
furdal (ige) 
furdancs (fn) 
furfang (fn) 
furfangos (mn) 
fúr-farag 
furgon (fn) 
fúria (fn) 
furik 
furikázik (ige) 
furikol 
furkál (ige) 
furkó (fn) 
furkósbot (fn, furkós|bot) 
furmányos (fn) 
furmányos (mn) 
furmint (fn) 
furnér (fn) 
furnérkés (furnér|kés) 
furnérlemez (fn, furnér|lemez) 
furnéroz (ige) 
furnír (fn) 
fúró (fn) 
fúró (foly mn in) 
fúróakna (fúró|akna) 
fúróblokk (fúró|blokk) 
fúrócső (fn, fúró|cső) 
fúródik (ige) 
fúróeszköz (fúró|eszköz) 
fúró-faragó ember 
fúrófej (fn, fúró|fej) 
fúróforgács (fúró|forgács) 
fúrógép (fn, fúró|gép) 
fúróiszap (fúró|iszap) 
fúrókagyló (fn, fúró|kagyló) 
fúrókalapács (fn, fúró|kalapács) 



fúrókapacitás 
fúrólyuk (fúróluk, fn, fúró|lyuk) 
fúrómester (fn, fúró|mester) 
fúrópajzs (fn, fúró|pajzs) 
fúrórudazat (fúró|rudazat) 
fúrós (fn) 
fúrós (mn) 
fúrószárkészlet 
fúrószerszám (fúró|szerszám) 
fúrótorony (fn, fúró|torony) 
fúrt (bef mn in) 
fúrt (mn) 
furtonfurt (hsz) 
furulya (fn) 
furulyál (ige) 
furulyaszó (fn, furulya|szó) 
furulyáz (furulyázik, ige) 
furulyázik (ige) 
furunkulus (fn) 
furvézer 
fuser (fn) 
fuser (mn) 
fuserál (ige) 
fusi (mn) 
fusiban dolgozik 
fusizik (ige) 
fustély (fn) 
fustély fustélya 
fuszekli (fn) 
fuszulyka (fn) 
fut (ige) 
futam (fn) 
futamgyőzelem (fn, futam|győzelem) 
futamgyőztes (mn) 
futamidejű (mn) 
futamidő (fn, futam|idő) 
futamít (ige) 
futár (fn) 
futárposta (fn, futár|posta) 
futárrepülőgép (fn, futár|repülőgép) 
futárszolgálat (fn, futár|szolgálat) 
futárzsák 
futás (fn) 
futási idő 
futball (fn) 
futball világbajnokság 
futballbajnokság (fn, futball|bajnokság) 
futballbelső (fn, futball|belső) 
futballbíró (fn, futball|bíró) 
futballbíró (foly mn in, futball|bíró) 
futballbiznisz 
futballcipő (fn, futball|cipő) 
futballcsapat (fn, futball|csapat) 
futballedző (fn, futball|edző) 
futballedző (foly mn in, futball|edző) 
futballhuligán (fn, futball|huligán) 
futballista (fn) 



futballklub (fn, futball|klub) 
futballkülső 
futball-labda (futball|-labda) 
futball-láz 
futball-liga 
futballmeccs (fn, futball|meccs) 
futballmérkőzés (fn, futball|mérkőzés) 
futballnagyhatalom (fn, futball|nagyhatalom) 
futballoz (futballozik, ige) 
futballozik (ige) 
futballpálya (fn, futball|pálya) 
futballpumpa (futball|pumpa) 
futballrajongó (fn, futball|rajongó) 
futballrajongó (foly mn in, futball|rajongó) 
futballszerető 
futballszövetség (fn, futball|szövetség) 
futballtudás 
futballválogatott (fn) 
futhat (ige) 
futkároz (futkározik, ige) 
futkározik (ige) 
futkos (ige) 
futkosó (foly mn in) 
futó (fn) 
futó (foly mn in) 
futó benyomás 
futó ellenség 
futó eső 
futó ismeretség 
futó pillantás 
futó verzió 
futó viszony 
futó zápor 
futóárok (fn, futó|árok) 
futóbab (fn, futó|bab) 
futóbajnok (fn, futó|bajnok) 
futóbetyár (fn, futó|betyár) 
futóbogár (fn, futó|bogár) 
futóbolond (fn, futó|bolond) 
futóborsó (futó|borsó) 
futócipő (fn, futó|cipő) 
futócsillag (futó|csillag) 
futódaru (futó|daru) 
futófelület (fn, futó|felület) 
futófelület-mintázat 
futóhomok (fn, futó|homok) 
futóka (fn) 
futókorcsolya (futó|korcsolya) 
futókutya (futó|kutya) 
futóláb (fn, futó|láb) 
futólag (hsz) 
futólagos (mn) 
futóléc (fn, futó|léc) 
futólépés (fn, futó|lépés) 
futómacska (fn, futó|macska) 
futómadár (fn, futó|madár) 
futómuskátli (fn) 



futómű (fn, futó|mű) 
futóműalkatrész 
futómű-beállítás 
futónő (fn, futó|nő) 
futónövény (fn, futó|növény) 
futópálya (fn, futó|pálya) 
futópróba (fn, futó|próba) 
futórózsa (fn, futó|rózsa) 
futos (ige) 
futószalag (fn, futó|szalag) 
futószalagmodell (futó|szalag|modell) 
futószalagrendszer (fn, futó|szalag|rendszer) 
futószám (fn, futó|szám) 
futószerkezet (fn, futó|szerkezet) 
futószőlő (fn, futó|szőlő) 
futószőnyeg (fn, futó|szőnyeg) 
futótűz (fn, futó|tűz) 
futóvadlövés 
futóvendég (fn, futó|vendég) 
futóverseny (fn, futó|verseny) 
futrinka (fn) 
futta (fn) 
futtában (hsz) 
futtat (ige) 
futtatás (fn) 
futtató (fn) 
futtató (foly mn in) 
futtatókörnyezet 
futurista (fn) 
futurista (mn) 
futurisztikus 
futurizmus (fn) 
futurológia (fn) 
futurológus (fn) 
futurum (fn) 
fuvall (ige) 
fuvallat (fn) 
fuvallat (ige) 
fuvalom (fn) 
fuvar (fn) 
fuvarbiztosítás (fuvar|biztosítás) 
fuvardíj (fn, fuvar|díj) 
fuvardíjkedvezmény (fn, fuvar|díj|kedvezmény) 
fuvardíjmérséklés (fuvar|díj|mérséklés) 
fuvardíj-visszatérítés (fuvar|díj|-visszatérítés) 
fuvarköltség (fn, fuvar|költség) 
fuvarlevél (fn, fuvar|levél) 
fuvaros (fn) 
fuvaros (mn) 
fuvaroskocsi 
fuvaroz (ige) 
fuvarozás (fn) 
fuvarozási (mn) 
fuvarozó (fn) 
fuvarozó (foly mn in) 
fuvarozócég (fn, fuvarozó|cég) 
fuvarozóvállalat (fn, fuvarozó|vállalat) 



fuvarügylet (fuvar|ügylet) 
fúvás (fújás, fn) 
fuvat (fn) 
fúvat (ige) 
fúvó (fújó, fn) 
fúvó (mn) 
fúvócső (fn, fúvó|cső) 
fúvóhangszer (fúvó|hangszer) 
fúvóka (fn) 
fuvola (fn) 
fuvolahang (fn, fuvola|hang) 
fuvolás (fn) 
fuvolás (mn) 
fuvolaszó (fn, fuvola|szó) 
fuvolázik (ige) 
fúvós (fn) 
fúvós (mn) 
fúvós hangszer 
fúvósötös (fn, fúvós|ötös) 
fúvóstrió (fúvós|trió) 
fúvószelep (fúvó|szelep) 
fúvószenekar (fn, fúvós|zenekar) 
fúzió (fn) 
fuzionál (ige) 
fúziós (mn) 
fúziós atomerőmű 
fúziós jazz 
fúziós magreakció 
fuzsitos 
fű (fn) 
fűcsomó (fn, fű|csomó) 
fű-fa 
fűféle (fn, fű|féle) 
fűféle (mn, fű|féle) 
füge (fn) 
fügebor (fn, füge|bor) 
fügefa (fn, füge|fa) 
fügefalevél (fn, füge|fa|levél) 
fügekaktusz (fn, füge|kaktusz) 
fügét mutat 
függ (ige) 
függelék (fn) 
függelem (fn) 
függelemsértés (fn, függelem|sértés) 
függélyes (mn) 
függés (fn) 
függeszkedik (ige) 
függeszt (ige) 
függeszték 
függesztet (ige) 
független (mn) 
Független Államok Közössége 
független bíróság 
független film 
függetlenít (ige) 
függetlenítsük 
függetlenség (fn) 



függetlenségi (mn) 
függetlenségi háború 
függetlenségpárti (mn) 
függetlenül (hsz) 
függhet (ige) 
függő (fn) 
függő (foly mn in) 
függő (mn) 
függő adósság 
függő beszéd 
függő helyzet 
függő helyzetű 
függő játszma 
függő kérdés 
függő mondat 
függő országok 
függő változó 
függő viszony 
függőágy (fn, függő|ágy) 
függőakna (függő|akna) 
függőben tart 
függőben tartás 
függőbölcső (függő|bölcső) 
függőcinege (függő|cinege) 
függően (hsz) 
függőér (függő|ér) 
függőfolyosó (fn, függő|folyosó) 
függőhíd (fn, függő|híd) 
függőhorog (függő|horog) 
függőkert (fn, függő|kert) 
függőlámpa (fn, függő|lámpa) 
függőleges (mn) 
függőleges gördítősáv 
függőleges tengely 
függőlegesen (hsz) 
függőlétra (függő|létra) 
függöny (fn) 
függönyfal (fn, függöny|fal) 
függönyhúzó (függöny|húzó) 
függönyhúzó zsinór 
függönykarika (függöny|karika) 
függönyös (fn) 
függönyös (mn) 
függönyöz (ige) 
függönyrojt (fn, függöny|rojt) 
függönyrögzítő karika 
függönyrúd (fn, függöny|rúd) 
függönysín (függöny|sín) 
függönytartó (fn, függöny|tartó) 
függönyzsinór (fn, függöny|zsinór) 
függőón (fn, függő|ón) 
függőpecsét (fn, függő|pecsét) 
függőség (fn) 
függőségi (mn) 
függővasút (fn, függő|vasút) 
függővölgy (függő|völgy) 
függvény (fn) 



függvényábra (fn, függvény|ábra) 
függvényérték (fn, függvény|érték) 
függvénygörbe (fn, függvény|görbe) 
függvénykapcsolat (függvény|kapcsolat) 
függvénysor (függvény|sor) 
függvénytáblázat (fn, függvény|táblázat) 
függvénytan (fn, függvény|tan) 
fűhöz-fához 
fűízű (mn) 
fűkaszáló gép 
fűköröm (fű|köröm) 
fül (fn) 
fűl (ige) 
fül- 
fülbaj (fn, fül|baj) 
fülbegyónás (fn) 
fülbemászó (fn, fülbe|mászó) 
fülbemászó (foly mn in, fülbe|mászó) 
fülbemászó (mn, fülbe|mászó) 
fülbemászó dallam 
fülbetegség (fn, fül|betegség) 
fülbevaló (fn) 
fülcimpa (fn, fül|cimpa) 
fülcsepp (fül|csepp) 
füldugasz (fül|dugasz) 
füldugó (fn, fül|dugó) 
füldugó (foly mn in, fül|dugó) 
füle 
fülek megjelenítése 
fülel (ige) 
fülelőkészülék 
fülemüle (fn) 
fülénél fogva 
füles (fn) 
füles (mn) 
füles edény 
füles fazék 
füles gomb 
füles kanna 
füles korsó 
füles kosár 
füles labda 
fülesbagoly (fn, füles|bagoly) 
fülész (fn) 
fülészet (fn) 
fületlen (mn) 
fületlen gomb 
fülfájás (fn, fül|fájás) 
fülfájós 
fülfolyás (fn, fül|folyás) 
fülfű (fül|fű) 
fülgyógyászat (fül|gyógyászat) 
fülgyulladás (fn, fül|gyulladás) 
fülhallgató (fn, fül|hallgató) 
fülhallgató (foly mn in, fül|hallgató) 
fülhallgatókimenet 
fülhasító (mn) 



fülhasogató (mn) 
fülhegy (fül|hegy) 
fülheggyel hallotta 
fülig szerelmes 
fűlik (fűl, ige) 
füljárat (fn, fül|járat) 
füljegy (fül|jegy) 
fülkagyló (fn, fül|kagyló) 
fülke (fn) 
fülkeforradalom 
fülkürt (fül|kürt) 
fülled (ige) 
fülledt (bef mn in) 
fülledt (mn) 
fülledt levegő 
fülledt levegőjű 
fülledtség (fn) 
füllent (ige) 
füllentés (fn) 
fülleszt (ige) 
fül-orr-gégészet 
fülorvos 
fülőke (fn) 
fülön fog 
fülön fogva 
fülönfogás (fn) 
fülönfüggő (fn, fülön|függő) 
Fülöp (tnév) 
fülöppit 
Fülöpszállás (tnév) 
Fülöp-szigetek (fn) 
fülrepesztő (mn) 
fülsár (fül|sár) 
fülsértő (fn, fül|sértő) 
fülsértő (foly mn in, fül|sértő) 
fülsértő (mn, fül|sértő) 
fülsértő zaj 
fülsiketítő (mn) 
fülszaggatás (fül|szaggatás) 
fülszöveg (fn, fül|szöveg) 
fültanú (fn, fül|tanú) 
fültanú (mn, fül|tanú) 
fültincs (fül|tincs) 
fültő (fn, fül|tő) 
fültőmirigy (fn, fültő|mirigy) 
fültőmirigy-daganat (fültő|mirigy|-daganat) 
fültőmirigy-gyulladás 
fültükör (fül|tükör) 
fültükrözés (fül|tükrözés) 
fülű (mn) 
fülvédő (fn, fül|védő) 
fülvédő (foly mn in, fül|védő) 
fülzúgás (fn, fül|zúgás) 
fülzsír (fn, fül|zsír) 
fűmag (fn, fű|mag) 
fűmagtermesztés (fű|mag|termesztés) 
fűnyíró (fn, fű|nyíró) 



fűnyíró (foly mn in, fű|nyíró) 
fűnyíró (mn, fű|nyíró) 
fűnyíró gép 
fűnyíró olló 
fűnyíróelv 
fűnyíróelvszerű 
fürdeni (fürödni) 
fürdés (fn) 
fürdési alkalom 
fürdet (ige) 
fürdik (ige) 
fürdő (fn) 
fürdő (foly mn in) 
fürdőberendezés (fürdő|berendezés) 
fürdőcipő (fürdő|cipő) 
fürdőcipős (fürdő|cipős) 
fürdőévad (fürdő|évad) 
fürdőhab (fn, fürdő|hab) 
fürdőház (fn, fürdő|ház) 
fürdőhely (fn, fürdő|hely) 
fürdőidény (fn, fürdő|idény) 
fürdőigazgatóság (fn, fürdő|igazgatóság) 
fürdőjáték 
fürdőjegy (fn, fürdő|jegy) 
fürdőkabin (fn, fürdő|kabin) 
fürdőkád (fn, fürdő|kád) 
fürdőkályha (fn, fürdő|kályha) 
fürdőkórház 
fürdőköpeny (fn, fürdő|köpeny) 
fürdőköpeny-használat 
fürdőkúra (fn, fürdő|kúra) 
fürdőlepedő (fn, fürdő|lepedő) 
fürdőmedence (fn, fürdő|medence) 
fürdőnadrág (fn, fürdő|nadrág) 
fürdőorvos (fn) 
fürdőorvos (mn) 
fürdőpapucs (fn, fürdő|papucs) 
fürdőruha (fn, fürdő|ruha) 
fürdőruhadivat (fn, fürdő|ruha|divat) 
fürdős (fn) 
fürdős (mn) 
fürdősapka (fn, fürdő|sapka) 
fürdősó (fn) 
fürdőszoba (fn, fürdő|szoba) 
fürdőszobaajtó (fn, fürdő|szoba|ajtó) 
fürdőszoba-berendezés (fürdő|szoba|-berendezés) 
fürdőszobabútor 
fürdőszoba-használat (fürdő|szoba|-használat) 
fürdőszoba-használati díj 
fürdőszobai tisztítószer 
fürdőszobaszőnyeg (fürdő|szoba|szőnyeg) 
fürdőszoba-tisztító 
fürdőtabletta (fürdő|tabletta) 
fürdőtelep (fn, fürdő|telep) 
fürdőtrikó (fn, fürdő|trikó) 
fürdőváros (fn, fürdő|város) 
fürdővendég (fn, fürdő|vendég) 



fürdővíz (fn, fürdő|víz) 
fürdővízhőmérő (fürdő|víz|hőmérő) 
fürdővíz-melegítő (fürdő|víz|-melegítő) 
fürdőzés (fn) 
fürdőzik (ige) 
fürdőző (fn) 
fürdőző (foly mn in) 
füredi (mn) 
Füredi úti lakótelep 
fűrész (fn) 
fűrész alakú 
fűrészállvány (fűrész|állvány) 
fűrészáru (fn, fűrész|áru) 
fűrészbak (fn, fűrész|bak) 
fűrészel (ige) 
fűrészelt (bef mn in) 
fűrészelt (mn) 
fűrészelt lemez 
fűrészes (mn) 
fűrészfog (fn, fűrész|fog) 
fűrészgép (fn, fűrész|gép) 
fűrészhal (fn, fűrész|hal) 
fűrészlap (fn, fűrész|lap) 
fűrészlevelű 
fűrészmalom (fn, fűrész|malom) 
fűrészpor (fn, fűrész|por) 
fűrészráspoly (fűrész|ráspoly) 
fűrészreszelő (fűrész|reszelő) 
fűrésztelep (fn, fűrész|telep) 
fűrészüzem (fn, fűrész|üzem) 
fürge (mn) 
fürge mozgású 
fürgén (hsz) 
fürgeség (fn) 
fürj (fn) 
fürjészik (ige) 
fürjtojás (fn, fürj|tojás) 
fürkész (fn) 
fürkész (ige) 
fürkészdarázs (fn) 
fürkészik (ige) 
fürkészlégy (fn) 
fürkésző (fn) 
fürkésző (foly mn in) 
fürkésző (mn) 
fürkésző tekintetű 
fürödik (ige) 
fürödni (fürdeni) 
füröszt (ige) 
fürt (fn) 
fürtös (mn) 
fürtös gyapjú 
fürtös hajú 
fürtvirágzat (fn, fürt|virágzat) 
füst (fn) 
füst nélküli lőpor 
füstakna (fn, füst|akna) 



füstbe ment terv 
füstbomba (fn, füst|bomba) 
füstcsík (fn, füst|csík) 
füstcső (fn, füst|cső) 
füstelszívó berendezés 
füstemésztő (füst|emésztő) 
füstérzékelő (foly mn in) 
füstfaragó (fn, füst|faragó) 
füstfaragó (foly mn in, füst|faragó) 
füstfelhő (fn, füst|felhő) 
füstfelleg (fn, füst|felleg) 
füstfogó (füst|fogó) 
füstgáz (fn, füst|gáz) 
füstgázmosó (fn, füst|gáz|mosó) 
füstgáztisztító (fn, füst|gáz|tisztító) 
füstgép (fn, füst|gép) 
füstgomoly (fn, füst|gomoly) 
füstifecske (fn) 
füstíz (fn) 
füstjel (fn, füst|jel) 
füstkarika (fn, füst|karika) 
füstköd (fn, füst|köd) 
füstkvarc (fn, füst|kvarc) 
füstmérgezés (fn, füst|mérgezés) 
füstnyílás (füst|nyílás) 
füstoszlop (fn, füst|oszlop) 
füstöl (ige) 
füstölgő kénsav 
füstölő (fn) 
füstölő (foly mn in) 
füstölődik (ige) 
füstölög (ige) 
füstölőkamra (fn, füstölő|kamra) 
füstölőszer (fn, füstölő|szer) 
füstölőtűz (füstölő|tűz) 
füstölt (bef mn in) 
füstölt (mn) 
füstölt csülök 
füstölt hal 
füstölt hús 
füstölt ízű pulykapárizsi 
füstölt kolbász 
füstölt májas 
füstölt sajt 
füstölt szalonna 
füstölt-főtt tarja 
füstös (fn) 
füstös (mn) 
füstös képű 
füstpénz (fn, füst|pénz) 
füstre akaszt 
füstszag (fn, füst|szag) 
füstszekrény (füst|szekrény) 
füstszínű (mn, füst|színű) 
füstszűrő (fn, füst|szűrő) 
füstszűrő (foly mn in, füst|szűrő) 
füstszűrő szipka 



füstszűrős (mn) 
füstszűrős cigaretta 
füstszűrős szipka 
füsttelen (mn) 
füsttopáz (füst|topáz) 
fűszál (fn, fű|szál) 
fűszer (fn, fű|szer) 
fűszer- és csemegekereskedés 
fűszeráru (fűszer|áru) 
fűszerbehozatal (fűszer|behozatal) 
fűszeres (fn) 
fűszeres (mn) 
fűszerez (ige) 
fűszerezettség (fn) 
fűszerkereskedés (fn, fűszer|kereskedés) 
fűszerkereskedő (fn, fűszer|kereskedő) 
fűszerkereskedő-segéd (fűszer|kereskedő|-segéd) 
fűszerkeverék (fn, fűszer|keverék) 
fűszernövény (fn, fűszer|növény) 
fűszernövény-termesztés 
fűszerpaprika (fn, fűszer|paprika) 
fűszerpaprika-őrlés (fűszer|paprika|-őrlés) 
fűszerszám (fn, fű|szerszám) 
fűszerüzlet (fn, fűszer|üzlet) 
fűt (ige) 
fűtenivaló (fn) 
fűtés (fn) 
fűtési (mn) 
fűtési átalány 
fűtési költség 
fűtési módszer 
fűtési szezon 
fűtési zóna 
fűtéskeringtető motor 
fűtéskorszerűsítés 
fűtésrendszerből 
fűtésszerelés (fn, fűtés|szerelés) 
fűtésszerelő (fn, fűtés|szerelő) 
fűtésszerelő (foly mn in, fűtés|szerelő) 
fűtet 
fűtetlen (mn) 
fűthető (foly mn in) 
fűtő (fn) 
fűtő (foly mn in) 
fűtőanyag (fn, fűtő|anyag) 
fűtőanyag-pazarlás 
fűtőáram (fn, fűtő|áram) 
fűtőberendezés (fn, fűtő|berendezés) 
fűtőelem (fn, fűtő|elem) 
fűtőellenállás (fűtő|ellenállás) 
fűtőerőmű (fn, fűtő|erőmű) 
fűtőérték (fn, fűtő|érték) 
fűtőértékű (mn, fűtő|értékű) 
fűtőeszközök 
fűtőfelület (fűtő|felület) 
fűtőfólia 
fűtőház (fn, fűtő|ház) 



fűtőközpont (fűtő|központ) 
fűtőlámpa 
fűtőolaj (fn, fűtő|olaj) 
fűtőolaj-finomító 
fűtőpanel (fűtő|panel) 
fűtőszál (fn, fűtő|szál) 
fűtőtelep (fűtő|telep) 
fűtőteljesítmény (fn, fűtő|teljesítmény) 
fűtőtest (fn, fűtő|test) 
fűtőtestecs 
fűtőtestgyártás (fűtő|test|gyártás) 
fűtött (bef mn in) 
fűtött (mn) 
fűtött helyiség 
fűtőturbina (fűtő|turbina) 
fűtőventillátor 
fűtőzik (ige) 
fűttet 
fütyi (fn) 
fütykös (fn) 
fütyöl (ige) 
fütyörész (fütyörészik, ige) 
fütty (fn) 
füttye 
füttyel 
füttyent (ige) 
füttyentés (fn) 
füttyentget (ige) 
füttyhang (fütty|hang) 
füttyjel (fn, fütty|jel) 
füttykoncert (fn, fütty|koncert) 
füttyművész (fn, fütty|művész) 
füttyög (ige) 
füttyöget (ige) 
füttyös (fn) 
füttyös (mn) 
füttyszó (fn, fütty|szó) 
fütyül (ige) 
fütyülő (fn) 
fütyülő (foly mn in) 
fütyülőfazék (fütyülő|fazék) 
fütyülős (mn) 
fütyülős barack 
füvel (ige) 
fűvel-fával megcsalta 
füves (mn) 
füves pálya 
füves terület 
füvesasszony (fn) 
füvesedik (ige) 
füveshere (fn) 
füvesít (ige) 
füveskönyv (fn) 
füvész (fn) 
füvészkedik (ige) 
füvészkert (fn, füvész|kert) 
füvészkönyv (fn, füvész|könyv) 



füvez (ige) 
fűz (fn) 
fűz (ige) 
fűzbarka (fűz|barka) 
fűzbokor (fn, fűz|bokor) 
füzény (fn) 
füzér (fn) 
füzérdísz (füzér|dísz) 
füzértánc (fn, füzér|tánc) 
Füzérvár (füzér|vár) 
füzérvirágzat (füzér|virágzat) 
füzes (fn) 
füzes (mn) 
fűzés (fn) 
füzes hely 
Füzes úti föld 
Füzes úti földi 
Füzesabony (tnév) 
füzet (fn) 
fűzet (ige) 
füzetes (mn) 
füzetjegy (fn, füzet|jegy) 
fűzetlen (mn) 
fűzfa (fn, fűz|fa) 
fűzfa kosár 
fűzfa síp 
fűzfabokor (fn, fűzfa|bokor) 
fűzfagomba (fűzfa|gomba) 
fűzfaköltő (fűzfa|költő) 
fűzfapoéta (fn, fűzfa|poéta) 
fűzfavessző (fn, fűzfa|vessző) 
fűzfavessző kosár 
Fűzfői-öböl 
fűzi (mn) 
füzike (fn) 
fűző (fn) 
fűző (foly mn in) 
fűződik (ige) 
fűződrót (fűző|drót) 
fűzőgép (fűző|gép) 
fűzőkapocs (fűző|kapocs) 
fűzőkészítő (fn, fűző|készítő) 
fűzőkészítő (foly mn in, fűző|készítő) 
fűzöld (fn, fű|zöld) 
fűzöld (mn, fű|zöld) 
fűzőlyuk (fűző|lyuk) 
fűzős (fn) 
fűzős (mn) 
fűzős cipő 
fűzőszalag (fűző|szalag) 
fűzőszalon (fn, fűző|szalon) 
fűzött (bef mn in) 
fűzött (mn) 
fűzött könyv 
fűzőtű (fn, fűző|tű) 
fűzővég (fűző|vég) 
fűzőzsineg (fűző|zsineg) 



fűzőzsinór (fűző|zsinór) 
fűzvessző (fn, fűz|vessző) 
 
  



G 
G (fn) 
G (röv) 
g betű és G betű 
g és G 
g hang 
G20 
gabalyít (ige) 
gabalyodik (ige) 
gabardin (fn) 
gabbró (fn) 
Gabon (tnév) 
gabona (fn) 
gabonabegyűjtés (fn, gabona|begyűjtés) 
gabonabér (gabona|bér) 
gabonabizományos (gabona|bizományos) 
gabonacséplés (gabona|cséplés) 
gabonacsíra (fn, gabona|csíra) 
gabonaexport (fn, gabona|export) 
gabonafajta (gabona|faj) 
gabonafej (fn, gabona|fej) 
gabonafejadag (gabona|fejadag) 
gabonaféle (fn, gabona|féle) 
gabonaféle (mn, gabona|féle) 
gabonafelvásárlás (fn) 
gabonaféreg (gabona|féreg) 
gabonafogyasztás (gabona|fogyasztás) 
gabonaföld (fn, gabona|föld) 
gabonafutrinka (gabona|futrinka) 
gabonaipar (fn, gabona|ipar) 
gabonakereskedelem (fn, gabona|kereskedelem) 
gabonakombájn (fn, gabona|kombájn) 
gabonakölcsön (fn, gabona|kölcsön) 
gabonamérce (gabona|mérce) 
gabonamérleg (gabona|mérleg) 
gabonamoly (fn, gabona|moly) 
gabonanemű (fn) 
gabonanemű (mn) 
gabonaneműek 
gabonanövény (fn, gabona|növény) 
gabonaőrlés (gabona|őrlés) 
gabonapadlás (gabona|padlás) 
gabonapálinka (fn, gabona|pálinka) 
gabonapehely 
gabonapiac (fn, gabona|piac) 
gabonaraktár (fn, gabona|raktár) 
gabonarosta (fn, gabona|rosta) 
gabonarostálás (gabona|rostálás) 
gabonarostáló gép 
gabonarozsda (fn, gabona|rozsda) 
gabonás szekér 
gabonasiló (fn, gabona|siló) 
gabonaszállítás (fn, gabona|szállítás) 



gabonaszállító uszály 
gabonaszem (fn, gabona|szem) 
gabonaszipoly (fn, gabona|szipoly) 
gabonatermelő (fn, gabona|termelő) 
gabonatermelő (foly mn in, gabona|termelő) 
gabonatermés (fn, gabona|termés) 
gabonatermés-felmérés 
gabonatermesztés (fn, gabona|termesztés) 
gabonatermesztő (foly mn in) 
gabonatermő (fn, gabona|termő) 
gabonatermő (mn, gabona|termő) 
gabonatőzsde (fn, gabona|tőzsde) 
gabonavám (fn, gabona|vám) 
gabonavásárlás (fn, gabona|vásárlás) 
gabonaverem (gabona|verem) 
gabonavetés (fn, gabona|vetés) 
gabonazsizsik (gabona|zsizsik) 
Gábor (tnév) 
gaborgyás 
gáborján 
Gabriella (tnév) 
gácsér (fn) 
gacsos (mn) 
gadolínium (fn) 
gádor (fn) 
gádzsó (fn) 
gael 
gá-gá 
gagarinit (fn) 
gagauz (fn) 
gágog (ige) 
gagyarász (ige) 
gagyog (ige) 
gajd 
gajdász 
gajdesz (fn) 
gajdol (ige) 
gajdorász (ige) 
gála (fn) 
gálába öltözik 
Galac (tnév) 
galacsin (fn) 
galacsinhajtó (fn, galacsin|hajtó) 
galacsinhajtó (foly mn in, galacsin|hajtó) 
galacsinhajtó bogár 
galád (mn) 
galádság (fn) 
gálaest (fn, gála|est) 
galagonya (fn) 
galagonyabokor (fn, galagonya|bokor) 
galagonyalepke (galagonya|lepke) 
galaj (fn) 
galaktika (fn) 
galamb (fn) 
galambász (fn) 
galambászhéja (galambász|héja) 
galambászik (ige) 



galambbegy (fn, galamb|begy) 
galambbúg (galamb|búg) 
galambbúgás (fn, galamb|búgás) 
galambdúc (fn, galamb|dúc) 
galambepe (fn, galamb|epe) 
galambepéjű (galamb|epéjű) 
galambfióka (fn, galamb|fióka) 
galambgomba (fn, galamb|gomba) 
galambház (fn, galamb|ház) 
galambica (fn) 
galamblelkű (mn) 
galamblövészet (fn, galamb|lövészet) 
galamblövő verseny 
galambocska (fn) 
galambősz (fn, galamb|ősz) 
galambősz (mn, galamb|ősz) 
galambősz hajú 
galambposta (fn, galamb|posta) 
galambszelídségű 
galambszívű (mn, galamb|szívű) 
galambszürke (mn, galamb|szürke) 
galambtermészetű (mn) 
galambtojás (fn, galamb|tojás) 
galambtojás nagyságú 
galambtojásnyi 
galambvirág (galamb|virág) 
gálaműsor (fn, gála|műsor) 
galand (fn) 
galandféreg (fn, galand|féreg) 
gáláns (mn) 
gálánsság 
galantéria (fn) 
Galápagos-szigetek (fn) 
gálaprodukció 
gálaruha (gála|ruha) 
galaxis (fn) 
galenit (fn) 
Galeotto (tnév) 
galeri (fn) 
galéria (fn) 
galériaerdő (fn, galéria|erdő) 
galiba (fn) 
gálic (fn) 
Galícia (Halics, tnév) 
galíciai (mn) 
gálickő (fn, gálic|kő) 
gálicoz (ige) 
Galilea (tnév) 
Galilei (tnév) 
Galilei-féle (Galilei|-féle) 
Galilei-kör (Galilei|-kör) 
Galilei-köri (Galilei|-köri) 
gall (mn) 
gallér (fn) 
gallérbőség (gallér|bőség) 
gallérgomb (gallér|gomb) 
galléros pávián 



Gallia (tnév) 
gallicizmus (fn) 
gallikán (mn) 
gallium (fn) 
gallon (fn) 
gallonáru (gallon|áru) 
galluszsav (fn) 
galóca (fn) 
galopp (fn) 
galoppoz (galoppozik, ige) 
galopp-pálya (galopp|-pálya) 
Galsworthy 
galuska (fn) 
galuskaszaggató (fn, galuska|szaggató) 
galván- 
galvánáram (fn) 
galvánelem (fn, galván|elem) 
Galvani 
Galvani-féle (Galvani|-féle) 
galvanikus (mn) 
galvániszap (fn) 
galvanizáció (fn) 
galvanizál (ige) 
galvanizálás (fn) 
galvanizmus (fn) 
galvanométer (fn) 
galvanoplasztika (fn) 
galvanoterápia (fn) 
galvánoz (ige) 
gálya (fn) 
gályapad (fn, gálya|pad) 
gályarab (fn, gálya|rab) 
gályarabság (fn, gálya|rabság) 
Galyatető (tnév) 
gally (fn) 
gallyasodik 
gallyaz (ige) 
gallyfa (gally|fa) 
gallyfűrész (gally|fűrész) 
Gambia (tnév) 
gamepad 
gamer 
gamergép 
gaméta 
gamma (fn) 
gamma-foton 
gamma-globulin (Gg) 
gamma-sugárzás (gamma|-sugárzás) 
gamó (fn) 
ganaj (gané ganéj, fn) 
ganajoz (ige) 
ganajtúró (fn, ganaj|túró) 
ganajtúró (foly mn in, ganaj|túró) 
ganajtúró (mn, ganaj|túró) 
ganajtúró bogár 
gáncs (fn) 
gáncs nélküli lovag 



gáncsol (ige) 
gáncsoskodás (fn) 
gáncsoskodik (ige) 
gáncsot vet 
gáncstalan (mn) 
gáncsvetés (gáncs|vetés) 
Gandhi, Indira Gandhi Mahátma Gandhi (tnév) 
gandhizmus (fn) 
ganéj (gané ganaj, fn) 
ganéjdomb (fn, ganéj|domb) 
ganéjhányó villa 
ganéjhordás (ganéj|hordás) 
ganéjtúró (ganéj|túró) 
ganéz (ige) 
gang (fn) 
Gangesz (tnév) 
Gangesz-part (Gangesz|-part) 
Gangesz-parti (Gangesz|-parti) 
gangos (mn) 
gangréna (fn) 
gangsta style 
gánica (fn) 
gantár 
Ganümédész (tnév) 
Ganz (Ganz Ábrahám, tnév) 
Ganz-féle (Ganz|-féle) 
Ganz-gyár (Ganz|-gyár) 
gányó (fn) 
garaboly (fn) 
garabonciás (fn) 
garabonciás (mn) 
garabonciás diák 
garád 
garádics (fn) 
Garadna (tnév) 
Garam (tnév) 
garancia (fn) 
garancialevél (fn, garancia|levél) 
garanciális (mn) 
garanciális szolgáltatás 
garanciarendszer (fn, garancia|rendszer) 
garanciavállalás (fn, garancia|vállalás) 
garantál (ige) 
garantálás (fn) 
garantálhat (ige) 
garantált bérminimum 
garantáltan (hsz) 
garas (fn) 
garasos (fn) 
garasos (mn) 
garasoskodik (ige) 
garat (fn) 
garathurut (fn, garat|hurut) 
garatmandula (fn, garat|mandula) 
Garay (tnév) 
Garay tér 
garázda (mn) 



garázdálkodás (fn) 
garázdálkodhat 
garázdálkodik (ige) 
garázdaság (fn) 
garázs (fn) 
garázsbejárat (fn, garázs|bejárat) 
garazsíroz (ige) 
garázsmenet (garázs|menet) 
garázsmester (fn, garázs|mester) 
garázsnyitó (garázs|nyitó) 
garázsoz (ige) 
garbó (fn) 
García Lorca (Gabriel García Lorca) 
garda (fn) 
gárda (fn) 
gárdaezred (fn, gárda|ezred) 
gárdahadosztály (fn, gárda|had|osztály) 
gárdatiszt (fn, gárda|tiszt) 
Garda-tó 
gardedám (fn) 
gardénia (fn) 
gardíroz (ige) 
gárdista (fn) 
Gárdony (tnév) 
Gárdonyi (tnév) 
gardrób (fn) 
gardróbszekrény (fn, gardrób|szekrény) 
gargarizál (ige) 
gargarizálóvíz 
Garibaldi (tnév) 
Garibaldi-féle (Garibaldi|-féle) 
garibaldista (fn) 
garmada (fn) 
Garmisch-Partenkirchen 
garmond (fn) 
garmond betű 
garnéla (fn) 
garnélarák (fn, garnéla|rák) 
garníroz (ige) 
garnírung (fn) 
garniszálló (fn) 
garnitúra (fn) 
garnizon (fn) 
Garonne (tnév) 
garral (hsz) 
garzon (fn) 
garzonélet (garzon|élet) 
garzonlakás (fn, garzon|lakás) 
Gascogne (tnév) 
Gáspár (tnév) 
gasztroenterológia 
gasztroenterológus 
gasztrológia (fn) 
gasztronómia (fn) 
gasztronómiai (mn) 
gasztronómus (fn) 
gasztroszkóp (fn) 



gát (fn) 
gátat vet 
gátépítés (fn, gát|építés) 
gátfutás (fn, gát|futás) 
gátfutó (fn, gát|futó) 
gátfutó (foly mn in, gát|futó) 
gátlás (fn) 
gátlásos (mn) 
gátlástalan (mn) 
gátlástalanság (fn) 
gátlástalanul (hsz) 
gátló (mn) 
gátló körülmények 
gátlóideg 
gátol (ige) 
gátolhat (ige) 
gátolt (bef mn in) 
gátoltság (fn) 
gátőr (fn, gát|őr) 
gátrendszer (fn, gát|rendszer) 
gátrepedés (fn, gát|repedés) 
gátsorompó (gát|sorompó) 
gátszakadás (fn, gát|szakadás) 
gáttalan (mn) 
gatter 
gatya (fn) 
gatyabaj (gatya|baj) 
gatyakorc (fn, gatya|korc) 
gatyamadzag (fn, gatya|madzag) 
gatyás (mn) 
gatyás galamb 
gatyaszár (fn, gatya|szár) 
gatyázik (ige) 
gaucho 
gaudium (fn) 
Gauguin (fn) 
gaulle-ista (fn) 
gaulle-izmus (fn) 
gauss (fn) 
Gauss (tnév) 
gavallér (fn) 
gavallér (mn) 
gavallér ember 
gavalléria (fn) 
gavalléros (fn) 
gavalléros (mn) 
gavallérság (fn) 
gavallérsarok (fn, gavallér|sarok) 
Gay-Lussac (tnév) 
Gay-Lussac-féle (Gay-Lussac|-féle) 
gaz (fn) 
gaz (mn) 
gáz (fn) 
gáz alakban terjed 
gáz alakú (mn) 
gáz alakú test 
gáz- és villanyfogyasztás 



gaz kölyök 
Gáza 
Gázai övezet 
gázálarc (fn, gáz|álarc) 
gázálarc-szűrőbetét 
gázállapot (fn, gáz|állapot) 
gázár (fn, gáz|ár) 
gázáram (fn, gáz|áram) 
gázáremelés (fn, gáz|ár|emelés) 
gázáteresztő képesség 
gázbeton (fn, gáz|beton) 
gázbiztos (mn, gáz|biztos) 
gázbojler (fn, gáz|bojler) 
gázbomba (fn, gáz|bomba) 
gázcsap (fn, gáz|csap) 
gázcsere (fn, gáz|csere) 
gázcső (fn, gáz|cső) 
gazda (fn) 
gazdaállat (fn, gazda|állat) 
gazdaasszony (gazdasszony, fn, gazda|asszony) 
gazdacsalád (fn, gazda|család) 
gazdacsillag 
gazdaember (fn, gazda|ember) 
gazdag (mn) 
gazdag hangvilág 
gazdag tartalmú 
gazdagít (ige) 
gazdagítás (fn) 
gazdagodás (fn) 
gazdagodik (gazdagszik, ige) 
Gazdagrét (tnév) 
Gazdag-rét (Gazdag|-rét) 
gazdagréti (mn) 
gazdag-réti 
Gazdagréti lakótelep 
Gazdagréti út 
gazdagság (fn) 
gazdagszik (gazdagodik, ige) 
gazdaifjú (gazda|ifjú) 
gazdajegyző (fn, gazda|jegyző) 
gazdaképző (fn, gazda|képző) 
gazdakör (fn, gazda|kör) 
gazdalegény (fn, gazda|legény) 
gazdálkodás (fn) 
gazdálkodási (mn) 
gazdálkodás-szempontú 
gazdálkodhat (ige) 
gazdálkodik (ige) 
gazdálkodó (fn) 
gazdálkodó (foly mn in) 
gazdálkodóegység (fn, gazdálkodó|egység) 
gazdálkodószervezet (fn, gazdálkodó|szervezet) 
gazdanövény (fn, gazda|növény) 
gazdaság (fn) 
gazdaságélénkítés 
gazdaságfejlesztés (fn, gazdaság|fejlesztés) 
gazdaságfejlesztési (mn) 



gazdaságfilozófia (fn, gazdaság|filozófia) 
gazdaságföldrajz (fn, gazdaság|földrajz) 
gazdasági (mn) 
gazdasági alap 
gazdasági átrendeződés 
gazdasági bíróság 
gazdasági biztonság 
gazdasági blokád 
gazdasági cseléd 
gazdasági egyensúly 
gazdasági együttműködés 
gazdasági elmaradottság 
gazdasági érdek 
gazdasági és politikai érdekcsoport 
gazdasági fejlettség 
gazdasági felemelkedés 
gazdasági helyzet 
gazdasági javak 
gazdasági jólét 
gazdasági kamara 
gazdasági kényszer 
gazdasági lehetőség 
gazdasági munkaközösség 
gazdasági nehézségek 
gazdasági nézetek 
gazdasági növekedés 
gazdasági nyomás 
gazdasági ösztönzés 
gazdasági potenciál 
gazdasági pozíció 
gazdasági prosperitás 
gazdasági reform 
gazdasági rendszer 
gazdasági segély 
gazdasági szakember 
gazdasági szektor 
gazdasági szereplő 
gazdasági szervező 
gazdasági tárca 
gazdasági társulás 
gazdasági tényezők 
gazdasági térkép 
gazdasági tevékenység 
gazdasági udvar 
gazdasági válság 
gazdasági vasút 
gazdasági vezető 
gazdasági viszony 
gazdaságilag (hsz) 
gazdaságirányítás (fn, gazdaság|irányítás) 
gazdaságirányítási rendszer 
gazdasági-társadalmi viszonyok 
gazdaságivezető-helyettes 
gazdaságkutatás (gazdaság|kutatás) 
gazdaságkutató (fn, gazdaság|kutató) 
gazdaságos (mn) 
gazdaságosan (hsz) 



gazdaságosság (fn) 
gazdaságossági (mn) 
gazdaságpolitika (fn, gazdaság|politika) 
gazdaságpolitikai (mn) 
gazdaságpolitikus (fn, gazdaság|politikus) 
gazdaságstratégia (fn, gazdaság|stratégia) 
gazdaságszervezés (fn, gazdaság|szervezés) 
gazdaságtalan (mn) 
gazdaságtan (fn, gazdaság|tan) 
gazdaságtörténész (fn, gazdaság|történész) 
gazdaságtörténet (fn, gazdaság|történet) 
gazdaságvédelmi (mn) 
gazdasejt (fn, gazda|sejt) 
gazdász (fn) 
gazdászat (fn) 
gazdaszervezet (fn, gazda|szervezet) 
gazdasszony (gazdaasszony, fn) 
gazdasszonykodik (ige) 
gazdatársadalom (fn, gazda|társadalom) 
gazdatiszt (fn, gazda|tiszt) 
gazdátlan (mn) 
gazdátlanul (hsz) 
gazdi (fn) 
gazduram (fn) 
gázégő (fn, gáz|égő) 
gázelegy (fn, gáz|elegy) 
gazella (fn) 
gázellátás (fn, gáz|ellátás) 
gazember (fn, gaz|ember) 
gazemberség (fn) 
gázfejlesztés (fn, gáz|fejlesztés) 
gázfejlesztő készülék 
gázfejlődés (fn, gáz|fejlődés) 
gázfelhő (fn, gáz|felhő) 
gazfickó (fn, gaz|fickó) 
gázfogyasztás (fn, gáz|fogyasztás) 
gázfogyasztásmérő (gáz|fogyasztás|mérő) 
gázfogyasztó (fn, gáz|fogyasztó) 
gázfogyasztó (foly mn in, gáz|fogyasztó) 
gázfőző (fn, gáz|főző) 
gázfőzőlap 
gázfűtés (fn, gáz|fűtés) 
gázfűtéses lakás 
gázgenerátor (gáz|generátor) 
gázgép (fn, gáz|gép) 
gázgránát (fn, gáz|gránát) 
gázgyár (fn, gáz|gyár) 
gázgyártás (fn, gáz|gyártás) 
gázháború (fn, gáz|háború) 
gázhalmazállapot (gáz|halmaz|állapot) 
gáz-halmazállapotú anyag 
gázharisnya (gáz|harisnya) 
gázipar (fn, gáz|ipar) 
gázipari (mn) 
gázizzófény (gáz|izzófény) 
gázkályha (fn, gáz|kályha) 
gázkamra (fn, gáz|kamra) 



gázkandalló (fn, gáz|kandalló) 
gázkészülék (fn, gáz|készülék) 
gázkeverék (fn, gáz|keverék) 
gázkitörés (fn, gáz|kitörés) 
gázkoncentráció (fn, gáz|koncentráció) 
gázkonvektor (fn) 
gázkorom (gáz|korom) 
gázközmű (fn, gáz|közmű) 
gázkromatográfia (fn) 
gázkút (fn, gáz|kút) 
gázlámpa (fn, gáz|lámpa) 
gázláng (fn, gáz|láng) 
gázleolvasó (fn) 
gázló (fn) 
gázló (mn) 
gázlóláb (gázló|láb) 
gázlómadár (fn, gázló|madár) 
gázlómadár (mn, gázló|madár) 
gázlómélység (gázló|mélység) 
gázmaszk (fn, gáz|maszk) 
gázmelegítő (gáz|melegítő) 
gázmérgezés (fn, gáz|mérgezés) 
gázmérő (fn, gáz|mérő) 
gázmérő (foly mn in, gáz|mérő) 
gázmérő (mn, gáz|mérő) 
gázmotor (fn, gáz|motor) 
gázmű (fn, gáz|mű) 
gázművek (fn) 
gáznemű (mn) 
gáznyomáscsökkentő szerelvény 
gazol (ige) 
gázol (ige) 
gázolaj (fn, gáz|olaj) 
gázolajüzemű (gáz|olaj|üzemű) 
gázolás (fn) 
gazolin (fn) 
gazométer (fn) 
gázóra (fn, gáz|óra) 
gazos (fn) 
gazos (mn) 
gázos (fn) 
gázos (mn) 
gázosít (ige) 
gázosító (fn) 
gázosító (foly mn in) 
gazosodik (ige) 
gázömlés (fn, gáz|ömlés) 
gázöngyújtó (fn, gáz|öngyújtó) 
gázpalack (fn, gáz|palack) 
gázpatron 
gázpedál (fn, gáz|pedál) 
gázpiac (fn, gáz|piac) 
gázpisztoly (fn, gáz|pisztoly) 
gázreakció (gáz|reakció) 
gázreaktor (gáz|reaktor) 
gázrezsó (fn, gáz|rezsó) 
gázrobbanás (fn, gáz|robbanás) 



gázrózsa (fn, gáz|rózsa) 
gáztámadás (fn, gáz|támadás) 
gáztartály (fn, gáz|tartály) 
gáztérfogat (gáz|térfogat) 
gaztett (fn, gaz|tett) 
gáztömlő 
gáztörvény (fn, gáz|törvény) 
gáztőzsde 
gázturbina (fn, gáz|turbina) 
gáztüzelésű (mn) 
gáztűzhely (fn, gáz|tűzhely) 
gázüzemű (mn) 
gázüzletág (fn, gáz|üzlet|ág) 
gázvasaló (fn, gáz|vasaló) 
gázvédelem (gáz|védelem) 
gázvédő maszk 
gázvezeték (fn, gáz|vezeték) 
gázvezeték-összeköttetés 
gázvilágítás (fn, gáz|világítás) 
gázvíz (gáz|víz) 
gázvízmelegítő (gáz|vízmelegítő) 
gazság (fn) 
gázsi (fn) 
gázspray (gázszpré, fn, gáz|spray) 
gázsugár (fn, gáz|sugár) 
gázsugárhajtás 
gazsulál (ige) 
gázsütő (fn, gáz|sütő) 
gázszag (fn, gáz|szag) 
gázszámla (fn, gáz|számla) 
gázszerelő (fn, gáz|szerelő) 
gázszerelő (foly mn in, gáz|szerelő) 
gázszivárgás (fn, gáz|szivárgás) 
gázszolgáltatás (fn, gáz|szolgáltatás) 
gázszpré (gázspray) 
GDP (fn) 
GDP aránya 
GDP-növekedés 
G-dúr (fn) 
G-dúr zongoraverseny 
géb (fn) 
gebe (belegebed meggebed, fn) 
gebed (ige) 
gebeszkedik (ige) 
gébics (fn) 
gebin (fn) 
gebines (mn) 
gebines bolt 
gecekond 
geci (fn) 
Gedeon (tnév) 
geek (fn) 
géemká (gmk) 
geg (fn) 
gége (fn) 
gégebaj (gége|baj) 
gégecső (fn, gége|cső) 



gégecsőmetszés (fn, gége|cső|metszés) 
gégefedő (fn, gége|fedő) 
gégefő (fn, gége|fő) 
gégehang (fn, gége|hang) 
gégehurut (fn, gége|hurut) 
gégemetszés (fn, gége|metszés) 
gégemikrofon (fn, gége|mikrofon) 
gégerák (fn, gége|rák) 
gégész (fn) 
gégész szakorvos 
gégeszakorvos (fn, gége|szakorvos) 
gégészet (fn) 
gégetébécé (fn, gége|tébécé) 
gégetükör (fn, gége|tükör) 
gégetükrözés (fn, gége|tükrözés) 
gegművész 
géhá (fn) 
géhás (mn) 
Geiger-Müller-féle számlálócső 
geil (gejl) 
gejzír (fn) 
gejzírkúp (fn, gejzír|kúp) 
gél (fn) 
gél állapot 
gelencsér (gerencsér, fn) 
gélesített 
gélkapszula 
geller (fn) 
gellert kap 
Gellért, Szent Gellért, Hotel Gellért (tnév) 
Gellérthegy (tnév) 
gém (fn) 
gémberedett (bef mn in) 
gémberedett (mn) 
gémberedik (ige) 
gémeskút (fn, gémes|kút) 
gemináció (fn) 
gemkapocs (fn, gem|kapocs) 
gemma (fn) 
gémorr (gém|orr) 
gémorrú 
gén (fn) 
génállomány (fn, gén|állomány) 
génbank (fn, gén|bank) 
géncsere (fn, gén|csere) 
genderszempont 
genderváltás 
genealógia (fn) 
genealogikus (mn) 
generáció (fn) 
generációs (mn) 
generációváltás (fn, generáció|váltás) 
generál (ige) 
General Motors 
generális (fn) 
generális (mn) 
generalisszimusz (fn) 



generalizál (ige) 
generáljavítás (fn, generál|javítás) 
generáloz (ige) 
generálszósz (fn) 
generálzaft 
generatív (mn) 
generátor (fn) 
generátor-forgórész 
generátorgáz (generátor|gáz) 
generikus (mn) 
generikus készítmény 
generikus megoldás 
genetika (fn) 
genetikai (mn) 
genetikai információ 
genetikai kód 
genetikailag (hsz) 
genetikailag kódolt 
genetikus (mn) 
génexpresszió 
Genezáret-tó (fn) 
genezis (fn) 
Genf (tnév) 
genfi egyezmény (szk) 
Genfi-tó 
gengszter (fn) 
gengszterbanda (fn, gengszter|banda) 
gengszterizmus (fn) 
genitáliák (fn) 
genitális szervek 
genitivus (fn) 
genius loci 
géniusz (fn) 
génkészlet (fn, gén|készlet) 
génkicserélődés 
génmanipuláció (fn, gén|manipuláció) 
génmódosított kukorica 
génmutáció (fn) 
genocídium (fn) 
genomikus 
genotípus (fn) 
Genova (tnév) 
genovai (mn) 
génsebészet (fn, gén|sebészet) 
génsebészeti eljárás 
géntechnológia (fn, gén|technológia) 
géntechnológiai (mn) 
géntérkép (fn, gén|térkép) 
gentleman (fn) 
gentry (dzsentri, fn) 
genus (fn) 
genyegunya 
genny (fn) 
gennycsatorna (genny|csatorna) 
gennyed (ige) 
gennyedés (fn) 
gennyedt (bef mn in) 



gennyedt seb 
gennyedtség 
gennyedzés (gennyezés) 
gennyedzik (gennyezik, ige) 
gennyes (mn) 
gennyesedik (ige) 
gennyeszt (ige) 
gennyezik (ige) 
gennygyülem (fn) 
gennyhólyag (genny|hólyag) 
gennykeltő baktérium 
gennyképződés (fn) 
gennyvérűség 
genyőte 
geo- 
geobotanika (fn) 
geocentrikus (mn) 
geodéta (fn) 
geodézia (fn) 
geodéziai (mn) 
geofizika (fn) 
geofizikus (fn) 
geofizikus (mn) 
geográfia (fn) 
geográfus (fn) 
geokémia (fn) 
geokémikus (fn) 
geológia (fn) 
geológiai (mn) 
geológiai múlt 
geológus (fn) 
geometria (fn) 
geometriafüzet (geometria|füzet) 
geometriai (mn) 
geometriai sajátosság 
geometrikus (fn) 
geomorfológia (fn) 
geopolitika (fn) 
geopolitikai (mn) 
Georgetown (tnév) 
Georgia (Grúzia, tnév) 
georgina (fn) 
Georgina (tnév) 
geostacionárius műhold 
geoszféra (fn) 
geoszűrés 
geotermikus (mn) 
geotermikus erőmű 
geotermikus gradiens 
geotilitás 
gép (fn) 
gép előtt ülő 
gép- és gyorsírás 
gép- és gyorsíróiskola 
gép specifikációja 
gépágy (fn, gép|ágy) 
gépágyú (fn, gép|ágyú) 



gépágyú (mn, gép|ágyú) 
gépalkatrész (fn, gép|alkatrész) 
gépállás (fn, gép|állás) 
gépállomás (fn, gép|állomás) 
gépápolás (fn, gép|ápolás) 
gepárd (fn) 
gépcérna (gép|cérna) 
gépcsarnok (fn, gép|csarnok) 
gépcsipke (gép|csipke) 
gépcsoda (fn, gép|csoda) 
gépcsoport (fn, gép|csoport) 
gépdizájn 
gépegység (fn, gép|egység) 
gépel (ige) 
gépelem (fn, gép|elem) 
gépelés (fn) 
gépeljük be 
gépelt (bef mn in) 
gépeltérítés (fn) 
gépeltérítő (foly mn in) 
gépely (fn) 
gépember (fn, gép|ember) 
géperejű (mn) 
géperejű bérkocsi 
géperő (fn, gép|erő) 
gépesít (ige) 
gépesítés (fn) 
gépesített dandár 
gépesített fejtés 
gépesített hadosztály 
gépész (fn) 
gépész apa 
gépészet (fn) 
gépészeti (mn) 
gépészkovács (gépész|kovács) 
gépészmérnök (fn, gépész|mérnök) 
gépészmérnök-hallgató (gépész|mérnök|-hallgató) 
gépészmérnöki (mn) 
gépésztechnikus (fn, gépész|technikus) 
gépezet (fn) 
gépfegyver (fn, gép|fegyver) 
gépfegyverfedezék (gép|fegyver|fedezék) 
gépfegyverkattogás (fn) 
gépfegyvertűz (fn, gép|fegyver|tűz) 
gépfegyvertűz (ige, gép|fegyver|tűz) 
gépfűrész (fn, gép|fűrész) 
gépgyár (fn, gép|gyár) 
gépgyártás (fn, gép|gyártás) 
gépgyártás-technológia 
gépgyártó és -javító műhely 
gépház (fn, gép|ház) 
gépház mérete 
géphiba (fn, gép|hiba) 
géphímzés (gép|hímzés) 
gépi (mn) 
gépi adatfeldolgozás 
gépi erő 



gépi feldolgozás 
gépi fonás 
gépi kalkuláció 
gépi kapcsolású alközpont 
gépi keltetés 
gépi kód 
gépi mosás 
gépi munka 
gépi munkaerő 
gépi nyelv 
gépi zene 
gepida (fn) 
gépidő (fn, gép|idő) 
gépies (mn) 
gépiesen (hsz) 
gépillatosító 
gépimunkaerő-igény 
gépipar (fn, gép|ipar) 
gépipari (mn) 
gépipari vállalat 
gépír (ige) 
gépírás (fn, gép|írás) 
gépírásos (mn) 
gépírástanítás (gépírás|tanítás) 
gépirat (fn, gép|irat) 
gépíró (fn, gép|író) 
gépíró (foly mn in, gép|író) 
gépíró- és gyorsíróiskola 
gépíróiskola (gépíró|iskola) 
gépírónő (fn, gép|író|nő) 
gépíróverseny (gépíró|verseny) 
gépjármű (fn, gép|jármű) 
gépjárműadó (fn, gép|jármű|adó) 
gépjárműadó (foly mn in, gép|jármű|adó) 
gépjármű-akkumulátor 
gépjármű-biztosítás (gép|jármű|-biztosítás) 
gépjármű-felelősségbiztosítás 
gépjárműforgalom (fn, gép|jármű|forgalom) 
gépjármű-javító műhely 
gépjármű-karbantartás 
gépjármű-közlekedés (gép|jármű|-közlekedés) 
gépjárműpark (fn, gép|jármű|park) 
gépjárműszerkezet (gép|jármű|szerkezet) 
gépjármű-üzembentartó 
gépjárművezető (fn, gép|jármű|vezető) 
gépjárművezető (foly mn in, gép|jármű|vezető) 
gépjárművezető-képző tanfolyam 
gépjárművezető-tanfolyam (gép|jármű|vezető|-tanfolyam) 
gépjavítás (fn, gép|javítás) 
gépjavító műhely 
gépkalapács (gép|kalapács) 
gépkarabély (fn, gép|karabély) 
gépkávé (gép|kávé) 
gépkezelés (fn, gép|kezelés) 
gépkezelő (fn, gép|kezelő) 
gépkezelő (foly mn in, gép|kezelő) 
gépkocsi (fn, gép|kocsi) 



gépkocsiadó (fn, gép|kocsi|adó) 
gépkocsialkatrész (fn) 
gépkocsiállomány (fn) 
gépkocsialvázszám 
gépkocsibaleset (fn, gép|kocsi|baleset) 
gépkocsieladás (fn) 
gépkocsi-előadó 
gépkocsifeltörés 
gépkocsiforduló (gép|kocsi|forduló) 
gépkocsi-fuvarozás 
gépkocsigyártás (fn, gép|kocsi|gyártás) 
gépkocsijavítás (fn, gép|kocsi|javítás) 
gépkocsijavító üzem 
gépkocsi-kereskedelem 
gépkocsi-közlekedés (gép|kocsi|-közlekedés) 
gépkocsimodell 
gépkocsi-nyereménybetétkönyv (gép|kocsi|-nyeremény|betét|könyv) 
gépkocsinyeremény-takarékbetétkönyv 
gépkocsi-nyilvántartás (gép|kocsi|-nyilvántartás) 
gépkocsioszlop (fn, gép|kocsi|oszlop) 
gépkocsi-segélyszolgálat 
gépkocsisor (fn, gép|kocsi|sor) 
gépkocsi-szerencsétlenség (gép|kocsi|-szerencsétlenség) 
gépkocsiszín (fn, gép|kocsi|szín) 
gépkocsitípus (fn) 
gépkocsi-tulajdonos 
gépkocsivezetés (fn, gép|kocsi|vezetés) 
gépkocsivezető (fn, gép|kocsi|vezető) 
gépkocsivezető-képzés (gép|kocsi|vezető|-képzés) 
gépkocsizás (fn, gép|kocsizás) 
gépkocsizó (foly mn in) 
gépkocsizó lövész 
gépkorszak (fn, gép|korszak) 
gépkönyvelés (gép|könyvelés) 
gépkönyvelő (gép|könyvelő) 
gépkötés (gép|kötés) 
géplakatos (fn, gép|lakatos) 
géplakatos (mn, gép|lakatos) 
gépmadár (fn, gép|madár) 
gépmester (fn, gép|mester) 
gépműhely (fn, gép|műhely) 
gépolaj (fn, gép|olaj) 
gépóriás (fn, gép|óriás) 
gépöltés (gép|öltés) 
géppapír (fn, gép|papír) 
géppark (fn, gép|park) 
gépparkfelújítás 
géppisztoly (fn, gép|pisztoly) 
géppisztolyos (mn) 
géppisztolysorozat (fn, gép|pisztoly|sorozat) 
géppuska (fn, gép|puska) 
géppuskafészek (fn, gép|puska|fészek) 
géppuskaropogás (fn, gép|puska|ropogás) 
géppuskáz (ige) 
géprablás (fn, gép|rablás) 
géprabló (fn, gép|rabló) 
gépradír (fn, gép|radír) 



géprajz (fn, gép|rajz) 
géprész (fn, gép|rész) 
géprombolás (fn) 
géprongy (fn, gép|rongy) 
gépselyem (fn, gép|selyem) 
gépsonka (fn, gép|sonka) 
gépsor (fn, gép|sor) 
gépszedés (fn, gép|szedés) 
gépszedő (gép|szedő) 
gépszerkesztés (fn, gép|szerkesztés) 
gépszerkesztéstan (gép|szerkesztés|tan) 
gépszíj (fn, gép|szíj) 
gépszíjbőr (gép|szíj|bőr) 
gépszíjkenőcs (gép|szíj|kenőcs) 
gépszín (fn, gép|szín) 
gépszövés (gép|szövés) 
géptan (fn, gép|tan) 
géptávíró (fn, gép|távíró) 
gépterem (fn, gép|terem) 
géptípus (fn, gép|típus) 
géptisztító 
géptű (gép|tű) 
gépüzem (fn, gép|üzem) 
gépválasztás 
gépválasztás és -bővítés 
gépvontatás (gép|vontatás) 
gépvontatású (mn) 
gépzene (fn, gép|zene) 
gépzongora (fn, gép|zongora) 
gépzsír (fn, gép|zsír) 
gerálja magát 
geránium (fn) 
Gerbeaud (Gerbaud, fn) 
gerbera (fn) 
gérbic 
gérbics (fn) 
gerebcsin 
gereben (fn) 
gerebenez (ige) 
gerebengomba (gereben|gomba) 
gereblye (fn) 
gereblyél (ige) 
gereblyéz (ige) 
gerébtok 
Gerecse (tnév) 
Gerecsei Tájvédelmi Körzet 
gerely (fn) 
gerelyhajítás (fn, gerely|hajítás) 
gerelyt vet 
gerelyvetés (fn, gerely|vetés) 
gerencsér (fn) 
gerenda (fn) 
gerendagyakorlat (gerenda|gyakorlat) 
gerendaház (fn, gerenda|ház) 
Gerendás-tető 
gerendát faragó ács 
gerendáz (ige) 



gerendázat (fn) 
gerendely (fn) 
gerezd (fn) 
gerezna (fn) 
Gergely (tnév) 
gergelyjárás (fn) 
Gergely-naptár 
geriátria (fn) 
gerilla (fn) 
gerillaháború (fn, gerilla|háború) 
gerillahadsereg (fn, gerilla|hadsereg) 
gerillaharc (fn, gerilla|harc) 
gerillaharcmodor 
gerillamarketing (fn, gerilla|marketing) 
gerillaszervezet (fn, gerilla|szervezet) 
gerillavezér (fn, gerilla|vezér) 
gerinc (fn) 
gerincagy (fn, gerinc|agy) 
gerinces (fn) 
gerinces (mn) 
gerinces állat 
gerincferdülés (fn) 
gerinchálózat (fn, gerinc|hálózat) 
gerinchúr (fn, gerinc|húr) 
gerinchúros (fn) 
gerinchúros (mn) 
gerinclövés (fn, gerinc|lövés) 
gerincoszlop (fn, gerinc|oszlop) 
gerincoszlop-ferdülés (gerinc|oszlop|-ferdülés) 
gerinctelen (mn) 
gerinctelenek 
gerinctörés (fn, gerinc|törés) 
gerincű (mn) 
gerincvelő (fn, gerinc|velő) 
gerincvelő-bénulás 
gerincvelő-csatorna (gerinc|velő|-csatorna) 
gerincvelő-gyulladás 
gerincvezeték (fn, gerinc|vezeték) 
gerinccsapolás (gerinc|csapolás) 
gerinccsatorna (fn, gerinc|csatorna) 
gerinccserép (gerinc|cserép) 
gerjed (ige) 
gerjedelem (fn) 
gerjedez (ige) 
Gerje-Perje-főcsatorna 
gerjeszt (ige) 
gerjesztés (fn) 
gerjesztőrendszer 
gerle (fn) 
gerlemadár (gerle|madár) 
gerlepár (fn, gerle|pár) 
gerlice (fn) 
germán (mn) 
Germán-alföld 
Germánia (tnév) 
germanista (mn) 
germanisztika (fn) 



germánium (fn) 
germániumdióda (fn, germánium|dióda) 
germanizál (ige) 
germanizmus (fn) 
Germicid kúp 
germicidlámpa (fn) 
gernye 
gérokk (fn) 
gerontokrácia (fn) 
gerontológia (fn) 
gerontológus (fn) 
Gershwin (tnév) 
gersli (fn) 
Gertrúd (tnév) 
gerundium (fn) 
gerúzia 
gésa (fn) 
gesta (fn) 
Gestapo (tnév) 
Gestapo-módszer (Gestapo|-módszer) 
gesz (fn) 
geszt (fn) 
geszta (fn) 
gesztenye (fn) 
gesztenyebarna (mn, gesztenye|barna) 
gesztenyefa (fn, gesztenye|fa) 
gesztenyehajú 
gesztenyemassza (fn, gesztenye|massza) 
gesztenyepüré (fn, gesztenye|püré) 
gesztenyés (mn) 
gesztenyesütő (fn, gesztenye|sütő) 
gesztenyesütő (foly mn in, gesztenye|sütő) 
gesztenyeszín (fn, gesztenye|szín) 
gesztenyeszínű (mn) 
gesztikulál (ige) 
gesztor (fn) 
gesztúra 
gesztus (fn) 
gesztusvezérlés 
gesztusvezérlés-barát 
Getsemáne-kert (tnév) 
gettó (fn) 
gettómentalitás 
gévagomba (fn) 
géz (fn) 
Géza (tnév) 
gezarol (fn) 
geze (fn) 
gezemice (fn) 
gézengúz (fn) 
gézpólya (géz|pólya) 
Ghána (tnév) 
ghánai (mn) 
ghibbelin 
g-húr 
gibbon (fn) 
gibernyúz 



gibic (fn) 
Gibraltár (tnév) 
Gibraltári-szoros 
giccs (fn) 
giccses (mn) 
giccsfestő (fn, giccs|festő) 
giccsőr (fn) 
gida (fn) 
Gide (André Gide) 
gidrán (fn) 
gidres-gödrös (mn) 
giga (fn) 
giga- 
gigabájt 
gigabites 
gigantikus (mn) 
gigantománia (fn) 
gigász (fn) 
gigászi (mn) 
gigawatt (fn) 
gigerli (fn) 
Gigli 
Gigli-szerű (Gigli|-szerű) 
gigoló (dzsigoló, fn) 
gikszer (fn) 
gilice (fn) 
gilicemadár (gilice|madár) 
gilicetövis (gilice|tövis) 
giling-galang (fn) 
giliszta (fn) 
gilisztacukor (fn, giliszta|cukor) 
gilisztahajtó (fn, giliszta|hajtó) 
gilisztahajtó szer 
gilisztaűző varádics 
gím (fn) 
gímharaszt (gím|haraszt) 
gimnasztika (fn) 
gimnasztyorka (fn) 
gimnazista (fn) 
gimnazista fiú 
gimnázium (fn) 
gimnáziumi (mn) 
gimnáziumi tanár 
gímpáfrány (fn, gím|páfrány) 
gimpli 
gímszarvas (fn, gím|szarvas) 
gímszarvas (mn, gím|szarvas) 
gin (fn) 
ginekológia (fn) 
gingalló 
gingallóz (ige) 
ginszeng (fn) 
ginszenggyökér (fn) 
Giordano Bruno 
Giotto 
gipsz (fn) 
gipsz homlokdíszítés 



gipszágy (gipsz|ágy) 
gipszdíszítés (fn, gipsz|díszítés) 
gipszel (ige) 
gipszfigura (fn, gipsz|figura) 
gipszkötés (fn, gipsz|kötés) 
gipszminta (fn, gipsz|minta) 
gipszöntvény (fn, gipsz|öntvény) 
gipszpor (fn, gipsz|por) 
gipszsalakcement 
gipszstukkó (fn, gipsz|stukkó) 
gipsszerű (mn) 
gipszszobor (fn, gipsz|szobor) 
gipszvakolat (gipsz|vakolat) 
Giraudoux 
girbegörbe (mn) 
girbegurba (fn) 
girbegurba (mn) 
girhes (mn) 
girigáré 
girland (fn) 
girnyó (mn) 
giromágneses (mn) 
gironde (fn) 
girondista (mn) 
girondizmus (fn) 
giroszkóp (fn) 
gisz (fn) 
gitár (fn) 
gitáriskola 
gitárkíséret (fn, gitár|kíséret) 
gitáros (mn) 
gitároz (gitározik, ige) 
gitt (fn) 
gittegylet (fn, gitt|egylet) 
gittel (ige) 
gizda (mn) 
Gizella (tnév) 
gizgaz (fn) 
gizgazos (mn) 
G-kulcs 
glaciális (mn) 
gladiátor (fn) 
gladiólusz (fn) 
glagolita (fn) 
glagolita (mn) 
glanc (fn) 
glancol (ige) 
Glasgow (fn) 
glaszé (fn) 
glaszékesztyű (fn, glaszé|kesztyű) 
glaszékesztyűs (mn, glaszé|kesztyűs) 
glasznoszty (fn) 
glaubersó (fn, glauber|só) 
glaukóma (fn) 
glazúr (fn) 
gleccser (fn) 
gléda (fn) 



glédába állít 
gledícsia (fn) 
gleichschaltol 
glettgipsz 
glicerin (fn) 
glicerinbórax (fn, glicerin|bórax) 
glicerinkészítmény (glicerin|készítmény) 
glicerinsav (glicerin|sav) 
glicínia (fn) 
glikogén (fn) 
glikolsav 
glimmlámpa (fn) 
globális (mn) 
globális éghajlatváltozás 
globális export 
globális felmelegedés 
globális média 
globális vállalat 
globálisan (hsz) 
globalizáció (fn) 
globalizáció örvénye 
globalizálódás (fn) 
globalizmus (fn) 
globálvilág elbukóban 
globulin (fn) 
glóbusz (glóbus, fn) 
glóbusszal (glóbussal) 
gloire (fn) 
glokni (fn) 
gloknis szoknya 
glória (fn) 
glóriás (mn) 
glorifikál (ige) 
gloriózus (mn) 
glossza (fn) 
glosszárium (fn) 
glosszáz (ige) 
glottogónia 
gloxínia (fn) 
Gluck (fn) 
glukóz (fn) 
glukózvérűség (fn) 
glutamin (fn) 
glutársav (fn) 
glükogén 
glükóz (fn) 
GLX-protokoll 
g-mal 
gmk (röv) 
g-moll (fn) 
gneisz (fn) 
gnejsz 
gnóm (fn) 
gnóma 
gnoszeológia (fn) 
gnoszticizmus (fn) 
gnosztikus (fn) 



gnosztikus (mn) 
gnózis (fn) 
gnú (fn) 
gó 
góbé (fn) 
gobelin (fn) 
gobelinkép (fn, gobelin|kép) 
gobelinszőnyeg (gobelin|szőnyeg) 
góbéság (fn) 
Góbi (tnév) 
Góbi sivatag (tnév) 
góc (fn) 
gócpont (fn, góc|pont) 
goda (fn) 
Goethe (fn) 
gofri (fn) 
gofrisütő (gofri|sütő) 
Gogol (tnév) 
gogos 
gógyi (fn) 
gohér 
gój (fn) 
gojzervarrás (fn) 
gojzervarrású 
gokart (fn) 
gokartbajnokság 
gokartmotor 
gokartozik (ige) 
gokartverseny (fn) 
gól (fn) 
gólarány (fn, gól|arány) 
góldobó (fn, gól|dobó) 
Goldoni 
gólem (fn) 
gólerős (mn) 
golf (fn) 
Golf-áram (tnév) 
Golf-áramlat (tnév) 
golfklub (fn, golf|klub) 
golfnadrág (fn, golf|nadrág) 
golfoz (golfozik, ige) 
golfpálya (fn, golf|pálya) 
golgota (fn) 
Golgota (tnév) 
golgotát jár 
golgotavirág (fn, golgota|virág) 
gólhelyzet (fn, gól|helyzet) 
goliard 
Góliát (fn) 
góliátelem (fn) 
gólképes (mn, gól|képes) 
gólkirály (fn, gól|király) 
gólkülönbség (fn, gól|különbség) 
góllövő (gól|lövő) 
góllövő játékos 
góllövőlista (fn) 
gólos (mn) 



gólpassz (fn, gól|passz) 
gólszegény (fn, gól|szegény) 
gólszerző (fn, gól|szerző) 
gólt rúgó 
gólütő (fn, gól|ütő) 
gólvonal (fn, gól|vonal) 
gólzápor (fn, gól|zápor) 
gólzsák (fn, gól|zsák) 
gólya (fn) 
gólyabál (fn, gólya|bál) 
gólyafészek (fn, gólya|fészek) 
gólyahír (fn, gólya|hír) 
gólyaláb (fn, gólya|láb) 
gólyalábú (mn) 
gólyamadár (fn, gólya|madár) 
gólyamese (fn, gólya|mese) 
gólyaorr (fn, gólya|orr) 
gólyaorrú (gólya|orrú) 
gólyatábor (fn, gólya|tábor) 
gólyatöcs (fn) 
Gólya-völgy (Gólya|-völgy) 
golyhó (fn) 
golyó (fn) 
golyó alakú 
golyóálló (fn, golyó|álló) 
golyóálló (foly mn in, golyó|álló) 
golyóálló (mn, golyó|álló) 
golyóálló mellény 
golyóálló páncél 
golyóálló üveg 
golyóbis (fn) 
golyófogó (fn, golyó|fogó) 
golyófogó (foly mn in, golyó|fogó) 
golyófogó dob 
golyólyuggatta 
golyóöntő műhely 
golyós (mn) 
golyós fegyver 
golyós lánc 
golyós szeleptű 
golyóscsapágy (fn, golyós|csapágy) 
golyóscsapágy-méretezés 
golyósirón 
golyósmalom (fn, golyós|malom) 
golyóstoll (fn, golyós|toll) 
golyóstollbetét (fn, golyós|toll|betét) 
golyószóró (fn, golyó|szóró) 
golyószóró (foly mn in, golyó|szóró) 
golyószórófészek (golyó|szóró|fészek) 
golyószóró-závárzat 
golyóüszög (golyó|üszög) 
golyóváltás (fn, golyó|váltás) 
golyóz (golyózik, ige) 
golyózápor (fn, golyó|zápor) 
golyózik (ige) 
golyva (fn) 
golyvás (mn) 



golyvás galamb 
gomb (fn) 
gomba (fn) 
gomba alakú (mn) 
gomba kártevő 
gomba módra szaporodik 
gombabetegség (fn, gomba|betegség) 
gombaétel 
gombaféle (fn, gomba|féle) 
gombahatározó (gomba|határozó) 
gombaismeret (fn, gomba|ismeret) 
gombakalap (fn, gomba|kalap) 
gombakkumulátor (gomb|akkumulátor) 
gombaleves (mn, gomba|leves) 
gombaméreg (fn, gomba|méreg) 
gombamérgezés (fn, gomba|mérgezés) 
gombamód (fn, gomba|mód) 
gombaölő szer 
gombapaprikás (mn) 
gombapince (fn, gomba|pince) 
gombapörkölt (bef mn in) 
gombás (mn) 
gombás betegség 
gombásodik (ige) 
Gombás-patak 
gombász (fn) 
gombász (ige) 
gombaszakértő (fn, gomba|szakértő) 
gombászat (fn) 
gombaszedő (fn, gomba|szedő) 
gombaszedő (foly mn in, gomba|szedő) 
gombászik (gombázik, ige) 
gombatelep (fn, gomba|telep) 
gombatenyésztő telep 
gombatermesztő (foly mn in) 
gombázik (ige) 
gombelem (fn, gomb|elem) 
gombernyő (gomb|ernyő) 
gombfesték (fn, gomb|festék) 
gombfoci (fn, gomb|foci) 
gombház (fn, gomb|ház) 
gombkötő (fn, gomb|kötő) 
gombkötő (foly mn in, gomb|kötő) 
gombkötő kisiparos 
gombkötőmester (gomb|kötő|mester) 
gomblyuk (gombluk, fn, gomb|lyuk) 
gomblyukazás 
gomblyukbetegség (gomb|lyuk|betegség) 
gomblyukvarrás (gomblukvarrás, gomb|lyuk|varrás) 
gombnyomás (fn, gomb|nyomás) 
gombnyomásra 
gombnyomásra automatikusan lenyíló 
gombóc (fn) 
Gombocz (tnév) 
gombok elhelyezése 
gombol (ige) 
gombolkozik (ige) 



gombolyag (fn) 
gombolyít (ige) 
gombolyodik (ige) 
gomborka (fn) 
gombos (fn) 
gombos (mn) 
gombos végű 
gombostű (fn, gombos|tű) 
gombostűfejnyi (mn) 
gomboz (gombozik, ige) 
gombozik (ige) 
gombra bökve 
gombszem (fn, gomb|szem) 
gombvirágzat (gomb|virágzat) 
gomoly (fn) 
gomolya (fn) 
gomolyag (fn) 
gomolyasajt 
gomolyatúró 
gomolyfelhő (fn, gomoly|felhő) 
gomolyfelhőzet (fn, gomoly|felhőzet) 
gomolygó felhő 
gomolyodik (ige) 
gomolyog (ige) 
gonád 
gond (fn) 
gond nélkül felismer 
gond nélküli élet 
gondatlan (mn) 
gondatlanság (fn) 
gondatlanul (hsz) 
gondnok (fn) 
gondnokol (ige) 
gondnokság (fn) 
gondol (ige) 
gondola (fn) 
gondolás (fn) 
gondolás (mn) 
gondolat (fn) 
gondolatalapú irányítás 
gondolatátvitel (fn, gondolat|átvitel) 
gondolatébresztő (fn, gondolat|ébresztő) 
gondolatébresztő (foly mn in, gondolat|ébresztő) 
gondolatébresztő (mn, gondolat|ébresztő) 
gondolatforma (fn, gondolat|forma) 
gondolati (mn) 
gondolatiság (fn) 
gondolatjel (fn, gondolat|jel) 
gondolatkapcsolás (fn, gondolat|kapcsolás) 
gondolatkísérlet (fn, gondolat|kísérlet) 
gondolatkör (fn, gondolat|kör) 
gondolatmenet (fn, gondolat|menet) 
gondolatolvasás (fn, gondolat|olvasás) 
gondolatolvasó (fn, gondolat|olvasó) 
gondolatolvasó (foly mn in, gondolat|olvasó) 
gondolatpárhuzam (fn, gondolat|párhuzam) 
gondolatrendszer (fn, gondolat|rendszer) 



gondolatritmus (fn, gondolat|ritmus) 
gondolatsor (fn, gondolat|sor) 
gondolatszabadság (fn, gondolat|szabadság) 
gondolatszegény (fn, gondolat|szegény) 
gondolatvilág (fn, gondolat|világ) 
gondolázik (ige) 
gondolhat (ige) 
gondolkodás (fn) 
gondolkodás és gondolkozás 
gondolkodási (mn) 
gondolkodásmód (gondolkozásmód, fn, gondolkodás|mód) 
gondolkodású (mn) 
gondolkodhat (ige) 
gondolkodik (gondolkozik, ige) 
gondolkodó (fn) 
gondolkodó (foly mn in) 
gondolkodó (mn) 
gondolkodóba (gondolkozóba) 
gondolkodóképesség (fn, gondolkodó|képesség) 
gondolkodószék (fn, gondolkodó|szék) 
gondolkozás (fn) 
gondolkozásmód (fn, gondolkozás|mód) 
gondolkozik (ige) 
gondolkozó (foly mn in) 
gondolkozó (mn) 
gondolomformán (hsz) 
gondolomra (hsz) 
gondos (mn) 
gondos ápolás 
gondosan (hsz) 
gondoskodás (fn) 
gondoskodik (ige) 
gondosság (fn) 
gondoz (ige) 
gondozás (fn) 
gondozási (mn) 
gondozatlan (mn) 
gondozó (fn) 
gondozó (foly mn in) 
gondozóház (fn, gondozó|ház) 
gondozónő (fn, gondozó|nő) 
gondozott (bef mn in) 
gondozott (fn) 
gondozott (mn) 
gondtalan (mn) 
gondtalan iskoláskoromban 
gondtalanul (hsz) 
gondtelt (mn) 
gondterhelt (bef mn in, gond|terhelt) 
gondterhelt (fn, gond|terhelt) 
gondterhelt (mn, gond|terhelt) 
gondterhelt anya 
gondterhes (mn, gond|terhes) 
gondterhes feladat 
gondűző (fn, gond|űző) 
gondűző (foly mn in, gond|űző) 
gondűző (mn, gond|űző) 



gondviselés (fn, gond|viselés) 
gondviselő (fn, gond|viselő) 
gondviselő (foly mn in, gond|viselő) 
gondviselő (mn, gond|viselő) 
gong (fn) 
gongütés (fn, gong|ütés) 
goniométer (fn) 
gonorrhoea (fn) 
gonosz (mn) 
gonosz célzatú 
gonosz indulatú 
gonosz lelkű 
gonosz szándékú 
gonosz szellem 
gonoszkodik (ige) 
gonoszság (fn) 
gonosztett (fn, gonosz|tett) 
gonosztevő (fn, gonosz|tevő) 
gonosztevő (mn, gonosz|tevő) 
gonoszul (hsz) 
goodwill (fn) 
Goodyear (fn) 
Goodyear abroncs 
Google (tnév) 
Google-kalauz 
gopak 
gór (ige) 
gorál (fn) 
górál (ige) 
górcső (fn) 
górcsövez (ige) 
gordiuszi (mn) 
gordiuszi csomó 
gordon (fn) 
gordonka (fn) 
gordonkaest (fn, gordonka|est) 
gordonkahang (gordonka|hang) 
gordonkaművész (fn, gordonka|művész) 
gordonkás (fn) 
gordonkázik (ige) 
góré (fn) 
Gorgó 
gorgonzola (fn) 
gorilla (fn) 
gorillakölyök (gorilla|kölyök) 
Gorka-kerámia 
Gorkij (tnév) 
gornyadozik (ige) 
goromba (mn) 
gorombaság (fn) 
gorombáskodik (ige) 
Gorsium 
gospelkórus 
gót (gótikus, fn) 
gót (mn) 
gót ablakos 
gót betű 



gót betűs 
gót betűs írás 
gót írás 
gót stílű 
Gotha (tnév) 
gothai program 
gótika (fn) 
gótikus (mn) 
gótikus ablak 
gótikus építészet 
gótikus épület 
gouache 
Gounod (fn) 
Gounod-opera (Gounod|-opera) 
Goya (fn) 
Goya-festmény (Goya|-festmény) 
göb (fn) 
göbe (fn) 
göbecs (fn) 
göböly (fn) 
göcög (ige) 
göcs (fn) 
Göcsej (tnév) 
göcsörtös (mn) 
Göd (tnév) 
gödény (fn) 
gödi (mn) 
Gödöllő (tnév) 
Gödöllői-dombság 
gödölye (fn) 
gödör (fn) 
gödröcske (fn) 
gödrös (mn) 
gőg (fn) 
gőgicsél (ige) 
gőgös (mn) 
gőgösen (hsz) 
gőgösség (fn) 
gölődény 
gölöncsér (fn) 
gömb (fn) 
gömb alakú (mn) 
gömbakác (fn, gömb|akác) 
gömbalátét (gömb|alátét) 
gömbcikk (gömb|cikk) 
gömbcsapágy (gömb|csapágy) 
gömbcsukló (fn, gömb|csukló) 
gömbfaimport (gömb|fa|import) 
gömbfejű szeg 
gömbfelület (fn, gömb|felület) 
gömbgrafit (gömb|grafit) 
gömbhalmaz (fn, gömb|halmaz) 
gömbháromszög (fn, gömb|három|szög) 
gömbhéj (fn, gömb|héj) 
gömbhullám (gömb|hullám) 
gömbi (mn) 
gömbjuhar (gömb|juhar) 



gömblombik (gömb|lombik) 
gömböc (fn) 
gömböcdarázs (gömböc|darázs) 
gömbölyded (mn) 
gömbölyded arcú 
gömbölyget (ige) 
gömbölyít (ige) 
gömbölyödik (ige) 
gömbölyű (mn) 
gömböv (gömb|öv) 
gömbsugár (fn, gömb|sugár) 
gömbsüveg (fn, gömb|süveg) 
gömbszelet (fn, gömb|szelet) 
gömbszimmetria (fn, gömb|szimmetria) 
gömbtest (fn, gömb|test) 
gömbtükör (fn, gömb|tükör) 
gömbvas (fn, gömb|vas) 
gömbvégű toll 
gömbvillám (fn, gömb|villám) 
gönc (fn) 
Göncölszekér (tnév) 
göndör (mn) 
göndör hajú 
göndör szőr 
göndörít (ige) 
göndörödik (ige) 
göngyöl (ige) 
göngyöleg (fn) 
göngyölegsúly (fn, göngyöleg|súly) 
göngyölet 
göngyöletsúly (göngyölet|súly) 
göngyölget (ige) 
göngyölít (ige) 
göngyölt sonka 
göngysúly 
gönnol 
Gönyű (tnév) 
görbe (fn) 
görbe hátú 
görbe láb 
görbe menti integrál 
görbe szemmel nézi 
görbe tükör 
görbe vonal 
görbed (ige) 
görbevonalzó (görbe|vonalzó) 
görbít (ige) 
görbül (ige) 
görbülés (fn) 
görbület (fn) 
görcs (fn) 
görcscsillapító (görcs|csillapító) 
görcsoldó (fn) 
görcsoldó (foly mn in) 
görcsoldó (mn) 
görcsoldó szer 
görcsöl (ige) 



görcsös (mn) 
görcsösen (hsz) 
gördeszka (fn) 
gördeszkázik (ige) 
gördít (ige) 
gördítőcsúszka 
gördítőnyíl 
gördül (ige) 
gördülékeny (mn) 
gördülési ellenállás 
gördülőanyag 
gördülőcsapágy 
gördülőcsapágygyár (fn, gördülő|csapágy|gyár) 
gördülőcsapágy-gyártás (gördülő|csapágy|-gyártás) 
gördülősúrlódás 
göreb (fn) 
görény (fn) 
Görgényi-havasok 
görget (ige) 
görgeteg (fn) 
Görgey (tnév) 
Görgey zászlóalj 
Görgey-féle (Görgey|-féle) 
Görgey-hadtest (Görgey|-hadtest) 
görgő (fn) 
görgő (foly mn in) 
görgőjárat (görgő|járat) 
görgős (mn) 
görgős eke 
görgős futómű 
görgős szerszám 
görgőscsapágy (fn, görgős|csapágy) 
görgősor (fn, görgő|sor) 
görgővihar (görgő|vihar) 
görhe 
görkorcsolya (fn, gör|korcsolya) 
görkorcsolyázik (ige) 
görl (fn) 
görnyed (ige) 
görnyedezik (ige) 
görnyedt (bef mn in) 
görnyedt (mn) 
görnyedt hátú 
görnyedt tartású 
görnyeszt (ige) 
görög (fn) 
görög (ige) 
görög (mn) 
görög betű 
görög filozófia 
görög katolikus 
görög nyelvű 
görög szakos tanár 
görögdinnye (fn, görög|dinnye) 
görögfenyő (fn, görög|fenyő) 
görögkeleti (mn, görög|keleti) 
görög-latin szakos 



görögóra (fn, görög|óra) 
Görögország (tnév) 
görögországi (mn) 
görögös (fn) 
görögös (mn) 
görög-római 
görög-római birkózás 
görögség (fn) 
görögtűz (fn, görög|tűz) 
göröngy (fn) 
göröngyös (mn) 
görredőny (fn) 
görvély (fn) 
görvélyfű (fn, görvély|fű) 
görvélykór (fn, görvély|kór) 
gőte (fn) 
Göteborg (tnév) 
göthöl (ige) 
göthös (mn) 
Göttingen (tnév) 
gőz (fn) 
gőz- és gázáteresztő 
gőzdaru (fn, gőz|daru) 
gőzeke (fn, gőz|eke) 
gőzelzáró szelep 
gőzerejű (mn) 
gőzerő (fn, gőz|erő) 
gőzerőmű (gőz|erőmű) 
gőzerővel 
gőzerővel dolgoznak 
gőzfejlesztés (fn, gőz|fejlesztés) 
gőzfék (gőz|fék) 
gőzfürdő (fn, gőz|fürdő) 
gőzfűrész (fn, gőz|fűrész) 
gőzfűtés (fn, gőz|fűtés) 
gőzgép (fn, gőz|gép) 
gőzhajó (fn, gőz|hajó) 
gőzhajózás (fn, gőz|hajózás) 
gőzhajtás (gőz|hajtás) 
gőzhenger (fn, gőz|henger) 
gőzkalapács (fn, gőz|kalapács) 
gőzkamra (fn, gőz|kamra) 
gőzkazán (fn, gőz|kazán) 
gőzképződés (gőz|képződés) 
gőzkör (fn, gőz|kör) 
gőzmalom (fn, gőz|malom) 
gőzmeghajtás (gőz|meghajtás) 
gőzmosoda (fn, gőz|mosoda) 
gőzmozdony (fn, gőz|mozdony) 
gőznyomás (fn, gőz|nyomás) 
gőzöl (ige) 
gőzölés (fn, gőz|ölés) 
gőzölgő (mn) 
gőzölő vasaló 
gőzölög (ige) 
gőzös (fn) 
gőzös (mn) 



gőztér (gőz|tér) 
gőzturbina (fn, gőz|turbina) 
gőzvasaló (fn, gőz|vasaló) 
gőzvezeték (fn, gőz|vezeték) 
gőzvontatású (mn) 
gőzzel főző 
gőzsíp (fn, gőz|síp) 
gőzsűrűségmérő 
gőzszelep (fn, gőz|szelep) 
GPS 
GPS-készülék 
GPU 
GPU-val integrált 
grabanc (fn) 
Gracchus 
Grácia (fn) 
gracilis (mn) 
graciőz (fn) 
graciőz (mn) 
gradáció (fn) 
grádics (fn) 
grádicsos 
gradiens (fn) 
gradiens (mn) 
grádus (fn) 
gráf (fn) 
gráfelmélet (fn) 
graffiti (fn) 
grafika (fn) 
grafikai (mn) 
grafikai elemek 
grafikai formátum 
grafikai szoftver 
grafikon (fn) 
grafikus (fn) 
grafikus (mn) 
grafikus adat 
grafikus chip 
grafikus desktop 
grafikus feladat 
grafikus felületű disztribúció 
grafikus gyorsítókártya 
grafikus kártya 
grafikus kezelőfelület 
grafikusművész (fn, grafikus|művész) 
grafit (fn) 
grafit olvasztótégely 
grafitceruza (fn, grafit|ceruza) 
grafitpala (grafit|pala) 
grafittégely (grafit|tégely) 
grafológia (fn) 
grafológus (fn) 
grafománia (fn) 
grafosztatika (fn) 
Graham-föld 
Graham-kenyér 
Grál (tnév) 



gramanc 
gramm (fn) 
grammatika (fn) 
grammatikai (mn) 
grammatikus (fn) 
grammatikus (mn) 
grammnyi (mn) 
grammos (mn) 
gramofon (fn) 
gramofonlemez (fn, gramofon|lemez) 
gramofonoz 
gramofontű (gramofon|tű) 
Granada (tnév) 
granárium (fn) 
gránát (fn) 
gránátalma (fn, gránát|alma) 
gránátbiztos (mn) 
gránáthüvely (gránát|hüvely) 
gránátkő (fn, gránát|kő) 
gránátos (fn) 
gránátos (mn) 
gránátoskocka (fn) 
gránátszilánk (fn, gránát|szilánk) 
gránáttölcsér (fn, gránát|tölcsér) 
gránáttűz (fn, gránát|tűz) 
gránátvető (fn, gránát|vető) 
gránátvető (foly mn in, gránát|vető) 
gránátvörös (mn) 
grand (fn) 
Grand Canyon 
grand prix 
grand seigneur 
Grande Chartreuse 
grandiozitás (fn) 
grandiózus (mn) 
gránic 
granicsár (fn) 
gránit (fn) 
gránit kockakő 
gránit síremlék 
gránit útburkolat 
gránitgneisz (fn) 
gránitkemény (mn) 
gránitkocka (fn, gránit|kocka) 
gránitkocka kövezet 
gránitkövezet (gránit|kövezet) 
gránitpegmatit 
gránitszilánk 
gránittábla 
gránittömb (fn, gránit|tömb) 
granuláció (fn) 
granulál (ige) 
granulálás 
granulált (bef mn in) 
granulált (mn) 
granulált kávé 
granulátum (fn) 



granulátumszóró 
grapefruit (fn) 
grasszál (ige) 
grátisz (fn) 
gratuláció (fn) 
gratulál (ige) 
gravámen 
graviditás (fn) 
gravimetria (fn) 
gravimetrikus analízis 
gravíroz (ige) 
gravitáció (fn) 
gravitációs (mn) 
gravitációs törvény 
gravitál (ige) 
Graz (fn) 
Greene 
Greenwich 
greenwichi idő 
gregorián (mn) 
gregorián ének 
grémium (fn) 
Grenada (tnév) 
grenadin (fn) 
grenadírmars (fn) 
Grenoble (tnév) 
grépfrút (fn) 
Gresham (tnév) 
Grieg 
griff (fn) 
griffmadár (fn, griff|madár) 
grill (fn) 
grillázs (fn) 
grillcsirke (fn, grill|csirke) 
grillező (fn) 
grillező (foly mn in) 
Grillparzer 
grillsütő (fn, grill|sütő) 
grillsütő (foly mn in, grill|sütő) 
grimasz (fn) 
grimaszol (ige) 
grimbusz (fn) 
Grimm (tnév) 
Grimm-mese (Grimm|-mese) 
Grimm-mesebeli (Grimm|-mesebeli) 
gringó (fn) 
Grinzing (fn) 
grippe (fn) 
gríz (fn) 
grízes (mn) 
grízes tészta 
grizett (fn) 
grízgaluska (fn, gríz|galuska) 
grizzly (fn) 
gróf (fn) 
gróf Széchenyi István 
grófi (mn) 



grófi kastély 
grófkisasszony (fn, gróf|kisasszony) 
grófné (fn) 
grófnő (fn, gróf|nő) 
grófság (fn) 
grog (fn) 
Groningen (tnév) 
Grossglockner (tnév) 
groteszk (mn) 
grotta (fn) 
Groza (fn) 
Grönland (tnév) 
grund (fn) 
Grundig 
Grundig rádió 
Grundig-féle (Grundig|-féle) 
grupp (fn) 
grúz (fn) 
grúz (mn) 
grúz tea 
Grúzia (Georgia, tnév) 
GSM-távvezérlés 
Guadeloupe 
Guam 
guanin (fn) 
guanó (fn) 
guanótelep (guanó|telep) 
Guantánamói-öböl 
Guatemala (tnév) 
guba (fn) 
gubacs (fn) 
gubacsdarázs (fn, gubacs|darázs) 
gubacsfa (gubacs|fa) 
gubanc (fn) 
gubancol (ige) 
gubancolódik (ige) 
gubancos (mn) 
gubaposztó (guba|posztó) 
gubás (mn) 
gubbaszkodik (ige) 
gubbaszt (ige) 
guberál (ige) 
gubernátor (fn) 
gubó (fn) 
gubódzik (gubózik, ige) 
gubós (mn) 
gubóvirág (fn, gubó|virág) 
guelf 
Guernica (tnév) 
guga 
gugás 
guggol (ige) 
guggon 
gugora 
gugyi 
guillotine (fn) 
Guinea (tnév) 



Guineai-öböl 
gukker (fn) 
gúla (fn) 
gúla alakú (mn) 
gulág (fn) 
gúlamodell (gúla|modell) 
gúlasátor (gúla|sátor) 
gulászta 
gulipán (fn) 
Gulliver (tnév) 
gulya (fn) 
gulyás (fn) 
gulyás (mn) 
gulyáságyú (fn, gulyás|ágyú) 
gulyásbojtár (fn, gulyás|bojtár) 
gulyáshús (fn, gulyás|hús) 
gulyásleves (fn, gulyás|leves) 
gumi (fn) 
gumi esőköpeny 
gumi fürdősapka 
gumi óvszer 
gumi tömítőgyűrű 
gumiabroncs (fn, gumi|abroncs) 
gumiabroncscsere (gumi|abroncs|csere) 
gumiabroncs-felújítás 
gumiabroncsgyártás (gumi|abroncs|gyártás) 
gumiarábikum (fn, gumi|arábikum) 
gumiasztal (fn, gumi|asztal) 
gumibaba (fn, gumi|baba) 
gumibélyegző (fn, gumi|bélyegző) 
gumiborítású (mn, gumi|borítású) 
gumibot (fn, gumi|bot) 
gumibugyi (fn, gumi|bugyi) 
gumicipő (fn, gumi|cipő) 
gumicukorka (fn, gumi|cukorka) 
gumicsizma (fn, gumi|csizma) 
gumicsónak (fn, gumi|csónak) 
gumicsont (fn, gumi|csont) 
gumicső (fn, gumi|cső) 
gumidefekt (fn, gumi|defekt) 
gumidugó (gumi|dugó) 
gumiember (fn, gumi|ember) 
gumifa (fn, gumi|fa) 
gumifix 
gumifixes zokni 
gumigutti (fn) 
gumigyár (fn, gumi|gyár) 
gumiharisnya (fn, gumi|harisnya) 
gumihenger (fn, gumi|henger) 
gumijáték (gumi|játék) 
gumijavító (fn, gumi|javító) 
gumijavító (foly mn in, gumi|javító) 
gumikerék (fn, gumi|kerék) 
gumikerekű (mn) 
gumikesztyű (fn, gumi|kesztyű) 
gumikopás (fn, gumi|kopás) 
gumiköpeny (fn, gumi|köpeny) 



gumikötél (fn, gumi|kötél) 
gumilabda (fn, gumi|labda) 
gumilepedő (fn, gumi|lepedő) 
gumilövedék (fn, gumi|lövedék) 
gumimatrac (fn, gumi|matrac) 
guminadrág (fn, gumi|nadrág) 
gumiobjektív 
gumipárna (fn, gumi|párna) 
gumipelenka (fn, gumi|pelenka) 
gumipitypang (fn, gumi|pitypang) 
gumipuska (gumi|puska) 
gumirádli (fn) 
gumiragasztó (gumi|ragasztó) 
gumíroz (ige) 
gumírozás (fn) 
gumírozott érzetű 
gumis (mn) 
gumisapka (fn, gumi|sapka) 
gumisarkú (gumi|sarkú) 
gumisarok (gumi|sarok) 
gumiszál (fn, gumi|szál) 
gumiszalag (fn, gumi|szalag) 
gumiszerviz (fn, gumi|szerviz) 
gumiszigetelés (gumi|szigetelés) 
gumitalp (fn, gumi|talp) 
gumitalpú cipő 
gumitej (gumi|tej) 
gumitextil heveder 
gumitömlő (fn, gumi|tömlő) 
gumiültetvény (fn, gumi|ültetvény) 
gumiz (ige) 
gumó (fn) 
gumós (fn) 
gumós (mn) 
gumós gyökér 
gumós gyökerű 
gumós növény 
gumósodik 
gúnár (fn) 
Gundel-palacsinta 
gúny (fn) 
gúnya (fn) 
gúnydal (fn, gúny|dal) 
gúnyirat (fn, gúny|irat) 
gúnykacaj (fn, gúny|kacaj) 
gúnykép (fn, gúny|kép) 
gúnymosoly (fn, gúny|mosoly) 
gúnynév (fn, gúny|név) 
gunnyaszt (ige) 
gúnyol (ige) 
gúnyolódás (fn) 
gúnyolódik (ige) 
gunyoros (mn) 
gunyoros tekintet 
gúnyos (mn) 
gúnyosan (hsz) 
gúnyrajz (fn, gúny|rajz) 



gúnyvers (fn, gúny|vers) 
guppi (fn) 
gurdin 
gurgat (ige) 
gurgolya (fn) 
gurgula (fn) 
gurguláz (gurgulázik, ige) 
guriga (fn) 
gurigáz (gurigázik, ige) 
guriguri 
gurít (ige) 
gurító (fn) 
gurító (foly mn in) 
gurítódomb (fn, gurító|domb) 
gurtni (fn) 
guru (fn) 
gurul (ige) 
guruló (foly mn in) 
guruló (mn) 
gurulóülés 
guszta (fn) 
guszta (mn) 
gusztál (ige) 
Gusztáv (tnév) 
Gusztáv Adolf 
gusztus (fn) 
gusztusos (mn) 
gusztustalan (mn) 
guta (fn) 
gutaütés (fn, guta|ütés) 
gutaütött (bef mn in) 
gutaütött (mn) 
Gutenberg (tnév) 
Gutenberg-galaxis (Gutenberg|-galaxis) 
guttapercha (fn) 
gutturális (mn) 
guvat (fn) 
guvríroz (ige) 
Guyana (tnév) 
Guyon (tnév) 
guzla 
guzlica (fn) 
gúzs (fn) 
guzsaly (fn) 
gúzsba köt 
gügye (fn) 
gügye (mn) 
gügyög (ige) 
gügyörész (ige) 
gügyü (mn) 
Gül Baba 
Gül Baba türbéje 
gülbaba (fn) 
gümő (fn) 
gümőkór (fn, gümő|kór) 
gümőkóros (mn) 
gürcöl (ige) 



gürizik (ige) 
güzmölődik (ige) 
güzü (fn) 
güzül (ige) 
Gvadányi (tnév) 
gvárdián (fn) 
 
  



Gy 
Gy (röv) 
gy 
gy betű és Gy betű 
gy és Gy 
gy hang 
gy kezdetű szó 
gyagya (fn) 
gyagya (mn) 
gyagyás (fn) 
gyagyás (mn) 
gyakori (mn) 
gyakori ok 
gyakoriság (fn) 
gyakorisági (mn) 
gyakorító (fn) 
gyakorító (foly mn in) 
gyakorító (mn) 
gyakorító ige 
gyakorító képző 
gyakorlás (fn) 
gyakorlat (fn) 
gyakorlati (mn) 
gyakorlati élet 
gyakorlati képzés 
gyakorlati oktatás 
gyakorlatias (mn) 
gyakorlatilag (hsz) 
gyakorlatioktatás-vezető 
gyakorlatlan (mn) 
gyakorlatorientált képzés 
gyakorlatorientáltság 
gyakorlatozik (ige) 
gyakorlatvezető (fn, gyakorlat|vezető) 
gyakorlatvezető (foly mn in, gyakorlat|vezető) 
gyakorló (fn) 
gyakorló (foly mn in) 
gyakorló általános iskola 
gyakorló középiskola 
gyakorló orvos 
gyakorló tanár 
gyakorló tanárjelölt 
gyakorlóeszköz (gyakorló|eszköz) 
gyakorlóév (fn, gyakorló|év) 
gyakorlóéves (mn) 
gyakorlófüzet (gyakorló|füzet) 
gyakorlógimnázium (fn, gyakorló|gimnázium) 
gyakorlógimnáziumi tanár 
gyakorlóhely (fn, gyakorló|hely) 
gyakorlóiskola (fn, gyakorló|iskola) 
gyakorlóiskolai nevelő 
gyakorlóóra (fn, gyakorló|óra) 
gyakorlópálya (fn, gyakorló|pálya) 



gyakorlórepülés (fn, gyakorló|repülés) 
gyakorlóruha (fn, gyakorló|ruha) 
gyakorlótanítás (fn, gyakorló|tanítás) 
gyakorlótér (fn, gyakorló|tér) 
gyakorlótéri lövészet 
gyakorlott (bef mn in) 
gyakorlott (mn) 
gyakorlott kezű 
gyakorlottság (fn) 
gyakornok (fn) 
gyakornokoskodik (ige) 
gyakorol (ige) 
gyakorolhat (ige) 
gyakoroltat (ige) 
gyakorta (hsz) 
gyakrabban (hsz) 
gyakran (hsz) 
gyaláz (ige) 
gyalázat (fn) 
gyalázat (ige) 
gyalázatos (fn) 
gyalázatos (mn) 
gyalázkodás (fn) 
gyalázkodik (ige) 
gyalog (fn) 
gyalog (hsz) 
gyalog jár 
gyalog járó ember 
gyalogakác (fn, gyalog|akác) 
gyalogáldozat (fn, gyalog|áldozat) 
gyalogátkelő (fn) 
gyalogátkelő (foly mn in) 
gyalogátkelőhely (fn, gyalog|átkelőhely) 
gyalogbab (gyalog|bab) 
gyalogbodza (fn, gyalog|bodza) 
gyalogborsó (gyalog|borsó) 
gyalogdandár (fn, gyalog|dandár) 
gyalogelőny (fn, gyalog|előny) 
gyalogember (gyalog|ember) 
gyalogezred (fn, gyalog|ezred) 
gyalogfenyő (fn, gyalog|fenyő) 
gyaloghad (gyalog|had) 
gyaloghadosztály (fn, gyalog|had|osztály) 
gyaloghíd (fn, gyalog|híd) 
gyaloghintó (fn, gyalog|hintó) 
gyalogjáró (fn, gyalog|járó) 
gyalogkatona (fn, gyalog|katona) 
gyaloglás (fn) 
gyalogló (fn) 
gyalogló (mn) 
gyaloglóverseny (fn, gyalog|ló|verseny) 
gyalogmunka (fn, gyalog|munka) 
gyalogművelés (gyalog|művelés) 
gyalognapszám (fn, gyalog|napszám) 
gyalogol (ige) 
gyalogos (fn) 
gyalogos hadnagy 



gyalogos katona 
gyalogos őrvezető 
gyalogos szakaszvezető 
gyalogos törzsőrmester 
gyalogos utazás 
gyalogosalakulat (gyalogos|alakulat) 
gyalogos-aluljáró (gyalogos|-aluljáró) 
gyalogosan (hsz) 
gyalogosátkelés 
gyalogos-átkelőhely 
gyalogosbaleset (fn, gyalogos|baleset) 
gyalogos-felüljáró 
gyalogosforgalom (fn, gyalogos|forgalom) 
gyalogoskötelék (gyalogos|kötelék) 
gyalogosközlekedés (fn, gyalogos|közlekedés) 
gyalogostiszt (gyalogos|tiszt) 
gyalogosutca (fn, gyalogos|utca) 
gyalogosútvonal 
gyalogosszázad (fn, gyalogos|század) 
gyalogösvény (fn, gyalog|ösvény) 
gyalogposta (gyalog|posta) 
gyalogság (fn) 
gyalogsági (mn) 
gyalogsági ásó 
gyalogsági tűz 
gyalogsátán (gyalog|sátán) 
gyalogséta (fn, gyalog|séta) 
gyalogszán (fn, gyalog|szán) 
gyalogszánkó (gyalog|szánkó) 
gyalogszeder (fn, gyalog|szeder) 
gyalogszék (fn, gyalog|szék) 
gyalogszerrel (hsz) 
gyalogtúra (fn, gyalog|túra) 
gyalogtúra-útvonal 
gyalogút (fn, gyalog|út) 
gyalom (fn) 
gyalu (fn) 
gyaluforgács (fn, gyalu|forgács) 
gyalugép (fn, gyalu|gép) 
Gyalui-havasok 
gyalukés (fn, gyalu|kés) 
gyalul (ige) 
gyalulatlan (mn) 
gyalult tök 
gyalupad (fn, gyalu|pad) 
gyalus (fn) 
gyaluvas (fn, gyalu|vas) 
gyám (fn) 
gyámanya (gyám|anya) 
gyámapa (fn, gyám|apa) 
gyámatya (fn, gyám|atya) 
gyámbolt (gyám|bolt) 
gyámfa (fn, gyám|fa) 
gyámfal (fn, gyám|fal) 
gyámfiú (gyám|fiú) 
gyámgerenda (gyám|gerenda) 
gyámhatóság (fn, gyám|hatóság) 



gyámhatósági eljárás 
gyámhivatal (fn, gyám|hivatal) 
gyámkodik (ige) 
gyámkő (fn, gyám|kő) 
gyámleány (fn, gyám|leány) 
gyámol (fn) 
gyámol (ige) 
gyámolatlan (mn) 
gyámolít (ige) 
gyámolt (fn) 
gyámoltalan (mn) 
gyámoltalankodik 
gyámoszlop (fn, gyám|oszlop) 
gyámpillér (gyám|pillér) 
gyámság (fn) 
gyámság alá helyezés 
gyámszülő (gyám|szülő) 
gyámszülők 
gyámügy (fn, gyám|ügy) 
gyámügyi (mn) 
gyanakodás (gyanakvás, fn) 
gyanakodik (gyanakszik, ige) 
gyanakodó (foly mn in) 
gyanakodó (gyanakvó, mn) 
gyanakodva figyel 
gyanakszik (gyanakodik, ige) 
gyanakvás (gyanakodás, fn) 
gyanakvó (gyanakodó, mn) 
gyanánt (fn) 
gyanánt (nu) 
gyanít (ige) 
gyaníthatóan (hsz) 
gyanta (fn) 
gyantáz (ige) 
gyanú (fn) 
gyanúba 
gyanúba keveredés 
gyanúba vesz 
gyanújel (fn, gyanú|jel) 
gyanúok (fn) 
gyanúper (fn, gyanú|per) 
gyanúperrel él 
gyanús (mn) 
gyanús egyén 
gyanús külsejű 
gyanús tevékenység 
gyanúsan (hsz) 
gyanúsít (ige) 
gyanúsítás (fn) 
gyanúsítgat (ige) 
gyanúsítgatás (fn) 
gyanúsított (bef mn in) 
gyanúsított (fn) 
gyanúsított (mn) 
gyanút keltő 
gyanútlan (hsz) 
gyanútlan (mn) 



gyanútlan áldozat 
gyanútlanul (hsz) 
gyapjas (mn) 
gyapjas hajú 
gyapjaslepke (fn) 
gyapjasodik (ige) 
gyapjastetű (fn) 
gyapjú (fn) 
gyapjú (mn) 
gyapjú ruhaszövet 
gyapjú térdharisnya 
gyapjúáru (fn, gyapjú|áru) 
gyapjúértékesítés 
gyapjúfehérítő (gyapjú|fehérítő) 
gyapjúfésű (fn, gyapjú|fésű) 
gyapjúfonal (fn, gyapjú|fonal) 
gyapjúfonás (fn, gyapjú|fonás) 
gyapjúfonó gép 
gyapjúharisnya (fn, gyapjú|harisnya) 
gyapjúholmi (fn, gyapjú|holmi) 
gyapjúkardigán (gyapjú|kardigán) 
gyapjúkelme (gyapjú|kelme) 
gyapjúmosás (gyapjú|mosás) 
gyapjúmosó (gyapjú|mosó) 
gyapjúnyírás (gyapjú|nyírás) 
gyapjúnyíró olló 
gyapjúpléd (gyapjú|pléd) 
gyapjúpulóver (fn, gyapjú|pulóver) 
gyapjúruha (fn, gyapjú|ruha) 
gyapjúsál (fn, gyapjú|sál) 
gyapjúsás (fn, gyapjú|sás) 
gyapjúszál (fn, gyapjú|szál) 
gyapjúszőr (gyapjú|szőr) 
gyapjúszövet (fn, gyapjú|szövet) 
gyapjúszövet köntös 
gyapjúszövő munkásnő 
gyapjútakaró (fn, gyapjú|takaró) 
gyapjúzsír (fn, gyapjú|zsír) 
gyapot (fn) 
gyapotcserje (gyapot|cserje) 
gyapotfonal (gyapot|fonal) 
gyapotföld (fn, gyapot|föld) 
gyapotkelme (gyapot|kelme) 
gyapotmag (fn, gyapot|mag) 
gyapotszál (fn, gyapot|szál) 
gyapotszedés (fn, gyapot|szedés) 
gyapotszedő kombájn 
gyapotszövet (fn, gyapot|szövet) 
gyapottermesztés (gyapot|termesztés) 
gyapotültetvény (fn, gyapot|ültetvény) 
gyár (fn) 
gyarapít (ige) 
gyarapítás (fn) 
gyarapíthat (ige) 
gyarapodás (fn) 
gyarapodik (gyarapszik, ige) 
gyarapszik (ige) 



gyarapul (ige) 
gyarat 
gyáregység (fn, gyár|egység) 
gyárépület (fn, gyár|épület) 
gyári (mn) 
gyári ár 
gyári beállítás 
gyári bölcsőde 
gyári csúcssebesség 
gyári hibás áru 
gyári IP-cím 
gyári készítmény 
gyári munkás 
gyári munkásnő 
gyári sziréna 
gyári támogatás 
gyárigazgató (fn, gyár|igazgató) 
gyárigazgató (foly mn in, gyár|igazgató) 
gyárilag (hsz) 
gyárilag tuningolt 
gyáripar (fn, gyár|ipar) 
gyáripari (mn, gyár|ipari) 
gyáriparos (fn) 
gyáriparos (mn) 
gyárkapu (fn, gyár|kapu) 
gyárkémény (fn, gyár|kémény) 
gyárlátogatás (fn, gyár|látogatás) 
gyarló (mn) 
gyarlóság (fn) 
gyarmat (fn) 
gyarmatáru (fn, gyarmat|áru) 
gyarmatáru-kereskedés 
gyarmatáru-nagykereskedő 
gyarmatbirodalom (fn, gyarmat|birodalom) 
gyarmatbirtok (gyarmat|birtok) 
Gyarmathi (tnév) 
Gyarmathi-féle (Gyarmathi|-féle) 
gyarmati (mn) 
gyarmati uralom 
gyarmatos (fn) 
gyarmatos (mn) 
gyarmatosít (ige) 
gyarmatosítás (fn) 
gyarmatosító (fn) 
gyarmatosító (foly mn in) 
gyarmatpolitika (gyarmat|politika) 
gyarmattartó (fn, gyarmat|tartó) 
gyarmattartó (foly mn in, gyarmat|tartó) 
gyárnegyed (fn, gyár|negyed) 
gyáros (fn) 
gyárövezet (gyár|övezet) 
gyárrészleg (fn, gyár|részleg) 
gyárt (ige) 
gyártás (fn) 
gyártás-előkészítés 
gyártásfejlesztés (fn, gyártás|fejlesztés) 
gyártási (mn) 



gyártási folyamat 
gyártási hiba 
gyártási technika 
gyártási technológia 
gyártási terv 
gyártási titok 
gyártásmenet (gyártás|menet) 
gyártástechnológia (fn, gyártás|technológia) 
gyártású (mn) 
gyártásvezető (fn, gyártás|vezető) 
gyártásszervező (fn, gyártás|szervező) 
gyártat (ige) 
gyártelep (fn, gyár|telep) 
gyártmány (fn) 
gyártmánycsere (gyártmány|csere) 
gyártmányfejlesztés (fn, gyártmány|fejlesztés) 
gyártmánystruktúra (fn, gyártmány|struktúra) 
gyártmánystruktúra-váltás 
gyártmányú (mn) 
gyártó (fn) 
gyártó (foly mn in) 
gyártó (mn) 
gyártó cég 
gyártó ígérete 
gyártó vállalat 
gyártóbázis 
gyártóberendezés (fn, gyártó|berendezés) 
gyártóeszköz-gazdálkodás 
gyártókapacitás (fn, gyártó|kapacitás) 
gyártómű (fn, gyártó|mű) 
gyártósor (fn, gyártó|sor) 
gyártóüzem 
gyártulajdonos (fn, gyár|tulajdonos) 
gyártulajdonos (mn, gyár|tulajdonos) 
gyárudvar (fn, gyár|udvar) 
gyárüzem (fn, gyár|üzem) 
gyárváros (fn, gyár|város) 
gyárvezetés (fn, gyár|vezetés) 
gyász (fn) 
gyászba 
gyászba borult 
gyászbeszéd (fn, gyász|beszéd) 
gyászbogár (fn, gyász|bogár) 
gyászcincér (gyász|cincér) 
gyászdal (fn, gyász|dal) 
gyászeset (fn, gyász|eset) 
gyászév (fn, gyász|év) 
gyászfátyol (fn, gyász|fátyol) 
gyászház (fn, gyász|ház) 
gyászhintó (fn, gyász|hintó) 
gyászhír (fn, gyász|hír) 
gyászhuszár (fn, gyász|huszár) 
gyászinduló (fn, gyász|induló) 
gyászinduló (foly mn in, gyász|induló) 
gyászistentisztelet (fn, gyász|isten|tisztelet) 
gyászjelentés (fn, gyász|jelentés) 
gyászkarszalag (gyász|kar|szalag) 



gyászkeret (fn, gyász|keret) 
gyászkeretes (mn) 
gyászkíséret (fn, gyász|kíséret) 
gyászkocsi (fn, gyász|kocsi) 
gyászlakoma (gyász|lakoma) 
gyászlobogó (fn, gyász|lobogó) 
gyászmagyar (fn, gyász|magyar) 
gyászmenet (fn, gyász|menet) 
gyászmenetlassúság 
gyászmise (fn, gyász|mise) 
gyásznap (fn, gyász|nap) 
gyásznép (fn, gyász|nép) 
gyászol (ige) 
gyászoló család 
gyászos (mn) 
gyászpompa (fn, gyász|pompa) 
gyászrovat (gyász|rovat) 
gyászruha (fn, gyász|ruha) 
gyászszalag (fn, gyász|szalag) 
gyászszegély (gyász|szegély) 
gyászszegélyű (gyász|szegélyű) 
gyászszertartás (fn, gyász|szertartás) 
gyásztisztesség (gyász|tisztesség) 
gyászülés (fn, gyász|ülés) 
gyászünnep (fn, gyász|ünnep) 
gyászünnepély (fn, gyász|ünnepély) 
gyászvitéz (fn, gyász|vitéz) 
gyászvitéz (mn, gyász|vitéz) 
gyászzászló (fn, gyász|zászló) 
gyászzene (fn, gyász|zene) 
gyatra (mn) 
gyaur (fn) 
gyaur (mn) 
gyáva (mn) 
gyáva szívű 
gyáván (hsz) 
gyávaság (fn) 
gyáváskodik (ige) 
gyé 
gyed (fn) 
gyeden van 
gyedet kap 
gyehenna (fn) 
gyékény (fn) 
gyékény fürdőpapucs 
gyékénybuzogány (fn, gyékény|buzogány) 
gyékényfonás (fn, gyékény|fonás) 
gyékényszőnyeg (fn, gyékény|szőnyeg) 
gyékényszövés (gyékény|szövés) 
gyémánt (fn) 
gyémánt ékszer 
gyémánt fülbevaló 
gyémánt nyaklánc 
gyémántacél (gyémánt|acél) 
gyémántbánya (fn, gyémánt|bánya) 
gyémántberakású 
gyémántbetű (gyémánt|betű) 



gyémántcsillogású (gyémánt|csillogású) 
gyémántcsiszolás (fn, gyémánt|csiszolás) 
gyémántcsiszoló (fn, gyémánt|csiszoló) 
gyémántdiploma (fn, gyémánt|diploma) 
gyémántfejes fúró 
gyémántfényű (mn) 
gyémántfúró (fn, gyémánt|fúró) 
gyémántgyűrű (fn, gyémánt|gyűrű) 
gyémántkő (fn, gyémánt|kő) 
gyémántköszörülés 
gyémántkristály (gyémánt|kristály) 
gyémántlakodalom (fn, gyémánt|lakodalom) 
gyémántmező (fn, gyémánt|mező) 
gyémántos (mn) 
gyémántpor (fn, gyémánt|por) 
gyémánttőzsde (fn, gyémánt|tőzsde) 
gyémánttű (fn, gyémánt|tű) 
gyenge (gyönge, mn) 
gyenge elektromos vezetőképesség 
gyenge fényű 
gyenge idegzetű 
gyenge minőség 
gyenge pont 
gyenge szívű 
gyenge viola 
gyengeagyú (mn, gyenge|agyú) 
gyengeáram (fn, gyenge|áram) 
gyengeáramú (mn) 
gyengeáramú technika 
gyengébbik (mn) 
gyengécske (fn) 
gyengécske (mn) 
gyengéd (gyöngéd, mn) 
gyengéden (hsz) 
gyengédség (gyöngédség, fn) 
gyengédtelen (gyöngédtelen, mn) 
gyengeelméjű (fn) 
gyengeelméjű (mn) 
gyengefias 
gyengekezű (mn) 
gyengélkedés (fn) 
gyengélkedik (gyöngélkedik, ige) 
gyengélkedő (fn) 
gyengélkedő (foly mn in) 
gyengélkedő (mn) 
gyengéll (gyöngéll, ige) 
gyengén halló 
gyengén látó 
gyengeség (gyöngeség, fn) 
gyengít (gyöngít, ige) 
gyengítés (fn) 
gyengítetlen (mn) 
gyengíthet (ige) 
gyengíttet (gyöngíttet) 
gyengül (gyöngül, ige) 
gyengülés (fn) 
gyep (fn) 



gyepágy (fn, gyep|ágy) 
gyepes (mn) 
gyepesedik (ige) 
gyepesít (ige) 
gyephoki (fn, gyep|hoki) 
gyepkocka (gyep|kocka) 
gyeplabda (fn, gyep|labda) 
gyeplabdázik (ige) 
gyeplő (fn) 
gyeplős (mn) 
gyeplőszár (fn, gyeplő|szár) 
gyepmester (fn, gyep|mester) 
gyepsor (gyep|sor) 
gyepszél (gyep|szél) 
gyepszéna (gyep|széna) 
gyepszőnyeg (fn, gyep|szőnyeg) 
gyeptégla (fn, gyep|tégla) 
gyeptelepítés (gyep|telepítés) 
gyepű (fn) 
gyepű (mn) 
gyepűelve 
gyepűrendszer (fn, gyepű|rendszer) 
gyepűrózsa (fn, gyepű|rózsa) 
gyepvasérc (gyep|vasérc) 
gyér (mn) 
gyér vizű 
gyere 
gyerek (gyermek, fn) 
gyerekágy (fn, gyerek|ágy) 
gyerekbetegség (gyermekbetegség, fn, gyerek|betegség) 
gyerekbolond (gyermekbolond, fn, gyerek|bolond) 
gyerekbolond (mn, gyerek|bolond) 
gyerekbőgés (fn, gyerek|bőgés) 
gyerekcipő (gyermekcipő, fn, gyerek|cipő) 
gyerekcsináló (foly mn in) 
gyerekcsináló (mn) 
gyerekember (fn, gyerek|ember) 
gyerekes (gyermekes, mn) 
gyerekes viselkedés 
gyerekesernyő 
gyerekeskedik (ige) 
gyerekesség (fn) 
gyerekész (gyermekésszel) 
gyerekfővel (gyermekfővel) 
gyerekhad (fn, gyerek|had) 
gyerekhős 
gyerekidő (gyerek|idő) 
gyerekjáték (gyermekjáték, fn, gyerek|játék) 
gyerekjegy (gyermekjegy, fn, gyerek|jegy) 
gyerekkocsi (gyermekkocsi, fn, gyerek|kocsi) 
gyerekkor (gyermekkor, fn, gyerek|kor) 
gyerekkori (mn) 
gyerekkorom (fn, gyerek|korom) 
gyerekkönyv 
gyerekkuckó 
gyerekkultusz (gyermekkultusz, fn, gyerek|kultusz) 
gyereklány (gyermeklány, fn, gyerek|lány) 



gyerekméretben (gyermekméretben) 
gyerekmese (gyermekmese, fn, gyerek|mese) 
gyerekműsor (gyermekműsor, fn, gyerek|műsor) 
gyereknapszám (gyerek|napszám) 
gyereknevelés (gyermeknevelés, fn, gyerek|nevelés) 
gyerekpásztor (gyerek|pásztor) 
gyerekruha (gyermekruha, fn, gyerek|ruha) 
gyerekség (fn) 
gyereksírás (gyermeksírás, fn, gyerek|sírás) 
gyerekszáj (gyermekszáj, fn, gyerek|száj) 
gyerekszámba vesz (gyermekszámba) 
gyerekszereplő (gyermekszereplő, fn, gyerek|szereplő) 
gyerekszoba (gyermekszoba, fn, gyerek|szoba) 
gyerekszőnyeg 
gyerektagozat 
gyerekvers (gyermekvers, fn, gyerek|vers) 
gyerekverseny 
gyerekversgyűjtemény 
gyéren (hsz) 
Gyergyói-havasok 
gyérít (ige) 
gyerkőc (fn) 
gyermek (gyerek, fn) 
gyermek király 
gyermekágy (fn, gyermek|ágy) 
gyermekágyas (mn, gyermek|ágyas) 
gyermekágyas asszony 
gyermekágyi (mn) 
gyermekágyi láz 
gyermekakt (gyermek|akt) 
gyermekáldás (fn, gyermek|áldás) 
gyermekautóbusz (gyermek|autó|busz) 
gyermekbarát (fn, gyermek|barát) 
gyermekbénulás (fn, gyermek|bénulás) 
gyermekbénulás-járvány 
gyermekbetegség (gyerekbetegség, fn, gyermek|betegség) 
gyermekbíróság (fn, gyermek|bíróság) 
gyermekboldogság (gyermek|boldogság) 
gyermekbolond (gyerekbolond, fn, gyermek|bolond) 
gyermekbolond (mn, gyermek|bolond) 
gyermekbugyi (gyermek|bugyi) 
gyermekbútor (fn, gyermek|bútor) 
gyermekcipő (fn, gyermek|cipő) 
gyermekcipőben jár 
gyermekcsempészet (gyermek|csempészet) 
gyermekdal (fn, gyermek|dal) 
gyermekded (mn) 
gyermekdélután (gyermek|délután) 
gyermekegészségügy (fn, gyermek|egészségügy) 
gyermekenciklopédia (fn, gyermek|enciklopédia) 
gyermekénekkar (gyermek|ének|kar) 
gyermekenként (hsz) 
gyermekes (gyerekes, mn) 
gyermekeskedik (ige) 
gyermekész (fn, gyermek|ész) 
gyermekésszel v gyerekésszel 
gyermekétkeztetés (fn, gyermek|étkeztetés) 



Gyermekétkeztetési Alapítvány 
gyermekév (fn, gyermek|év) 
gyermekfej (fn, gyermek|fej) 
gyermekfogászat (fn, gyermek|fogászat) 
gyermekfogászati rendelő 
gyermekfogkrém (gyermek|fog|krém) 
gyermekfolyóirat (fn, gyermek|folyóirat) 
gyermekfotó (fn, gyermek|fotó) 
gyermekfővel (gyerekfővel) 
gyermekgarnitúra (gyermek|garnitúra) 
gyermekgondozás (fn, gyermek|gondozás) 
gyermekgondozási (mn) 
gyermekgondozási díj 
gyermekgondozási segély 
gyermekgondozási támogatás 
gyermekgondozó (fn, gyermek|gondozó) 
gyermekgondozó (foly mn in, gyermek|gondozó) 
gyermekgondozónő (fn, gyermek|gondozó|nő) 
gyermekgyilkos (fn, gyermek|gyilkos) 
gyermekgyilkos (mn, gyermek|gyilkos) 
gyermekgyilkosság (fn, gyermek|gyilkosság) 
gyermekgyógyász (fn, gyermek|gyógyász) 
gyermekgyógyászat (fn, gyermek|gyógyászat) 
gyermekhalandóság (fn) 
gyermekhang (fn, gyermek|hang) 
gyermekholmi (fn) 
gyermeki (mn) 
gyermeki ártatlanság 
gyermeki szeretet 
gyermekifjú (fn, gyermek|ifjú) 
gyermekintézmény (fn, gyermek|intézmény) 
gyermekirodalom (fn, gyermek|irodalom) 
gyermekital 
gyermekjáték (gyerekjáték, fn, gyermek|játék) 
gyermekjátszótér (fn, gyermek|játszótér) 
gyermekjegy (gyerekjegy, fn, gyermek|jegy) 
gyermekjólét (fn) 
gyermekjóléti szolgálat 
gyermekkar (fn, gyermek|kar) 
gyermekkedvezmény (fn, gyermek|kedvezmény) 
gyermekkerékpár (fn, gyermek|kerékpár) 
gyermek-kereszteshadjárat (fn) 
gyermekkert (fn, gyermek|kert) 
gyermekkertésznő 
gyermekkiadványok 
gyermekkitétel (gyermek|kitétel) 
gyermekklinika (fn, gyermek|klinika) 
gyermekkocsi (fn, gyermek|kocsi) 
gyermekkonfekció (gyermek|konfekció) 
gyermekkoporsó (fn, gyermek|koporsó) 
gyermekkor (fn, gyermek|kor) 
gyermekkórház (fn, gyermek|kórház) 
gyermekkori (mn) 
gyermekkori élmény 
gyermekkorom (fn, gyermek|korom) 
gyermekkoromban 
gyermekkorú (mn) 



gyermekkórus (fn, gyermek|kórus) 
gyermekközönség (fn, gyermek|közönség) 
gyermekközpontú 
gyermekközpontúság (fn) 
gyermekkultusz (gyerekkultusz, fn, gyermek|kultusz) 
gyermekláncfű (fn) 
gyermeklány (fn, gyermek|lány) 
gyermeklap (fn, gyermek|lap) 
gyermeklélektan (fn, gyermek|lélek|tan) 
gyermekmegőrző (fn) 
gyermekmegőrző (foly mn in) 
gyermekméret (gyermek|méret) 
gyermekméretben (gyerekméretben) 
gyermekmérleg (gyermek|mérleg) 
gyermekmese (fn, gyermek|mese) 
gyermekmondóka (fn, gyermek|mondóka) 
gyermekmunka (fn, gyermek|munka) 
gyermekmunkaerő (gyermek|munka|erő) 
gyermekműsor (gyerekműsor, fn, gyermek|műsor) 
gyermeknap (fn, gyermek|nap) 
gyermeknevelés (fn, gyermek|nevelés) 
gyermeknevelési (mn) 
gyermeknyaraló (fn, gyermek|nyaraló) 
gyermeknyaraltatási akció 
gyermeknyelv (fn, gyermek|nyelv) 
gyermekorvos (fn) 
gyermekorvos (mn) 
gyermekorvosi (mn) 
gyermekosztály (fn, gyermek|osztály) 
gyermekotthon (fn, gyermek|otthon) 
gyermekparadicsom (fn, gyermek|paradicsom) 
gyermekparalízis (fn, gyermek|paralízis) 
gyermekpótlék (fn, gyermek|pótlék) 
gyermekprostitúció (fn, gyermek|prostitúció) 
gyermekpszichológus (fn, gyermek|pszichológus) 
gyermekrablás (fn, gyermek|rablás) 
gyermekrajz (fn, gyermek|rajz) 
gyermekrajz-kiállítás 
gyermekrajzpályázat (fn) 
gyermekrovat (fn, gyermek|rovat) 
gyermekruha (fn, gyermek|ruha) 
gyermekruhakelme (gyermek|ruha|kelme) 
gyermeksampon (gyermek|sampon) 
gyermekség (fn) 
gyermeksereg (fn, gyermek|sereg) 
gyermeksor (fn, gyermek|sor) 
gyermeksportkocsi 
gyermekszáj (fn, gyermek|száj) 
gyermekszám (fn, gyermek|szám) 
gyermekszámba vesz (gyerekszámba) 
gyermekszerelem (fn, gyermek|szerelem) 
gyermekszereplő (gyerekszereplő, fn, gyermek|szereplő) 
gyermekszínész (fn, gyermek|színész) 
gyermekszínház (fn, gyermek|színház) 
gyermekszoba (fn, gyermek|szoba) 
gyermekszülés (fn, gyermek|szülés) 
gyermekszülés (mn, gyermek|szülés) 



gyermektápszer (fn, gyermek|tápszer) 
gyermektartás (fn, gyermek|tartás) 
gyermektartásdíj-fizetés 
gyermektej (gyermek|tej) 
gyermektelen (mn) 
gyermekújság (fn, gyermek|újság) 
gyermeküdülő (fn, gyermek|üdülő) 
gyermeküdülő (foly mn in, gyermek|üdülő) 
gyermeküdültetés (fn, gyermek|üdültetés) 
gyermekülés (fn, gyermek|ülés) 
gyermekvállalás (fn, gyermek|vállalás) 
gyermekvállalási (mn) 
gyermekvállalási hajlandóság 
gyermekváros (fn, gyermek|város) 
gyermekvasút (fn, gyermek|vasút) 
gyermekvédelem (fn, gyermek|védelem) 
gyermekvédelmi (mn) 
gyermekvédelmi törvény 
gyermekvédő egyesület 
gyermekvers (gyerekvers, fn, gyermek|vers) 
gyermekzsúr (gyermek|zsúr) 
gyermeteg (mn) 
gyermetegség (fn) 
gyertya (fn) 
gyertyabél (fn, gyertya|bél) 
gyertyacsonk (fn, gyertya|csonk) 
gyertyaégő (fn, gyertya|égő) 
gyertyafény (fn, gyertya|fény) 
gyertyafényerő (gyertya|fényerő) 
gyertyakulcs (fn, gyertya|kulcs) 
gyertyaláng (fn, gyertya|láng) 
gyertyamártás (fn, gyertya|mártás) 
gyertyán (fn) 
gyertyánfa (fn, gyertyán|fa) 
gyertyánfa gerenda 
gyertyános (fn) 
gyertyános (mn) 
gyertyános-tölgyes erdőrész 
gyertyaöntő (fn, gyertya|öntő) 
gyertyaöntő (foly mn in, gyertya|öntő) 
gyertyaöntő gép 
gyertyás (mn) 
gyertyaszál (fn, gyertya|szál) 
gyertyaszentelő (fn) 
gyertyatartó (fn, gyertya|tartó) 
gyertyatartó (foly mn in, gyertya|tartó) 
gyertyavég (fn, gyertya|vég) 
gyertyavilág (fn, gyertya|világ) 
gyérül (ige) 
gyes (fn) 
gyesen van 
gyet 
gyí (msz) 
GYIK 
gyík (fn) 
gyíkbőr (fn, gyík|bőr) 
gyíkbőr cipő 



gyíkfű (fn, gyík|fű) 
gyíkleső (fn) 
gyíkpohár (gyík|pohár) 
gyíktojás (fn, gyík|tojás) 
gyilkol (ige) 
gyilkolás (fn) 
gyilkos (fn) 
gyilkos (mn) 
gyilkos galóca 
gyilkos kór 
gyilkosság (fn) 
gyilkossági (mn) 
gyilkosságsorozat (fn, gyilkosság|sorozat) 
Gyilkos-tó 
gyilok (fn) 
gyilokjáró (fn, gyilok|járó) 
Gyimes (tnév) 
gyimgyom (fn) 
gyógy- 
gyógyáru (fn) 
gyógyász (fn) 
gyógyászat (fn) 
gyógyászati (mn) 
gyógyászati segédeszközök 
gyógybetét (fn) 
gyógybor (fn) 
gyógycipész 
gyógycukor (fn, gyógy|cukor) 
gyógyeljárás (fn) 
gyógyerejű (mn, gyógy|erejű) 
gyógyerő (fn, gyógy|erő) 
gyógyeszköz (fn) 
gyógyfoglalkoztatás 
gyógyforrás (fn, gyógy|forrás) 
gyógyfű (fn) 
gyógyfürdő (fn) 
gyógyfürdőkomplexum 
gyógyfűző (fn) 
gyógyhatás (fn) 
gyógyhatású (mn) 
gyógyhely (fn) 
gyógy-idegenforgalom 
gyógyintézet (fn) 
gyógyír (fn, gyógy|ír) 
gyógyiszap (fn) 
gyógyít (ige) 
gyógyítás (fn) 
gyógyítási (mn) 
gyógyítatlan (mn) 
gyógyítgat (ige) 
gyógyíthatatlan (mn) 
gyógyító balzsam 
gyógyító erejű 
gyógyító hatás 
gyógyító ír 
gyógyíttat (ige) 
gyógykenőcs (fn, gyógy|kenőcs) 



gyógykenyér (fn) 
gyógykezel (ige) 
gyógykezelés (fn, gyógy|kezelés) 
gyógykovács (fn, gyógy|kovács) 
gyógymasszázs (fn) 
gyógymedence (fn) 
gyógymód (fn) 
gyógynövény (fn) 
gyógynövény alapanyagú 
gyógynövénybeváltás (gyógy|növény|beváltás) 
gyógynövénygyűjtés (fn, gyógy|növény|gyűjtés) 
gyógynövénykert 
gyógynövénykészítmény (fn, gyógy|növény|készítmény) 
gyógynövénylelőhely (gyógy|növény|lelőhely) 
gyógynövénypatika (gyógy|növény|patika) 
gyógynövény-szaküzlet 
gyógynövény-terápia 
gyogyó (fn) 
gyogyós (mn) 
gyógypedagógia (fn) 
gyógypedagógiai (mn) 
gyógypedagógus (fn) 
gyógyszálló (fn) 
gyógyszappan (fn, gyógy|szappan) 
gyógyszer (fn) 
gyógyszeradagolás (fn, gyógyszer|adagolás) 
gyógyszeralapanyag (fn, gyógyszer|alapanyag) 
gyógyszerár (fn, gyógyszer|ár) 
gyógyszeráremelés (fn, gyógyszer|áremelés) 
gyógyszerártalom (gyógyszer|ártalom) 
gyógyszerel (ige) 
gyógyszerelés (fn) 
gyógyszerellátás (fn, gyógyszer|ellátás) 
gyógyszerérzékenység (fn, gyógyszer|érzékenység) 
gyógyszeres (mn) 
gyógyszeres doboz 
gyógyszeres kezelés 
gyógyszerész (fn) 
gyógyszerészet (fn) 
gyógyszerészeti (mn) 
gyógyszerészhallgató (fn, gyógyszerész|hallgató) 
gyógyszerezés 
gyógyszerfogyasztás (fn, gyógyszer|fogyasztás) 
gyógyszerfüggőség 
gyógyszergyár (fn, gyógyszer|gyár) 
gyógyszergyári (mn) 
gyógyszergyártó (fn, gyógyszer|gyártó) 
gyógyszerhatástan 
gyógyszeripar (fn, gyógyszer|ipar) 
gyógyszeripari (mn) 
gyógyszerisme (gyógyszer|isme) 
gyógyszerkassza (fn, gyógyszer|kassza) 
gyógyszerkészítmény (fn, gyógyszer|készítmény) 
gyógyszerkiadás (fn, gyógyszer|kiadás) 
gyógyszerköltség 
gyógyszerkönyv (fn, gyógyszer|könyv) 
gyógyszer-különlegesség 



gyógyszermérgezés (fn, gyógyszer|mérgezés) 
gyógyszerpiac (fn, gyógyszer|piac) 
gyógyszertámogatás (fn, gyógyszer|támogatás) 
gyógyszertan (fn, gyógyszer|tan) 
gyógyszertár (fn, gyógyszer|tár) 
gyógyszertári (mn) 
gyógyszertartalmú (gyógyszer|tartalmú) 
gyógyszer-technológia (gyógyszer|-technológia) 
gyógyszervegyészet (fn, gyógyszer|vegyészet) 
gyógytan (fn) 
gyógytea (fn, gyógy|tea) 
gyógytényező (fn) 
gyógytó 
gyógytorna (fn, gyógy|torna) 
gyógytornász (fn) 
gyógyul (ige) 
gyógyulás (fn) 
gyógyulási (mn) 
gyógyulófélben van 
gyógyüdülés (fn) 
gyógyüdülő (fn) 
gyógyvíz (fn) 
gyógyzokni 
gyolcs (fn) 
gyolcs ágyterítő 
gyolcslepedő (gyolcs|lepedő) 
gyom (fn) 
gyomhal (gyom|hal) 
gyomirtás (fn, gyom|irtás) 
gyomirtó (fn, gyom|irtó) 
gyomirtó (foly mn in, gyom|irtó) 
gyomirtó kapa 
gyomirtó szer (fn) 
gyomlál (ige) 
gyommag (fn, gyom|mag) 
gyomnövény (fn, gyom|növény) 
gyomor (fn) 
gyomor- és bélbántalom 
gyomorbaj (fn, gyomor|baj) 
gyomorbajos (fn) 
gyomorbajos (mn) 
gyomorbántalom (fn, gyomor|bántalom) 
gyomor-bél traktus 
gyomorbeteg (fn, gyomor|beteg) 
gyomorcsepp (fn, gyomor|csepp) 
gyomorégés (fn, gyomor|égés) 
gyomorerősítő (fn, gyomor|erősítő) 
gyomorerősítő (foly mn in, gyomor|erősítő) 
gyomorfájás (fn, gyomor|fájás) 
gyomorfal (fn, gyomor|fal) 
gyomorfekély (fn, gyomor|fekély) 
gyomorgörcs (fn, gyomor|görcs) 
gyomorhurut (fn, gyomor|hurut) 
gyomoridegesség (fn, gyomor|idegesség) 
gyomorkapu (gyomor|kapu) 
gyomorkeserű (fn, gyomor|keserű) 
gyomormérgezés (fn, gyomor|mérgezés) 



gyomormirigy (gyomor|mirigy) 
gyomormosás (fn, gyomor|mosás) 
gyomorműtét (fn, gyomor|műtét) 
gyomornedv (fn, gyomor|nedv) 
gyomornyomás (gyomor|nyomás) 
gyomorrák (fn, gyomor|rák) 
gyomorrontás (fn, gyomor|rontás) 
gyomorsav (fn, gyomor|sav) 
gyomorsavhiány (fn, gyomor|sav|hiány) 
gyomorsavtúltengés (fn, gyomor|sav|túltengés) 
gyomorsüllyedés (gyomor|süllyedés) 
gyomorszáj (fn, gyomor|száj) 
gyomorszájon vágás 
gyomorszájszűkület (gyomor|száj|szűkület) 
gyomortágulás (gyomor|tágulás) 
gyomortáj (fn, gyomor|táj) 
gyomortartalom (fn, gyomor|tartalom) 
gyomortükrözés (fn, gyomor|tükrözés) 
gyomorvérzés (fn, gyomor|vérzés) 
gyomos (mn) 
gyomosodik (ige) 
gyomros (mn) 
gyomroz (ige) 
gyón (gyónik, ige) 
gyónás (fn) 
gyónik (ige) 
gyóntat (ige) 
gyóntató (fn) 
gyóntató (foly mn in) 
gyóntatószék (fn, gyóntató|szék) 
gyopár (fn) 
gyors (mn) 
gyors beszédű 
gyors- és gépíróiskola 
gyors- és gépírónő 
gyors észjárású 
gyors eszű 
gyors forgás 
gyors hatású 
gyors írás 
gyors lábú 
gyors olvasás 
gyors ritmus 
gyors ütem 
gyorsabban (hsz) 
gyorsabbodik (ige) 
gyorsacél (fn, gyors|acél) 
gyorsan (hsz) 
gyorsan arató gép 
gyorsan ható 
gyorsan ölő méreg 
gyorsáru (fn, gyors|áru) 
gyorsáruküldemény (gyors|áru|küldemény) 
gyorsaság (fn) 
gyorsasági (mn) 
gyorsasági verseny 
gyorsbüfé (fn, gyors|büfé) 



gyorscsapat (gyors|csapat) 
gyorscsárdás (fn, gyors|csárdás) 
gyorscsárdás (mn, gyors|csárdás) 
gyorscséplés (gyors|cséplés) 
gyorsétel 
gyorsétterem (fn, gyors|étterem) 
gyorsfagyasztás (fn, gyors|fagyasztás) 
gyorsfagyasztású 
gyorsfagyasztott (bef mn in) 
gyorsfagyasztott (mn) 
gyorsfelfogású (gyors|felfogású) 
gyorsfelmosó 
gyorsfelvonó (fn, gyors|felvonó) 
gyorsfelvonó (mn, gyors|felvonó) 
gyorsfénykép (fn, gyors|fénykép) 
gyorsfonó gép 
gyorsforgácsolás (gyors|forgácsolás) 
gyorsforgalmi (mn) 
gyorsforgalmi út 
gyorsforraló (fn, gyors|forraló) 
gyorsfutár (fn, gyors|futár) 
gyorsfuvar (fn, gyors|fuvar) 
gyorshadtest (fn, gyors|hadtest) 
gyorshajó (fn, gyors|hajó) 
gyorshajtás (fn, gyors|hajtás) 
gyorshír (fn, gyors|hír) 
gyorsír (ige) 
gyorsírás (fn, gyors|írás) 
gyorsíró (fn, gyors|író) 
gyorsíró (foly mn in, gyors|író) 
gyorsíró-egyesület 
gyorsíróiskola (gyorsíró|iskola) 
gyorsíróverseny (gyorsíró|verseny) 
gyorsít (ige) 
gyorsítás (fn) 
gyorsító (fn) 
gyorsító (foly mn in) 
gyorsítóberendezés 
gyorsítóhatás 
gyorsítórakéta 
gyorsítósáv (fn) 
gyorsítótár 
gyorsítótár-kezelő 
gyorsítótér 
gyorsított (bef mn in) 
gyorsított (mn) 
gyorsított asszimiláció 
gyorsított eljárás 
gyorsjárat (fn, gyors|járat) 
gyorsjáratú gép 
gyorsjavítás (fn, gyors|javítás) 
gyorsjelentés (fn, gyors|jelentés) 
gyorskiszolgáló bolt 
gyorskocsi (fn, gyors|kocsi) 
gyorskorcsolyázás (fn, gyors|korcsolyázás) 
gyorskorcsolyázó (fn) 
gyorskorcsolyázó (foly mn in) 



gyorslift (fn, gyors|lift) 
gyorslista (fn, gyors|lista) 
gyorsmaró (fn, gyors|maró) 
gyorsmaró (mn, gyors|maró) 
gyorsmásolás (fn, gyors|másolás) 
gyorsmentő (fn, gyors|mentő) 
gyorsmérleg (fn, gyors|mérleg) 
gyorsmosás (fn, gyors|mosás) 
gyorsmotor (fn, gyors|motor) 
gyorsmotorvonat (gyors|motor|vonat) 
gyorsnaszád (fn, gyors|naszád) 
gyorsolvasás (fn, gyors|olvasás) 
gyorsolvasási képesség 
gyorsolvasztás 
gyorspolka (fn, gyors|polka) 
gyorsposta (fn, gyors|posta) 
gyorsreaktor (fn, gyors|reaktor) 
gyorsrizs (fn, gyors|rizs) 
gyorssajtó (fn, gyors|sajtó) 
gyorssegély (fn, gyors|segély) 
gyorssegélyszolgálat (gyors|segély|szolgálat) 
gyorstalpalás (fn, gyors|talpalás) 
gyorstalpaló (fn, gyors|talpaló) 
gyorstalpaló (foly mn in, gyors|talpaló) 
gyorstalpaló videó 
gyorsteher (fn, gyors|teher) 
gyorstehervonat (fn, gyors|teher|vonat) 
gyorstöltőhálózat 
gyorstüzelő (fn, gyors|tüzelő) 
gyorstüzelő (foly mn in, gyors|tüzelő) 
gyorstüzelő (mn, gyors|tüzelő) 
gyorstüzelő ágyú 
gyorstüzelő gépfegyver 
gyorstüzelő pisztoly 
gyorsul (ige) 
gyorsulás (fn) 
gyorsulásérzékelő 
gyorsuló idő 
gyorsulóképesség (fn) 
gyorsúszás (fn, gyors|úszás) 
gyorsúszó (fn, gyors|úszó) 
gyorsúszó (foly mn in, gyors|úszó) 
gyorsvágás (fn, gyors|vágás) 
gyorsvágó (fn, gyors|vágó) 
gyorsváltó (fn, gyors|váltó) 
gyorsváltó (foly mn in, gyors|váltó) 
gyorsváltó (mn, gyors|váltó) 
gyorsvasút (fn, gyors|vasút) 
gyorsvonat (fn, gyors|vonat) 
gyorsszámoló (fn, gyors|számoló) 
gyorsszekér (fn, gyors|szekér) 
gyök (fn) 
gyökér (fn) 
gyökér alakú 
gyökérbors (gyökér|bors) 
gyökércsomagolt 
gyökeredzik (gyökerezik, ige) 



gyökeres (mn) 
gyökeres megújítás 
gyökeresedik (ige) 
gyökeresen (hsz) 
gyökerestül 
gyökeret ver 
gyökerezik (gyökeredzik, ige) 
gyökérgumó (fn, gyökér|gumó) 
gyökérhajtás (fn, gyökér|hajtás) 
gyökérhártya (gyökér|hártya) 
gyökérhártya-gyulladás (gyökér|hártya|-gyulladás) 
gyökérkefe (fn, gyökér|kefe) 
gyökérkezelés (fn, gyökér|kezelés) 
gyökérlábú (mn) 
gyökérlábúak 
gyökérnyomás (fn, gyökér|nyomás) 
gyökérpipa (gyökér|pipa) 
gyökérrendszer 
gyökérszó (fn, gyökér|szó) 
gyökérszőr (fn, gyökér|szőr) 
gyökértelen (mn) 
gyökértelenség 
gyökértömés (fn, gyökér|tömés) 
gyökértöméses 
gyökértömött (mn) 
gyökértörzs (fn, gyökér|törzs) 
gyökerű (mn) 
gyökérzet (fn) 
gyökérzöldség (fn, gyökér|zöldség) 
gyökint 
gyökjel (fn, gyök|jel) 
gyökkitevő (fn, gyök|kitevő) 
gyökkitevő (mn, gyök|kitevő) 
gyökmennyiség (gyök|mennyiség) 
gyökös reakció 
gyököt von 
gyökszó (gyök|szó) 
gyökvonás (fn, gyök|vonás) 
gyömbér (fn) 
gyömöszöl (ige) 
gyönge (gyenge, mn) 
gyönge idegzetű 
gyönge szívű 
gyöngéd (gyengéd, mn) 
gyöngéden (hsz) 
gyöngédség (gyengédség, fn) 
gyöngédtelen (gyengédtelen, mn) 
gyöngélkedik (gyengélkedik, ige) 
gyöngéll (gyengéll, ige) 
gyöngeség (gyengeség, fn) 
gyöngít (gyengít, ige) 
gyöngíttet (gyengíttet) 
gyöngül (gyengül, ige) 
gyöngy (fn) 
gyöngy (mn) 
gyöngyárpa (gyöngy|árpa) 
gyöngybagoly (fn, gyöngy|bagoly) 



gyöngybetű (fn, gyöngy|betű) 
gyöngycsiga (gyöngy|csiga) 
gyöngycsillám (gyöngy|csillám) 
gyöngyélet (fn, gyöngy|élet) 
gyöngyfog (fn, gyöngy|fog) 
gyöngyfogú 
gyöngyfonal (gyöngy|fonal) 
gyöngyfüggöny (fn, gyöngy|függöny) 
gyöngyfüzér (fn, gyöngy|füzér) 
gyöngyfűzés (fn, gyöngy|fűzés) 
gyöngyhagyma (fn, gyöngy|hagyma) 
gyöngyhalász (fn, gyöngy|halász) 
gyöngyhalászat (fn, gyöngy|halászat) 
gyöngyharmat (fn, gyöngy|harmat) 
gyöngyház (fn, gyöngy|ház) 
gyöngyház berakás 
gyöngyház berakású 
gyöngyház gomb 
gyöngyház nyelű 
gyöngyházbevonat (gyöngy|ház|bevonat) 
gyöngyházfény (fn, gyöngy|ház|fény) 
gyöngyházfényű (mn, gyöngy|ház|fényű) 
gyöngyhímzés (fn, gyöngy|hímzés) 
Gyöngyi (tnév) 
gyöngyike (fn) 
gyöngyírás (fn, gyöngy|írás) 
gyöngykagyló (fn, gyöngy|kagyló) 
gyöngykavics (fn, gyöngy|kavics) 
gyöngykór (fn, gyöngy|kór) 
gyöngyköles (fn) 
gyöngyös (fn) 
gyöngyös (mn) 
Gyöngyös (tnév) 
gyöngyös főkötő 
gyöngyösi (mn) 
Gyöngyös-patak 
gyöngyözik (ige) 
gyöngyözőbor 
gyöngyperje (fn, gyöngy|perje) 
gyöngysor (fn, gyöngy|sor) 
gyöngyszem (fn, gyöngy|szem) 
gyöngyszín (fn, gyöngy|szín) 
gyöngyszínű (mn) 
gyöngytyúk (fn, gyöngy|tyúk) 
gyöngyvászon (fn, gyöngy|vászon) 
gyöngyvessző (fn, gyöngy|vessző) 
gyöngyvirág (fn, gyöngy|virág) 
Gyöngyvirág eszpresszó 
gyönyör (fn) 
gyönyörhajhászat (fn) 
gyönyörittas (mn) 
gyönyörködhet (ige) 
gyönyörködik (ige) 
gyönyörködtet (ige) 
gyönyörű (mn) 
gyönyörű szép 
gyönyörűen (hsz) 



gyönyörűség (fn) 
gyönyörűséges (mn) 
gyöp (fn) 
gyöpös (mn) 
gyöpösödik (ige) 
Győr (tnév) 
Györffy (tnév) 
Györffy-kollégista (Györffy|-kollégista) 
Györffy-kollégium (Györffy|-kollégium) 
Győr-forma város 
György (tnév) 
György kereszt 
Györgyi (tnév) 
győri (mn) 
győri lakos 
Győr-Moson-Sopron megye 
gyötör (ige) 
gyötrelem (fn) 
gyötrelmes (mn) 
gyötrő (foly mn in) 
gyötrő (mn) 
gyötrő bizonytalanság 
gyötrődés (fn) 
gyötrődik (ige) 
győz (ige) 
győzedelem (fn) 
győzedelmes (mn) 
győzedelmeskedik (ige) 
győzelem (fn) 
győzelemittas (mn, győzelem|ittas) 
győzelmes (mn) 
győzelmeskedik (ige) 
győzelmet arat 
győzelmi (mn) 
győzelmi ünnep 
győzhet (ige) 
győzhetetlen (mn) 
győzköd (ige) 
győzködik (ige) 
győzni akarás 
győző (foly mn in) 
győző (mn) 
Győző (tnév) 
győződhet (ige) 
győződik (ige) 
győztes (fn) 
győztes (mn) 
győztes csapat 
gyúanyag (fn) 
gyúelegy (fn) 
gyufa (fn) 
gyufacímke (fn, gyufa|címke) 
gyufacímkegyűjtés (fn) 
gyufafej (fn, gyufa|fej) 
gyufagyár (fn, gyufa|gyár) 
gyufaméreg (gyufa|méreg) 
gyufaoldat (gyufa|oldat) 



gyufásdoboz (fn, gyufás|doboz) 
gyufaskatulya (fn, gyufa|skatulya) 
gyufaszál (fn, gyufa|szál) 
gyufatartó (gyufa|tartó) 
gyújt (ige) 
gyújtalék 
gyújtás (fn) 
gyújtásbeállítás (gyújtás|beállítás) 
gyújtáskapcsoló (fn, gyújtás|kapcsoló) 
gyújtáskapcsoló (foly mn in, gyújtás|kapcsoló) 
gyújtásmegszakító (fn) 
gyújtásmegszakító (mn) 
gyújtat (ige) 
gyújtó (fn) 
gyújtó (foly mn in) 
gyújtó hatású 
gyújtóanyag (fn, gyújtó|anyag) 
gyújtóbomba (fn, gyújtó|bomba) 
gyújtófej (fn, gyújtó|fej) 
gyújtogat (ige) 
gyújtogatás (fn) 
gyújtogató (fn) 
gyújtogató (foly mn in) 
gyújtógránát (gyújtó|gránát) 
gyújtógyertya (fn, gyújtó|gyertya) 
gyújtókészülék (fn, gyújtó|készülék) 
gyújtóláng (fn, gyújtó|láng) 
gyújtólencse (fn, gyújtó|lencse) 
gyújtólövedék (fn, gyújtó|lövedék) 
gyújtómágnes (gyújtó|mágnes) 
gyújtópont (fn, gyújtó|pont) 
gyújtós (fn) 
gyújtós (mn) 
gyújtószál (gyújtó|szál) 
gyújtószeg (fn, gyújtó|szeg) 
gyújtószerkezet (fn, gyújtó|szerkezet) 
gyújtótávolság (fn, gyújtó|távolság) 
gyújtótöltet (gyújtó|töltet) 
gyújtótükör (gyújtó|tükör) 
gyújtoványfű (fn) 
gyújtózsinór (fn, gyújtó|zsinór) 
gyuk 
gyúl (ige) 
gyula (fn) 
Gyula (tnév) 
Gyulafehérvár (tnév) 
gyulai (mn) 
Gyulai (tnév) 
gyulai kolbász 
Gyulai Pál-féle 
gyúláshőmérséklet (gyúlás|hőmérséklet) 
gyúlékony (mn) 
gyullad (ige) 
gyulladás (fn) 
gyulladásos (mn) 
gyulladásos seb 
gyulladáspont (gyulladás|pont) 



gyulladozik (ige) 
gyulladt (bef mn in) 
gyulladt (mn) 
gyulladtság 
gyullaszt (ige) 
gyúpont 
gyúr (ige) 
gyurgyalag (fn) 
gyúrható (foly mn in) 
gyurkál (ige) 
gyurma (fn) 
gyúró (fn) 
gyúró (foly mn in) 
gyúróasztal (gyúró|asztal) 
gyúródeszka (fn, gyúró|deszka) 
gyúródik (ige) 
gyúrogat (ige) 
gyúrótábla (fn, gyúró|tábla) 
gyúrt tészta 
gyúsz 
gyutacs (fn) 
gyű (isz) 
gyüge (mn) 
gyűjt (ige) 
gyűjtelék 
gyűjtemény (fn) 
gyűjteményes (mn) 
gyűjteményes kiállítás 
gyűjtés (fn) 
gyűjtési (mn) 
gyűjtet (ige) 
gyűjthet (ige) 
gyűjtő (fn) 
gyűjtő (foly mn in) 
gyűjtőállomás (fn, gyűjtő|állomás) 
gyűjtőcím (fn, gyűjtő|cím) 
gyűjtőcsatorna (fn, gyűjtő|csatorna) 
gyűjtőér (fn, gyűjtő|ér) 
gyűjtőfogalom (fn, gyűjtő|fogalom) 
gyűjtőfogház (fn, gyűjtő|fogház) 
gyűjtőgenerátor (gyűjtő|generátor) 
gyűjtőgereblye (gyűjtő|gereblye) 
gyűjtöget (ige) 
gyűjtögetés (fn) 
gyűjtögető (foly mn in) 
gyűjtőhely (fn, gyűjtő|hely) 
gyűjtőív (fn, gyűjtő|ív) 
gyűjtőkémény (fn, gyűjtő|kémény) 
gyűjtőlencse (fn, gyűjtő|lencse) 
gyűjtőmunka (fn, gyűjtő|munka) 
gyűjtőnév (fn, gyűjtő|név) 
gyűjtőpárt (fn, gyűjtő|párt) 
gyűjtőpersely (fn, gyűjtő|persely) 
gyűjtőszámla 
gyűjtőszenvedély (fn, gyűjtő|szenvedély) 
gyűjtőszervezet (fn, gyűjtő|szervezet) 
gyűjtőtábor (fn, gyűjtő|tábor) 



gyűjtőtartály (fn, gyűjtő|tartály) 
gyűjtőút (fn, gyűjtő|út) 
gyűl (gyűlik, ige) 
gyűlde 
gyülekezés (fn) 
gyülekezési (mn) 
gyülekezési szabadság 
gyülekezési tilalom 
gyülekezet (fn) 
gyülekezeti (mn) 
gyülekezik (ige) 
gyülekező (fn) 
gyülekező (foly mn in) 
gyülekezőhely (fn, gyülekező|hely) 
gyűlés (fn) 
gyűlésezik (ige) 
gyűlésterem (fn, gyűlés|terem) 
gyülevész (fn) 
gyülevész (mn) 
gyülevész had 
gyülevész népség 
gyűlik (gyűl, ige) 
gyűlöl (ige) 
gyűlölet (fn) 
gyűlöletes (mn) 
gyűlöletgyár 
gyűlöletkeltés (fn) 
gyűlölködés (fn) 
gyűlölködik (ige) 
gyűlölség (fn) 
gyümölcs (fn) 
gyümölcsárus (fn, gyümölcs|árus) 
gyümölcsárus (mn, gyümölcs|árus) 
gyümölcsbefőtt (fn, gyümölcs|befőtt) 
gyümölcsbor (fn, gyümölcs|bor) 
gyümölcscentrifuga (fn, gyümölcs|centrifuga) 
gyümölcscukor (fn, gyümölcs|cukor) 
gyümölcscsendélet (gyümölcs|csendélet) 
gyümölcsérés (fn, gyümölcs|érés) 
gyümölcsexport (fn, gyümölcs|export) 
gyümölcsfa (fn, gyümölcs|fa) 
gyümölcsfabetegség (gyümölcs|fa|betegség) 
gyümölcsfagylalt (fn, gyümölcs|fagylalt) 
gyümölcsfa-permetezés (gyümölcs|fa|-permetezés) 
gyümölcsfaültetés (fn, gyümölcs|fa|ültetés) 
gyümölcsfogyasztás (fn, gyümölcs|fogyasztás) 
gyümölcsfolt (fn, gyümölcs|folt) 
gyümölcsital 
gyümölcsíz (fn, gyümölcs|íz) 
gyümölcsjoghurt (fn, gyümölcs|joghurt) 
gyümölcskenyér (fn, gyümölcs|kenyér) 
gyümölcskertész (fn, gyümölcs|kertész) 
gyümölcskertészet (fn, gyümölcs|kertészet) 
gyümölcskés (fn, gyümölcs|kés) 
gyümölcskocsonya (fn, gyümölcs|kocsonya) 
gyümölcskompót (gyümölcs|kompót) 
gyümölcskonzerv (fn, gyümölcs|konzerv) 



gyümölcskonzervgyár (gyümölcs|konzerv|gyár) 
gyümölcskosár (fn, gyümölcs|kosár) 
gyümölcskúra (fn, gyümölcs|kúra) 
gyümölcslé (fn, gyümölcs|lé) 
gyümölcslégy (fn, gyümölcs|légy) 
gyümölcsleves (fn, gyümölcs|leves) 
gyümölcsleves (mn, gyümölcs|leves) 
gyümölcsmag (fn, gyümölcs|mag) 
gyümölcsnap (fn, gyümölcs|nap) 
gyümölcsnektár 
gyümölcsoltó (gyümölcs|oltó) 
gyümölcsös (fn) 
gyümölcsös (mn) 
gyümölcsös rizs 
gyümölcsös tálca 
gyümölcsöskert (fn, gyümölcsös|kert) 
gyümölcsöskosár (fn) 
gyümölcsöstál (fn) 
gyümölcsözik (ige) 
gyümölcsöző (fn) 
gyümölcsöző (foly mn in) 
gyümölcsöző (mn) 
gyümölcsöztet (ige) 
gyümölcspálinka (fn, gyümölcs|pálinka) 
gyümölcspárlat (fn, gyümölcs|párlat) 
gyümölcspavilon (gyümölcs|pavilon) 
gyümölcspiac (fn, gyümölcs|piac) 
gyümölcsreszelő (gyümölcs|reszelő) 
gyümölcsrizs (fn, gyümölcs|rizs) 
gyümölcssajt (gyümölcs|sajt) 
gyümölcssaláta (fn, gyümölcs|saláta) 
gyümölcsszedés (fn, gyümölcs|szedés) 
gyümölcsszedő (foly mn in, gyümölcs|szedő) 
gyümölcsszedő puttony 
gyümölcsszörp (fn, gyümölcs|szörp) 
gyümölcsszüret (fn, gyümölcs|szüret) 
gyümölcstároló helyiség 
gyümölcstea (fn, gyümölcs|tea) 
gyümölcstermelés (fn, gyümölcs|termelés) 
gyümölcstermelő (fn, gyümölcs|termelő) 
gyümölcstermelő (foly mn in, gyümölcs|termelő) 
gyümölcstermés (fn, gyümölcs|termés) 
gyümölcstermesztés (fn, gyümölcs|termesztés) 
gyümölcstermő (mn, gyümölcs|termő) 
gyümölcsturmix (fn, gyümölcs|turmix) 
gyümölcsvelő (fn, gyümölcs|velő) 
gyűr (ige) 
gyüremlik (ige) 
gyűrés (fn) 
gyűretlen (fn) 
gyűretlen (mn) 
gyűrhetetlen (mn) 
gyűrhetetlenítés 
gyürke (fn) 
gyürköd (ige) 
gyürkőzik (ige) 
gyűrődés (fn) 



gyűrődik (ige) 
gyűröget (ige) 
gyűrött (mn) 
gyűrött arcú 
gyűröttség (fn) 
gyűrt (bef mn in) 
gyűrt (mn) 
gyűrtelenített (bef mn in) 
gyűrtelenített (mn) 
gyűrtelenített anyag 
gyűrű (fn) 
gyűrű alakú (mn) 
gyűrű gyűrűje 
gyűrűdzik (gyűrűzik, ige) 
gyűrűgyakorlat (fn, gyűrű|gyakorlat) 
gyűrűhinta (fn, gyűrű|hinta) 
gyűrűképződés (fn) 
gyűrűporc (fn, gyűrű|porc) 
gyűrűs (fn) 
gyűrűs (mn) 
gyűrűs csatlakozó 
gyűrűs férgek 
gyűrűs gumirugó 
gyűrűs henger 
gyűrűs menyasszony 
gyűrűs napfogyatkozás 
gyűrűs szerkezet 
gyűrűs tolózár 
gyűrűscsapágy (fn, gyűrűs|csapágy) 
gyűrűsféreg (fn, gyűrűs|féreg) 
gyűrűsfonó (fn, gyűrűs|fonó) 
gyűrűsfonó (foly mn in, gyűrűs|fonó) 
gyűrűsfonó (mn, gyűrűs|fonó) 
gyűrűsfonoda (gyűrűs|fonoda) 
gyűrűsmalom (fn, gyűrűs|malom) 
gyűrűsujj (fn, gyűrűs|ujj) 
gyűrűváltás (fn, gyűrű|váltás) 
gyűrűz (ige) 
gyűrűzik (gyűrűdzik, ige) 
gyüszmékel (ige) 
gyűszű (fn) 
gyűszű alakú 
gyűszűnyi (mn) 
gyűszűszáj (gyűszű|száj) 
gyűszűtartó (gyűszű|tartó) 
gyűszűvirág (fn, gyűszű|virág) 
 
  



H 
h (fn) 
h (röv) 
h betű és H betű 
h és H 
H1N1-vírustörzs 
ha (isz) 
ha (ksz) 
há 
ha csak 
ha elmegy 
ha mégoly szép 
ha mégúgy erőlteti 
ha pedig 
ha ugyan 
Haarlem (tnév) 
hab (fn) 
habállagú hajfesték 
habalumínium (hab|alumínium) 
habán (fn) 
habán kerámia 
habanéra 
habanyag (fn, hab|anyag) 
habar (ige) 
habár (fn) 
habár (ksz) 
habarás (fn) 
habarcs (fn) 
habarcsszállító (habarcs|szállító) 
habarék (fn) 
habarint (ige) 
habarodik (ige) 
habarókanál 
Habarovszk (tnév) 
habart tészta 
habart tojás 
habbeton (hab|beton) 
habcsók (fn, hab|csók) 
habda 
habfehér (mn, hab|fehér) 
habfürdő (fn, hab|fürdő) 
habgumi (hab|gumi) 
habgyanta (hab|gyanta) 
habilitáció (fn) 
habilitál (ige) 
habitus (fn) 
habitüé 
habkő (fn, hab|kő) 
habkönnyű (mn) 
hablatyol (ige) 
hableány (fn, hab|leány) 
habmerő (hab|merő) 
habog (ige) 



habók (fn) 
habókos (mn) 
haboltó (fn, hab|oltó) 
haboltó készülék 
háborgás (fn) 
háborgat (ige) 
háborgó (foly mn in) 
háborgó (mn) 
háborít (ige) 
háborítatlan (mn) 
háborítatlanul (hsz) 
háborodik (ige) 
háborodott (bef mn in) 
háborodott (mn) 
háborodott elméjű 
háborog (ige) 
háború (fn) 
háború elleni 
háború elleni küzdelem 
háború ellenzői 
háború előtti 
háború okozta károk 
háború sújtotta ország 
háború utáni újjáépítés 
háborúellenes (mn) 
háborúellenes diákmozgalom 
háborúellenes propaganda 
háborúpárti (mn) 
háborús (mn) 
háborús blokk 
háborús bűnös 
háborús események 
háborús generáció 
háborús helyzet 
háborús károsult 
háborús uszító 
háborúság (fn) 
háborúsdi (fn) 
háborúskodás (fn) 
háborúskodik (ige) 
háborúvesztés (fn, háború|vesztés) 
háborúvesztés (mn, háború|vesztés) 
háborúzik (ige) 
habos (mn) 
habos kávé 
habos sütemény 
habos szájú ló 
habos torta 
habosít (ige) 
habozás (fn) 
habozik (ige) 
habozó természetű 
habroló (fn, hab|roló) 
habsalak (hab|salak) 
Habsburg (tnév) 
Habsburg Birodalom 
Habsburg-család (Habsburg|-család) 



Habsburg-családi (Habsburg|-családi) 
Habsburg-ellenes (mn) 
Habsburg-elnyomás 
Habsburg-ház (Habsburg|-ház) 
Habsburg-házi (Habsburg|-házi) 
Habsburg-Lotaringiai-ház (Habsburg-Lotaringiai|-ház) 
Habsburg-párti 
Habsburg-uralom 
habselyem (fn, hab|selyem) 
habselyem kombiné 
habselyem pizsama 
habszedő (hab|szedő) 
habszegfű (fn, hab|szegfű) 
habszelet (hab|szelet) 
habszifon (fn, hab|szifon) 
habszifonpatron (fn) 
habszivacs (fn, hab|szivacs) 
habszivacs betét 
habszivacs matrac 
habtejszín (fn, hab|tejszín) 
habtekercs (hab|tekercs) 
habtest (fn, hab|test) 
habüst (fn, hab|üst) 
habüveg (hab|üveg) 
habverő (fn, hab|verő) 
habverő (foly mn in, hab|verő) 
habverő gép 
habzás (fn) 
habzásgátló anyag 
habzik (ige) 
habzó szájú 
habzóbor (fn, habzó|bor) 
habzóképesség 
habzsi (mn) 
habzsol (ige) 
hacacáré (fn) 
hacienda 
hacker (fn) 
hackerkedés 
hackerverseny 
hacuka (fn) 
hacsak (hsz, ha|csak) 
hacsaknem (fn) 
hacsaknem (hsz) 
hacsek 
had (fn) 
Hadak útja 
hadakozás (fn) 
hadakozik (ige) 
hadakozó kedvű 
hadállás (fn, had|állás) 
hadapród (fn, had|apród) 
hadapród őrmester 
hadapródiskola (fn, had|apród|iskola) 
hadar (ige) 
hadaró (fn) 
hadaró (foly mn in) 



hadaró (mn) 
hadaró beszédű 
hadastyán (fn) 
hadászat (fn) 
hadászati (mn) 
hadat 
hadba 
hadbavonult (mn) 
hadbíró (fn, had|bíró) 
hadbíró (foly mn in, had|bíró) 
hadbíró százados 
hadbíróság (fn, had|bíróság) 
hadbiztos (fn, had|biztos) 
hadbiztosság (fn, had|biztosság) 
hadd 
hadd menjen 
haddelhadd (fn) 
haderő (fn, had|erő) 
haderőnem (fn) 
haderőreform (fn, had|erő|reform) 
Hadész (tnév) 
hadfelszerelés (fn, had|felszerelés) 
hadfelszerelési tárgyak 
hadfi (fn) 
hadgyakorlat (fn, had|gyakorlat) 
hadi (mn) 
hadi dicsőség 
hadi helyzet 
hadi kiadás 
hadi kiadások 
hadi kitüntetés 
hadi létszám 
hadi szolgálat 
hadi út 
hadi vállalkozás 
hadiadó (fn) 
hadiakadémia (fn) 
hadiállapot (fn, hadi|állapot) 
hadianyag (fn, hadi|anyag) 
hadianyag-mennyiség (hadi|anyag|-mennyiség) 
hadianyag-utánpótlás 
hadiárva (fn, hadi|árva) 
hadiárva (mn, hadi|árva) 
hadicég 
hadicél (fn) 
hadicsel (fn) 
hadiemlékmű (fn) 
hadiérettségi (fn) 
hadifelszerelés (fn) 
hadiflotta (fn) 
hadifogoly (fn) 
hadifogoly bajtárs 
hadifogoly tiszt 
hadifogolycsere (hadi|fogoly|csere) 
hadifogoly-egyezmény (hadi|fogoly|-egyezmény) 
hadifogoly-kereső (hadi|fogoly|-kereső) 
hadifogoly-szállítmány 



hadifogoly-szerelvény (hadi|fogoly|-szerelvény) 
hadifogolytábor (fn, hadi|fogoly|tábor) 
hadifogolytábor-parancsnok 
hadifogolytárs (fn, hadi|fogoly|társ) 
hadifogság (fn, hadi|fogság) 
hadifontosságú (mn) 
hadigazdag 
hadigazdálkodás (fn) 
hadigazdaság (fn) 
hadigép (fn) 
hadigépezet (fn, hadi|gépezet) 
hadigondozás (fn) 
hadigondozó (fn) 
hadigondozó (mn) 
hadigondozó hivatal 
hadigondozott (bef mn in) 
hadigondozott (fn) 
hadigondozott (mn) 
hadihajó (fn, hadi|hajó) 
hadihajó-kíséret (hadi|hajó|-kíséret) 
hadihajóraj (hadi|hajó|raj) 
hadihajó-támaszpont (hadi|hajó|-támaszpont) 
hadihíd (fn) 
hadiipar (fn, hadi|ipar) 
hadiipari (mn) 
hadiiskola (fn) 
hadijáték (fn) 
hadijelentés (fn, hadi|jelentés) 
hadijog (fn) 
hadikikötő (fn) 
hadikikötő (mn) 
hadikommunizmus (fn) 
hadikórház (fn, hadi|kórház) 
hadikölcsön (fn) 
hadiköltség (fn, hadi|költség) 
hadiláb (fn) 
hadilábon áll 
hadilevéltár (fn, hadi|levéltár) 
hadimilliomos (fn) 
hadimonopólium (fn) 
hadimunkás 
hadimúzeum (fn) 
hadiövezet (fn, hadi|övezet) 
hadiözvegy (fn, hadi|özvegy) 
hadiposta (fn, hadi|posta) 
hadipotenciál (fn, hadi|potenciál) 
hadirepülőgép (fn) 
hadirokkant (fn, hadi|rokkant) 
hadirokkant árus 
hadirokkant-ellátás (hadi|rokkant|-ellátás) 
hadirokkant-gyógyintézet (hadi|rokkant|-gyógy|intézet) 
hadirokkantsegély (hadi|rokkant|segély) 
hadisarc (fn, hadi|sarc) 
hadisegély (fn, hadi|segély) 
hadisír (fn) 
hadisírgondozó 
hadisírgondozó szervezet 



hadisten (fn, had|isten) 
hadiszállító (fn) 
hadiszállító (mn) 
hadiszemle (fn) 
hadiszer (fn) 
hadiszerencse (fn, hadi|szerencse) 
haditámaszpont (fn) 
haditámaszpont-rendszer (hadi|támaszpont|-rendszer) 
haditanács (fn, hadi|tanács) 
haditechnika (fn) 
haditechnikai (mn) 
haditemető 
haditengerészet (fn) 
haditengerészeti (mn) 
haditermelés (fn, hadi|termelés) 
haditerv (fn, hadi|terv) 
haditett (fn, hadi|tett) 
haditett (mn, hadi|tett) 
hadititok (fn, hadi|titok) 
haditorna (fn) 
haditörvényszék (fn) 
haditudósítás (fn, hadi|tudósítás) 
haditudósító (fn) 
haditudósító (foly mn in) 
hadiút (fn) 
hadiüzem (fn) 
hadizsákmány (fn) 
hadjárat (fn, had|járat) 
hadkiegészítő (fn, had|kiegészítő) 
hadkiegészítő (foly mn in, had|kiegészítő) 
hadkiegészítő parancsnokság 
hadköteles (mn, had|köteles) 
hadköteles kor 
hadkötelezettség (fn, had|kötelezettség) 
hadmentesség (had|mentesség) 
hadmérnök (fn, had|mérnök) 
hadmozdulat (fn, had|mozdulat) 
hadművelet (fn, had|művelet) 
hadműveleti (mn) 
hadművészet (fn, had|művészet) 
hadnagy (fn) 
hadnagy korában 
hadnép (fn, had|nép) 
hadonászik (ige) 
hadoszlop (fn, had|oszlop) 
hadosztály (fn, had|osztály) 
hadosztályparancsnok (fn, had|osztály|parancsnok) 
hadosztály-parancsnokság 
hadova (fn) 
hadparancs (fn, had|parancs) 
hadra fogható 
hadra kel 
hadra kelt fegyveres erők 
hadrafoghatóság (fn) 
hadrend (fn, had|rend) 
hadri 
Hadrianus (tnév) 



hadrikál 
hadsegéd (fn, had|segéd) 
hadsereg (fn, had|sereg) 
hadseregbajnokság (had|sereg|bajnokság) 
hadseregcsoport (fn, had|sereg|csoport) 
hadseregcsoport-parancsnok (had|sereg|csoport|-parancsnok) 
hadsereg-parancsnokság (had|sereg|-parancsnokság) 
hadseregszállító (had|sereg|szállító) 
hadseregtábornok (fn, had|sereg|tábornok) 
hadszíntér (fn, had|színtér) 
hadtáp (fn, had|táp) 
hadtápterület (fn, had|táp|terület) 
hadtápvonal (fn, had|táp|vonal) 
hadtest (fn, had|test) 
hadtestparancsnok (fn, hadtest|parancsnok) 
hadtestparancsnokság (fn, hadtest|parancsnokság) 
hadtörténelem (fn, had|történelem) 
hadtörténész (fn, had|történész) 
hadtörténeti múzeum 
hadtudomány (fn, had|tudomány) 
hadúr (fn, had|úr) 
hadügy (fn, had|ügy) 
hadügyi (mn) 
hadügyminiszter (fn, hadügy|miniszter) 
hadügyminisztérium (fn, hadügy|minisztérium) 
hadüzenet (fn, had|üzenet) 
hadüzenet nélküli háború 
hadvezér (fn, had|vezér) 
hadvezetés (fn, had|vezetés) 
hadvezetőség (fn, had|vezetőség) 
hadviselés (fn, had|viselés) 
hadviselő (fn, had|viselő) 
hadviselő (foly mn in, had|viselő) 
hadviselő (mn, had|viselő) 
hadviselő felek 
hadviselt (bef mn in) 
hadviselt (mn) 
hafnium (fn) 
hág (ige) 
Hága (tnév) 
hágai (mn) 
hágat (ige) 
hágcsó (fn) 
hágcsódeszka (hágcsó|deszka) 
hágó (fn) 
hágó (foly mn in) 
hagy (ige) 
hagyakozik (ige) 
hagyás (fn) 
hagyásfa 
hagyat (ige) 
hagyaték (fn) 
hagyatékátadó végzés 
hagyatékfelszámolás (hagyaték|felszámolás) 
hagyatéki (mn) 
hagyatéki eljárás 
hagyatéki tárgyalás 



hagyatkozhat (ige) 
hagyatkozik (ige) 
hagyatott 
hagyatva 
hagyhat (ige) 
hagyján (hsz) 
hagyma (fn) 
hagyma alakú 
hagymafej (fn, hagyma|fej) 
hagymafélék (hagyma|félék) 
hagymafüzér (fn, hagyma|füzér) 
hagymagumó (fn, hagyma|gumó) 
hagymaízű 
hagymakoszorú (fn, hagyma|koszorú) 
hagymakupola (fn, hagyma|kupola) 
hagymaleves (mn, hagyma|leves) 
hagymamag (hagyma|mag) 
hagymamártás (hagyma|mártás) 
hagymás (mn) 
hagymás bélszín 
hagymás rostélyos 
hagymaszag (fn, hagyma|szag) 
hagymaszagú (mn) 
hagymaszár (fn, hagyma|szár) 
hagymatornyú templom 
hagymáz (fn) 
hagymáz (ige) 
hagyogat (ige) 
hagyomány (fn) 
hagyományos (mn) 
hagyományos háttértár 
hagyományos konnektor 
hagyományos paraszti gazdálkodás 
hagyományos programozás 
hagyományosan (hsz) 
hagyományoz (ige) 
hagyományozódik (ige) 
hagyományőrzés (fn, hagyomány|őrzés) 
hagyományőrző (fn, hagyomány|őrző) 
hagyományteremtő (fn, hagyomány|teremtő) 
hagyományteremtő (foly mn in, hagyomány|teremtő) 
hagyománytisztelő (fn, hagyomány|tisztelő) 
hagyománytisztelő (foly mn in, hagyomány|tisztelő) 
hagyományú (mn) 
hah (isz) 
haha (isz) 
hahaha (isz) 
hahó (msz) 
hahogy 
hahota (fn) 
hahotaklub 
hahotázik (hahotáz, ige) 
Haifa (tnév) 
haiku (fn) 
Haiti (tnév) 
haj (fn) 
háj (fn) 



hajadon (fn) 
hajadon (mn) 
hajadon leány 
hajadonfőtt (hsz, hajadon|főtt) 
hajadonfővel (hsz, hajadon|fővel) 
hajaha 
hajahaj 
hajaj (fn) 
hajaj (isz) 
hajánál fogva 
hajápolás (fn, haj|ápolás) 
hajápoló szer 
hajas (fn) 
hajas (mn) 
hájas (mn) 
hajas baba 
hájas tészta 
hájasodik (ige) 
hajatlan (fn) 
hajatlan (mn) 
hajaz (ige) 
hájaz (ige) 
hajazat (ige) 
hajba kap 
hajba kapás 
hajberakás (haj|berakás) 
hajbókol (ige) 
hajcihő (fn) 
hajcsár (fn) 
hajcsárkodik (ige) 
hajcsat (fn, haj|csat) 
hajcsavaró (fn) 
hajcsavaró (foly mn in) 
hajcsi (fn) 
hajcsikál (ige) 
hajcsipesz (haj|csipesz) 
hajcsizik (ige) 
hajcsomó (fn, haj|csomó) 
hajcsövesség 
hajdamák 
hajdan (fn) 
hajdan (hsz) 
hajdanában (hsz) 
hajdanában-danában 
hajdanán (hsz) 
hajdani (mn) 
hajdankor (fn, hajdan|kor) 
hajdanta (hsz) 
hajdanvolt (fn, hajdan|volt) 
hajderménkű 
hajdina (fn) 
hajdinakása (fn, hajdina|kása) 
hajdísz (fn, haj|dísz) 
hajdú (fn) 
Hajdú-Bihar megye 
Hajdú-Bihar megyei 
hajdú-bihari népszokások 



Hajdúböszörmény (tnév) 
hajdúböszörményi (mn) 
hajdúfészek (hajdú|fészek) 
Hajdúhát (fn, hajdú|hát) 
hajdúivadék (fn, hajdú|ivadék) 
hajdúkapitány (fn, hajdú|kapitány) 
hajdúkáposzta (hajdú|káposzta) 
hajdúkerület (fn, hajdú|kerület) 
Hajdúnánás (tnév) 
Hajdúság (fn) 
hajdúsági (mn) 
Hajdúszoboszló (tnév) 
hajdúszoboszlói (mn) 
hajdútánc (fn, hajdú|tánc) 
hajdúváros (fn, hajdú|város) 
hajék (fn, haj|ék) 
hajerősítő sampon 
hájfejű (mn, háj|fejű) 
hajfesték (fn, haj|festék) 
hajfestés (fn, haj|festés) 
hajfixáló zselé 
hajfodor (fn) 
hajfonat (fn, haj|fonat) 
hajformázó 
hajformázó krém 
hajfű (haj|fű) 
hajfürt (fn, haj|fürt) 
hájgombóc (háj|gombóc) 
hajgumi 
hajgyökér (fn, haj|gyökér) 
hajhagyma (fn, haj|hagyma) 
hajháló (fn, haj|háló) 
hajhász (fn) 
hajhász (ige) 
hajhászó (foly mn in) 
hajhullám (fn, haj|hullám) 
hajhullás (fn) 
hajhullás (mn) 
hajhullás elleni sampon 
hajhullás elleni szer 
hajigál (ige) 
hajít (ige) 
hajítás (fn) 
hajításnyira 
hajítódárda (fn, hajító|dárda) 
hajítófa (fn, hajító|fa) 
hajítófegyver 
hajítógép (fn) 
hajkefe (fn, haj|kefe) 
hajkenőcs (fn, haj|kenőcs) 
hajkorona (fn, haj|korona) 
hajkoszorú (fn, haj|koszorú) 
hajkötő (haj|kötő) 
hajkurász (ige) 
hajladozik (ige) 
hajlakk (fn, haj|lakk) 
hajlam (fn) 



hajlamos (mn) 
hajlamosít (ige) 
hajlamú (mn) 
hajlanak a kompromisszumra 
hajlandó (beálló mn in) 
hajlandó (mn) 
hajlandóság (fn) 
hajlás (fn) 
hajlásszög (fn, hajlás|szög) 
hajlat (fn) 
hajlék (fn) 
hajlékony (mn) 
hajlékony e-link 
hajlékony lemez 
hajlékony tengely 
hajlékonylemez (fn) 
hajlékonylemez-meghajtó 
hajlékonyság (fn) 
hajléktalan (fn) 
hajléktalan (hsz) 
hajléktalan (mn) 
hajléktalanszálló 
hajlik (fn) 
hajlik (hajol, ige) 
hajlít (ige) 
hajlítás (fn) 
hajlíthatatlan (mn) 
hajlítható kijelző 
hajlító (foly mn in) 
hajlító igénybevétel 
hajlító nyelvek 
hajlítófeszültség 
hajlítóizom (fn) 
hajlítószilárdság (fn) 
hajlított (bef mn in) 
hajlított (mn) 
hajlított bot 
hajlított bútor 
hajlított karfa 
hajlíttat 
hajló (foly mn in) 
hajló (mn) 
hajlok 
hajlong (ige) 
hajlós (mn) 
hajlott (bef mn in) 
hajlott (mn) 
hajlott derekú 
hajlott hátú 
hajlott korú 
hajmeresztő (fn) 
hajmeresztő (foly mn in) 
hajmeresztő (mn) 
hajmosás (fn, haj|mosás) 
hajmosó (fn, haj|mosó) 
hajmosó (foly mn in, haj|mosó) 
hajmosó sampon 



hajmosó szesz 
hajmosó víz 
hajnal (fn) 
hajnalcsillag (fn, hajnal|csillag) 
hajnalfény (fn, hajnal|fény) 
hajnalhasadás (fn, hajnal|hasadás) 
hajnali (mn) 
hajnalig tartó beszélgetés 
hajnalka (fn) 
Hajnalka (tnév) 
hajnallik (ige) 
hajnalmadár (fn, hajnal|madár) 
hajnalodik (ige) 
hajnalpír (fn, hajnal|pír) 
hajnaltájban 
Hajnan 
Hajnóczy (tnév) 
Hajnóczy-féle (Hajnóczy|-féle) 
hajnövesztő (foly mn in) 
hajnövesztő (mn) 
hajnövesztő szer 
hajnyírás (fn, haj|nyírás) 
hajnyíró (fn, haj|nyíró) 
hajnyíró (foly mn in, haj|nyíró) 
hajó (fn) 
hajó alakú 
hajóács (fn, hajó|ács) 
hajóágyú (fn, hajó|ágyú) 
hajóállomás (fn, hajó|állomás) 
hajóárboc (fn, hajó|árboc) 
hajó-atomerőmű 
hajóba rakás 
hajóbiztosítás (hajó|biztosítás) 
hajóborda (fn, hajó|borda) 
hajócsavar (fn, hajó|csavar) 
hajócsiga (hajó|csiga) 
hajóderék (hajó|derék) 
hajóemelő (hajó|emelő) 
hajóépítés (fn, hajó|építés) 
hajóépítő (fn, hajó|építő) 
hajóépítő (foly mn in, hajó|építő) 
hajóépítő ipar 
hajófedél (hajó|fedél) 
hajófedélzet (fn, hajó|fedélzet) 
hajófenék (fn, hajó|fenék) 
hajóforgalom (fn, hajó|forgalom) 
hajófuvar (hajó|fuvar) 
hajófuvardíj (hajó|fuvar|díj) 
hajófülke (fn, hajó|fülke) 
hajófűtő (hajó|fűtő) 
hajógépész (fn, hajó|gépész) 
hajógyár (fn, hajó|gyár) 
hajóhad (fn, hajó|had) 
hajóhad-összevonás 
hajóhíd (fn, hajó|híd) 
hajóhinta (fn, hajó|hinta) 
hajóhossz (fn, hajó|hossz) 



hajójárat (fn, hajó|járat) 
hajójavító dokk 
hajójegy (fn, hajó|jegy) 
hajókár (hajó|kár) 
hajókaraván (fn, hajó|karaván) 
hajókár-elszámolás (hajó|kár|-elszámolás) 
hajókázik (ige) 
hajókerék (hajó|kerék) 
hajókirándulás (fn, hajó|kirándulás) 
hajókoffer (fn, hajó|koffer) 
hajókormány (hajó|kormány) 
hajókovács (hajó|kovács) 
hajókölcsönzés (fn, hajó|kölcsönzés) 
hajókötél (fn, hajó|kötél) 
hajóközlekedés (fn, hajó|közlekedés) 
hajókürt (fn, hajó|kürt) 
hajol (hajlik, ige) 
hajolaj (fn, haj|olaj) 
hajómalom (fn, hajó|malom) 
hajómodell (fn, hajó|modell) 
hajómodellezés 
hajón (fn) 
hajónapló (fn, hajó|napló) 
hajóokmányok 
hajóorr (fn, hajó|orr) 
hajóorvos (mn) 
hajóosztály (fn, hajó|osztály) 
hajópadló (fn, hajó|padló) 
hajópark (fn, hajó|park) 
hajópárkány (hajó|párkány) 
hajópincér (fn, hajó|pincér) 
hajóra (fn) 
hajóra száll 
hajóra szállás 
hajóraj (fn, hajó|raj) 
hajórakodótér 
hajórakomány (fn, hajó|rakomány) 
hajóroncs (fn, hajó|roncs) 
hajós (fn) 
hajós (mn) 
hajós nép 
hajósdal (fn, hajós|dal) 
hajósélet (fn, hajós|élet) 
hajósinas (fn) 
hajóskapitány (fn, hajós|kapitány) 
hajóslegény (fn, hajós|legény) 
hajósnép (fn, hajós|nép) 
hajóstársaság (fn, hajós|társaság) 
hajóstiszt (fn, hajós|tiszt) 
Hajós-vaskúti borvidék 
hajószakács (fn, hajó|szakács) 
hajószegecs (hajó|szegecs) 
hajótér (fn, hajó|tér) 
hajótérkapacitás (fn, hajó|tér|kapacitás) 
hajótest (fn, hajó|test) 
hajótörés (fn, hajó|törés) 
hajótörött (bef mn in) 



hajótörött (fn) 
hajótörött (mn) 
hajóút (fn, hajó|út) 
hajóutas (hajó|utas) 
hajóüteg (hajó|üteg) 
hajóvonat (hajó|vonat) 
hajóvonta (fn) 
hajóvontatás (fn, hajó|vontatás) 
hajózás (fn) 
hajózási (mn) 
hajózási vállalat 
hajózhatatlan (mn) 
hajózható (foly mn in) 
hajózható (mn) 
hajózható víz 
hajózhatóság (fn) 
hajózik (ige) 
hajózó (fn) 
hajózó (foly mn in) 
hajózó (mn) 
hajózócsatorna (fn, hajózó|csatorna) 
hajózónyílás (hajózó|nyílás) 
hajózóút (fn, hajózó|út) 
hajózsilip (fn, hajó|zsilip) 
hájpacni 
hajpakolás 
hajpánt (fn, haj|pánt) 
hajpor (haj|por) 
hajrá (fn) 
hajráf (fn, haj|ráf) 
hajráz (hajrázik, ige) 
hajrázás (fn, haj|rázás) 
hajrázik (ige) 
hajregeneráló szer 
hajrögzítő gél 
hajsátor (fn, haj|sátor) 
hajsókál 
hajsütő (haj|sütő) 
hajsütő vas 
hajsütővas 
hajsz (msz) 
hajsza (fn) 
hajszál (fn, haj|szál) 
hajszalag (haj|szalag) 
hajszálcső (fn, haj|szál|cső) 
hajszálcsövesség (fn) 
hajszálér (fn, haj|szál|ér) 
hajszálérhálózat (fn, haj|szál|ér|hálózat) 
hajszálfinom (mn, haj|szál|finom) 
hajszálfinomságú (haj|szál|finomságú) 
hajszálgyökér (fn, haj|szál|gyökér) 
hajszálkereszt (fn, haj|szál|kereszt) 
hajszálmetélt 
hajszálnyi (fn) 
hajszálnyi (mn) 
hajszálpontos (mn) 
hajszálpontosan (hsz) 



hajszálrepedés (fn, haj|szál|repedés) 
hajszálrugó (fn, haj|szál|rugó) 
hajszálvékony (mn) 
hajszárító (fn, haj|szárító) 
hajszárító (foly mn in, haj|szárító) 
hajszárító gép 
hajszás (mn) 
hajszás tempó 
hajszesz (fn, haj|szesz) 
hajszín (fn, haj|szín) 
hajszobrász (fn, haj|szobrász) 
hajszol (fn) 
hajszol (ige) 
hajszolás (fn) 
hajszos 
hajt (ige) 
hajtány (fn) 
hajtás (fn) 
hajtásdugvány (hajtás|dugvány) 
hajtási (mn) 
hajtási igazolvány 
hajtásos növények 
hajtású (mn) 
hajtat (fn) 
hajtat (ige) 
hajtatóház (fn) 
hajthat (ige) 
hajthatatlan (mn) 
hajtincs (fn, haj|tincs) 
hajtó (fn) 
hajtó (foly mn in) 
hajtóanyag (fn, hajtó|anyag) 
hajtócsapágyház 
hajtócsavar (fn, hajtó|csavar) 
hajtóerő (fn, hajtó|erő) 
hajtogat (ige) 
hajtógáz (fn, hajtó|gáz) 
hajtóka (fn) 
hajtókar (fn, hajtó|kar) 
hajtókerék (fn, hajtó|kerék) 
hajtókocsi (hajtó|kocsi) 
hajtókötél (hajtó|kötél) 
hajtólánc (hajtó|lánc) 
hajtómű (fn, hajtó|mű) 
hajtórúd (fn, hajtó|rúd) 
hajtós (mn) 
hajtósport (hajtó|sport) 
hajtószár (hajtó|szár) 
hajtószíj (fn, hajtó|szíj) 
hajtott kerék 
hajtóvadászat (fn, hajtó|vadászat) 
hájtömeg (fn, háj|tömeg) 
hajtű (fn, haj|tű) 
hajtűkanyar (fn, hajtű|kanyar) 
hajtüsző (fn, haj|tüsző) 
hajtvány 
hajú (mn) 



hajvágás (fn, haj|vágás) 
hajvágó 
hajvégápoló 
hajviselet (fn, haj|viselet) 
hajzat (fn) 
hajzselé (fn, haj|zselé) 
háklis (mn) 
hakni (fn) 
haknizik (ige) 
hákog 
hal (fn) 
hal (ige) 
hál (ige) 
hal alakú 
hála (fn) 
hála az égnek (szk) 
hála istennek 
hálaadás (fn, hála|adás) 
hálaadó (fn, hála|adó) 
hálaadó (foly mn in, hála|adó) 
hálaadó (mn, hála|adó) 
hálaadó ima 
hálaadó ünnepség 
halacska (fn) 
halad (ige) 
haladás (fn) 
haladásellenes (mn) 
haladási (mn) 
háládatlan (mn) 
háládatos (mn) 
haladék (fn) 
haladék nélküli végrehajtás 
haladéktalan (mn) 
haladéktalanul (hsz) 
haladhat (ige) 
haladó (fn) 
haladó (foly mn in) 
haladó (mn) 
haladó erők 
haladó fokú 
haladó hagyomány 
haladó hullám 
haladó ismereteket igényel 
haladó mozgás 
haladó szellemű 
haladott (mn) 
haladvány (fn) 
hálaének (fn, hála|ének) 
hálaérzet (fn, hála|érzet) 
halágy 
haláha 
hálaima (fn, hála|ima) 
halál (fn) 
hálál (ige) 
halál fia 
halál unalmas 
halálba kerget 



halálba menő 
halálbiztos (mn) 
halálbüntetés (fn, halál|büntetés) 
halálbüntetés terhe alatt 
halálcédula (halál|cédula) 
haláleset (fn, halál|eset) 
halálfáradt (mn) 
halálfej (fn, halál|fej) 
halálfejes (mn, halál|fejes) 
halálfejes lepke 
halálfélelem (fn, halál|félelem) 
halálforgás (halál|forgás) 
halálgyár (fn, halál|gyár) 
halálgyáros (fn) 
halálharang (halál|harang) 
halálhír (fn, halál|hír) 
halálhozó (halál|hozó) 
halálhörgés (fn, halál|hörgés) 
halali (fn) 
haláli (mn) 
halálkanyar (fn, halál|kanyar) 
halálkiáltás (halál|kiáltás) 
hálálkodik (ige) 
halálküzdelem (halál|küzdelem) 
halálliga 
halállista (fn, halál|lista) 
halállomány (fn, hal|állomány) 
halálmadár (fn, halál|madár) 
halálmegvető (foly mn in, halál|megvető) 
halálmegvető (mn, halál|megvető) 
halálmegvető bátorság 
halálnem (fn, halál|nem) 
halálok (fn, halál|ok) 
halálom (fn) 
halálordítás (halál|ordítás) 
halálos (mn) 
halálos adag 
halálos ágy 
halálos betegség 
halálos bűn 
halálos dózis 
halálos ellenség 
halálos gázolás 
halálos ítélet 
halálos kimenetelű 
halálos méreg 
halálos vétek 
halálosan (hsz) 
halálozás (fn) 
halálozási (mn) 
halálozási arány 
halálra 
halálra gázol 
halálra kínoz 
halálraítélt (fn) 
halálsápadt (bef mn in, halál|sápadt) 
halálsápadt (mn, halál|sápadt) 



halálsejtelem (halál|sejtelem) 
halálsikoly (fn, halál|sikoly) 
halálsorompó (halál|sorompó) 
halált előidéző gondatlan közveszélyokozás 
halált okozó seb 
haláltábor (fn, halál|tábor) 
haláltánc (fn, halál|tánc) 
haláltusa (fn, halál|tusa) 
halálugrás (fn, halál|ugrás) 
halálút (fn, halál|út) 
halálvágy (fn, halál|vágy) 
halálveríték (fn, halál|veríték) 
halálveszedelem (fn, halál|veszedelem) 
halálveszély (fn, halál|veszély) 
halámol 
halandó (beálló mn in) 
halandó (fn) 
halandó (mn) 
halandóság (fn) 
halandósági (mn) 
halandzsa (fn) 
halandzsáz (halandzsázik, ige) 
halandzsázik (ige) 
halánték (fn) 
halánték (mn) 
halántékcsont (fn, halánték|csont) 
halántékér (fn, halánték|ér) 
hálapénz (fn, hála|pénz) 
halas (mn) 
hálás (fn) 
hálás (mn) 
hálás szerep 
hálás tisztelet 
halas víz 
hálásan (hsz) 
halasi (mn) 
halasi csipke 
halastó (fn, halas|tó) 
halász (fn) 
halászat (fn) 
halászat (ige) 
halászati (mn) 
halászbárka (fn, halász|bárka) 
Halászbástya (fn, Halász|bástya) 
halászbokor (fn, halász|bokor) 
halászcsárda (fn, halász|csárda) 
halászcsér (fn, halász|csér) 
halászcsónak (fn, halász|csónak) 
halászélet (fn, halász|élet) 
halászfalu (fn, halász|falu) 
halászfelszerelés (halász|felszerelés) 
Halász-félsziget 
halászhajó (fn, halász|hajó) 
halászháló (fn, halász|háló) 
halászháló (foly mn in, halász|háló) 
halászhorog (halász|horog) 
halászik (ige) 



halászjegy (fn, halász|jegy) 
halászka 
halászkunyhó (fn, halász|kunyhó) 
halászlé (fn, halász|lé) 
halászlegény (fn, halász|legény) 
halászmadár (fn, halász|madár) 
halászmester (fn, halász|mester) 
halásznadrág (fn, halász|nadrág) 
halászok (fn) 
halászsas (fn) 
halászszerszám (fn, halász|szerszám) 
halászszövetkezet (fn, halász|szövetkezet) 
halaszt (ige) 
halásztanya (fn, halász|tanya) 
halasztás (fn) 
halasztást nem tűrő 
halasztat (ige) 
halasztgat (ige) 
halaszthatatlan (mn) 
halasztó hatályú 
halasztódik (ige) 
halászzsákmány (fn, halász|zsákmány) 
hálát ad 
hálatelt (bef mn in, hála|telt) 
hálatelt (mn, hála|telt) 
hálátlan (mn) 
halban dús 
halberdó 
halbiológia (fn, hal|biológia) 
halbiológus (fn, hal|biológus) 
halbőr (fn, hal|bőr) 
halbőség (fn, hal|bőség) 
halcsont (fn, hal|csont) 
haldoklás (fn) 
haldoklik (haldokol, ige) 
haldokló (fn) 
haldokló (foly mn in) 
haldokló (mn) 
haldokló gép 
haldokol (ige) 
halebéd (hal|ebéd) 
halef (fn) 
haleleség (hal|eleség) 
halenyv (fn, hal|enyv) 
halétel (fn, hal|étel) 
half 
halfafű 
halfaj (fn, hal|faj) 
halfarkas (fn) 
halfarkas (mn) 
halfeldolgozás (fn, hal|feldolgozás) 
halfeldolgozó telep 
halfogás (fn, hal|fogás) 
halfogyasztás (fn, hal|fogyasztás) 
halgazdálkodás 
halgazdaság (fn, hal|gazdaság) 
halgazdaság-vezető 



halgyík (fn, hal|gyík) 
halhat (ige) 
halhatatlan (fn) 
halhatatlan (mn) 
halhatatlanság (fn) 
halhéj (hal|héj) 
halhólyag (fn, hal|hólyag) 
halhús (fn, hal|hús) 
hali (mn) 
Halifax (tnév) 
halihó (msz) 
halikra (fn, hal|ikra) 
Halimba (tnév) 
halimbázik 
halina (fn) 
halinacsizma (fn, halina|csizma) 
halinaposztó (fn, halina|posztó) 
hálistenkedik (ige) 
halivadék (fn, hal|ivadék) 
haljárás (fn, hal|járás) 
halk (mn) 
halk beszédű 
halk hangú 
halk kattanás 
halk szavú 
halk zörej 
halkabban (hsz) 
halkal 
halkan (hsz) 
halkés (fn, hal|kés) 
halkít (ige) 
halkocsonya (fn, hal|kocsonya) 
halkul (ige) 
halkülönlegesség (fn, hal|különlegesség) 
hall (fn) 
hall (ige) 
hallali (fn) 
hallás (fn) 
hallásártalom (hallás|ártalom) 
hallásfejlesztés (fn, hallás|fejlesztés) 
hallásgátolt (mn, hallás|gátolt) 
hallási (mn) 
hallási zavar 
hallásjavító (fn, hallás|javító) 
hallásjavító (foly mn in, hallás|javító) 
hallásjavító készülék 
halláskárosodás (fn, hallás|károsodás) 
halláskárosult (bef mn in, hallás|károsult) 
halláskárosult (fn, hallás|károsult) 
halláskárosult (mn, hallás|károsult) 
hallásküszöb (fn, hallás|küszöb) 
hallássérült (bef mn in, hallás|sérült) 
hallássérült (fn, hallás|sérült) 
hallássérült (mn, hallás|sérült) 
hallásveszteség (hallás|veszteség) 
hallásvizsgálat (fn, hallás|vizsgálat) 
hallászavar (fn, hallás|zavar) 



hallásszűrő vizsgálat 
hallat (fn) 
hallat (ige) 
hallata (fn) 
hallatára 
hallatlan (mn) 
hallatlanul (hsz) 
hallatszik (ige) 
Halle (tnév) 
hallé (fn) 
halleluja (fn) 
hallépcső (fn, hal|lépcső) 
hallétra (hal|létra) 
halleves (fn) 
halleves (mn) 
Halley 
Halley-üstökös 
hallga (msz) 
hallgass (fn) 
hallgat (ige) 
hallgatag (mn) 
hallgatás (fn) 
hallgathat (ige) 
hallgató (fn) 
hallgató (foly mn in) 
hallgató nő 
hallgatócső (fn, hallgató|cső) 
hallgatódzik (hallgatózik, ige) 
hallgatói (mn) 
hallgatói hozzájárulás 
hallgatói központ 
hallgatói önkormányzat 
hallgatói szerződés 
hallgatókészülék (hallgató|készülék) 
hallgatóközönség (fn, hallgató|közönség) 
hallgatólag (hsz) 
hallgatólagos (mn) 
hallgatólagosan (hsz) 
hallgatónóta (hallgató|nóta) 
hallgatóság (fn) 
hallgatottság (fn) 
hallgatóz (ige) 
hallgatózik (ige) 
hallgattat (ige) 
hallhat (ige) 
hallhatatlan (mn) 
hallható (foly mn in) 
hallhatóan (hsz) 
hallik (fn) 
hallik (hallszik, ige) 
halliszt (fn, hal|liszt) 
halló (fn) 
halló (foly mn in) 
halló (mn) 
halló (msz) 
hallócsiga (halló|csiga) 
hallócsontocska (fn, halló|csontocska) 



hallócsontocskák 
hallócső (fn, halló|cső) 
hallóérzék (fn, halló|érzék) 
hallóideg (fn, halló|ideg) 
hallóideg-sorvadás 
hallójárat (fn, halló|járat) 
hallójáratműtét (halló|járat|műtét) 
hallóka (fn) 
hallóképesség (fn, halló|képesség) 
hallókészülék (fn, halló|készülék) 
hallomás (fn) 
hallos (mn) 
hallos lakás 
hallószerv (fn, halló|szerv) 
hallótávolság (fn, halló|távolság) 
hallótölcsér (halló|tölcsér) 
hallott (bef mn in) 
hallott (mn) 
hallóz (hallózik, ige) 
hallszik (fn) 
hallszik (hallik, ige) 
hallucináció (fn) 
hallucinál (ige) 
hallucinogén (fn) 
hallucinogén (mn) 
halma (fn) 
halmajonéz (fn, hal|majonéz) 
halmaz (fn) 
halmazállapot (fn, halmaz|állapot) 
halmazállapotú (mn) 
halmazállapot-változás (halmaz|állapot|-változás) 
halmazat (fn) 
halmazati (mn) 
halmazati bűntett 
halmazelmélet (fn, halmaz|elmélet) 
halmazfalu (fn, halmaz|falu) 
halmazfüggvény (halmaz|függvény) 
halmazrendszer (halmaz|rendszer) 
halmos (mn) 
halmoz (ige) 
halmozás (fn) 
halmozódás (fn) 
halmozódik (ige) 
halmozott (bef mn in) 
halmozott (mn) 
halmozottan (hsz) 
halnod kell 
haló (foly mn in) 
háló (fn) 
haló porában 
halódik (ige) 
hálófülke (fn, háló|fülke) 
halogat (ige) 
halogatás (fn) 
halogató taktika 
halogén (fn) 
halogén (mn) 



halogénatom 
halogénelem (halogén|elem) 
halogénizzó 
halogénlámpa 
hálóhely (fn, háló|hely) 
hálóing (fn, háló|ing) 
hálókabát (fn, háló|kabát) 
hálókamra (fn, háló|kamra) 
hálókocsi (fn, háló|kocsi) 
hálókocsijegy (fn, háló|kocsi|jegy) 
hálókocsi-kalauz (háló|kocsi|-kalauz) 
hálókocsipótjegy (fn) 
hálóköntös (fn, háló|köntös) 
hálókötés (háló|kötés) 
halom (fn) 
halomba gyűjt 
halomba rak 
halomra lőtt emberek 
halomsír (fn) 
halomszámra hever 
hálóőr (fn, háló|őr) 
hálórékli 
hálóruha (fn, háló|ruha) 
hálós (mn) 
hálósapka (fn, háló|sapka) 
hálószem (fn, háló|szem) 
hálószoba (fn, háló|szoba) 
hálószoba-berendezés 
hálószobabútor (fn, háló|szoba|bútor) 
hálószövet (fn, háló|szövet) 
hálótárs (fn, háló|társ) 
hálóterem (fn, háló|terem) 
hálótervezés (háló|tervezés) 
halott (fn) 
halott (mn) 
halottak napi 
halottak napja 
halottas (mn) 
halottas ágy 
halottas menet 
halottasház (fn) 
halottaskocsi (fn) 
halottbúcsúztatás (fn) 
halottbúcsúztató (fn, halott|búcsúztató) 
halottbúcsúztató ének 
halottégetés (fn, halott|égetés) 
halottgyalázás (fn) 
halotthalvány (halotthalovány, mn) 
halotthamvasztás (fn, halott|hamvasztás) 
halotthamvasztó (fn) 
halotthamvasztó kemence 
halotti (mn) 
halotti anyakönyvi kivonat 
halotti beszéd 
halotti búcsúztató 
halotti tor 
halottkém (fn, halott|kém) 



halottkultusz (fn) 
halottlátó (fn) 
halottnéző (fn) 
halottsirató (mn) 
halottszállító (fn) 
halottszállító kocsi 
halottszemle (fn, halott|szemle) 
halottvirrasztás (fn, halott|virrasztás) 
halottvivő (fn) 
halovány (halvány, mn) 
hálóvendég (fn, háló|vendég) 
hálóz (ige) 
hálózat (fn) 
hálózat (ige) 
hálózatgazda (fn, hálózat|gazda) 
hálózati (mn) 
hálózati átirányító 
hálózati csomag 
hálózati eszköz 
hálózati fájlszerver 
hálózati feszültség 
hálózati folyamat 
hálózati kapcsolat 
hálózati kártya 
hálózati leltárfunkció 
hálózati meghajtó 
hálózati réteg 
hálózati számítógép 
hálózati terhelés 
hálózsák (fn, háló|zsák) 
halőr (fn, hal|őr) 
halpaprikás (fn, hal|paprikás) 
halpaprikás (mn, hal|paprikás) 
halpénz (fn, hal|pénz) 
halpiac (fn, hal|piac) 
halpikkely (fn, hal|pikkely) 
halpusztulás (fn, hal|pusztulás) 
halsaláta (hal|saláta) 
halszag (fn, hal|szag) 
halszagú (mn, hal|szagú) 
halszálka (fn, hal|szálka) 
halszálkamintás 
halszálkás (mn) 
halszemoptika (fn, hal|szem|optika) 
halszemű (mn) 
haltej (fn, hal|tej) 
haltenyészet (fn, hal|tenyészet) 
haltetem (fn, hal|tetem) 
haltetű (fn, hal|tetű) 
haluska (fn) 
halva (fn) 
halva született 
halvacsora (fn, hal|vacsora) 
halvány (halovány, mn) 
halvány kékeszöld 
halvány mosoly 
halvány rózsaszín 



halványan (hsz) 
halványbarna (fn) 
halványbarna (mn) 
halványít (ige) 
halványkék (fn, halvány|kék) 
halványkék (mn, halvány|kék) 
halványlila (fn) 
halványlila (mn) 
halványodik (ige) 
halványpiros (mn) 
halványsárga (fn) 
halványsárga (mn) 
halványul (ige) 
halványvörös (mn) 
halványzöld (fn) 
halványzöld (mn) 
halvaszülés (fn, halva|szülés) 
halvaszülés (mn, halva|szülés) 
halvérű (mn, hal|vérű) 
halzsír (fn, hal|zsír) 
halzsíros 
hályog (fn) 
hályogkovács (fn, hályog|kovács) 
hályogmeggy (fn, hályog|meggy) 
hályogműtét (fn, hályog|műtét) 
hályogos (mn) 
hályogos szemű 
hályogszemüveg (hályog|szemüveg) 
hám (fn) 
hamar (hsz) 
hamar (mn) 
hamar megszelídül 
hamarabb (hamarább) 
hamari 
hamarjában (hsz) 
hamarkodik (ige) 
hamarosan (hsz) 
Hamburg (tnév) 
hamburger (fn) 
hamburgerárus (hamburger|árus) 
hamburgi (mn) 
hámfa (fn, hám|fa) 
hámfű (hám|fű) 
hamis (mn) 
hamis adat 
hamis bélyegző 
hamis drágakő 
hamis eskü 
hamis fog 
hamis fogsor 
hamis gulyásleves 
hamis gyöngy 
hamis hang 
hamis igazolás 
hamis illúzió 
hamis lelkű 
hamis mérleg 



hamis mérték 
hamis nyom 
hamis nyugta 
hamis okmány 
hamis pénz 
hamis riadó 
hamis tanú 
hamis tanúzás 
hamis vád 
hamis vallomás 
hamisan (hsz) 
hamisan mérő 
hamisciprus (fn) 
hamisít (ige) 
hamisítás (fn) 
hamisítatlan (mn) 
hamisíttat (ige) 
hamisítvány (fn) 
hamiskártyás (fn, hamis|kártyás) 
hamiskás (mn) 
hamiskodik (ige) 
hamislelkűség (fn) 
hamisleves (mn, hamis|leves) 
hamisság (fn) 
hámistráng (hám|istráng) 
hamita (fn) 
hámlás (fn) 
hámlaszt (ige) 
Hamlet (tnév) 
hámlik (fn) 
hámlik (ige) 
hamm (msz) 
hámor (fn) 
Hámori-tó 
hámos (fn) 
hámos (mn) 
hámoz (ige) 
hámozatlan (mn) 
hámozógép 
Hampshire 
hámréteg (fn, hám|réteg) 
hámsejt (fn, hám|sejt) 
hámszövet (fn, hám|szövet) 
hamu (fn) 
hamuban sült pogácsa 
hamueső (fn, hamu|eső) 
hamufestmény 
hamuka (fn) 
hamukázik (ige) 
hamulúg (fn, hamu|lúg) 
hamupipőke (mn) 
Hamupipőke (tnév) 
hamus (mn) 
hamuszín (fn, hamu|szín) 
hamuszínű (mn, hamu|színű) 
hamuszürke (fn, hamu|szürke) 
hamuszürke (mn, hamu|szürke) 



hamutálca (fn, hamu|tálca) 
hamutartalom (fn, hamu|tartalom) 
hamutartó (fn, hamu|tartó) 
hamutartó (foly mn in, hamu|tartó) 
hamuzik 
hamuzó (fn) 
hamuzsír (fn, hamu|zsír) 
hamv (fn) 
hamvába holt 
hamvába holt dolog 
hamvad (ige) 
hamvas (mn) 
hamvas arcú 
hamvas gyümölcs 
hamvaskék (mn) 
hamvaszöld (mn, hamvas|zöld) 
hamvasszőke (mn, hamvas|szőke) 
hamvaszt (ige) 
hamvasztás (fn) 
hamvasztat (ige) 
hamvaz (ige) 
hamvazás 
hamvazkodik (ige) 
hamvazószerda (fn, hamvazó|szerda) 
hamvveder (fn, hamv|veder) 
hanák 
hancúroz (hancúrozik, ige) 
hancúrozás (fn) 
hancúrozik (ige) 
hancúzik 
háncs (fn) 
hancsik 
háncsrost (fn, háncs|rost) 
handabanda (fn) 
handabandázik (ige) 
handlé (fn) 
handzsár (fn) 
hanem (ksz) 
hanem hogy 
hanem kétszer 
hanem ő 
hanemha (ksz) 
hang (fn) 
hanga (fn) 
hangadatfolyam 
hangadó (fn) 
hangadó (foly mn in) 
hangadó (mn) 
hangaföld (hanga|föld) 
hangalak (fn, hang|alak) 
hanganyag (fn, hang|anyag) 
hangaőszirózsa (hanga|őszi|rózsa) 
hangár (fn) 
hangarchívum (fn, hang|archívum) 
hangász (fn) 
hangátvetés (fn) 
hangátvitel (fn, hang|átvitel) 



hangbeállítás 
hangbemenet 
hangbemondásos 
hangchip 
hangdoboz (fn, hang|doboz) 
hangdoboz (ige, hang|doboz) 
hangélmény (fn, hang|élmény) 
hangelnyelés 
hangerdő 
hangerő (fn, hang|erő) 
hangerősítő (fn, hang|erősítő) 
hangerősítő műszer 
hangerősség (fn, hang|erősség) 
hangerőszabályzó 
hangérték (fn, hang|érték) 
hangérzet (fn, hang|érzet) 
hangfájl 
hangfal (fn, hang|fal) 
hangfekvés (fn, hang|fekvés) 
hangfelismerés (fn, hang|felismerés) 
hangfelvétel (fn, hang|felvétel) 
hangfelvevő készülék 
hangfestés (fn, hang|festés) 
hangfestő (fn, hang|festő) 
hangfestő (foly mn in, hang|festő) 
hangfestő (mn, hang|festő) 
hangfestő szó 
hangfogó (fn, hang|fogó) 
hangfogó (foly mn in, hang|fogó) 
hangforrás (fn, hang|forrás) 
hangfoszlány (fn, hang|foszlány) 
hangfrekvencia (fn, hang|frekvencia) 
hanggátló 
hanggenerátor (fn, hang|generátor) 
hanghatás (fn, hang|hatás) 
hanghiba (fn, hang|hiba) 
hanghordozás (fn) 
hanghordozó (fn, hang|hordozó) 
hanghullám (fn, hang|hullám) 
hangicsál (ige) 
hangidom (hang|idom) 
hanginger (fn, hang|inger) 
hanginstalláció 
hangírás (hang|írás) 
hangíró készülék 
hangjárat (hang|járat) 
hangjáték (fn, hang|játék) 
hangjegy (fn, hang|jegy) 
hangjegyfüzet (fn, hang|jegy|füzet) 
hangjegyírás (fn, hang|jegy|írás) 
hangjegyolvasás (hang|jegy|olvasás) 
hangjelenség (fn, hang|jelenség) 
hangjelzés (fn, hang|jelzés) 
hangkapcsolat (fn, hang|kapcsolat) 
hangkártya (fn, hang|kártya) 
hangkazetta (fn, hang|kazetta) 
hangkép (fn, hang|kép) 



hangképzés (fn, hang|képzés) 
hangképző szerv 
hangkeverő (fn, hang|keverő) 
hangkitörés (hang|kitörés) 
hangkivetés (fn, hang|kivetés) 
hangkötés (fn, hang|kötés) 
hangköz (fn, hang|köz) 
hangkulissza (fn, hang|kulissza) 
hanglejtés (fn, hang|lejtés) 
hanglemez (fn, hang|lemez) 
hanglemezalbum (hang|lemez|album) 
hanglemezbolt (fn, hang|lemez|bolt) 
hanglemezgyártó (fn, hang|lemez|gyártó) 
hanglemezgyártó (foly mn in, hang|lemez|gyártó) 
hanglemeztár (hang|lemez|tár) 
hanglemezújdonság (hang|lemez|újdonság) 
hanglépcső (hang|lépcső) 
hanglétra (fn, hang|létra) 
hanglyuk (fn, hang|lyuk) 
hangmagasság (fn, hang|magasság) 
hangmanipulátor 
hangmenet (fn, hang|menet) 
hangmérnök (fn, hang|mérnök) 
hangminőség (fn, hang|minőség) 
hangnál gyorsabb 
hangnem (fn, hang|nem) 
hangnem nélküli 
hangnemnélküliség 
hangnyomásszint (fn) 
hangnyomaték (hang|nyomaték) 
hangol (ige) 
hangolás (fn) 
hangolókondenzátor 
hangolókulcs (fn) 
hangoltat (ige) 
hangorkán (fn, hang|orkán) 
hangos (mn) 
hangos bélyeg 
hangos beszédű 
hangos szó 
hangosabban (hsz) 
hangosan (hsz) 
hangosanbeszélő (fn) 
hangosbemondó (fn) 
hangosbeszélő (fn) 
hangosfilm (fn, hangos|film) 
hangosítás (fn) 
hangosító (foly mn in) 
hangoskodás (fn) 
hangoskodik (ige) 
hangozhat (ige) 
hangozik (ige) 
hangoztat (ige) 
hangoztatás (fn) 
hangposta (fn, hang|posta) 
hangpróba (fn, hang|próba) 
hangrend (fn, hang|rend) 



hangrendi (mn) 
hangrendszer (fn, hang|rendszer) 
hangrendű (mn) 
hangrés (fn, hang|rés) 
hangrészáró izom 
hangrezgés (fn, hang|rezgés) 
hangrobbanás (fn, hang|robbanás) 
hangrögzítés (fn) 
hangsáv (fn, hang|sáv) 
hangsebesség (fn, hang|sebesség) 
hangsebességen túli 
hangsebesség-túllépés 
hangsor (fn, hang|sor) 
hangstatisztika (hang|statisztika) 
hangsúly (fn, hang|súly) 
hangsúlyeltolódás (fn, hang|súly|eltolódás) 
hangsúlyos (mn) 
hangsúlyosabban (hsz) 
hangsúlyosan (hsz) 
hangsúlyoz (ige) 
hangsúlyozás (fn) 
hangsúlyozottan (hsz) 
hangsúlytalan (mn) 
hangszál (fn, hang|szál) 
hangszalag (fn, hang|szalag) 
hangszalag-nyilvántartás 
hangszekrény (fn, hang|szekrény) 
hangszer (fn, hang|szer) 
hangszerel (ige) 
hangszerelés (fn, hang|szerelés) 
hangszeres (mn) 
hangszerkereskedés (hangszer|kereskedés) 
hangszerkészítő (fn, hangszer|készítő) 
hangszerkészítő (foly mn in, hangszer|készítő) 
hangszerszóló (fn, hangszer|szóló) 
hangszigetel (ige) 
hangszigetelés (fn, hang|szigetelés) 
hangszigetelő (fn, hang|szigetelő) 
hangszigetelő (foly mn in, hang|szigetelő) 
hangszignál (hang|szignál) 
hangszimbolika (fn, hang|szimbolika) 
hangszín (fn, hang|szín) 
hangszínszabályozó (hang|szín|szabályozó) 
hangszínszabályzó 
hangszóró (fn, hang|szóró) 
hangszóró (foly mn in, hang|szóró) 
hangtalan (mn) 
hangtalanul (hsz) 
hangtan (fn, hang|tan) 
hangtani (mn) 
hangtár (fn, hang|tár) 
hangtávolság (hang|távolság) 
hangteljesítményszint 
hangterjedelem (fn, hang|terjedelem) 
hangterjedés (fn, hang|terjedés) 
hangtest (fn, hang|test) 
hangtípus (hang|típus) 



hangtompító (fn, hang|tompító) 
hangtompító (foly mn in, hang|tompító) 
hangtőke (hang|tőke) 
hangtölcsér (fn, hang|tölcsér) 
hangtörténet (fn, hang|történet) 
hangtörvény (fn, hang|törvény) 
hangú (mn) 
hangugratás (fn) 
hangugrató tő 
hangulat (fn) 
hangulatember (fn, hangulat|ember) 
hangulatfestés (fn, hangulat|festés) 
hangulatfestő (fn, hangulat|festő) 
hangulatfestő (foly mn in, hangulat|festő) 
hangulatfestő szó 
hangulati (mn) 
hangulatingadozás 
hangulatjel (hangulat|jel) 
hangulatjelentés (fn, hangulat|jelentés) 
hangulatkeltés (fn) 
hangulatkeltés (mn) 
hangulatkeltő (foly mn in, hangulat|keltő) 
hangulatkép (fn, hangulat|kép) 
hangulatlámpa (fn, hangulat|lámpa) 
hangulatos (mn) 
hangulatú (mn) 
hangulatváltozás (fn, hangulat|változás) 
hangulatvilágítás (fn, hangulat|világítás) 
hangutánzás (fn, hang|utánzás) 
hangutánzó (fn, hang|utánzó) 
hangutánzó (mn, hang|utánzó) 
hangutánzó szó 
hangütés (fn, hang|ütés) 
hangváltozás (fn, hang|változás) 
hangverseny (fn, hang|verseny) 
hangversenybérlet (fn, hang|verseny|bérlet) 
hangversenydarab (fn, hang|verseny|darab) 
hangversenydobogó (fn, hang|verseny|dobogó) 
hangversenyénekes (mn) 
hangversenyez (ige) 
hangversenyiroda (fn, hang|verseny|iroda) 
hangversenykalauz (hang|verseny|kalauz) 
hangversenykörút (fn, hang|verseny|körút) 
hangverseny-közvetítés 
hangversenymester (fn, hang|verseny|mester) 
hangversenynyitány (hang|verseny|nyitány) 
hangversenyrendező (fn, hang|verseny|rendező) 
hangversenyrendező (foly mn in, hang|verseny|rendező) 
hangversenyrendező iroda 
hangversenyterem (fn, hang|verseny|terem) 
hangversenyzenekar (fn, hang|verseny|zenekar) 
hangversenyzongora (fn, hang|verseny|zongora) 
hangvétel (fn, hang|vétel) 
hangvételű (mn) 
hangvezérlés 
hangvezérléses irányítás 
hangvilla (fn, hang|villa) 



hangzás (fn) 
hangzású (mn) 
hangzat (fn) 
hangzatos (mn) 
hangzavar (fn, hang|zavar) 
hangzik (ige) 
hangzó (fn) 
hangzó (foly mn in) 
hangzó (mn) 
hangzóilleszkedés (fn, hangzó|illeszkedés) 
hangzóközi (mn) 
hangzónyújtó tő 
hangzósság (fn) 
hangya (fn) 
hangyabogáncs (fn, hangya|bogáncs) 
hangyaboly (fn, hangya|boly) 
hangyacsípés (fn, hangya|csípés) 
hangyaleső (fn) 
hangyaleső (foly mn in) 
hangyányi (mn) 
hangyás (mn) 
hangyasav (fn, hangya|sav) 
hangyász (fn) 
hangyászbogár (hangyász|bogár) 
hangyaszorgalom (fn, hangya|szorgalom) 
hangyászsün (fn, hangyász|sün) 
hangyatojás (fn, hangya|tojás) 
Hannibál (tnév) 
Hannover (tnév) 
hannoveri (mn) 
Hanoi (tnév) 
Hanság (tnév) 
Hansági-főcsatorna 
hant (fn) 
hánt (ige) 
hanta (fn) 
hantál (ige) 
hantáz (hantázik, ige) 
hanti (mn) 
Hanti-Manszijszk 
hantmadár (fn, hant|madár) 
hantol (ige) 
hántol (ige) 
hántoló (fn) 
hántológép (fn, hántoló|gép) 
hántolt mag 
hanuka (fn) 
Hanza-város (tnév) 
hanzli 
hány (ige) 
hányad (fn) 
hányadán (hsz) 
hányadán állunk 
hányadék (fn) 
hányadik (mn) 
hányadikos (fn) 
hányadikos (mn) 



hányados (fn) 
hányados (mn) 
hányadrész (fn, hányad|rész) 
hányadszor (hsz) 
hanyag (mn) 
hanyagol (ige) 
hanyagság (fn) 
hanyagul (hsz) 
hanyagul elegáns 
hányan (hsz) 
hányas (mn) 
hányas (nm) 
hányás (fn) 
hányat (ige) 
hányat (nm) 
hanyatlás (fn) 
hanyatlik (ige) 
hanyatló irányzatú 
hanyatlófélben levő 
hányatott (bef mn in) 
hányatott (mn) 
hányatott életű 
hanyatt (hsz) 
hanyatt esés 
hanyatt esett 
hanyatt esik 
hanyatt fekszik 
hanyatt fekvés 
hanyatt vágja magát 
hanyatt vágódás 
hanyatt vágódik 
hányattatás (fn) 
hanyatt-homlok (hsz) 
hányaveti (fn) 
hányaveti (mn) 
hánybeli 
hánydel-vesdel 
hányféle (mn) 
hányféle (nm) 
hányinger (fn, hány|inger) 
hányiveti 
hánykódik (ige) 
hánykolódik (ige) 
hányó (fn) 
hányó (foly mn in) 
hányódik (ige) 
hányódik-vetődik 
hányszor (hsz) 
hánytat (ige) 
hánytató (fn) 
hánytató (foly mn in) 
hánytató (mn) 
hánytatószer (fn, hánytató|szer) 
hánytorgat (ige) 
hányt-vetett 
hányt-vetett életű 
hány-vet 



haóta 
hapax legomenon 
hapci (fn) 
háp-háp 
hápog (ige) 
happáré 
happening (fn) 
happol (ige) 
happy end 
hapsi (fn) 
hapták (fn) 
haptákba vágja magát 
haptákban áll 
hara 
harács (fn) 
harácsol (ige) 
harag (fn) 
haragít (ige) 
haragos (fn) 
haragos (mn) 
haragos kedvű 
haragosan (hsz) 
haragospiros (mn) 
haragoszöld (fn, haragos|zöld) 
haragoszöld (mn, haragos|zöld) 
haragra lobban 
haragszik (fn) 
haragszik (ige) 
haragszomrád (fn) 
haragtartó (fn, harag|tartó) 
haragtartó (foly mn in, harag|tartó) 
haragtartó (mn, harag|tartó) 
haragvás (fn) 
haragvó (foly mn in) 
haragvó (mn) 
harakiri (fn) 
harákol (ige) 
ha-ral 
harámbasa (fn, harám|basa) 
haramia (fn) 
haramiavezér (fn, haramia|vezér) 
háramlik (ige) 
harang (fn) 
harang alakú 
harangbronz (harang|bronz) 
harangcsillag (fn, harang|csillag) 
haranggörbe (fn, harang|görbe) 
harangjáték (fn, harang|játék) 
harangkötél (fn, harang|kötél) 
harangláb (fn, harang|láb) 
harangnyelv (fn, harang|nyelv) 
harangoz (harangozik, ige) 
harangozás (fn) 
harangozik (ige) 
harangozó (fn) 
harangozó (foly mn in) 
harangöntés (fn, harang|öntés) 



harangöntő műhely 
harangöntvény (harang|öntvény) 
harangszabású 
harangszó (fn, harang|szó) 
harangszoknya (fn, harang|szoknya) 
harangtorony (fn, harang|torony) 
harangütő (fn, harang|ütő) 
harangvillamosítás 
harangvirág (fn, harang|virág) 
harangzúgás (fn, harang|zúgás) 
haránt (hsz) 
haránt (mn) 
haránt fekszik 
haránt irányú 
harántakna (fn, haránt|akna) 
harántcsavar (fn, haránt|csavar) 
harántcsíkolt (mn) 
harántcsíkos (mn, haránt|csíkos) 
harántfekvés (fn, haránt|fekvés) 
harántgát (fn) 
harántgerenda (fn, haránt|gerenda) 
harántgyalu (fn) 
harántkötés (fn) 
harántmetszet (fn) 
harántsüllyedés (fn) 
harántvágat (ige) 
harántvonal (fn) 
harántvölgy (fn) 
harap (ige) 
harapás (fn) 
harapdál (ige) 
harapnivaló (fn) 
harapódzik (harapózik, ige) 
harapófogó (fn, harapó|fogó) 
harapós (mn) 
harapós kedvű 
harapózik (harapódzik, ige) 
Harare (tnév) 
hárászkendő (fn) 
haraszt (fn) 
harasztfélék 
harc (fn) 
harcálláspont (fn, harc|álláspont) 
harcászat (fn) 
harcászati (mn) 
harcászati gyakorlat 
harcba 
harcba induló csapatok 
harcba száll 
harcedzett (bef mn in, harc|edzett) 
harcedzett (mn, harc|edzett) 
harcegység (harc|egység) 
harcelőőrs (harc|előőrs) 
harceszköz (fn, harc|eszköz) 
harcfi (fn) 
harci (mn) 
harci alakulat 



harci alakzat 
harci bárd 
harci dal 
harci erő 
harci eszköz 
harci felszerelés 
harci forma 
harci gép 
harci kedv 
harci készség 
harci kocsi 
harci kutya 
harci mén 
harci repülőgép 
harci szekér 
harci zaj 
harcias (mn) 
harcias kedvű 
harcjármű (fn, harc|jármű) 
harcjáték (fn, harc|játék) 
harcképes (mn) 
harcképtelen (fn, harc|képtelen) 
harcképtelen (mn, harc|képtelen) 
harcképtelenné tesz 
harckész (fn, harc|kész) 
harckész (mn, harc|kész) 
harckészség (fn, harc|készség) 
harckészültség (fn, harc|készültség) 
harckocsi (fn, harc|kocsi) 
harckocsiakadály harckocsicsata 
harckocsi-elhárítás (harc|kocsi|-elhárítás) 
harckocsiezred (fn, harc|kocsi|ezred) 
harckocsiezred-parancsnok 
harckocsioszlop (fn) 
harckocsipáncél (harc|kocsi|páncél) 
harckocsizó (foly mn in) 
harckocsizó-alakulat 
harcmező (fn, harc|mező) 
harcmodor (fn, harc|modor) 
harcmozdulat (harc|mozdulat) 
harcművészet (fn, harc|művészet) 
harcol (ige) 
harcolhat (ige) 
harcos (fn) 
harcos (mn) 
harcosan (hsz) 
harcostárs (fn) 
harcra 
harcra kel 
harcra kész 
harctér (fn, harc|tér) 
harctéri (mn) 
harctéri tudósító 
harcvezetés (fn, harc|vezetés) 
harcvonal (fn, harc|vonal) 
harcsa (fn) 
harcsabajszú (mn) 



harcsabajusz (fn, harcsa|bajusz) 
harcsaszájú 
harccsoport (fn, harc|csoport) 
harcszerű (mn) 
hard (fn) 
Hardtmuth 
Hardtmuth ceruza 
hardver (fn) 
hardverbeállítás 
hardverberendezés (hardver|berendezés) 
hardveregység (hardver|egység) 
hardverellátottság 
hardveres ellenőrzés 
hardveres korlátok 
hardverfüggetlen (mn) 
hardvergyártás (fn, hardver|gyártás) 
hardverjellegzetesség (hardver|jellegzetesség) 
hardverkapcsolat (hardver|kapcsolat) 
hardverkonfiguráció (fn, hardver|konfiguráció) 
hardverkulcs (fn, hardver|kulcs) 
hardver-összekapcsolás 
hardverösszetevő (mn, hardver|összetevő) 
hardverplatform 
hardverszakember (hardver|szakember) 
hardver-szoftver eszköz 
hardvertermék (fn, hardver|termék) 
hardvertervezés (hardver|tervezés) 
hardverteszt 
hardvervezérlésű funkció 
hárem (fn) 
háremhölgy (fn, hárem|hölgy) 
háremőr (fn, hárem|őr) 
hárfa (fn) 
hárfakíséret (fn, hárfa|kíséret) 
hárfázik (ige) 
Hargita (tnév) 
hári 
haris (fn) 
Haris köz 
harisnya (fn) 
harisnyakötés (harisnya|kötés) 
harisnyakötő (fn, harisnya|kötő) 
harisnyanadrág (fn, harisnya|nadrág) 
harisnyapénz (fn, harisnya|pénz) 
harisnyaszár (fn, harisnya|szár) 
harisnyaszem-felszedés 
harisnyatartó (fn, harisnya|tartó) 
harisnyatartó (foly mn in, harisnya|tartó) 
hárít (ige) 
háríthat (ige) 
harkály (fn) 
Harkány (tnév) 
harkányi (mn) 
Harkov (tnév) 
Harlem (tnév) 
harmad (fn) 
harmad (szn) 



harmad- 
harmadannyi (fn) 
harmadév (fn, harmad|év) 
harmadéves (mn) 
harmadévi (mn, harmad|évi) 
harmadfél (fn) 
harmadfél (szn) 
harmadfokú (mn) 
harmadfokú egyenlet 
harmadfű (mn) 
harmadfű csikó 
harmadidőszak (fn) 
harmadik (szn) 
harmadik emeleti 
harmadik generáció 
harmadik havi 
harmadik negyedév 
harmadik osztályos tanuló 
harmadika (szn) 
harmadiki (3-i, mn) 
harmadikos (fn) 
harmadikos (mn) 
harmadikutas (mn) 
harmadikutas politika 
harmadízben (hsz) 
harmadíziglen (hsz) 
harmadjára (hsz) 
harmadkézből (hsz) 
harmadkor (fn, harmad|kor) 
harmadkori (mn) 
harmadlagos (mn) 
harmadmagammal (hsz) 
harmadmagával (hsz) 
harmadnap (fn) 
harmadnap (hsz) 
harmadnapi (mn, harmad|napi) 
harmadnapos (mn) 
harmadnapra 
harmadol (ige) 
harmadolás (fn) 
harmadosztályú (mn) 
harmadosztályú jegy 
harmadrangú (mn) 
harmadrangú szálló 
harmadrend (fn) 
harmadrendű (mn) 
harmadrész (fn) 
harmadszor (hsz) 
harmadszor szülő nő 
harmadszori (mn) 
harmadszorra (hsz) 
hárman (hsz) 
hármas (mn) 
hármas határ 
hármas hatás 
hármas ikrek 
hármas koporsó 



hármas kötés 
hármas számú 
hármas szövetség 
hármashangzat (fn) 
Hármas-Körös 
hármaskötés 
hármaspont (fn) 
hármasság (fn) 
hármasugrás (fn, hármas|ugrás) 
hármasszabály (fn, hármas|szabály) 
harmat (fn) 
harmatcsepp (fn, harmat|csepp) 
harmatfű (fn, harmat|fű) 
harmatgyenge (fn) 
harmatgyenge (mn) 
harmatgyökér (harmat|gyökér) 
harmatkása (fn, harmat|kása) 
harmatképződés (fn) 
harmatkút (harmat|kút) 
harmatlégy (harmat|légy) 
harmatos (mn) 
harmatozik (ige) 
harmatperje (harmat|perje) 
harmatpont (fn, harmat|pont) 
harmatsúly (fn, harmat|súly) 
harminc (szn) 
harmincad (szn) 
harmincadik (szn) 
harmincadmagával 
harmincadrész (fn) 
harmincan (hsz) 
harmincas (mn) 
harmincas (szn) 
harmincegy (szn, harminc|egy) 
harmincegy éves 
harminc-egynéhány éves 
harmincéves (mn, harminc|éves) 
harmincéves háború 
harmincévi (mn, harminc|évi) 
harmincezer (szn, harminc|ezer) 
harminchárom (szn) 
harminchat (szn) 
harminchat fokos 
harminchét (szn) 
harminckét (szn) 
harminckét esztendős 
harminckettő (szn, harminc|kettő) 
harminckilenc (szn) 
harminclábnyi (harminc|lábnyi) 
harmincmilliárd (szn) 
harmincmillió (szn) 
harmincnégy (szn) 
harminc-negyven (harminc|-negyven) 
harmincnyolc (szn) 
harmincöt (szn) 
harmincöt kilónyi 
harmincöt liternyi 



harmincperces (mn, harminc|perces) 
harmincszázalékos (mn) 
hármójuk (fn) 
harmónia (fn) 
Harmónia eszpresszó 
harmonika (fn) 
harmonikaajtó (fn, harmonika|ajtó) 
harmonikanadrág (harmonika|nadrág) 
harmonikás (fn) 
harmonikás (mn) 
harmonikaszó (fn, harmonika|szó) 
harmonikázik (ige) 
harmonikus (mn) 
harmonikus moll 
harmonikusan (hsz) 
harmónium (fn) 
harmóniumozik (ige) 
harmonizáció (fn) 
harmonizál (ige) 
harmonizálás (fn) 
három (szn) 
három centiméteres 
három egész két tized 
három és fél éves 
három és fél napi 
három és fél órai munka 
három felé 
három hold 
három hónapi 
három hónaponként 
három hónapos 
három ízben 
három lépés távolság 
három műszakban dolgozó 
három műszakos 
három negyedóra 
három nullás 
három óra 
három óra tájt 
három órán át 
három szoba 
három szótagnyi 
három váltásban 
három vegyértékű 
háromágú (fn) 
háromágú (mn) 
háromágyas (mn) 
háromakkora 
háromannyi (fn) 
háromárbocos (mn) 
háromatomos molekula 
háromcsillagos (mn) 
háromdimenziós (mn) 
háromdimenziós mód 
háromdolláros (három|dolláros) 
háromemeletes (mn) 
háromesélyes (mn) 



háromesztendőnként (három|esztendőnként) 
háromévenként 
hároméves (mn) 
hároméves gyermek 
háromevezős csónak 
háromévi (mn) 
háromezer (szn) 
háromezer kilométeres 
háromfajta (mn) 
háromfázisú (mn) 
háromfelé (hsz, három|felé) 
háromféle (mn, három|felé) 
háromfelé vágták 
háromfokos (mn) 
háromfős (mn) 
háromgólos (mn) 
háromgyerekes anyuka 
háromgyermekes (mn) 
háromhatalmi (mn) 
háromhatalmi értekezlet 
háromhavi (mn) 
háromhavi részlet 
háromhetente (hsz) 
háromhetes (szn) 
háromjegyű (mn, három|jegyű) 
háromjegyű szám 
háromkerekű (mn) 
háromkeresztes 
háromkilós (mn) 
háromkirályok (fn) 
háromkirályok napi 
háromkirályok napja 
háromkiterjedésű (három|kiterjedésű) 
háromkötetes (mn) 
háromláb (fn) 
háromlábú (mn, három|lábú) 
hárommilliárd (szn) 
hárommillió (szn) 
háromnaponként (hsz) 
háromnapos (mn, három|napos) 
három-négy 
három-négy kilós 
három-négy méteres 
három-négy millió 
három-négy tagú 
háromnegyed (fn, három|negyed) 
háromnegyed (szn, három|negyed) 
háromnegyed nyolc 
háromnegyed óra 
háromnegyed öt 
háromnegyed rész 
háromnegyedes (mn) 
háromnegyedes ütem 
háromnegyedmilliós (mn, három|negyed|milliós) 
három-négyszáz (három-négy|száz) 
háromnyomásos (mn) 
háromnyomásos rendszer 



háromoldalú (mn) 
háromórai (mn, három|órai) 
háromórás (mn, három|órás) 
három-öt (három|-öt) 
hárompercenként (hsz) 
hárompontos (mn) 
hárompróbás (három|próbás) 
háromputtonyos 
háromrészes (mn) 
háromszáz (szn) 
háromszáz éves 
háromszáz lábnyi 
háromszázalékos (mn) 
háromszázan (hsz) 
háromszázezer (szn) 
háromszázmillió (szn) 
háromszázötven (szn) 
Háromszék (tnév) 
háromszéki (mn) 
Háromszéki-havasok 
háromszintes (mn) 
háromszínű (mn) 
háromszínnyomásos 
háromszoba-hallos lakás 
háromszólamú (mn) 
háromszólamúság 
háromszor (hsz) 
háromszor ennyi 
háromszor megnyom 
háromszori (mn) 
háromszoros (mn) 
háromszorta (szn) 
háromszög (fn) 
háromszög alakban 
háromszög alakú (mn) 
háromszögdiagram (háromszög|diagram) 
háromszögel (ige) 
háromszögelés (fn) 
háromszögelési pont 
háromszög-kompozíció 
háromszögletes (mn) 
háromszögletű (mn) 
háromszögtan (háromszög|tan) 
háromszögű (mn) 
háromszögvonalzó (háromszög|vonalzó) 
háromtagú (mn) 
háromtusa (fn) 
háromujjnyira 
háromüléses (mn) 
hárpia (fn) 
hars (mn) 
hárs (fn) 
Hárs utca 
Hárs utcai 
Hársakalja 
harsan (hsz) 
harsan (ige) 



harsány (mn) 
harsány hangú 
harsányan (hsz) 
hársfa (fn, hárs|fa) 
Hársfa utca 
Hársfa utcai 
Hársfa vendéglő 
hársfatea (fn, hárs|fa|tea) 
hársfavirág (fn, hárs|fa|virág) 
hársfavirágtea (hárs|fa|virág|tea) 
Hárs-hegy 
Hárshegyi körút 
Hárshegyi körúti 
Hárs-hegyi Szanatórium 
hárslevél (hárs|levél) 
hárslevelű (fn, hárs|levelű) 
hárslevelű (mn, hárs|levelű) 
hársméz (fn, hárs|méz) 
harsog (ige) 
harsona (fn) 
harsonás (mn) 
harsonaszó (fn, harsona|szó) 
harsonázik (ige) 
hártya (fn) 
hártyapapír (fn, hártya|papír) 
hártyás (mn) 
hártyás szárny 
hártyás szárnyú 
hártyásodik (ige) 
hártyásszárnyú (mn) 
hártyavékony (fn) 
hártyavékony (mn) 
hártyavékonyságú (mn) 
hárul (ige) 
Harvard (tnév) 
Háry János 
Háry János-i 
háryjánoskodás 
háryjánoskodik (ige) 
Harz (tnév) 
has (fn) 
hasaalja (fn, hasa|alja) 
hasaalja szalonna 
hasáb (fn) 
hasáb alakú (mn) 
hasábburgonya (fn, hasáb|burgonya) 
hasábfa (fn, hasáb|fa) 
hasábkamera 
hasábkorrektúra (fn, hasáb|korrektúra) 
hasáblevonat (fn, hasáb|levonat) 
hasábos (mn) 
hasábszedés (hasáb|szedés) 
hasad (ige) 
hasadás (fn) 
hasadási termék 
hasadék (fn) 
hasadó gombák 



hasadó moszatok 
hasadóanyag (fn) 
hasadóképesség 
hasadozik (ige) 
hasadt (bef mn in) 
hasadt (mn) 
hasadta (fn) 
hasadvány (fn) 
hasal (ige) 
hasalás (fn) 
hasas (mn) 
hasas üveg 
hasba 
hasba rúg 
hasba rúgás 
hasba szúr 
hasbeszéd (fn, has|beszéd) 
hasbeszélő (fn, has|beszélő) 
hascsikarás (fn, has|csikarás) 
hasdúclánc (fn) 
hasé (fn) 
hasfájás (fn, has|fájás) 
hasfal (fn, has|fal) 
hasfelmetszés 
hasgörcs (fn) 
hashajtó (fn, has|hajtó) 
hashajtó (mn, has|hajtó) 
hashajtó szer 
hashártya (fn) 
hashártyagyulladás (fn, has|hártya|gyulladás) 
hasi (mn) 
hasis (fn) 
hasis (mn) 
hasiskender (fn, hasis|kender) 
hasít (ige) 
hasítás (fn) 
hasíték (fn) 
hasítóék (hasító|ék) 
hasítófejsze (hasító|fejsze) 
hasított (bef mn in) 
hasított (mn) 
hasított bőr 
hasított fa 
hasizom (fn, has|izom) 
hasizomgyakorlat 
haskó (fn) 
haskötő (fn) 
haslábú 
hasló 
haslövés (fn) 
hasmánt (hsz) 
hasmars (fn) 
hasmenés (fn) 
hasmetszés 
hasnyál (fn) 
hasnyálmirigy (fn, hasnyál|mirigy) 
hasnyálmirigy-gyulladás 



hasnyálmirigyműtét (hasnyál|mirigy|műtét) 
hasogat (ige) 
hason 
hason fekszik 
hasonelvű (mn) 
hasoneredetű (mn, hason|eredetű) 
hasonértékű (mn, hason|értékű) 
hasonít (ige) 
hasonlat (fn) 
hasonlatos (mn) 
hasonlatosan (hsz) 
hasonlatosság (fn) 
hasonlít (ige) 
hasonlíthat (ige) 
hasonlíthatatlan (mn) 
hasonló (foly mn in) 
hasonló (mn) 
hasonló alakú 
hasonló értékű 
hasonló értelmű 
hasonló eset 
hasonló fajta 
hasonló fajú 
hasonló jellegű 
hasonló korú 
hasonló nemű 
hasonló nevű 
hasonló tartalmú 
hasonlóan (hsz) 
hasonlóképpen (hasonló|képpen) 
hasonlóság (fn) 
hasonmás (fn, hason|más) 
hasonmás kiadás 
hasonnevű (mn, hason|nevű) 
hasonszenvi (mn) 
hasonszőrű (mn, hason|szőrű) 
hasonul (ige) 
hasonulás (fn) 
haspárti 
haspók (fn) 
hasra 
hasra esés 
hasra vágódik 
hasrágás 
hastáji fájdalom 
hastánc (fn) 
hastífusz (fn, has|tífusz) 
hasúszó 
hasüreg (fn, has|üreg) 
hasüreggyulladás (has|üreg|gyulladás) 
hasvízkór 
haszák 
használ (ige) 
használat (fn) 
használatba vehető 
használatba vesz 
használatbavétel (fn) 



használatbavételi (mn) 
használatbavételi engedélyezési eljárás 
használati (mn) 
használati érték 
használati jog 
használati szempont 
használati tárgy 
használati utasítás 
használatlan (mn) 
használatos (mn) 
használatú (mn) 
használhat (ige) 
használhatatlan (mn) 
használhatják 
használható (foly mn in) 
használható (mn) 
használható darab 
használhatóság (fn) 
használhatóság szempontja 
használni akarás 
használói (mn) 
használt (bef mn in) 
használt (mn) 
használt autó 
használt cikkek 
használt ruha 
használtautó-piac 
használtautó-telep 
használtcikk-kereskedés 
használtcikk-üzlet 
használtruha-kiárusítás 
hasznára fordítása 
hasznát veszi 
hasznavehetetlen (mn) 
hasznavehető (mn, haszna|vehető) 
hasznos (mn) 
hasznos információ 
hasznos lehetőség 
hasznos teher 
hasznosan (hsz) 
hasznosít (ige) 
hasznosítás (fn) 
hasznosítási (mn) 
hasznosítási koncepció 
hasznosíthat (ige) 
hasznosság (fn) 
hasznosságelvű 
hasznosul (ige) 
hasznot hajtó 
haszon (fn) 
haszonállat (fn, haszon|állat) 
haszonbér (fn, haszon|bér) 
haszonbérbe 
haszonbérbe ad 
haszonbérbe adás 
haszonbérbe vétel 
haszonbérel (ige) 



haszonbérlet (fn, haszon|bérlet) 
haszonbérleti (mn) 
haszonbérleti szerződés 
haszonbérlő (fn, haszon|bérlő) 
haszonbérlő (foly mn in, haszon|bérlő) 
haszonbéruzsora (haszon|bér|uzsora) 
haszonélvezet (fn, haszon|élvezet) 
haszonélvezeti (mn) 
haszonélvezeti jog 
haszonélvező (fn, haszon|élvező) 
haszonélvező (foly mn in, haszon|élvező) 
haszonélvező (mn, haszon|élvező) 
haszonelvű (mn) 
haszonfa (haszon|fa) 
haszongépjármű (fn, haszon|gép|jármű) 
haszongépjármű-kereskedés 
haszonhajtó (mn, haszon|hajtó) 
haszonhúzó (fn, haszon|húzó) 
haszonjármű (fn, haszon|jármű) 
haszonkölcsön (fn, haszon|kölcsön) 
haszonkulcs (fn, haszon|kulcs) 
haszonlehetőség (haszon|lehetőség) 
haszonlesés (fn) 
haszonleső (fn) 
haszonleső (foly mn in) 
haszonleső (mn) 
haszonnövény (fn, haszon|növény) 
haszonnövény-termesztés 
haszonrész (fn, haszon|rész) 
haszonrészesedés (haszon|részesedés) 
haszonszerzés (fn, haszon|szerzés) 
haszontalan (mn) 
haszontalan fráter 
haszontalankodik (ige) 
haszontalanság (fn) 
haszonvad 
haszonvágy (fn, haszon|vágy) 
haszonvas (fn, haszon|vas) 
hasszám (fn) 
hasztalan (hsz) 
hasztalan (mn) 
hat (ige) 
hat (szn) 
hát (fn) 
hat centiméteres 
hat deciméteres 
hat emeletes ház 
hat évig tartó 
hat hektoliteres 
hát hisz 
hát hiszen 
hát hogyha még tudná 
hat hónapos 
hat hónapos jegy 
hat húszas 
hát jól van 
hát még ha tudná 



hat napig 
hat négyzetméternyi 
hát pedig 
hat szótagos 
hat vegyértékű 
hata 
hátal (ige) 
hátall (ige) 
hatalmába kerít 
hatalmas (mn) 
hatalmas arányú 
hatalmas elán 
hatalmasan (hsz) 
hatalmaskodik (ige) 
hatalmasság (fn) 
hatalmaz (ige) 
hatalmi (mn) 
hatalmi kérdés 
hatalmi rendszer 
hatalmi vágy 
hatalmú (mn) 
hatalom (fn) 
hatalomátmentés (fn) 
hatalomátvétel (fn, hatalom|átvétel) 
hatalombitorlás (fn, hatalom|bitorlás) 
hatalomféltés (fn, hatalom|féltés) 
hatalomféltés (mn, hatalom|féltés) 
hatalomgyakorlás (fn, hatalom|gyakorlás) 
hatalommegosztás (fn, hatalom|megosztás) 
hatalomra 
hatalomra jutás 
hatalomvágy (fn, hatalom|vágy) 
hatalomváltás (fn, hatalom|váltás) 
hatály (fn) 
hatályba lép 
hatályba léptet 
hatálybalépés (fn) 
hatályon kívül helyezés 
hatályon kívül helyezése 
hatályos (mn) 
hatályosság (fn) 
hatálytalanít (ige) 
hatályú (mn) 
hatan (hsz) 
hatannyian voltak 
határ (fn) 
határ menti falu 
Határ út 
határállomás (fn, határ|állomás) 
határárok (fn, határ|árok) 
határátkelő (fn) 
határátkelő (foly mn in) 
határátkelőhely (fn, határ|átkelőhely) 
határátlépés (fn) 
határátlépési engedély 
határbíró (fn, határ|bíró) 
határcövek (határ|cövek) 



határdomb (határ|domb) 
határegyezmény (fn, határ|egyezmény) 
határellenőrzés (fn, határ|ellenőrzés) 
határerődítés (határ|erődítés) 
határerődítmény (határ|erődítmény) 
határérték (fn, határ|érték) 
határérték-elmélet 
határértékű (mn) 
határeset (fn, határ|eset) 
határfa (fn, határ|fa) 
határfalu (fn, határ|falu) 
határfelület (fn, határ|felület) 
határfogalom (fn, határ|fogalom) 
határfolyó (fn, határ|folyó) 
határfolyó (foly mn in, határ|folyó) 
határforgalom (fn, határ|forgalom) 
határforgalom-ellenőrzés 
határhasznosság 
határhegység (fn, határ|hegység) 
határhozam (határ|hozam) 
határidejű (mn) 
határidő (fn, határ|idő) 
határidő-átütemezés 
határidőcsúszás 
határidő-halasztás 
határidő-meghosszabbítás 
határidőnapló (fn, határidő|napló) 
határidőnaptár (határidő|naptár) 
határidős (mn) 
határidős ügylet 
határidős váltó 
határincidens (fn, határ|incidens) 
határjárás (fn, határ|járás) 
határjel (fn, határ|jel) 
határjelölő domb 
határjelzés (határ|jelzés) 
határjelző karó 
határkérdés (fn, határ|kérdés) 
határkiigazítás (fn) 
határkő (fn, határ|kő) 
határköltség-számítás 
határmódosítás (fn, határ|módosítás) 
határnap (fn, határ|nap) 
határnyitás (fn, határ|nyitás) 
határol (ige) 
határoló oldal 
határolód (ige) 
határos (mn) 
határoz (ige) 
határozat (fn) 
határozat (ige) 
határozathozatal (fn, határozat|hozatal) 
határozati (mn) 
határozati javaslat 
Határozati Párt 
határozatképes (mn, határozat|képes) 
határozatképesség (fn, határozat|képesség) 



határozatképtelen (fn, határozat|képtelen) 
határozatképtelen (mn, határozat|képtelen) 
határozatképtelenség (fn, határozat|képtelenség) 
határozatlan (mn) 
határozatlan névelő 
határozatlanság (fn) 
határozatlansági elv 
határozattervezet (fn, határozat|tervezet) 
határozhat (ige) 
határozmány (fn) 
határozó (fn) 
határozó (foly mn in) 
határozó (mn) 
határozói (mn) 
határozói igenév 
határozórag (fn, határozó|rag) 
határozószó (fn, határozó|szó) 
határozott (bef mn in) 
határozott (mn) 
határozott névelő 
határozott számnév 
határozottabban (hsz) 
határozottan (hsz) 
határozottság (fn) 
határőr (fn, határ|őr) 
határőr szakaszvezető 
határőralegység (határ|őr|alegység) 
határőrizet (fn, határ|őrizet) 
határőrizeti (mn) 
határőrkerület (fn, határ|őr|kerület) 
határőrs (fn, határ|őrs) 
határőrség (fn, határ|őrség) 
határőrvidék (fn, határ|őr|vidék) 
határövezet (fn, határ|övezet) 
határper (fn, határ|per) 
határrendezés (fn, határ|rendezés) 
határrendőr (fn, határ|rendőr) 
határrendőrség (fn, határ|rendőrség) 
határrész (fn, határ|rész) 
határrevízió (fn, határ|revízió) 
határsáv (fn, határ|sáv) 
határsértés (fn, határ|sértés) 
határsértő (fn, határ|sértő) 
határsértő (foly mn in, határ|sértő) 
határsorompó (fn, határ|sorompó) 
határszakasz (fn, határ|szakasz) 
határszél (fn, határ|szél) 
határszéli forgalom 
határszemle (fn, határ|szemle) 
határszentelés 
határszög (fn, határ|szög) 
határtalan (hsz) 
határtalan (mn) 
határtartomány (fn, határ|tartomány) 
határterület (fn, határ|terület) 
határút (fn, határ|út) 
határvadász (fn, határ|vadász) 



határvadász-zászlóalj (határ|vadász|-zászló|alj) 
határvám (fn, határ|vám) 
határváros (fn, határ|város) 
határvédelem (fn, határ|védelem) 
határveszteség (határ|veszteség) 
határvidék (fn, határ|vidék) 
határvillongás (fn, határ|villongás) 
határvíz (fn, határ|víz) 
határvonal (fn, határ|vonal) 
határzár (fn, határ|zár) 
határzárlat (fn, határ|zárlat) 
határzóna (fn, határ|zóna) 
hatás (fn) 
hátas (mn) 
hátas szék 
hátasállat (fn) 
hatáselemzés (fn) 
hatásfok (fn, hatás|fok) 
hatásfokgörbe (hatás|fok|görbe) 
hatásfokú (mn) 
hatáskör (fn, hatás|kör) 
hatásköri (mn) 
hatásköri túllépés 
hatáskörű (mn) 
hátasló (fn, hátas|ló) 
hatásmechanizmus (fn, hatás|mechanizmus) 
hatásos (mn) 
hatásosabban (hsz) 
hatásosan (hsz) 
hatásosság (fn) 
hatást tévesztett 
hatástalan (mn) 
hatástalanít (ige) 
hatástalanítás (fn) 
hatástanulmány (fn, hatás|tanulmány) 
hatású (mn) 
hatásvadász (fn, hatás|vadász) 
hatásvadászat (fn, hatás|vadászat) 
hatásvadászó (foly mn in, hatás|vadászó) 
hatásvadászó (mn, hatás|vadászó) 
hatásvizsgálat (fn, hatás|vizsgálat) 
hátat fordít 
hátba 
hátba üt 
hátbillenés (hát|billenés) 
hátborsóztató 
hátborzongató (foly mn in) 
hátborzongató (mn) 
hátcsigolya (fn, hát|csigolya) 
hatékony (mn) 
hatékony munka 
hatékonyabban (hsz) 
hatékonyan (hsz) 
hatékonyság (fn) 
hatékonysági (mn) 
hatékonyságnövelő beruházás 
hatékonyságromlás (fn, hatékonyság|romlás) 



hatékonyságú (mn) 
hatemeletes ház 
hatesztendei (mn, hat|esztendei) 
hatéves (mn) 
hatevezős 
hatévi (mn, hat|évi) 
hatévi börtönbüntetés 
hatezer (szn) 
hatezer főnyi tömeg 
hátfájás (fn, hát|fájás) 
hátfal (fn, hát|fal) 
hatfelé (hsz) 
hatféle (mn) 
hatfős (mn) 
hátgerinc (fn, hát|gerinc) 
hátgerincferdülés (fn) 
hátgerincsérülés (hát|gerinc|sérülés) 
hátgerincsorvadás (fn, hát|gerinc|sorvadás) 
hátha (hsz) 
hathat (ige) 
hathat (szn) 
hat-hat évi 
hathatós (mn) 
hathatósan (hsz) 
hathengeres (fn) 
hathengeres (mn) 
hat-hét mázsányi 
hathetes (szn) 
hatheti (fn, hat|heti) 
hatheti (mn, hat|heti) 
háti (mn) 
háti permetező 
hátibőrönd 
hátikosár (fn) 
hátirány (hát|irány) 
hátirat (hát|irat) 
hátitáska (fn) 
hátizsák (fn, háti|zsák) 
hatlábú (mn, hat|lábú) 
hátlap (fn, hát|lap) 
hatlapú (hat|lapú) 
hatlovas hintó 
hatlövetű (mn) 
hatmilliárd (szn) 
hatmillió (szn) 
hatnapi munka 
hatnapos (mn) 
hatnyelvű (mn) 
hatnyelvű szótár 
ható (foly mn in) 
ható (mn) 
ható ige 
hatóanyag (fn, ható|anyag) 
hatóanyag-koncentráció 
hatóanyag-molekula 
hatóanyag-tartalom 
hatóanyagú (mn) 



hatod (szn) 
hatodfél (fn) 
hatodfél (szn) 
hatodfél évtizedes 
hatodfeles (mn) 
hatodik (VI., szn) 
hatodik emeleti lakás 
hatodik gyök 
hatodik hatvány 
hatodika (szn) 
hatodiki (mn) 
hatodikos (fn) 
hatodikos (mn) 
hatodíziglen 
hatodmagával (hsz) 
hatodrangú (fn, hatod|rangú) 
hatodrész (fn) 
hatodszor (hsz) 
hatóerő (fn, ható|erő) 
hatóképesség (fn) 
hatókör (fn) 
hatol (ige) 
hátoldal (fn, hát|oldal) 
háton úszás 
háton úszik 
hatópont 
hatópontok 
hatórányi (hat|órányi) 
hatórás (fn) 
hátország (fn, hát|ország) 
hatos (fn) 
hatos (mn) 
hatos számú 
hatóság (fn) 
hatóság elleni erőszak 
hatósági (mn) 
hatósági állatorvos 
hatósági ár 
hatósági eljárás 
hatósági jelzés 
hatósági közeg 
hatósági orvos 
hatósági szemle 
hatóságilag (hsz) 
hatóságokkal szembeni fellépés 
hatoslottó (fn) 
hatósugár (fn) 
hatosztályos (mn) 
hatosztályos gimnázium 
hatótávolság (fn, ható|távolság) 
hatótávolságú (mn) 
hatökör (fn, hat|ökör) 
hatökör (mn, hat|ökör) 
hatökrös (mn) 
hatpárevezős 
hatpárti (mn) 
hátra (hsz) 



hátra- (ik) 
hátra áll 
hátraáll 
hátraarc (fn) 
hátrább (hátrébb, hsz) 
hátrabillent 
hátrabukik (ige) 
hátracsap (ige) 
hátracsavar (ige) 
hátradől (hátradűl, ige) 
hátradönt (ige) 
hátradűl (hátradől, ige) 
hátraesik (ige) 
hátrafejel 
hátrafelé (hsz, hátra|felé) 
hátrafelé megy 
hátrafésül (ige) 
hátrafeszít (ige) 
hátrafordít (ige) 
hátrafordul (ige) 
hátragördül 
hátrahagy (ige, hátra|hagy) 
hátrahagyott (bef mn in) 
hátrahagyott (mn) 
hátrahagyott művek 
hátrahanyatlik (ige) 
hátraható illeszkedés 
hátrahőköl (ige) 
hátrahúz (ige) 
hátrahúzódik (ige) 
hátraigazít 
hátrajátszik 
hátrakacsint 
hátrakap (ige) 
hátrakerget (hátra|kerget) 
hátrakiált (ige) 
hátraköt (ige, hátra|köt) 
hátrakötött (bef mn in) 
hátrakulcsol (ige) 
hátraküld (ige) 
hátrál (ige) 
hátralék (fn) 
hátralékos (fn) 
hátralékos (mn) 
hátralép (ige) 
hátralevő (foly mn in) 
hátralevő (mn) 
hátralévő (hátralévő, hsz) 
hátralök (ige) 
hátráltat (ige) 
hátráltathat (ige) 
hátramarad (ige) 
hátramaradott (fn) 
hátramaradott (mn) 
hátramaradottság (fn) 
hátramaradt (bef mn in) 
hátramaradt (mn) 



hátramegy (ige) 
hátramenet (fn) 
hátramenetel 
hátramozdító (fn) 
hátramozdító (foly mn in) 
hátranéz (ige) 
hátrány (fn) 
hátrányára van 
hátrányos (mn) 
hátrányos helyzetű 
hátrányosan (hsz) 
hátranyújt (ige) 
hátraparancsol (ige) 
hátrarúg (ige, hátra|rúg) 
hátrasiklik 
hátrasimít (ige) 
hátraszeg (ige) 
hátraszól (ige) 
hátraszorít (ige) 
hátraszorul (hátra|szorul) 
hátrataszít 
hátratekint (ige) 
hátratesz (ige) 
hátratett kézzel 
hátratol (ige) 
hátraugrik (ige) 
hátravan (ige) 
hátravan még a feketeleves 
hátravet (ige) 
hátrébb (hátrább, fn) 
hátrész (fn, hát|rész) 
hátság (fn) 
hátsó (fn) 
hátsó (mn) 
hátsó ajtó 
hátsó bejárat 
hátsó épület 
hátsó fal 
hátsó fék 
hátsó fele 
hátsó gondolat 
hátsó kapu 
hátsó kerék 
hátsó lap 
hátsó lépcső 
hátsó pedál 
hátsó tengely 
hátsó ülés 
hátsófék-használat 
hátsóhíd (fn, hátsó|híd) 
Hátsó-India 
hátsókert (fn, hátsó|kert) 
hátsótengely (hátsó|tengely) 
hatszáz (szn) 
hatszáz esztendős 
hatszázalékos (mn) 
hatszázezer (szn) 



hatszázmillió (szn) 
hátszél (fn, hát|szél) 
hátszélesség (hát|szélesség) 
hatszemközt (hsz) 
hátszíj (hát|szíj) 
hátszín (fn, hát|szín) 
hátszínpecsenye (hátszín|pecsenye) 
hátszínsteak 
hatszobás (mn, hat|szobás) 
hatszor (hsz) 
hatszor ennyi 
hatszoros (mn) 
hatszög (fn) 
hatszög alakú 
hatszögletes (mn) 
hatszögű (mn) 
hattagú (mn) 
háttámasz (fn, hát|támasz) 
háttér (fn) 
háttéranyag (fn, háttér|anyag) 
háttérbe szorít 
háttérbe szorítás 
háttérbe szorul 
háttérben zajlik 
háttérbeszélgetés (fn, háttér|beszélgetés) 
háttérfeldolgozás (háttér|feldolgozás) 
háttérhang (fn, háttér|hang) 
háttér-információ 
háttérintézmény (fn, háttér|intézmény) 
háttéripar (fn, háttér|ipar) 
háttérsugárzás (fn, háttér|sugárzás) 
háttértár 
háttértárerő 
háttértárfeladat 
háttértárgyalás (fn, háttér|tárgyalás) 
háttértároló (foly mn in) 
hátterű (mn) 
háttérvilágítás (fn, háttér|világítás) 
háttérzaj (fn, háttér|zaj) 
háttérzene (fn, háttér|zene) 
hátú (mn) 
hátukon vitték 
hátul (hsz) 
hátul áll 
hátul levő 
hátul megy 
hátulgombolós (fn) 
hátulgombolós (mn) 
hátulgombolós nadrág 
hátulja (fn) 
hátulnézet (fn) 
hátulnézetben 
hátulról (hsz) 
hátulról támad 
hátulsó (fn) 
hátulsó (mn) 
hátulsó fele 



hátulsó sor 
hátultöltő (fn) 
hátultöltő (mn) 
hátultöltő puska 
hátulütő (fn) 
hátúszás (fn, hát|úszás) 
hátúszó (fn, hát|úszó) 
hátúszó (foly mn in, hát|úszó) 
hátuszony (fn, hát|uszony) 
hatvágás 
hátvakaró (fn, hát|vakaró) 
hatvan (fn) 
hatvan (szn) 
Hatvan (tnév) 
hatvan év körüli 
hatvanadik (szn) 
hatvanan (hsz) 
hatvanas (mn) 
hatvanas (szn) 
hatvanegy éves 
hatvanéves (mn) 
hatvanezer (szn) 
hatvanféle (mn) 
hatvanfelé vágta 
hatvanhat (szn) 
hatvanhét (szn) 
hatvanhetes (mn) 
hatvanhetes (szn) 
hatvani (mn) 
hatvankét (szn) 
hatvanmillió (szn) 
hatvannégy (szn) 
hatvanöt (szn) 
hatvanöt százalékos 
hatvány (fn) 
hatványfüggvény (hatvány|függvény) 
hatványkitevő (fn, hatvány|kitevő) 
hatványmennyiség (hatvány|mennyiség) 
hatvannyolc (szn) 
hatványoz (ige) 
hatványozás (fn) 
hatványozódik (ige) 
hatványozott (bef mn in) 
hatványozott (mn) 
hatványozott mértékben 
hatványra emelés 
hatványsor (fn, hatvány|sor) 
hátvéd (fn) 
hattyú (fn) 
hattyúdal (fn, hattyú|dal) 
hattyúfehér (mn) 
hattyúlovag (fn, hattyú|lovag) 
hattyúnyak (fn, hattyú|nyak) 
hattyúnyakív (hattyú|nyak|ív) 
hattyúnyakú (mn, hattyú|nyakú) 
hattyúprém (hattyú|prém) 
haubic 



Hauptmann 
haupttreffer 
hausza 
havanna (fn) 
havanna (mn) 
havannai (mn) 
havannaszivar (havanna|szivar) 
havas (fn) 
havas (mn) 
havas eső 
Havasalföld (tnév, Havas|alföld) 
havasalföldi (mn, havas|alföldi) 
havasalji (mn) 
havasi (mn) 
havasi gyopár 
havasi kürt 
havasi legelő 
havasi pásztor 
havasigyopár 
havazás (fn) 
havazik (ige) 
haver (fn) 
haverkodik (ige) 
haverság (fn) 
havi (mn) 
havi ellátmány 
havi fix 
havi fizetés 
havi részlet 
havi rovancs 
havi számla 
havi törlesztés 
havibaj (fn, havi|baj) 
havibér (fn, havi|bér) 
havibéres (mn) 
havibérlet (fn) 
havidíjas (mn) 
havijegy (fn) 
havivakság (fn) 
havivérzés (fn, havi|vérzés) 
havonként (hsz) 
havonta (hsz) 
Hawaii (fn) 
Hawaii (mn) 
hawaii gitár 
Haydn (tnév) 
Haynau (tnév) 
Ház (fn) 
ház előtti 
ház körül tartott baromfi 
ház körüli 
haza (fn) 
haza- (ik) 
háza népe 
háza tája 
hazaad (ige) 
hazaadás (fn, haza|adás) 



hazaárulás (fn, haza|árulás) 
hazaáruló (fn, haza|áruló) 
hazaáruló (foly mn in, haza|áruló) 
hazaballag (ige) 
hazabeszél (ige, haza|beszél) 
hazabocsát (ige) 
hazacsal (ige, haza|csal) 
házacska (fn) 
házadó (fn, ház|adó) 
hazaenged (ige) 
hazaér (fn) 
hazaér (ige) 
hazaereszt (ige) 
hazaérik (ige) 
hazaérkezés (fn, haza|érkezés) 
hazaérkezik (ige) 
hazafelé (hsz, haza|felé) 
hazafelé megy 
hazafi (fn, haza|fi) 
hazafias (mn) 
Hazafias Népfront 
hazafias népfrontbeli 
hazafias óda 
hazafiasság (fn) 
hazafiatlan (mn) 
hazafiság (fn) 
hazafiúi (mn) 
hazafiúi szeretet 
hazagondol (ige) 
hazahajt (ige, haza|hajt) 
hazahív (ige) 
hazahoz (ige) 
hazahozatal (fn, haza|hozatal) 
hazahúz (ige) 
hazai (mn) 
hazai fajta 
hazai fauna 
hazai ipar 
hazai nyersanyag 
hazai össztermék 
hazai rög 
hazai vállalkozó 
hazaindul (ige) 
hazájabeli (mn) 
hazajár (ige) 
hazajáró (foly mn in, haza|járó) 
hazajáró (mn, haza|járó) 
hazajáró lélek 
hazajön (ige) 
hazajövet (hsz, haza|jövet) 
hazajövetel (fn, haza|jövetel) 
hazajut (ige) 
hazajutás (fn, haza|jutás) 
házak közötti 
hazakéredzik (ige) 
hazakéredzkedik (ige) 
hazakerül (ige) 



hazakeveredik (ige) 
hazakísér (ige) 
hazakívánkozik (ige) 
hazaküld (ige) 
házal (ige) 
házalás (fn) 
hazalátogat (ige) 
házaló (fn) 
házaló (foly mn in) 
házaló kereskedő 
hazamegy (ige) 
hazamehet (ige) 
hazamenet (hsz, haza|menet) 
hazamenetel (fn, haza|menetel) 
hazamenetel (ige, haza|menetel) 
hazamenő (fn, haza|menő) 
hazamenő (foly mn in, haza|menő) 
hazámfia (fn) 
hazanéz (ige) 
hazánkfia (fn) 
hazárd (mn) 
hazardíroz (ige) 
hazardírozás 
hazárdjáték (fn, hazárd|játék) 
hazárdjátékos (mn) 
hazardőr (fn) 
hazarendel (ige) 
házas (mn) 
házasélet (fn, házas|élet) 
házasember (fn) 
házasfél (fn, házas|fél) 
házasfelek (házas|felek) 
hazasiet (ige, haza|siet) 
házasít (ige) 
házasközösség 
házasodik (ige) 
házaspár (fn) 
házasság (fn) 
házasság szentsége 
házasságfelbontó ok 
házassági (mn) 
házassági ajánlat 
házassági anyakönyvi kivonat 
házassági hirdetés 
házassági szezon 
házasságkötés (fn, házasság|kötés) 
házasságkötő (fn, házasság|kötő) 
házasságkötő (foly mn in, házasság|kötő) 
házasságkötő terem 
házasságközvetítés (fn, házasság|közvetítés) 
házasságközvetítő (fn, házasság|közvetítő) 
házasságközvetítő (foly mn in, házasság|közvetítő) 
házasságközvetítő iroda 
házasságlevél (fn, házasság|levél) 
házasságon kívüli 
házasságosít 
házasságpárti 



házasságra lépés 
házasságszédelgés (fn, házasság|szédelgés) 
házasságszédelgő (fn, házasság|szédelgő) 
házasságtörés (fn, házasság|törés) 
házastárs (fn, házas|társ) 
házastársi (mn) 
házastársi pótlék 
házasul (ige) 
házasulandó (beálló mn in) 
házasulandó (fn) 
házasulandó (mn) 
házasuló (fn) 
házasuló (foly mn in) 
házasuló (mn) 
hazaszalad (ige) 
hazaszáll (ige) 
hazaszállít (ige) 
hazaszállítás (fn, haza|szállítás) 
hazaszeretet (fn, haza|szeretet) 
hazaszeretet (ige, haza|szeretet) 
hazaszólít (ige) 
hazaszökik (ige) 
hazatakarodik (ige) 
hazatalál (ige) 
hazatelefonál (ige) 
hazatelepít (ige) 
hazatér (fn, haza|tér) 
hazatér (ige, haza|tér) 
hazatérés (fn) 
hazatérhet (ige) 
hazatérő (fn) 
hazatérő (foly mn in) 
hazatérő (mn) 
hazátlan (hsz) 
hazátlan (mn) 
házatlan (mn) 
házatlan csiga 
hazautazás (fn, haza|utazás) 
hazautazik (ige) 
hazavág (ige) 
hazavágyás (fn, haza|vágyás) 
hazavágyik (ige) 
hazavár (ige, haza|vár) 
házavatás (fn, ház|avatás) 
házavató (fn, ház|avató) 
házavató (foly mn in, ház|avató) 
házavató (mn, ház|avató) 
házavató ünnepség 
hazavergődik (ige) 
hazavet 
hazavetődik (ige) 
hazavezet (ige) 
hazavihet (ige) 
hazavisz (ige, haza|visz) 
házbeli (mn) 
házbér (fn, ház|bér) 
házbérbevallás (ház|bér|bevallás) 



házbérfizetés (ház|bér|fizetés) 
házbértartozás (ház|bér|tartozás) 
házbirtok (ház|birtok) 
házbirtokos (mn, ház|birtokos) 
házbizalmi (fn) 
házbizalmi (mn) 
házbizottság (fn, ház|bizottság) 
házbizottsági (mn) 
házcsoport (fn, ház|csoport) 
házelnök (fn, ház|elnök) 
házépítés (fn, ház|építés) 
házfal (fn, ház|fal) 
házfelügyelő (fn, ház|felügyelő) 
házfelügyelő (foly mn in, ház|felügyelő) 
házfoglaló (fn, ház|foglaló) 
házfoglaló (foly mn in, ház|foglaló) 
házfőnök (fn, ház|főnök) 
házgondnok (fn, ház|gondnok) 
házgyár (fn, ház|gyár) 
házhéj (ház|héj) 
házhely (fn, ház|hely) 
házhelyigénylő (fn, ház|hely|igénylő) 
házhelyjuttatás (ház|hely|juttatás) 
házhoz fuvarozás 
házhoz hívás 
házhoz szállít 
házhoz szállítás 
házi (fn) 
házi (mn) 
házi ápolás 
házi béke 
házi bekötőcsatorna 
házi boldogság 
házi bútor 
házi cica 
házi dolgozat 
házi egér 
házi emlős 
házi feladat 
házi gyógyszertár 
házi kenyér 
házi készítésű 
házi kezelés 
házi kolbász 
házi komédia 
házi koszt 
házi központ 
házi légy 
házi morzsa 
házi munka 
házi olvasmány 
házi őrizetbe vétel 
házi praktika 
házi ruha 
házi sütésű 
házi sütetű 
házi szabvány 



házi szemét 
házi szokás 
házi teendők 
házi telefon 
házi tenyésztés 
házi vágás 
házi veréb 
háziállat (fn, házi|állat) 
házias (mn) 
háziasít (ige) 
háziasszony (fn, házi|asszony) 
házibajnokság (fn) 
házibarát (fn, házi|barát) 
házibuli (fn, házi|buli) 
házibútor (fn, házi|bútor) 
házicérna (fn, házi|cérna) 
házicipő (fn) 
házicseléd (fn) 
házieb (fn, házi|eb) 
háziegyüttes (fn, házi|együttes) 
házieszköz (fn) 
háziezred (fn, házi|ezred) 
házigalamb (fn, házi|galamb) 
házigazda (fn, házi|gazda) 
házigomba (fn) 
háziipar (fn, házi|ipar) 
házikabát (fn) 
házikenyér (fn, házi|kenyér) 
házikisasszony (fn) 
házikó (fn) 
házikolbász (fn, házi|kolbász) 
háziköntös (fn) 
házilag (hsz) 
házilagos (mn) 
házimozi (fn) 
házimozi rendszer 
házimunka (fn) 
házinéni (fn, házi|néni) 
házingatlan (fn, ház|ingatlan) 
házinyomda (fn) 
házinyúl (fn, házi|nyúl) 
házinyúltenyésztés (házi|nyúl|tenyésztés) 
háziorvos (fn, házi|orvos) 
háziorvosi (mn) 
házipatika (fn, házi|patika) 
házipénztár (fn) 
házirend (fn, házi|rend) 
házirendszerkesztő 
háziruha (fn) 
házisárkány (fn, házi|sárkány) 
háziszappan (fn) 
háziszarka (fn) 
háziszárnyas (fn, házi|szárnyas) 
háziszolga (fn) 
háziszőttes (fn, házi|szőttes) 
háziszőttes abrosz 
házitanító (fn, házi|tanító) 



házitolvaj (fn, házi|tolvaj) 
házityúk (fn) 
háziúr (fn, házi|úr) 
házivarrónő (fn) 
házivászon (fn, házi|vászon) 
háziverseny (fn) 
házkezelőség (fn) 
házkutatás (fn, ház|kutatás) 
házmagántulajdon (ház|magán|tulajdon) 
házmegbízott (fn) 
házmester (fn, ház|mester) 
házmesterlakás (fn, ház|mester|lakás) 
házmesterné (fn) 
háznagy (fn, ház|nagy) 
háznép (fn, ház|nép) 
háznépével együtt 
házon kívül van 
házon kívüli 
házorom (fn, ház|orom) 
házőrző (fn, ház|őrző) 
házőrző eb 
házőrző kutya 
házparancsnok (fn, ház|parancsnok) 
házrengeteg (fn, ház|rengeteg) 
házrész (fn, ház|rész) 
házrésztulajdonos (ház|rész|tulajdonos) 
házról házra 
háztáj (fn, ház|táj) 
háztáji (mn) 
háztáji gazdaság 
háztáji portéka 
háztáji telek 
háztáji termelés 
háztartás (fn, ház|tartás) 
háztartásbeli (fn) 
háztartásbeli (mn) 
háztartási (mn) 
háztartási alkalmazott 
háztartási bolt 
háztartási gép 
háztartási használat 
háztartási méreg 
háztartási mérleg 
háztartási papírtörlő 
háztartási szennyvíz 
háztartás-vegyipari konszern 
háztartásvezetés (fn, háztartás|vezetés) 
háztelek (fn, ház|telek) 
háztető (fn, ház|tető) 
háztól házig fuvarozás 
háztól házig szállítás 
háztömb (fn, ház|tömb) 
háztulajdon (fn, ház|tulajdon) 
háztulajdonos (fn, ház|tulajdonos) 
háztulajdonos (mn, ház|tulajdonos) 
háztűznéző (fn, háztűz|néző) 
hazudik (ige) 



hazudós (mn) 
hazudott (bef mn in) 
hazudozás (fn) 
hazudozik (ige) 
hazudság (fn) 
hazug (fn) 
hazug (mn) 
hazug természetű 
hazugság (fn) 
hazugságvizsgáló (fn, hazugság|vizsgáló) 
hazugságvizsgáló (foly mn in, hazugság|vizsgáló) 
hazugságvizsgáló készülék 
hazugsággyár 
hazulról (hsz) 
házvétel (fn, ház|vétel) 
házvezetőnő (fn) 
házsártos (mn) 
házsártoskodik (ige) 
házsátor (ház|sátor) 
házsor (fn, ház|sor) 
házszabály (fn, ház|szabály) 
házszabályi (mn) 
házszabály-módosítás 
házszabályszerű (mn) 
házszám (fn, ház|szám) 
házszámtábla (fn, ház|szám|tábla) 
HDD 
HDMI-aljzat 
H-dúr 
H-dúr skála 
he (fn) 
he (msz) 
hé (isz) 
headliner 
headset 
Heathrow (fn) 
heavy metal 
hebeg (ige) 
hébe-hóba (hsz) 
hebehurgya (mn) 
hébe-korba (hsz) 
héber (mn) 
hébér (fn) 
héber betű 
hébérez (ige) 
héberül (hsz) 
hebetel (ige) 
hebraisztika (fn) 
hebrencs (mn) 
Hebridák (tnév) 
hecc (fn) 
heccel (ige) 
heccelődik (ige) 
hecckampány (fn, hecc|kampány) 
hecclap (fn, hecc|lap) 
heccmester (fn, hecc|mester) 
hecsedli (fn) 



hecsepecs 
hederít (ige) 
hedonista (fn) 
hedonista (mn) 
hedonizmus (fn) 
heg (fn) 
heged (ige) 
hegedő (fn) 
hegedő (foly mn in) 
hegedős (fn) 
hegedős (mn) 
hegedű (fn) 
hegedű szakos növendék 
hegedű tanszak 
hegedűdarab (fn, hegedű|darab) 
hegedűest (fn, hegedű|est) 
hegedűgyanta (fn, hegedű|gyanta) 
hegedűhangverseny (hegedű|hang|verseny) 
hegedűhúr (fn, hegedű|húr) 
hegedűiskola (fn, hegedű|iskola) 
hegedűjáték (fn, hegedű|játék) 
hegedűjátékos 
hegedűkészítő (fn, hegedű|készítő) 
hegedűkészítő (foly mn in, hegedű|készítő) 
hegedűkíséret (hegedű|kíséret) 
hegedűkulcs (hegedű|kulcs) 
hegedül (ige) 
hegedűláb (hegedű|láb) 
hegedűművész (fn, hegedű|művész) 
hegedűnyak (fn, hegedű|nyak) 
hegedűnyereg (hegedű|nyereg) 
hegedűs (fn) 
hegedűs (mn) 
hegedűszó (fn, hegedű|szó) 
hegedűszólam (fn, hegedű|szólam) 
hegedűszóló (fn, hegedű|szóló) 
hegedűszóló-szonáta 
hegedűtanár (fn, hegedű|tanár) 
hegedűtok (fn, hegedű|tok) 
hegedűverseny (fn, hegedű|verseny) 
hegedűvirtuóz (fn, hegedű|virtuóz) 
hegedűvonó (fn, hegedű|vonó) 
hegedű-zongora szonáta 
Hegel (tnév) 
hegelianizmus (fn) 
hegeliánus (mn) 
hegemónia (fn) 
heges (mn) 
hegesedés (fn) 
hegesedik (ige) 
hegesít 
hegeszt (ige) 
hegesztés (fn) 
hegesztett vázú 
hegesztő (fn) 
hegesztő (foly mn in) 
hegesztőbilincs (hegesztő|bilincs) 



hegesztődinamó (hegesztő|dinamó) 
hegesztőgép (fn, hegesztő|gép) 
hegesztőhuzal (fn, hegesztő|huzal) 
hegesztőív (fn, hegesztő|ív) 
hegesztőkészülék (fn, hegesztő|készülék) 
hegesztőláng (hegesztő|láng) 
hegesztőmaszk 
hegesztőmunkás (mn) 
hegesztőpálca (fn, hegesztő|pálca) 
hegesztőpisztoly (fn, hegesztő|pisztoly) 
hegesztőszakma (fn, hegesztő|szakma) 
hegesztőtrafó (hegesztő|trafó) 
hegszövet (fn, heg|szövet) 
hegy (fn) 
hegy- és vízrajzi térkép 
hegy mögötti 
Hegyalja (Hegy|alja) 
hegyaljai (mn) 
hegybíró (fn, hegy|bíró) 
hegybíró (foly mn in, hegy|bíró) 
hegycsoport (fn, hegy|csoport) 
hegycsúcs (fn, hegy|csúcs) 
hegycsuszamlás (fn, hegy|csuszamlás) 
hegyébe 
hegyek felőli 
hegyeket mozgató erejű 
hegyeket mozgató erő 
hegyen túli 
hegyén-hátán (hsz) 
hegyen-völgyön túl 
hegyes (mn) 
hegyes ár 
hegyes csákány 
hegyes dárda 
hegyes nyelvű 
hegyes orrú cipő 
hegyes végű 
hegyes vidék 
hegyes-dombos 
hegyesedik (ige) 
hegyeshalmi (mn) 
Hegyeshalom (tnév) 
hegyesít (ige) 
hegyes-völgyes 
hegyesszög (fn, hegyes|szög) 
hegyetlen (mn) 
hegyez (ige) 
hegyező (fn) 
hegyfok (fn, hegy|fok) 
hegygerinc (fn, hegy|gerinc) 
hegyhát (fn, hegy|hát) 
hegyi (mn) 
hegyi állások 
hegyi beszéd 
hegyi forrás 
hegyi legelő 
hegyi levegő 



hegyi ösvény 
hegyi pálya 
hegyi patak 
hegyi túra 
hegyi tüzérség 
hegyi vasút 
hegyi vezető 
hegyiágyú (fn, hegyi|ágyú) 
hegyibe (hsz) 
hegyibetegség (fn) 
hegyikerékpár 
hegyikerékpáros bajnokság 
hegyikerékpár-túra (hegyi|kerékpár|-túra) 
hegyikristály (fn, hegyi|kristály) 
hegyiüteg (fn) 
hegyivadász (fn) 
hegyivadászok 
hegyjog (hegy|jog) 
hegykatlan (hegy|katlan) 
hegyképződés (fn) 
hegykoszorú (fn, hegy|koszorú) 
Hegyköz (tnév) 
hegyközség (fn, hegy|község) 
hegyközségi (mn) 
hegykúp (fn, hegy|kúp) 
hegyláb (fn, hegy|láb) 
hegylakó (fn, hegy|lakó) 
hegylakó (foly mn in, hegy|lakó) 
hegylánc (fn, hegy|lánc) 
hegymászás (fn, hegy|mászás) 
hegymászó (fn) 
hegymászó (foly mn in) 
hegymászó bakancs 
hegymászó cipő 
hegymászó kötél 
hegymászócsapat (fn, hegy|mászó|csapat) 
hegymenet (fn, hegy|menet) 
hegymester (fn, hegy|mester) 
hegynév (fn, hegy|név) 
hegynyereg (fn, hegy|nyereg) 
hegyoldal (fn, hegy|oldal) 
hegyomlás (fn, hegy|omlás) 
hegyóriás (fn, hegy|óriás) 
hegyorom (fn, hegy|orom) 
hegypárt (hegy|párt) 
hegyrajz (fn, hegy|rajz) 
hegyrendszer (fn, hegy|rendszer) 
hegység (fn) 
hegységi (mn) 
hegyszoros (fn) 
hegytető (fn, hegy|tető) 
hegytorkolat (hegy|torkolat) 
hegytömb (fn, hegy|tömb) 
hegyű (mn) 
hegyvidék (fn, hegy|vidék) 
hegyvidéki (mn) 
hegyvonulat (fn, hegy|vonulat) 



hegy-völgy 
hegyzug (hegy|zug) 
heh (isz) 
hehe (isz) 
hehehe (isz) 
héhel 
heherész (ige) 
hehezet (fn) 
Heidelberg (tnév) 
Heine (tnév) 
Heine-dalok (Heine|-dalok) 
hej (isz) 
héj (fn) 
héja (fn) 
héjakút (héja|kút) 
héjas (mn) 
héjas állatok 
héjas dió 
héjatlan (mn) 
héjaz (ige) 
héjazat (fn) 
héjazat (ige) 
hejehuja (fn) 
hejehuja (isz) 
hejehuja (mn) 
hejehujázik (ige) 
héjelektron (héj|elektron) 
hej-haj 
hej-huj 
héjkéreg (héj|kéreg) 
hejnye 
Hejő 
héjszerkezet (fn, héj|szerkezet) 
héjú (mn) 
héjvastagság (héj|vastagság) 
hékám (fn) 
hékás (fn) 
hekatomba (fn) 
hekk (fn) 
hekker 
hekkfilé 
hektár (fn) 
hektárnyi (mn) 
hektáronként (hsz) 
hektáronkénti (mn) 
hektáros (mn) 
hektika (fn) 
hektikás (mn) 
hektikus (mn) 
hektivista 
hektó (fn) 
hekto- 
hektoliter (fn) 
hektolitersúly (fn, hektoliter|súly) 
hektolitertömeg (fn, hektoliter|tömeg) 
hektopascal (fn) 
Hektor (tnév) 



hekus (fn) 
Helén (tnév) 
helikon (fn) 
Helikon (tnév) 
Helikon cigaretta 
Helikon intercity 
helikoni (mn) 
helikopter (fn) 
helikopterállomás (helikopter|állomás) 
helikopteres (mn) 
helikopter-forgószárny helikopter-leszállóhely 
helikoptertípus (helikopter|típus) 
helio- 
heliocentrikus (mn) 
heliocentrikus világkép 
heliofóbia (fn) 
Héliosz (tnév) 
helioszkóp (fn) 
heliotropizmus (fn) 
hélium (fn) 
Hellász (tnév) 
hellén (fn) 
hellén (mn) 
hellenista (fn) 
hellenisztikus (mn) 
hellenizmus (fn) 
hello (hsz) 
helló (heló) 
Helmholtz (tnév) 
heló 
helóta (fn) 
helsinki (mn) 
Helsinki (tnév) 
helsinki záróokmány 
Heltai (tnév) 
Helvécia (tnév) 
helvét (mn) 
helvét hitvallás 
Helvetius 
hely (fn) 
hely a szellőzésre 
helyár (fn, hely|ár) 
helyárak 
helybeli (mn) 
helybéli (mn) 
helyben 
helyben lakás 
helyben lakó 
helyben maradás 
helybenhagy (ige) 
helybér (fn, hely|bér) 
helyből ugrás 
helycsere (fn, hely|csere) 
helycserés (mn) 
helycserés támadás 
helye 
helyébe hoz 



helyén levő 
helyén van 
helyenként (hsz) 
helyénvaló (mn) 
helyére tesz 
helyérték (fn, hely|érték) 
helyes (mn) 
helyes beszéd 
helyes ejtés 
helyes írásmód 
helyesbít (ige) 
helyesbítés (fn) 
helyesbített (bef mn in) 
helyesbíttet (ige) 
helyesebben (hsz) 
helyesejtés (fn) 
helyesel (ige) 
helyesen (hsz) 
helyesírás (fn, helyes|írás) 
helyesírási (mn) 
helyesírási hiba 
helyesírási szabály 
helyesírás-tanítás (helyes|írás|-tanítás) 
helyeslés (fn) 
helyeslő (foly mn in) 
helyeslő (mn) 
helyesség (fn) 
helyet ad 
helyet foglal 
helyett (nu) 
helyette (hsz) 
helyettes (fn) 
helyettes (mn) 
helyettes államtitkár 
helyettes elnök 
helyettes igazgató 
helyettes tanár 
helyettesít (ige) 
helyettesítés (fn) 
helyettesíthet (ige) 
helyettesíttet (ige) 
helyez (ige) 
helyezés (fn) 
helyezési (mn) 
helyezett (bef mn in) 
helyezett (fn) 
helyezhet (ige) 
helyezkedés (fn) 
helyezkedik (ige) 
helyeződ (ige) 
helyeztet (ige) 
helyfoglalás (fn, hely|foglalás) 
helyhatározó (fn, hely|határozó) 
helyhatározó (foly mn in, hely|határozó) 
helyhatározói (mn) 
helyhatározórag (fn, hely|határozó|rag) 
helyhatározószó (hely|határozó|szó) 



helyhatóság (fn, hely|hatóság) 
helyhatósági (mn) 
helyhatósági bizonyítvány 
helyhatósági választás 
helyhez köt 
helyhez kötés 
helyhez kötött 
helyhez kötöttség 
helyhiány (fn, hely|hiány) 
helyhiány miatt 
helyhitelesítés 
helyi (mn) 
helyi adó 
helyi csoport 
helyi érdek 
helyi érdekek 
helyi érdekű problémák 
helyi érték 
helyi forgalom 
helyi hálózat 
helyi idő 
helyi járat 
helyi járatú autóbusz 
helyi jellegű 
helyi kocsma 
helyi lap 
helyi mentés 
helyi menü 
helyi merevlemez 
helyi önkormányzat 
helyi szervek 
helyi szervezet 
helyi szokás 
helyi tanterv 
helyi viszonyok 
helyi vonat 
helyiérdekű (fn, helyi|érdekű) 
helyiérdekű (mn, helyi|érdekű) 
Helyiérdekű Vasút 
helyileg (hsz) 
helyiség (fn) 
helyiségcsoport (fn, helyiség|csoport) 
helyismeret (fn, hely|ismeret) 
helyjegy (fn, hely|jegy) 
helyjegyárusítás (hely|jegy|árusítás) 
helykímélés (fn) 
helyközi (mn) 
helyközi járat 
helyleírás (fn, hely|leírás) 
hellyel 
hellyel-közzel (hsz) 
helymeghatározás (fn, hely|meghatározás) 
helymeghatározás-alapú figyelmeztetés 
helynév (fn, hely|név) 
helynévi (mn) 
helynévkutatás (fn, hely|név|kutatás) 
helynévtábla (fn, hely|név|tábla) 



helynök (fn) 
helyosztó (fn, hely|osztó) 
helyosztó (foly mn in, hely|osztó) 
helyőrség (fn, hely|őrség) 
helyőrség-ügyeletes tiszt 
helypénz (fn, hely|pénz) 
helypénzszedés (hely|pénz|szedés) 
helyrajz (fn, hely|rajz) 
helyrajzi (mn) 
helyrajzi szám 
helyre (ik) 
helyre (mn) 
helyre- (ik) 
helyre menyecske 
helyre rak 
helyre tesz 
helyreáll (ige, helyre|áll) 
helyreállít (ige, helyre|állít) 
helyreállítás (fn) 
helyreállítási (mn) 
helyreállítható partíciók listája 
helyrebillen (ige) 
helyrebillent (bef mn in) 
helyrebillent (ige) 
helyrehoz (ige) 
helyrehozatal (fn) 
helyrehozhatatlan (mn) 
helyreigazít (ige) 
helyreigazítás (fn) 
helyreigazítási (mn) 
helyreigazító nyilatkozat 
helyrejön (ige) 
helyremegy 
helyrepofoz (ige) 
helyrepofozás 
helyrepótol 
helyrerázódik (ige) 
helyretesz (ige, helyre|tesz) 
helyretétel (fn, helyre|tétel) 
helyreugrik (ige) 
helyreüt (ige, helyre|üt) 
helyrezökken (ige) 
helyről helyre 
helység (fn) 
helységnév (fn, helység|név) 
helységnévtábla (fn, helység|név|tábla) 
helységnévtár (fn, helység|név|tár) 
helyszerző (hely|szerző) 
helyszín (fn, hely|szín) 
helyszínel (ige) 
helyszínelés (fn) 
helyszínelő bizottság 
helyszínelő rendőr 
helyszíni (mn) 
helyszíni bírság 
helyszíni közvetítés 
helyszíni szemle 



helyszíni tudósítás 
helyszínrajz (fn, helyszín|rajz) 
helyszűke (fn) 
helyszűke miatt 
helyt ad 
helyt ad a panasznak 
helyt nem álló érv 
helytakarékos (mn) 
helytáll (ige, helyt|áll) 
helytállás (fn, helyt|állás) 
helytálló (foly mn in) 
helytálló (mn) 
helytartó (fn) 
helytartó (foly mn in) 
helytartótanács (fn, helytartó|tanács) 
helytelen (mn) 
helytelen vágány 
helytelenít (ige) 
helytelenkedik (ige) 
helytelenség (fn) 
helytelenül (hsz) 
helytörténész (fn, hely|történész) 
helytörténet (fn, hely|történet) 
helytörténeti (mn) 
helytörténeti gyűjtemény 
helytörténeti múzeum 
helyütt (hsz) 
helyváltoztatás (fn, hely|változtatás) 
helyviszony (fn, hely|viszony) 
helyzet (fn) 
helyzet adta lehetőség 
helyzetdal (fn, helyzet|dal) 
helyzetelemzés (fn) 
helyzetértékelés (fn, helyzet|értékelés) 
helyzetfelismerés (fn, helyzet|felismerés) 
helyzetfelmérés (fn, helyzet|felmérés) 
helyzetgyakorlat (fn, helyzet|gyakorlat) 
helyzeti (mn) 
helyzeti előny 
helyzeti energia 
helyzetismeret (fn, helyzet|ismeret) 
helyzetjelentés (fn, helyzet|jelentés) 
helyzetjelző (fn, helyzet|jelző) 
helyzetjelző lámpa 
helyzetkép (fn, helyzet|kép) 
helyzetkomikum (fn, helyzet|komikum) 
helyzetlámpa (fn, helyzet|lámpa) 
helyzetmagyarázat (fn, helyzet|magyarázat) 
helyzetmeghatározás (fn, helyzet|meghatározás) 
helyzetrajz (fn, helyzet|rajz) 
helyzetű (mn) 
helyzetvígjáték (helyzet|vígjáték) 
hematit (fn) 
hematológia (fn) 
hematológus (fn) 
hemendeksz 
hemicellulóz (fn) 



Hemingway (fn) 
hemiszféra (fn) 
hemoglobin (fn) 
hemperedik (ige) 
hempereg (ige) 
hemperget (ige) 
hempergődzik (hempergőzik, ige) 
hempergőzik (ige) 
hemzseg (ige) 
henc (fn) 
henceg (ige) 
hencegő természetű 
hencser (fn) 
hencsereg (ige) 
hendikep (fn) 
henger (fn) 
henger alakú (mn) 
hengerbála (henger|bála) 
hengerborona (henger|borona) 
hengerbuckázik 
hengeredik (ige) 
hengerel (ige) 
hengerelt (bef mn in) 
hengerelt (mn) 
hengerelt út 
hengerelt vas 
hengeres (mn) 
hengeres prés 
hengeresféreg (fn) 
hengerész (fn) 
hengerez (ige) 
hengerfej (fn, henger|fej) 
hengerfúrás (fn, henger|fúrás) 
hengerfurat (henger|furat) 
hengerget (ige) 
hengergörgős csapágy 
hengergőzik (ige) 
hengerít (ige) 
hengerkerék (fn, henger|kerék) 
hengerköszörűs (henger|köszörűs) 
hengerlés (fn) 
hengermalom (fn, henger|malom) 
hengermű (fn, henger|mű) 
hengernyomás (fn, henger|nyomás) 
hengerolaj (henger|olaj) 
hengerpalást (fn, henger|palást) 
hengerpersely (henger|persely) 
hengersor (fn, henger|sor) 
hengerszék (fn, henger|szék) 
hengertömb (henger|tömb) 
hengerűrtartalom (fn, henger|űr|tartalom) 
hengervetület (fn, henger|vetület) 
hengerzár (fn, henger|zár) 
hengerzárbetét 
henna (fn) 
Henrik (tnév) 
henry (fn) 



henteredik (ige) 
hentereg (ige) 
hentergőzik (ige) 
hentes (fn) 
hentesáru (fn, hentes|áru) 
hentesáru-különlegesség (hentes|áru|-különlegesség) 
hentesbárd (fn) 
henteskés (fn, hentes|kés) 
henteslegény (fn) 
hentesmester (fn) 
hentesmunka (fn) 
hentessegéd (fn) 
hentesüzlet (fn, hentes|üzlet) 
hentesszerszám 
henye (mn) 
henyefenyő (fn) 
henyél (ige) 
hepaj (fn) 
hepatitis (fn) 
hepatitisz (fn) 
hepatológus 
hepciás (mn) 
hepciáskodik (ige) 
hepehupa (fn) 
hepehupás (mn) 
Héphaisztosz (tnév) 
hepiend (happy) 
hepp (fn) 
heppen 
heptán (fn) 
heptika (fn) 
Héra (tnév) 
Hérakleitosz (tnév) 
Héraklész (tnév) 
heraldika (fn) 
herbárium (fn) 
herbatea (fn) 
herbicid (fn) 
herceg (fn) 
herceg Esterházy Miklós 
hercegasszony (fn, herceg|asszony) 
hercegérsek (fn, herceg|érsek) 
hercegi (mn) 
hercegi cím 
hercegné (fn) 
hercegnő (fn, herceg|nő) 
Hercegovina (tnév) 
hercegprímás (fn, herceg|prímás) 
hercegség (fn) 
hercehurca (fn) 
hercig (fn) 
hercig (mn) 
herdál (ige) 
Herder (tnév) 
here (fn) 
hereditás (fn) 
heregyulladás (fn, here|gyulladás) 



herél (ige) 
herélt (bef mn in) 
herélt (mn) 
heremag (here|mag) 
hereméh (here|méh) 
herendi (mn) 
herendi porcelán 
herendi tányér 
heresérv (fn, here|sérv) 
heresó 
hérész 
heretikus (mn) 
herezacskó (fn, here|zacskó) 
herfli 
hergel (ige) 
hérics (fn) 
hering (fn) 
heringeshordó (fn) 
heringsaláta (fn, hering|saláta) 
herkentyű (fn) 
herkópáter (fn) 
Herkules (tnév) 
herkulesbogár (fn) 
Herkules-erejű (Herkules|-erejű) 
Herkulesfürdő (tnév) 
herkulesi (mn) 
herkulesi erejű 
herma (fn) 
hermafrodita (fn) 
hermafroditizmus (fn) 
Herman (tnév) 
Herman Ottó-féle 
Hermann (tnév) 
Hermann-né (Hermann|-né) 
hermelin (fn) 
hermelingallér (hermelin|gallér) 
hermelinpalást (hermelin|palást) 
hermeneutika (fn) 
Hermész (tnév) 
hermetice 
hermetikus (mn) 
hermetikusan (hsz) 
Hermina (tnév) 
Hernád (tnév) 
hernádi (mn) 
hernyó (fn) 
hernyócsavar (hernyó|csavar) 
hernyóenyv (hernyó|enyv) 
hernyófészek (fn, hernyó|fészek) 
hernyómozgás (hernyó|mozgás) 
hernyópázsit (fn, hernyó|pázsit) 
hernyórugó (hernyó|rugó) 
hernyóselyem (fn, hernyó|selyem) 
hernyóselyem blúz 
hernyószedő (hernyó|szedő) 
hernyótalp (fn, hernyó|talp) 
hernyótalpas traktor 



hernyóz (ige) 
hernyózóolló 
Heródes (tnév) 
Hérodotosz (tnév) 
heroikus (mn) 
heroin (fn) 
heroinfüggő 
heroizmus (fn) 
herold (fn) 
hérosz (fn) 
herőce 
herpesz (fn) 
herreg (ige) 
herseg (ige) 
hertz (fn) 
hervad (ige) 
hervadás (fn) 
hervadatlan (mn) 
hervadékony 
hervadhatatlan (mn) 
hervadozik (ige) 
hervadt (bef mn in) 
hervadt (mn) 
hervadt lomb 
hervadt virág 
hervaszt (ige) 
hervatag (mn) 
hess (isz) 
hesseget (ige) 
hét (fn) 
hét (szn) 
hét esztendeig 
hét évig tartó 
hét hektoliteres 
hét ízben 
hét kilométernyi 
hét közben 
hét napig 
hét országra szóló lakodalom 
hét szűk esztendő 
hét vegyértékű 
hét vezér 
Hét vezér utca 
Hét vezér utcai 
hétágú (mn, hét|ágú) 
hétalvó (fn, hét|alvó) 
hétalvó (mn, hét|alvó) 
heted (fn) 
heted (szn) 
hetedfél (fn) 
hetedfél (szn) 
hetedfél éves 
hetedhét (fn, heted|hét) 
hetedhét (szn) 
hetedhét országon túl 
hetedik (fn) 
hetedik (szn) 



hetedik osztályos tanuló 
hetedikes (fn) 
hetedikes (mn) 
hetediki (mn) 
hetedíziglen (hsz) 
hetel (ige) 
heten (hsz) 
hetenként (hsz) 
hetenkénti (mn) 
hetente (hsz) 
hetéra (fn) 
heterociklusos vegyület 
heterogámia (fn) 
heterogén (mn) 
heterogén környezet 
heteronómia (fn) 
heteroszexuális (mn) 
heteroszexualitás (fn) 
heterozigóta (fn) 
heterózis (fn) 
heterózishatás 
heteróziskukorica 
hétértékű 
hetes (mn) 
hetes (szn) 
hetes eső 
hetes otthon 
hetes számú 
hétesztendős (mn) 
hetet-havat (fn) 
hétévenként 
hétéves (mn) 
hétévi (mn) 
hétezer (szn) 
hétfejű (mn, hét|fejű) 
hétfejű sárkány 
hétfelé vágták 
hétfokú (mn, hét|fokú) 
hétfő (fn) 
hétfői (mn) 
heti (mn) 
heti jelentés 
heti kimutatás 
heti műsor 
heti részlet 
hetibér (fn) 
hetibérlet (fn, heti|bérlet) 
hetijegy (fn, heti|jegy) 
hetilap (fn, heti|lap) 
hetipiac (fn) 
hetivásár (fn, heti|vásár) 
hétköznap (fn, hét|köznap) 
hétköznapi (mn) 
hétliteres (hét|literes) 
hetman (fn) 
hétmérföldes (mn, hét|mérföldes) 
hétmérföldes csizma 



hétméteres (mn) 
hétmilliárd (szn) 
hétmillió (szn) 
hétnapi (mn) 
hétnyelvű (mn) 
hét-nyolc főnyi 
hétpárti (mn) 
hétpecsétes (mn) 
hétpecsétes titok 
hétpróba (fn, hét|próba) 
hétpróbás (mn, hét|próbás) 
hétpróbázó (foly mn in) 
hétpróbázó (mn) 
hétrét (fn) 
hétrét (hsz) 
hétrét görnyed 
hétrét görnyedt 
hétről hétre 
hétszámra 
hétszáz (szn) 
hétszázalékos (mn) 
hétszázezer (szn) 
hétszemélyes (mn) 
hétszer (hsz) 
hétszeres (mn) 
hétszilvafás (mn) 
hétszilvafás nemes 
hétszobás (mn, hét|szobás) 
héttagú (mn) 
hettita (fn) 
hettiták 
hétvég (hétvége, fn) 
hétvége (fn) 
hétvégézik 
hétvégi (mn, hét|végi) 
hétvégi ház 
hétvégi jegy 
hetven (fn) 
hetven (szn) 
hetven kilométeres sebességű 
hetvenedik (szn) 
hetvenes (mn) 
hetvenes (szn) 
hetvenes évek 
hetvenéves (mn) 
hetvenezer (szn) 
hetvenféle (mn) 
hetvenfelé vágták 
hetvenforintos (mn, hetven|forintos) 
hetvenhárommilliónyi (hetvenhárom|milliónyi) 
hetvenhét (szn) 
hetvenhetedik (szn) 
hetvenkedik (ige) 
hetvenkét (szn) 
hetvenlakosú (hetven|lakosú) 
hetvenmillió (szn) 
hetvennapi (hetven|napi) 



hetvennapos 
hetvenoldalas (mn, hetven|oldalas) 
hetvenöt (szn) 
hetvenöt mérföldnyi 
hetvenöt százaléknyi 
hetvenöt százalékos 
hetyeg (ige) 
hetyke (mn) 
hetykélkedik (ige) 
hetykén 
hetykeség (fn) 
heurisztika (fn) 
heurisztikus (mn) 
hév (fn) 
hév (mn) 
HÉV-állomás (HÉV|-állomás) 
Hevea-félék (Hevea|-félék) 
heveder (fn) 
hevederkötés (heveder|kötés) 
hevederzár (fn, heveder|zár) 
heveny (mn) 
heveny fertőzés 
heveny fertőző betegség 
heveny gyulladás 
hevenyében (hsz) 
hevenyéből 
hevenyén (hsz) 
hevenyész (ige) 
hevenyészett (bef mn in) 
hevenyészett (mn) 
hever (ige) 
hévér (fn) 
heverdelnap 
heveredik (ige) 
heverész (heverészik, ige) 
heverészik (ige) 
heverő (fn) 
heverő (foly mn in) 
heves (mn) 
Heves (tnév) 
heves ellenállás 
heves hangú 
heves ifjú 
Heves megye 
heves vérű 
Heves-Borsodi-dombság 
hevesebben (hsz) 
hevesen (hsz) 
hevesi (mn) 
heveskedik (ige) 
hevesség (fn) 
hévforrás (fn) 
hevít (ige) 
hevíttet 
hévíz (fn) 
Hévíz (tnév) 
hévizál 



hévízi (mn) 
hévízkutatás (hévíz|kutatás) 
hevül (ige) 
hevülékeny (mn) 
hevülés (fn) 
hevület (fn) 
hexaéder (fn) 
hexagonális (mn) 
hexaklór-benzol (fn) 
hexameter (fn) 
hexán (fn) 
hexensussz (fn) 
hexóz (fn) 
Heyerdahl (fn) 
hézag (fn) 
hézagol (ige) 
hézagoló gipsz 
hézagos (mn) 
hézagosan (hsz) 
hézagpótló (mn) 
hézagtérfogat (fn, hézag|térfogat) 
hezitál (ige) 
hezitálás (fn) 
hí (ige) 
hiába (hsz) 
hiába élő 
hiábavaló (mn) 
hiábavalóság (fn) 
hiány (fn) 
hiánybetegség (fn, hiány|betegség) 
hiánycél 
hiánycikk (fn, hiány|cikk) 
hiányérzet (fn, hiány|érzet) 
hiánygazdálkodás (fn, hiány|gazdálkodás) 
hiánygazdaság (fn, hiány|gazdaság) 
hiányjegyzék (fn, hiány|jegyzék) 
hiányjel (fn, hiány|jel) 
hiányjelenség (fn, hiány|jelenség) 
hiányol (ige) 
hiányos (mn) 
hiányosan (hsz) 
hiányosság (fn) 
hiányozhat (ige) 
hiányozik (ige) 
hiánypótlás (fn, hiány|pótlás) 
hiánypótló (mn) 
hiányszakma (fn, hiány|szakma) 
hiánytalan (mn) 
hiánytalanul (hsz) 
hiányzás (fn) 
hiányzik (ige) 
hiányzó (fn) 
hiányzó (foly mn in) 
hiányzó (mn) 
hiányzó összeg 
hiátus (fn) 
hiba (fn) 



hiba nélkül 
hibabecslés (hiba|becslés) 
hibabejelentés (fn, hiba|bejelentés) 
hibabejelentő (fn, hiba|bejelentő) 
hibabejelentő (foly mn in, hiba|bejelentő) 
hibádz (ige) 
hibaelhárítás (fn, hiba|elhárítás) 
hibaellenőrzés (fn, hiba|ellenőrzés) 
hibaforrás (fn, hiba|forrás) 
hibahatár (fn, hiba|határ) 
hibaigazítás (fn, hiba|igazítás) 
hibajegyzék (fn, hiba|jegyzék) 
hibajelenség-forrás 
hibakeresés 
hibakereső (fn, hiba|kereső) 
hibakereső (foly mn in, hiba|kereső) 
hibalehetőség (fn, hiba|lehetőség) 
hibalista (fn, hiba|lista) 
hibamentesítés (hiba|mentesítés) 
hibapont (fn, hiba|pont) 
hibás (mn) 
hibás beszédű 
hibás DVD 
hibás ejtés 
hibás komponens 
hibás számítás 
hibásan (hsz) 
hibaszázalék (fn, hiba|százalék) 
hibát követ el 
hibátlan (mn) 
hibátlanul (hsz) 
hibatűrő képesség 
hibaüzenet (fn, hiba|üzenet) 
hibázhat (ige) 
hibázik (ige) 
hibáztat (ige) 
hibbant (bef mn in) 
hibbant (mn) 
hibbant elméjű 
hibernáció (fn) 
hibernál 
hibernálás (fn) 
hibernált szolgáltatás 
hibiszkusz (fn) 
hibrid (fn) 
hibrid (mn) 
hibrid áramkör 
hibrid képződmény 
hibrid kukorica 
hibrid médialejátszó 
hibrid megoldások 
hibrid merevlemez 
hibrid származású 
hibrid tárhelyes konfiguráció 
hibridautó 
hibridizáció (fn) 
hibridizál (ige) 



híd (fn) 
hidal (ige) 
hídalapozás (híd|alapozás) 
hidalgó (fn) 
hidas (fn) 
hidas (mn) 
Hidasnémeti (tnév) 
hidász (fn) 
hidász főtörzsőrmester 
hidász őrmester 
hidászszázad (hidász|század) 
hidat tartó pillér 
hidat ver 
hídavatás (fn, híd|avatás) 
hídboltozat (híd|boltozat) 
hídcölöp (híd|cölöp) 
hidd (higgyed) 
híddaru (fn, híd|daru) 
hideg (mn) 
hideg égövi 
hideg elleni védekezés 
hideg étel 
hideg felvágott 
hideg hívás 
hideg kezű 
hideg konyha 
hideg saláta 
hideg sült 
hideg tus 
hideg veríték 
hideg vérű állat 
hideg víz 
hideg vizes borogatás 
hideg vizű medence 
hideg vizű uszoda 
hideg zuhany 
hidegágy (fn) 
hidegalakítás (fn) 
hidegbüfé (fn) 
hidegcsap (fn, hideg|csap) 
hidegedik (hidegszik, ige) 
hidegeljárás (fn) 
hidegen (hsz) 
hidegen hengerelt lemez 
hidegen kötő enyv 
hidegérzet (fn) 
hidegétel (fn) 
hidegfény 
hidegfront (fn, hideg|front) 
hideggóc 
hideghab 
hidegháború (fn, hideg|háború) 
hidegháborús (mn) 
hidegháborús légkör 
hidegház (fn) 
hideghengermű (fn, hideg|hengermű) 
hideghengersor (fn, hideg|hengersor) 



hideghullám (fn, hideg|hullám) 
hidegindítás (fn) 
hidegindító (fn) 
hidegkonyha (fn, hideg|konyha) 
hidegkovács 
hidegláz (fn) 
hideglelés (fn) 
hideglelős (mn) 
hidegmegmunkálás (fn, hideg|megmunkálás) 
hideg-meleg vizes 
hidegpadló (fn) 
hidegrázás (fn, hideg|rázás) 
hidegsajtolás (fn) 
hidegség (fn) 
hidegszik (hidegedik, ige) 
hidegtál (fn) 
hidegtartósítás (fn) 
hidegtartósító eljárás 
hidegtű (fn) 
hidegtűrő (fn) 
hidegtűrő (mn) 
hidegtűrő képesség 
hidegül (ige) 
hidegvágó (fn, hideg|vágó) 
hidegvér (fn, hideg|vér) 
hidegvérű (mn, hideg|vérű) 
hidegvíz-gyógymód 
hidegvíz-kúra (hideg|víz|-kúra) 
hideggyanta 
hídépítés (fn, híd|építés) 
hídépítő mérnök 
hídfeljáró (fn, híd|feljáró) 
hídfő (fn, híd|fő) 
hídfőállás (fn, híd|fő|állás) 
hídi (mn) 
hídív (fn, híd|ív) 
hídkarfa (fn, híd|karfa) 
hídkorlát (fn, híd|korlát) 
hídláb (fn, híd|láb) 
hídlás (fn) 
hídmérleg (fn, híd|mérleg) 
hídnyílás (fn, híd|nyílás) 
hídőr (fn, híd|őr) 
hídőrség (fn, híd|őrség) 
hídpálya (fn, híd|pálya) 
hídpénz (fn, híd|pénz) 
hídpillér (fn, híd|pillér) 
hídpróba (fn, híd|próba) 
hidra (fn) 
hidrálás (fn) 
hidrát (mn) 
hidratáció (fn) 
hidratálás (fn) 
hidratálódás 
hidratálókrém (fn) 
hidratálóreaktor 
hidratált (bef mn in) 



hidraulika (fn) 
hidraulikaolaj (fn, hidraulika|olaj) 
hidraulika-rendszer 
hidraulikus (mn) 
hidraulikus sajtó 
hidrazin (fn) 
hidro- 
hidroakusztika (fn) 
hidrobiológia (fn) 
hidrociklon (fn) 
hidrodinamika (fn) 
hidrofil anyag 
hidrofób anyag 
hidrofóbia (fn) 
hidrofor (fn) 
hidrogén (fn) 
hidrogénatmoszféra (hidrogén|atmoszféra) 
hidrogénatom (fn, hidrogén|atom) 
hidrogénatom-bontás 
hidrogénbomba (fn, hidrogén|bomba) 
hidrogénbomba-robbantás 
hidrogén-előállítás 
hidrogénez (ige) 
hidrogénezés (fn) 
hidrogénezettség (fn) 
hidrogénfejlődés (hidrogén|fejlődés) 
hidrogéngáz (fn, hidrogén|gáz) 
hidrogénion (fn, hidrogén|ion) 
hidrogénizotóp (fn, hidrogén|izotóp) 
hidrogén-klorid 
hidrogénkötés (fn, hidrogén|kötés) 
hidrogénmolekula (fn, hidrogén|molekula) 
hidrogén-peroxid 
hidrogén-szulfid 
hidrogénvegyület (fn, hidrogén|vegyület) 
hidrogeológia (fn) 
hidroglóbusz (hidroglóbus, fn) 
hidrográfia (fn) 
hidrokémia (fn) 
hidrokinon (fn) 
hidrokomplexum (fn) 
hidrokortizon (fn) 
hidrolipid réteg 
hidrolízis (fn) 
hidrológia (fn) 
hidromasszázs (fn) 
hidromechanika (fn) 
hidromechanikus (mn) 
hidrometeorológia (fn) 
hídroncs (fn, híd|roncs) 
hidroplán (fn) 
hidroszféra (fn) 
hidroszol (fn) 
hidroszorpció (fn) 
hidrosztatika (fn) 
hidrosztatikus (mn) 
hidroterápia (fn) 



hidrotermális folyamat 
hidrotropizmus 
hidroxid (fn) 
hidroxilcsoport (fn) 
hídszerkezet (fn, híd|szerkezet) 
hídvám (fn, híd|vám) 
hídverés (fn, híd|verés) 
hídverő (fn, híd|verő) 
hídverő (foly mn in, híd|verő) 
hiedelem (fn) 
hiéna (fn) 
hienc (mn) 
hierarchia (fn) 
hierarchikus (mn) 
hierarchikus társadalom 
hieratikus (mn) 
hieroglif (hieroglifa, fn) 
hieroglifa (fn) 
hieroglifikus írás 
hifi (hifi, fn) 
hifi (mn) 
HIFI 
hifiberendezés 
hifihangzás 
HIFI-sáv (hifisáv) 
hifitorony (fn) 
HIFI-torony (hifitorony, fn) 
híg (mn) 
híg oldat 
híg tojás 
higany (fn) 
higanybarométer (higany|barométer) 
higanyfakóérc (higany|fakóérc) 
higanygőz (fn, higany|gőz) 
higanygőz-egyenirányító 
higanygőzlámpa (fn) 
higanygőz-világítás 
higanyhőmérő (higany|hőmérő) 
higanykenőcs (higany|kenőcs) 
higanymilliméter (fn, higany|milliméter) 
higanymozgású (mn) 
higanyos (mn) 
higanyos hőmérő 
higanyoszlop (fn, higany|oszlop) 
higanyoszlop-milliméter 
higanyszál (fn, higany|szál) 
higany-szulfát 
higanyvegyület (fn, higany|vegyület) 
hígeszű (mn, híg|eszű) 
hígfolyós (mn) 
higgad (ige) 
higgadt (bef mn in) 
higgadt (mn) 
higgadt elmével 
higgadtan (hsz) 
higgadtság (fn) 
Higgs-bozon 



high class 
high-end kártya 
high-level értelmiségi 
higiéné (fn) 
higiénés (mn) 
higiénia (fn) 
higiéniai (mn) 
higiéniai probléma 
higiénikus (mn) 
higiénikus törlőkendő 
hígít (ige) 
hígítás (fn) 
hígításhő 
hígításos eljárás 
hígítószer (fn) 
higított eszencia 
higrográf 
higrométer (fn) 
higroszkóp (fn) 
higroszkopikus (mn) 
higroszkópos (mn) 
higroszkópos anyag 
hígság (fn) 
hígtrágya (fn, híg|trágya) 
hígtrágyázás (fn) 
hígul (ige) 
hígvelejű (fn) 
hígvelejű (mn) 
higgyed (hidd) 
hihet (ige) 
hihetetlen (mn) 
hihetetlenül (hsz) 
hihetetlenül olcsón 
hihető (foly mn in) 
hihető (mn) 
hihihi (isz) 
híj (fn) 
híja (fn) 
híján 
híjnye 
hilinta 
Hilton (tnév) 
hilus 
hím (fn) 
hím állat 
hím egyed 
hím oroszlán 
hím szarvas 
Himalája (tnév) 
himba (fn) 
himbál (ige) 
himbálódzik (himbálózik, ige) 
himbálózik (ige) 
hímen (fn) 
hímenhír (fn, hímen|hír) 
hímes (mn) 
hímes tojás 



hímetlen 
hímez (ige) 
hímezés (fn) 
hímezés-hámozás 
hímezetlen (mn) 
hímez-hámoz 
Himfy-strófa 
himihumi (mn) 
hímivarú (mn) 
himlő (fn) 
himlő elleni oltás 
himlőgyanús (himlő|gyanús) 
himlőhely (fn, himlő|hely) 
himlőhelyes (mn) 
himlőjárvány (fn, himlő|járvány) 
himlőoltás (fn, himlő|oltás) 
himlőre gyanús 
himlős (mn) 
himmihummi 
hímnem (fn, hím|nem) 
hímnemű (mn, hím|nemű) 
hímnős (mn) 
hímnős növény 
himnusz (fn) 
himnusszerű 
himpellér (fn) 
himpér 
himpók (fn) 
hímpor (fn, hím|por) 
hímrím (fn, hím|rím) 
hímringyó (fn, hím|ringyó) 
hímvarrás (hím|varrás) 
hímvessző (fn, hím|vessző) 
hímzés (fn) 
hímzésminta (fn, hímzés|minta) 
hímzett szűr 
hímzett terítő 
hímződob 
hímzőfonal (fn) 
hímzőkeret (fn, hímző|keret) 
hímzőnő 
hímzőöltés 
hímzőráma (fn, hímző|ráma) 
hímzőtű 
hínár (fn) 
hínáros (fn) 
hínáros (mn) 
Hindemith 
Hindenburg (tnév) 
hindi (mn) 
hindi nyelvű 
hindu (fn) 
hindu (mn) 
hindu művészet 
hinduizmus (fn) 
Hindukus (tnév) 
Hindusztán (tnév) 



Hindusztáni-alföld 
Hindusztáni-félsziget 
hint (ige) 
hinta (fn) 
hintaágy (fn, hinta|ágy) 
hintaágypárna 
hintafunkció 
hintál (ige) 
hintaló (fn, hinta|ló) 
hinta-palinta (fn) 
hintapolitika (fn, hinta|politika) 
hintás (fn) 
hintás (mn) 
hintáslegény (fn, hintás|legény) 
hintaszék (fn, hinta|szék) 
hintáz (ige) 
hintázik (ige) 
hintáztat (ige) 
hinterland (fn) 
hintet (ige) 
hintó (fn) 
hintőpor (fn, hintő|por) 
hinnye (isz) 
hióbhír (fn) 
hiper- 
hiperaciditás (fn) 
hiperaktív (mn) 
hiperbola (fn) 
hiperbolikus (mn) 
hiperbolikus görbe 
hiperinfláció 
hipermangán (fn) 
hipermarket (fn) 
hipermodern (mn) 
hipermodern lakás 
hiperol (fn) 
hiperon (fn) 
hiperrealizmus (fn) 
hiperszonikus (mn) 
hiperszonikus sebesség 
hipertónia (fn) 
hipertóniás oldat 
hipertrófia (fn) 
hiperurbanizmus (fn) 
hiphopsztár 
hipis 
hipnoterápia (fn) 
hipnotikus (mn) 
hipnotizál (ige) 
hipnotizálás (fn) 
hipnotizőr (fn) 
hipnózis (fn) 
hipocentrum (fn) 
hipochonder (fn) 
hipochondria (fn) 
hipochondriás (mn) 
hipofízis (fn) 



hipofízishormon 
hipokőzet (fn) 
hipokrita (mn) 
hipokrízis (fn) 
hipotetikus (mn) 
hipotézis (fn) 
hipotóniás oldat 
hipp-hopp (msz) 
hippi (fn) 
hippi (mn) 
hippikorszak 
hippodrom (fn) 
Hippokratész (tnév) 
hír (fn) 
híradás (fn, hír|adás) 
híradástechnika (fn, híradás|technika) 
híradástechnikai (mn) 
híradás-technikai berendezés 
híradó (fn, hír|adó) 
híradó (foly mn in, hír|adó) 
híradó eszköz 
híradó százados 
híradó szolgálat 
híradó zászlós 
híradó-alakulat (híradó|-alakulat) 
híradócsoport (híradó|csoport) 
híradófelvétel 
híradómozi (híradó|mozi) 
híradóműszerész (híradó|műszerész) 
híradóraj (híradó|raj) 
híradós (fn) 
híradós (mn) 
híradószázad (híradó|század) 
híradótechnikus (híradó|technikus) 
híranyag (fn, hír|anyag) 
hírbe hoz 
hírcsatorna (fn, hír|csatorna) 
hírcsoport (fn, hír|csoport) 
hirdet (ige) 
hirdetés (fn) 
hirdetésfelvétel (hirdetés|felvétel) 
hirdetési (mn) 
hirdetési oldal 
hirdetési piac 
hirdetési rovat 
hirdethet (ige) 
hirdetmény (fn) 
hirdető (fn) 
hirdető (foly mn in) 
hirdető (mn) 
hirdetőiroda (hirdető|iroda) 
hirdetőoszlop (fn, hirdető|oszlop) 
hirdetőtábla (fn, hirdető|tábla) 
hirdetőújság (fn, hirdető|újság) 
hirdetővállalat (fn, hirdető|vállalat) 
híre-hamva (fn) 
híre-hamva sincs 



híre-pora (fn) 
hírérték (fn, hír|érték) 
híres (mn) 
híres ember 
híres művész 
híreskedik 
híres-neves (híres|-neves) 
híres-nevezetes (híres|-nevezetes) 
híresség (fn) 
híresztel (ige) 
híresztelés (fn) 
híreszteltet 
hírforrás (fn, hír|forrás) 
hírharang (fn, hír|harang) 
hírhedett (mn) 
hírhedt (bef mn in) 
hírhedt (mn) 
hírhedtség (fn) 
hírhordó (fn, hír|hordó) 
hírhordó (foly mn in, hír|hordó) 
hírhullám (fn, hír|hullám) 
hirig 
hírigazgató (fn, hír|igazgató) 
hirigel (ige) 
hírközlés (fn, hír|közlés) 
hírközlési (mn) 
hírközlő (fn) 
hírközlő ügynökség 
hírközpont (fn, hír|központ) 
hírközvetítés (fn, hír|közvetítés) 
hírlap (fn, hír|lap) 
hírlapárusítás (fn, hírlap|árusítás) 
hírlapbélyeg (hírlap|bélyeg) 
hírlapbizományos (hírlap|bizományos) 
hírlap-előfizetés (hírlap|-előfizetés) 
hírlapi (mn) 
hírlapi kacsa 
hírlapírás (fn, hírlap|írás) 
hírlapíró (fn, hírlap|író) 
hírlapíró (foly mn in, hírlap|író) 
hírlapirodalom (fn, hírlap|irodalom) 
hírlapkézbesítő (fn, hírlap|kézbesítő) 
hírlapkézbesítő (foly mn in, hírlap|kézbesítő) 
hírlapkiadó (fn, hírlap|kiadó) 
hírlapkihordó (hír|lap|kihordó) 
hírlapolvasó terem 
hírlaptár (hírlap|tár) 
hírlapterjesztő vállalat 
hírlaptudósító (hír|lap|tudósító) 
hírlevél (fn, hír|levél) 
hírlik (ige) 
hírmagazin (fn, hír|magazin) 
hírmagyarázat (fn, hír|magyarázat) 
hírmagyarázó (fn) 
hírmagyarázó (foly mn in) 
hírmondó (fn, hír|mondó) 
hírmondó (foly mn in, hír|mondó) 



hírműsor (fn, hír|műsor) 
hírnév (fn, hír|név) 
hírneves (mn) 
hírneves művész 
hírnök (fn) 
híroldal 
hírolvasó (fn, hír|olvasó) 
hírolvasó (foly mn in, hír|olvasó) 
Hirosima (tnév) 
hírösszefoglaló (fn, hír|összefoglaló) 
hírportál 
hírszerkesztő (fn, hír|szerkesztő) 
hírszerkesztő (foly mn in, hír|szerkesztő) 
hírszerzés (fn, hír|szerzés) 
hírszerzési (mn) 
hírszerző (fn, hír|szerző) 
hírszerző különítmény 
hírszerző szolgálat 
hírszerző ügynökség 
hírszolgálat (fn, hír|szolgálat) 
hírszolgáltatás (fn, hír|szolgáltatás) 
hirtelen (mn) 
hirtelen halál 
hirtelen haragú 
hirtelen kezű 
hirtelen természetű 
hirtelenében (hsz) 
hirtelenjében (hsz) 
hirtelenkedik (ige) 
hirtelenség (fn) 
hirtelensült (fn) 
hirtelenszőke (fn, hirtelen|szőke) 
hirtelenszőke (mn, hirtelen|szőke) 
hírtelevízió (fn, hír|televízió) 
hírű (mn) 
hírügynökség (fn, hír|ügynökség) 
hírügynökségi (mn) 
hírül ad 
hírverés (fn, hír|verés) 
hírvivő (fn, hír|vivő) 
hírvivő molekula 
hírzárlat (fn, hír|zárlat) 
Hispánia (tnév) 
história (fn) 
históriai (mn) 
históriás (mn) 
históriás ének 
historikum (fn) 
historikus (mn) 
historiográfia (fn) 
historizmus (fn) 
hisz (ige) 
hisz (ksz) 
hisz tudod 
hiszekegy (fn) 
hiszékeny (mn) 
hiszékenység (fn) 



hiszem (fn) 
hiszen (ksz) 
hisztamin (fn) 
hisztaminkezelés (hisztamin|kezelés) 
hisztéria (fn) 
hisztériakeltés (fn) 
hisztériás (mn) 
hisztériázik (ige) 
hisztérika (fn) 
hisztérikus (mn) 
hisztérikus kitörés 
hisztérikusan (hsz) 
hiszti (fn) 
hiszti (mn) 
hisztis (mn) 
hisztizés (fn) 
hisztizik (ige) 
hisztogram (fn) 
hisztokémia (fn) 
hisztológia (fn) 
hit (fn) 
hitágazat (fn, hit|ágazat) 
hitbeli (mn) 
hitbéli (mn) 
hitbizomány (fn, hit|bizomány) 
hitbuzgalmi (mn) 
hitbuzgalom (fn, hit|buzgalom) 
hitbuzgó (mn, hit|buzgó) 
Hitchcock (fn) 
hiteget (ige) 
hitehagyott (mn) 
hitéhez hű 
hitel (fn) 
hitelakció (fn, hitel|akció) 
hitelállomány (fn, hitel|állomány) 
hitelbank (fn, hitel|bank) 
hitelbe 
hitelbe kapta 
hitelbe vásárlás 
hitelbírálati díj 
hitelbiztosítás (fn, hitel|biztosítás) 
hitelegyezmény (fn, hitel|egyezmény) 
hiteles (mn) 
hiteles hely 
hiteles másolat 
hitelesebben (hsz) 
hitelesen (hsz) 
hitelesít (ige) 
hitelesítés (fn) 
hitelesítés opció 
hitelesített másolat 
hitelesítő csomag 
hitelesítő záradék 
hitelesíttet (ige) 
hitelesség (fn) 
hitélet (fn, hit|élet) 
hitéleti (mn) 



hitelez (ige) 
hitelezés (fn) 
hitelezési (mn) 
hitelező (fn) 
hitelező (foly mn in) 
hitelező (mn) 
hitelezői (mn) 
hitelfedezet (fn, hitel|fedezet) 
hitelfelhasználás (fn, hitel|felhasználás) 
hitelfelmondás (hitel|felmondás) 
hitelfeltétel (fn, hitel|feltétel) 
hitelfelvétel (fn, hitel|felvétel) 
hitelfelvételi (mn) 
hitelfelvevő (fn, hitel|felvevő) 
hitelfolyósítás (fn) 
hitelfutamidő 
hitelgarancia (fn, hitel|garancia) 
hiteligénylés (fn, hitel|igénylés) 
hiteligénylő 
hitelintézet (fn, hitel|intézet) 
hitelintézeti (mn) 
hitelkamat (fn, hitel|kamat) 
hitelkamatláb (fn, hitel|kamatláb) 
hitelkártya (fn, hitel|kártya) 
hitelkártya-zárolás 
hitelkedvezmény (fn, hitel|kedvezmény) 
hitelképes (mn, hitel|képes) 
hitelképesség (fn, hitel|képesség) 
hitelképtelenség (fn, hitel|képtelenség) 
hitelkérelem (fn, hitel|kérelem) 
hitelkeret (fn, hitel|keret) 
hitelkihelyezés (fn, hitel|kihelyezés) 
hitelkonstrukció (fn, hitel|konstrukció) 
hitellehetőség (fn, hitel|lehetőség) 
hitellevél (fn, hitel|levél) 
hitelmegállapodás (fn, hitel|megállapodás) 
hitelmegszorítás (hitel|megszorítás) 
hitelminősítő 
hitelminősítő cég 
hitelnyitás (hitel|nyitás) 
hitelnyújtás (fn, hitel|nyújtás) 
hitelpénz (fn, hitel|pénz) 
hitelpolitika (fn, hitel|politika) 
hitelprogram (fn, hitel|program) 
hitelprolongálás 
hitelrendszer (fn, hitel|rendszer) 
hitelrontás (fn, hitel|rontás) 
hitelszavatosság (hitel|szavatosság) 
hitelszervezet (fn, hitel|szervezet) 
hitelszerződés (fn, hitel|szerződés) 
hitelszövetkezet (fn, hitel|szövetkezet) 
hitelszükséglet (fn, hitel|szükséglet) 
hitelt érdemlő 
hitelt igénylő 
hiteltárgyalás 
hiteltartozás (fn, hitel|tartozás) 
hiteltelen (mn) 



hiteltelenít (ige) 
hiteltermék 
hiteltörlesztés (fn, hitel|törlesztés) 
hiteltúllépés (fn) 
hitelügyintéző 
hitelügylet (fn, hitel|ügylet) 
hitelv (fn, hit|elv) 
hitelviszony (fn, hitel|viszony) 
hitel-visszafizetés 
hites (mn) 
hites feleség 
hites könyvvizsgáló 
hites tolmács 
hitestárs (fn) 
hiteszegett (mn) 
hitet (ige) 
hitetlen (hsz) 
hitetlen (mn) 
hitetlen Tamás 
hitetlenkedik (ige) 
hitetlenség (fn) 
hitető (foly mn in) 
hitető (mn) 
hitfelei (hit|felei) 
hitfelekezet (fn, hit|felekezet) 
hithiány 
hithű (mn, hit|hű) 
hitigazság (fn, hit|igazság) 
hitközség (fn, hit|község) 
hitlen 
Hitler (tnév) 
Hitler-bajusz (Hitler|-bajusz) 
Hitler-ellenes (Hitler|-ellenes) 
hitleri (mn) 
hitlerista (fn) 
hitlerista (mn) 
hitlerizmus (fn) 
hitlevél (fn, hit|levél) 
hitoktatás (fn, hit|oktatás) 
hitoktató (fn, hit|oktató) 
hitoktató (foly mn in, hit|oktató) 
hitrege (fn, hit|rege) 
hitsorsos (fn) 
hitsorsos (mn) 
hitszegő (fn, hit|szegő) 
hitszegő (foly mn in, hit|szegő) 
hitszegő (mn, hit|szegő) 
hitszónok (fn, hit|szónok) 
hittagadás (fn, hit|tagadás) 
hittan (fn, hit|tan) 
hittan (hsz, hit|tan) 
hittanár (fn, hit|tanár) 
hittankönyv (fn, hit|tankönyv) 
hittankönyvsorozat 
hittanóra (fn, hit|tanóra) 
hittérítés (fn, hit|térítés) 
hittérítő (fn, hit|térítő) 



hittérítő (foly mn in, hit|térítő) 
hitterjesztés (fn, hit|terjesztés) 
hittétel (fn, hit|tétel) 
hittudomány (fn, hit|tudomány) 
hittudós (fn, hit|tudós) 
hittudós (mn, hit|tudós) 
hitújítás (fn, hit|újítás) 
hitújító (fn, hit|újító) 
hitű (mn) 
hitvallás (fn, hit|vallás) 
hitvalló (fn) 
hitvalló (foly mn in) 
hitvány (mn) 
hitvány banda 
hitványság (fn) 
hitvédelem (fn, hit|védelem) 
hitves (fn) 
hitves (mn) 
hitvese (fn, hit|vese) 
hitvesi (mn) 
hitvestárs (fn) 
hitvilág (fn, hit|világ) 
hitvita (fn, hit|vita) 
hitvitázó irodalom 
hiu (fn) 
hiú (mn) 
hiú remény 
hiúság (fn) 
hiúsít (ige) 
hiúsul (ige) 
hiúz (fn) 
hiúz (ige) 
hiúzzafír (hiúz|zafír) 
hiúzszem (fn, hiúz|szem) 
hiúzszemű (mn, hiúz|szemű) 
HIV 
hív (híva, ige) 
HIV vírus (HIV|vírus) 
híva 
hivalgó (mn) 
hivalkodás (fn) 
hivalkodik (ige) 
hivalkodó (fn) 
hivalkodó (foly mn in) 
hivalkodó (mn) 
hívás (fn) 
hivat (ige) 
hívat (ige) 
hivatal (fn) 
hivatalba járás 
hivatalba lépés 
hivatalbeli (mn) 
hivatalfőnök (fn, hivatal|főnök) 
hivatali (mn) 
hivatali apparátus 
hivatali beosztás 
hivatali év 



hivatali kötelesség 
hivatali nyelv 
hivatali státus 
hivatali teendők 
hivatali titok 
hivatali utód 
hivatali visszaélés 
hivatalnok (fn) 
hivatalnoki (mn) 
hivatalnokkormány (fn, hivatalnok|kormány) 
hivatalnokoskodik (ige) 
hivatalnoksereg (fn, hivatalnok|sereg) 
hivatalos (mn) 
hivatalos árfolyam 
hivatalos eljárás 
hivatalos helyiség 
hivatalos közlemény 
hivatalos lap 
hivatalos személy 
hivatalos szerv 
hivatalos utazás 
hivatalosan (hsz) 
hivatalosság (fn) 
hivatalsegéd (fn, hivatal|segéd) 
hivatalvesztés (fn, hivatal|vesztés) 
hivatalvesztés (mn, hivatal|vesztés) 
hivatalvezető (fn, hivatal|vezető) 
hivatalvezető (foly mn in, hivatal|vezető) 
hivatás (fn) 
hívatás (fn) 
hivatásérzet (fn, hivatás|érzet) 
hivatásos (mn) 
hivatásos állomány 
hivatásos katona 
hivatásrend (fn, hivatás|rend) 
hivatástudat (fn, hivatás|tudat) 
hivatásszeretet (fn, hivatás|szeretet) 
hivatásszerű (mn) 
hivatásszerűen (hsz) 
hivatásszervezet (hivatás|szervezet) 
hivatkozás (fn) 
hivatkozási (mn) 
hivatkozásra kattintva 
hivatkozhat (ige) 
hivatkozik (ige) 
hívatlan (mn) 
hívatlan vendég 
hivatott (bef mn in) 
hivatott (mn) 
hívatott (bef mn in) 
hivatott vezető 
hivatottság (fn) 
hivatva 
hivatva van megtenni 
hívek 
hívem 
híven (hsz) 



híves (mn) 
HIV-fertőzés (HIV|-fertőzés) 
hívhat (ige) 
hívó (fn) 
hívó (foly mn in) 
hívó (mn) 
hívó szó 
hívó szózat 
hívóállomás (hívó|állomás) 
hívócsengő (hívó|csengő) 
hívogat (ige) 
hívogató (fn) 
hívogató (foly mn in) 
hívogató (mn) 
hívójel (fn, hívó|jel) 
hívólift (hívó|lift) 
hívónév (fn, hívó|név) 
hívószám (fn, hívó|szám) 
hivő (fn) 
hívő (fn) 
hívő (foly mn in) 
hívő (mn) 
hívő lélek 
HIV-pozitív (HIV|-pozitív) 
hívság (fn) 
hívságos (mn) 
hízás (fn) 
hízásra hajló 
hízékony (mn) 
hízeleg (ige) 
hízelgés (fn) 
hízelgő (fn) 
hízelgő (foly mn in) 
hízelgő (mn) 
hízelkedik (ige) 
hízik (ige) 
hizlal (ige) 
hizlalás 
hizlalási idő 
hizlalda (fn) 
hizlaló (fn) 
hizlaló (foly mn in) 
hizlaló étel 
hizlalókúra (hizlaló|kúra) 
hizlalt (bef mn in) 
hizlalt (mn) 
hízó (fn) 
hízó (foly mn in) 
hizodalmas 
hízódisznó (hízósertés, hízó|disznó) 
hízókúra (fn, hízó|kúra) 
hízósertés (fn, hízó|sertés) 
hízósertés-állomány 
hízott (bef mn in) 
hízott (mn) 
hízott baromfi 
hízott disznó 



hízott liba 
hízott lúd 
hízott ökör 
hja (isz) 
hjaja 
h-kor 
hl (hL, röv) 
hl-rel (hL-rel) 
hm (isz) 
h-moll (fn) 
HNF-beli 
hó (fn) 
Ho Si Minh-város 
hó vége 
hó végi (mn) 
hó végi hajrá 
hó végi prémium 
hóágyú (fn) 
hóakadály (fn, hó|akadály) 
hóátfúvás (fn) 
hoax 
hóbagoly (fn) 
hóban-fagyban 
Hobbes (tnév) 
hobbi (fn) 
hobbiállat (fn, hobbi|állat) 
hobbiautó (hobbi|autó) 
hobbibolt (hobbi|bolt) 
hobbikert (fn, hobbi|kert) 
hobbiszinten 
hobbiszoba (hobbi|szoba) 
hobbiterepjáró 
hóbelevanc (fn) 
hobó (fn) 
hóbogyó (fn) 
hóborította (fn, hó|borította) 
hóborította (mn, hó|borította) 
hóborította táj 
hóbort (fn) 
hóbortos (mn) 
hóbortoskodik (ige) 
hóbucka (fn, hó|bucka) 
hoc (hsz) 
hoci (msz) 
hócipő (fn, hó|cipő) 
hócsata 
hócsizma (fn, hó|csizma) 
hócsuszamlás 
hód (fn) 
hodály (fn) 
hódara (fn, hó|dara) 
hódeszka 
hódeszkaverseny 
hódeszkázás 
hódfarkú (mn) 
Hodgkin-kór 
hódít (ige) 



hódítás (fn) 
hódító (fn) 
hódító (foly mn in) 
hódító (mn) 
hódító háború 
hódító mosolyú 
hódító sereg 
Hódító Vilmos 
Hódmezővásárhely (tnév) 
hódmezővásárhelyi (mn) 
hódol (ige) 
hódolat (fn) 
hódolatteljes (mn) 
hódoló (fn) 
hódoló (foly mn in) 
hódoló (mn) 
hódoló küldöttség 
hódolt (bef mn in) 
hódolt (mn) 
hódoltság (fn) 
hódoltság korabeli 
hódpatkány (fn, hód|patkány) 
hódprém (fn, hód|prém) 
hódprém süveg 
hódvadászat (hód|vadászat) 
hódvas (hód|vas) 
hodzsa (fn) 
hóeke (fn, hó|eke) 
hóember (fn, hó|ember) 
hóesés (fn, hó|esés) 
hófajd (fn) 
hófedte (fn) 
hófedte csúcs 
hófehér (mn, hó|fehér) 
hófehér bőrű 
Hófehérke (tnév) 
hófelhő (fn) 
hófelleg (fn) 
Hoffmann (tnév) 
hófogó (fn) 
hófolt (fn) 
hóförgeteg (fn) 
hófúvás (fn) 
hófuvat (fn, hó|fuvat) 
hógolyó (fn, hó|golyó) 
hógolyózik (ige) 
hógörgeteg (fn) 
hógulya 
hogy (hogyan, ksz) 
hogy csinálja meg 
hogy igaz 
hogy is 
hogy s mint 
hogy sem az egyik 
hogyan (hsz) 
hogyan se 
hogyha (ksz) 



hogyhát 
hogyhívják 
hogyhogy (hsz) 
hogyishívják (fn) 
hogyisne (hsz) 
hogylét (fn, hogy|lét) 
hogyléte 
hogymint (hsz, hogy|mint) 
hogyne (hsz) 
hogysem (hsz) 
hogysem gondolnánk 
hogyvoltoz 
hóha (fn) 
hóha (isz) 
hóhányó (fn) 
hóhányó lapát 
hóharmat (fn) 
hóhatár (fn, hó|határ) 
hóhelyzet 
Hohenzollern 
hóhér (fn) 
hóhérbárd (fn, hóhér|bárd) 
hóhérkéz (fn, hóhér|kéz) 
hóhérkézre jut 
hóhérkodik (ige) 
hóhérlegény (fn, hóhér|legény) 
hóhérmunka (fn, hóhér|munka) 
hóhérpallos (hóhér|pallos) 
hóhérság (fn) 
hohó (isz) 
hójelentés (fn, hó|jelentés) 
hóka (fn) 
hóka (mn) 
hókaparó 
hókásás 
hokedli (fn) 
hoki (fn) 
hokibot 
hokikorcsolya (fn) 
hokipálya (fn, hoki|pálya) 
hokis (fn) 
hokiütő (fn) 
hokiz (hokizik) 
hokizik (ige) 
hókon 
hókotró (fn) 
hóköpenyes katona 
hókristály (fn) 
hókupac (fn) 
hókuszpókusz (fn) 
hol (hsz) 
hól (fn) 
hólabda (fn) 
hólabdarendszer (hó|labda|rendszer) 
hólabdázik (ige) 
hólánc (fn, hó|lánc) 
hólapát (fn, hó|lapát) 



hólapátoló munkás 
Holbach (tnév) 
Holbein 
Hold 
hold (fn) 
hold alakú 
holdacska (fn) 
holdas (fn) 
holdas (mn) 
holdat érés 
holdautó (fn, hold|autó) 
holdbázis (fn, hold|bázis) 
holdbeli (mn) 
holdbéli táj 
holdév (fn, hold|év) 
holdexpedíció (fn, hold|expedíció) 
holdfázis (fn, hold|fázis) 
holdfelszín (fn, hold|felszín) 
holdfény (fn, hold|fény) 
holdfogyatkozás (fn, hold|fogyatkozás) 
holdhal (hold|hal) 
holdhegy (hold|hegy) 
holdhónap (fn, hold|hónap) 
holding (fn) 
holdingvállalat (fn, holding|vállalat) 
holdjármű (fn, hold|jármű) 
holdjáró (fn, hold|járó) 
holdjáró (foly mn in, hold|járó) 
holdkocsi (hold|kocsi) 
holdkomp (fn, hold|komp) 
holdkorong (fn, hold|korong) 
holdkóros (fn, hold|kóros) 
holdkóros (mn, hold|kóros) 
holdkőzet (fn, hold|kőzet) 
holdkráter (fn, hold|kráter) 
holdnegyed (fn) 
holdnyi (mn) 
holdpor (fn, hold|por) 
holdra szállás 
holdrakéta (fn, hold|rakéta) 
holdrengés (fn, hold|rengés) 
holdsarló (fn, hold|sarló) 
holdsugár (fn, hold|sugár) 
holdszputnyik (hold|szputnyik) 
holdtalajminta (hold|talaj|minta) 
holdtányér (hold|tányér) 
holdtávolság (hold|távolság) 
holdtenger (hold|tenger) 
holdtérkép (fn, hold|térkép) 
holdtölte (fn, hold|tölte) 
holdudvar (fn, hold|udvar) 
holdújév (fn, hold|újév) 
holdutas 
holdutazás (fn, hold|utazás) 
holdváltozás (fn, hold|változás) 
holdvilág (fn, hold|világ) 
holdvilágképű (mn, hold|világ|képű) 



holdvilágos (mn) 
holdviola (fn, hold|viola) 
hólé (fn, hó|lé) 
hólepel (fn) 
hólepte fák 
holla 
holland (fn) 
holland (mn) 
Holland Antillák 
holland címer 
hollandi (mn) 
hollandi anya 
Hollandia (tnév) 
hollandiai (mn) 
hollandus (fn) 
hollender (fn) 
hollét (fn) 
holléte 
holló (fn) 
hollócsillám (holló|csillám) 
hollófekete (mn, holló|fekete) 
Hollófészek (fn, holló|fészek) 
hollófészek (holló|fészek) 
hollóhaj (holló|haj) 
Hollóháza (tnév) 
hollókárogás (holló|károgás) 
hollós (mn) 
hollószín (holló|szín) 
hollószínű 
holmi (fn) 
holnap (fn) 
holnap (hsz) 
holnap délben 
holnap déli 
holnap éjjel 
holnap este 
holnap esti 
holnap reggel 
holnapi (mn) 
holnapután (hsz, holnap|után) 
holocaust (fn) 
holocén (fn) 
holoéder (fn) 
holográf (fn) 
holográfia (fn) 
holografikus (mn) 
holografikus technológia 
holográfja 
hologram (fn) 
holokauszt (fn) 
Holokauszt-emlékközpont 
holokauszt-megemlékezés 
holokauszt-túlélő 
hólos 
holott (hsz) 
Holstein (tnév) 
holstein fríz 



holstein-fríz (fn, holstein|-fríz) 
holstein-fríz szarvasmarha 
holt (fn) 
holt (mn) 
holt ág 
holt betű 
holt idény 
holt leltár 
holt meder 
holt nyelv 
holt szezon 
holt tőke 
holt víz 
holta (fn) 
holta napjáig 
holtág (fn, holt|ág) 
holtáiglan 
holtan (hsz) 
holtbizonyos (mn, holt|bizonyos) 
holtbiztos (mn, holt|biztos) 
Holt-Duna (Holt|-Duna) 
holt-dunai 
holteleven (mn) 
holtévad (holt|évad) 
holtfáradt (bef mn in, holt|fáradt) 
holtfáradt (mn, holt|fáradt) 
holtidő (fn, holt|idő) 
holtjáték (fn, holt|játék) 
holtjég (holt|jég) 
holtkéz (fn, holt|kéz) 
holtmeder (fn, holt|meder) 
holtmenet (holt|menet) 
holtmunka (holt|munka) 
holtomiglan (holtáiglan, hsz) 
holtomiglan-holtodiglan 
holtpont (fn, holt|pont) 
holtrészeg (mn) 
holtsápadt (bef mn in, holt|sápadt) 
holtsápadt (fn, holt|sápadt) 
holtsápadt (mn, holt|sápadt) 
holtsúly (holt|súly) 
Holt-Szamos 
holttá nyilvánítás 
holttányilvánítási eljárás 
holtteher (holt|teher) 
Holt-tenger 
holt-tengeri tekercsek 
holttér (fn, holt|tér) 
holttest (fn, holt|test) 
holttetem (fn, holt|tetem) 
Holt-Tisza 
Holt-Tisza-berek (Holt-Tisza|-berek) 
holt-Tisza-bereki (holt-Tisza|-bereki) 
holtunk után 
holtvágány (fn, holt|vágány) 
holtverseny (fn, holt|verseny) 
hólyag (fn) 



hólyag alakú 
hólyagbántalom (hólyag|bántalom) 
hólyagfa (fn, hólyag|fa) 
hólyagféreg (hólyag|féreg) 
hólyagférgesség 
hólyaghurut (fn, hólyag|hurut) 
hólyaghúzó (fn, hólyag|húzó) 
hólyaghúzó (foly mn in, hólyag|húzó) 
hólyaghúzó (mn, hólyag|húzó) 
hólyagkő (hólyag|kő) 
hólyagmeggy (hólyag|meggy) 
hólyagocska (fn) 
hólyagos (mn) 
hólyagos meggy 
hólyagoslábú (mn) 
hólyagosodik (ige) 
hólyagpáfrány (hólyag|páfrány) 
hólyagpapír (fn, hólyag|papír) 
hólyagtapasz (hólyag|tapasz) 
hólyagtükrözés (hólyag|tükrözés) 
hólyagzik (ige) 
Hollywood (fn) 
hollywoodi (mn) 
hollywoodi stúdió 
homály (fn) 
homályba vesző 
homályban tart 
homálylik (fn) 
homálylik (ige) 
homályos (mn) 
homályos üveg 
homályosan (hsz) 
homályosít (ige) 
homályosodik (ige) 
homályosság (fn) 
homályosul (ige) 
homályzóna 
homár (fn) 
hómaró (fn) 
hombár (fn) 
Home gomb 
homeopata (fn) 
homeopátia (fn) 
homeosztatikus (mn) 
homeosztázis (fn) 
Homérosz (tnév) 
homéroszi eposzok 
homéroszi kacaj 
hómező (fn, hó|mező) 
homília (fn) 
homlít 
homlok (fn) 
homlokbetű (homlok|betű) 
homlokcsont (fn, homlok|csont) 
homlokdísz (homlok|dísz) 
homlokegyenest (hsz, homlok|egyenest) 
homlokfal (fn, homlok|fal) 



homlokkerék (homlok|kerék) 
homloklap (fn, homlok|lap) 
homloklebeny (fn, homlok|lebeny) 
homlokléc (homlok|léc) 
homloknézet (homlok|nézet) 
homlokpánt (fn, homlok|pánt) 
homlokszél (homlok|szél) 
homlokszíj (fn, homlok|szíj) 
homloktér (fn, homlok|tér) 
homloktérbe állítás 
homloküreg (fn, homlok|üreg) 
homloküreg-gyulladás (homlok|üreg|-gyulladás) 
homlokzat (fn) 
homlokzatdíszítő elem 
homlokzatfelújítás (fn, homlokzat|felújítás) 
homlokzati (mn) 
homlokzati meghajtó 
homlokzatmagasság (fn, homlokzat|magasság) 
homlokzatmagasságú (mn) 
hommage 
homo (fn) 
homo novus 
homo sapiens 
homociklusos 
homofón (mn) 
homofónia (fn) 
homogén (mn) 
homogén eloszlás 
homogén gátlás 
homogenizálás (fn) 
homok (fn) 
Homok sor 
homokbánya (fn, homok|bánya) 
homokbucka (fn, homok|bucka) 
homokdomb (fn, homok|domb) 
homokdűne (fn, homok|dűne) 
homokfal (fn, homok|fal) 
homokforma (fn, homok|forma) 
homokfutó (fn, homok|futó) 
homokfutó (foly mn in, homok|futó) 
homokfúvás (fn, homok|fúvás) 
homokfürdő (homok|fürdő) 
homokgödör (fn, homok|gödör) 
homoki (mn) 
homoki bor 
homoki szőlő 
homoki vipera 
homokjáték (homok|játék) 
homokkő (fn, homok|kő) 
homokkő oromdísz 
homokkő szikla 
homokláda (fn, homok|láda) 
homokliliom (fn, homok|liliom) 
homokminta (fn, homok|minta) 
homokóra (fn, homok|óra) 
homokos (fn) 
homokos (mn) 



homokos lapát 
homokos talaj 
homokosláda (fn) 
homokoslapát (fn, homokos|lapát) 
homokosodik 
homokoz (ige) 
homokozik (ige) 
homokozó (foly mn in) 
homokpart (fn, homok|part) 
homokpuszta (fn, homok|puszta) 
homokra építés 
homokrosta (homok|rosta) 
homoksivatag (fn, homok|sivatag) 
homokszem (fn, homok|szem) 
homoksziget (fn, homok|sziget) 
homokszín (fn, homok|szín) 
homokszínű (mn) 
homokszita (homok|szita) 
homokszóró 
homokszőnyeg 
homoktalaj (fn, homok|talaj) 
homoktenger (fn, homok|tenger) 
homoktövis (fn, homok|tövis) 
homokvár (fn, homok|vár) 
homokverés (fn, homok|verés) 
homokvihar (fn, homok|vihar) 
homokviola (homok|viola) 
homokzátony (fn, homok|zátony) 
homokzsák (fn, homok|zsák) 
homológ (fn) 
homológ (mn) 
homológ elem 
homológ sor 
homonim (mn) 
homonim szavak 
homonima (fn) 
homonímia (fn) 
Homonna (tnév) 
homorít (ige) 
Homoród (tnév) 
homorú (mn) 
homorú tükör 
homorú-domború lencse 
homorulat (fn) 
homorúszög 
homoszexuális (fn) 
homoszexuális (mn) 
homoszexualitás (fn) 
homozigóta (fn) 
homp 
homunculus (fn) 
hómunkás (fn) 
hon (fn) 
hón (fn) 
honalapító (fn, hon|alapító) 
honalapító (foly mn in, hon|alapító) 
hónalj (fn) 



hónaljaz 
hónaljhajtás (fn, hónalj|hajtás) 
hónaljizzadás (hónalj|izzadás) 
hónaljmankó (hónalj|mankó) 
honanya (fn, hon|anya) 
hónap (fn) 
honapa (fn, hon|apa) 
hónapi (mn) 
hónapnyi (mn) 
hónaponként (hsz) 
hónapos (mn) 
hónapos retek 
hónapos szoba 
hónapról hónapra 
hónapszámra 
honatya (fn, hon|atya) 
honcsok 
Honduras (tnév) 
Honegger 
honfi (fn) 
honfibú (fn, honfi|bú) 
honfierény (honfi|erény) 
honfitárs (fn, honfi|társ) 
honfivér (fn, hon|fivér) 
honfoglalás (fn, hon|foglalás) 
honfoglalás előtti 
honfoglalás kori (mn) 
honfoglaló (fn, hon|foglaló) 
honfoglaló (foly mn in, hon|foglaló) 
Hongkong (tnév) 
hongkongi (mn) 
honi (mn) 
honi parlament 
honi szokások 
honismeret (fn, hon|ismeret) 
honismereti (mn) 
honlap (fn, hon|lap) 
honleány (fn, hon|leány) 
honn (hsz) 
honnan (hsz) 
honnan sem 
honnét (hsz) 
honol (ige) 
Honolulu (tnév) 
hónom alja 
honor 
honorácior (fn) 
honorál (ige) 
honorárium (fn) 
honoris causa 
honos (mn) 
honosít (ige) 
honosítás (fn) 
honosítási (mn) 
honosított (bef mn in) 
honosított (fn) 
honosíttat (ige) 



honosodik (ige) 
honosság (fn) 
honpolgár (fn, hon|polgár) 
honszerelem (fn, hon|szerelem) 
honszeretet (fn, hon|szeretet) 
honszerző (fn, hon|szerző) 
hontalan (hsz) 
hontalan (mn) 
honvágy (fn, hon|vágy) 
honvéd (fn) 
honvéd alezredes 
honvéd ezredes 
honvéd gyalogezred 
honvéd hadnagy 
honvédcsapat (fn, honvéd|csapat) 
honvéddandár (honvéd|dandár) 
honvédelem (fn, hon|védelem) 
honvédelmi (mn) 
honvédelmi bizottmány 
honvédelmi miniszter 
Honvédelmi Minisztérium 
honvédelmi vezetés 
honvédemlék (honvéd|emlék) 
honvédemlékmű (fn, honvéd|emlékmű) 
honvédeskü (honvéd|eskü) 
honvédezred (fn, honvéd|ezred) 
honvédhuszár (fn, honvéd|huszár) 
honvédjárőr (honvéd|járőr) 
honvédkórház (fn, honvéd|kórház) 
honvédorvos (mn) 
honvédő (fn, hon|védő) 
honvédő (foly mn in, hon|védő) 
honvédő háború 
honvédség (fn) 
honvédségi (mn) 
honvédsereg (fn, honvéd|sereg) 
Honvéd-sportoló 
honvédtiszt (fn, honvéd|tiszt) 
honvédzenekar (honvéd|zenekar) 
hóolvadás (fn) 
hopák 
hópehely (fn, hó|pehely) 
hópénz (fn) 
hopmester (fn) 
hoporcsos 
hopp (fn) 
hoppá (msz) 
hopp-hó 
hoppla 
hoppon marad 
hoppon maradás 
hoppsza (isz) 
hoppszasza (fn) 
hopszassza 
hóra 
hóráskönyv (fn) 
Horatius (tnév) 



horcsica 
hord (ige) 
hord- 
horda (fn) 
hordágy (fn, hord|ágy) 
hordalék (fn) 
hordalék elem 
hordalék iszap 
hordalékkúp (fn, hordalék|kúp) 
hordaléklejtő (hordalék|lejtő) 
hordalékos (mn) 
hordár (fn) 
hordás (fn) 
hordás (mn) 
hordat (ige) 
horderejű (mn) 
horderő (fn) 
hordfelület (fn) 
hordhat (ige) 
hordképesség (fn) 
hordó (fn) 
hordó (foly mn in) 
hordóabroncs (fn, hordó|abroncs) 
hordóba töltés 
hordódonga (fn, hordó|donga) 
hordóhas 
hordóhasú (mn) 
hordóíz 
hordóíze van 
hordóízű (hordó|ízű) 
hordókészítés (fn) 
hordómosás (fn, hordó|mosás) 
hordónként (hsz) 
hordónkénti (mn) 
hordós (mn) 
hordós káposzta 
hordós sör 
hordós vaj 
hordósör (hordó|sör) 
hordószag (fn, hordó|szag) 
hordószagú 
hordószónok (fn, hordó|szónok) 
hordoz (ige) 
hordozhat (ige) 
hordozható (foly mn in) 
hordozható (mn) 
hordozható gép 
hordozható írógép 
hordozható meghajtó 
hordozható megoldás 
hordozható merevlemez 
hordozható televízió 
hordozható Windows 
hordozhatóság 
hordozkodik 
hordozó (fn) 
hordozó (foly mn in) 



hordozóáram (hordozó|áram) 
hordozórakéta (fn, hordozó|rakéta) 
hordozóréteg 
hordszárny (fn) 
hordszárnyas 
hordszék (fn) 
hordtávolság (fn) 
hóréteg (fn) 
horgad (ige) 
horgany (fn) 
horgany fedőlemez 
horganyfehér (mn) 
horganylemez (fn, horgany|lemez) 
horganyoz (ige) 
horganyréz (horgany|réz) 
horganyzott lemez 
horgas (mn) 
horgas végű 
horgasín (fn, horgas|ín) 
horgász (fn) 
horgászat (fn) 
horgászat (ige) 
horgászati (mn) 
horgászbot (fn, horgász|bot) 
horgászfelszerelés (fn, horgász|felszerelés) 
horgászigazolvány (fn, horgász|igazolvány) 
horgászik (ige) 
horgászszövetség (fn, horgász|szövetség) 
horgaszt (ige) 
horgászvíz (fn, horgász|víz) 
horgászzsineg (horgász|zsineg) 
horgol (ige) 
horgolás (fn) 
horgolócérna 
horgológép 
horgolópamut (horgoló|pamut) 
horgolótű (fn, horgoló|tű) 
horgolt csipke 
horgony (fn) 
horgony alakú 
horgonycsiga (horgony|csiga) 
horgonykötél (fn, horgony|kötél) 
horgonyoz (ige) 
horgonyt vet 
horgonyzóhely 
horgos (mn) 
horgos zsineg 
horhó (fn) 
horhol (ige) 
horhos (mn) 
hórihorgas (mn) 
horizont (fn) 
horizontális (mn) 
horizontális viszony 
horka (fn) 
horkan (ige) 
horkant (ige) 



horkol (ige) 
hormon (fn) 
hormonaktiválás 
hormonális (mn) 
hormonháztartás 
hormonképzés (hormon|képzés) 
hormonterápia (fn, hormon|terápia) 
hormonzavar (fn, hormon|zavar) 
Hormuzi-szoros 
Horn-fok 
hornyol (ige) 
hornyolókés 
hornyolt (bef mn in) 
hornyolt (mn) 
horog (fn) 
horog alakú 
horogdobás (horog|dobás) 
horogkereszt (fn, horog|kereszt) 
horogra akad 
horogütés (fn, horog|ütés) 
horoló 
horony (fn) 
horonykötés (horony|kötés) 
horoszkóp (fn) 
horpa (fn) 
horpad (ige) 
horpadás (fn) 
horpadt (bef mn in) 
horpadt (mn) 
horpadt mellű 
horpadtság (fn) 
horpasz (fn) 
horpasz (mn) 
horpaszt (ige) 
horribile dictu 
horribilis (mn) 
horribilis összeg 
horror (fn) 
horrorfilm (fn, horror|film) 
hortenzia (fn) 
hortenziacsokor (hortenzia|csokor) 
Horthy-korszak 
horthysta (fn) 
Hortobágy (tnév) 
hortobágyi (mn) 
hortobágyi húsos palacsinta 
hortyog (ige) 
hórukk (fn) 
hórukkember (fn, hórukk|ember) 
horvát (fn) 
horvát (mn) 
Horváth (tnév) 
Horváth János-tanulmány 
Horváth tanárnő 
Horvátország (tnév) 
horvátországi (mn) 
Horvát-Szlavónország 



horzsakő (fn) 
horzsol (ige) 
horzsolás (fn) 
hósapka (fn) 
hósármány 
hósövény 
hospitál (ige) 
hóstát 
hostess 
hósuvadás (fn) 
hószállingózás (fn) 
hószám 
hószemüveg 
hószín (fn) 
hószínű (mn) 
hossz (fn) 
hosszában (hsz) 
hosszabb 
hosszabbít (ige) 
hosszabbítás (fn) 
hosszabbodik (ige) 
hosszabb-rövidebb (mn) 
hosszadalmas (mn) 
hosszall (ige) 
hosszan (hsz) 
hosszan tartó 
hosszant (hsz) 
hosszantartó (mn) 
hosszanti (mn) 
hosszanti irányú 
hosszas (mn) 
hosszas gondolkodás 
hosszas várakozás 
hosszasan (hsz) 
hosszasság (fn) 
hosszat (nu) 
hosszgerenda (fn, hossz|gerenda) 
hosszirány (fn, hossz|irány) 
hosszított (bef mn in) 
hosszlyukmaró (hossz|lyuk|maró) 
hosszméret (fn, hossz|méret) 
hosszmérték (fn, hossz|mérték) 
hosszmetszet (fn, hossz|metszet) 
hossz-számítás (hossz|-számítás) 
hossz-szelvény 
hossztengely (fn, hossz|tengely) 
hosszú (mn) 
hosszú átmérőjű 
hosszú csövű 
hosszú életű 
hosszú hajú 
hosszú lábú 
hosszú lé 
hosszú lejáratú 
hosszú lejáratú kölcsön 
hosszú lejáratú szerződés 
hosszú menetelés 



hosszú szoknya 
hosszú távon 
hosszú távra tervez 
hosszú távú 
hosszú távú előrejelzés 
hosszú távú hasznosítás 
hosszú távú terv 
hosszú távú tervezés 
hosszú távú verseny 
hosszú ujjú 
hosszú ujjú pizsama 
hosszú üzemidejű 
hosszú üzemidő 
hosszúfény (fn) 
hosszúhajtás (fn) 
hosszúhullám (fn, hosszú|hullám) 
hosszúhullámon 
hosszúhullámú (mn, hosszú|hullámú) 
hosszúhullámú adó 
hosszújáratú (mn) 
hosszúkaraj (fn, hosszú|karaj) 
hosszúkás (mn) 
hosszúlépés (fn, hosszú|lépés) 
Hosszú-mező (Hosszú|-mező) 
hosszúnadrág (fn, hosszú|nadrág) 
hosszúnap (fn) 
hosszúnapozik 
hosszúra nyúlt elbeszélés 
hosszúság (fn) 
hosszúságegység (fn, hosszúság|egység) 
hosszúsági (mn) 
hosszúsági kör 
hosszúságmérés (hosszúság|mérés) 
hosszúságú (mn) 
hosszútáv (fn) 
hosszútávfutás 
hosszútávfutó (fn, hosszú|távfutó) 
hosszútávfutó (foly mn in, hosszú|távfutó) 
hosszútávú (mn) 
hosszúzik 
hosztesz (fn) 
hoszteszképző (hosztesz|képző) 
hot (hsz) 
hot dog 
hótakaró (fn) 
hótalp (fn) 
hótányér 
hótaposó (fn) 
hótaposó csizma 
hotel (fn) 
hotelcímke (fn, hotel|címke) 
hotelportás (fn, hotel|portás) 
hotelszámla (fn, hotel|számla) 
hótoló (fn) 
hótorlasz (fn) 
hótömeg (fn) 
hótrészeg 



hotspot 
hótszegény 
hottentotta (fn) 
hottentotta (mn) 
house (fn) 
Houston (tnév) 
hova (hová, ksz) 
hovafordítás (fn, hova|fordítás) 
hóvakság (fn) 
hovatartozás (fn, hova|tartozás) 
hovatovább (hsz) 
hóvég (hó|vég) 
hóvihar (fn, hó|vihar) 
hóvirág (fn, hó|virág) 
hoz (ige) 
hozadék (fn) 
hozaganyag (fn) 
hozakodik (ige) 
hozam (fn) 
hózápor (fn) 
hozás (fn) 
hozat (ige) 
hozatal (fn) 
hozatali (mn) 
hózentráger (fn) 
hozhat (ige) 
hózivatar (fn) 
hozó (fn) 
hozomány (fn) 
hozományvadász (fn, hozomány|vadász) 
hozomra (hsz) 
hozott (bef mn in) 
hozzá (hsz) 
hozzá (ik) 
hozzá- (ik) 
hozzá fordultam 
hozzá képest 
hozzá nem értés 
hozzáad (ige, hozzá|ad) 
hozzáadás (fn) 
hozzáadott (bef mn in) 
hozzáadottérték-adó (fn) 
hozzáállás (fn, hozzá|állás) 
hozzácsap (ige) 
hozzácsapódik (ige) 
hozzád 
hozzáédesedik 
hozzáedződik (ige) 
hozzáépít (ige) 
hozzáér (ige, hozzá|ér) 
hozzáérik (ige) 
hozzáérint (ige) 
hozzáerősít (ige) 
hozzáért (bef mn in) 
hozzáért (ige) 
hozzáértés (fn) 
hozzáértő (fn) 



hozzáértő (foly mn in) 
hozzáfér (ige) 
hozzáférés (fn) 
hozzáférési (mn) 
hozzáférési jog 
hozzáférhet (ige) 
hozzáférhetetlen (mn) 
hozzáférhető (foly mn in) 
hozzáférhető (mn) 
hozzáférhetőség (fn) 
hozzáférkőzik (ige) 
hozzáfog (ige) 
hozzáfűz (ige) 
hozzáfűznivaló (mn) 
hozzágondol (ige) 
hozzáidomul (ige) 
hozzáigazít (ige) 
hozzáigazítás (fn) 
hozzáilleszt (ige) 
hozzáillik (ige) 
hozzáír (ige) 
hozzája 
hozzájárul (ige) 
hozzájárulás (fn) 
hozzájárulási (mn) 
hozzájárulhat (ige) 
hozzájön (ige) 
hozzájut (ige) 
hozzájutás (fn) 
hozzájuthat (ige) 
hozzájuttat (ige) 
hozzákap 
hozzákapcsol (ige) 
hozzákényszerít 
hozzákészül (ige) 
hozzákezd (ige) 
hozzáköszörül 
hozzáköt (ige) 
hozzálát (ige) 
hozzálép (ige) 
hozzám szól 
hozzámegy (ige) 
hozzámér (ige) 
hozzánk tartozik 
hozzánő (ige) 
hozzányúl (ige) 
hozzányúlik (ige) 
hozzáolvas (ige) 
hozzáragad (ige, hozzá|ragad) 
hozzárak (ige) 
hozzárendel (ige) 
hozzárendelési probléma 
hozzárendelt érték 
hozzásegít (ige) 
hozzásimul (ige) 
hozzászab (ige) 
hozzászagol 



hozzászámít (ige) 
hozzászámol (ige) 
hozzászegődik (ige) 
hozzászokik (ige) 
hozzászól (ige) 
hozzászólás (fn) 
hozzászólási (mn) 
hozzászóló (fn) 
hozzászóló (foly mn in) 
hozzátámaszt (ige) 
hozzátapad (ige) 
hozzátartozik (ige) 
hozzátartozó (fn) 
hozzátartozó (foly mn in) 
hozzátartozói (mn) 
hozzátehet (ige) 
hozzátesz (ige) 
hozzátétel (fn) 
hozzátetszik (ige) 
hozzátold (ige) 
hozzávág (ige) 
hozzávaló (fn) 
hozzávarr (ige) 
hozzávesz (ige) 
hozzáveszik (ige) 
hozzávetőleg (hsz) 
hozzávetőleges (mn) 
hozzávetőleges időpont 
hozzávetőleges számítás 
hozzávetőlegesen (hsz) 
hozsanna (fn) 
hozsannáz (hozsannázik, ige) 
hozsannázik (ige) 
hő (fn) 
hő (mn) 
hő vágy 
hő vágya 
hőálló (mn) 
hőálló anyag 
hőálló edény 
hőálló ötvözet 
hőáramlás (fn) 
hőátadás (fn) 
hőátbocsátás 
hőátbocsátási érték 
hőbomlás 
hőbontás 
hőbörgős 
hőbörödött (mn) 
hőbörög (ige) 
hőcsere (fn) 
hőcserélő (fn) 
hőcserélő állomás 
hőegyenérték (fn) 
hőegyensúly (fn) 
hőegység 
hőelektromos (mn) 



hőelektromosság 
hőelem 
hőelmélet (fn) 
hőelnyelő (mn) 
hőemelkedés (fn) 
hőenergia (fn, hő|energia) 
hőerőgép (fn) 
hőerőmű (fn, hő|erő|mű) 
hőerőtelep (hő|erő|telep) 
hőérzékelés 
hőérzékelés-mérő 
hőérzékeny (mn) 
hőérzet (fn) 
hőfejlesztés (fn) 
hőfok (fn, hő|fok) 
hőfokszabályozás (fn, hő|fok|szabályozás) 
hőfokszabályozó (fn, hő|fok|szabályozó) 
hőforrás (fn, hő|forrás) 
hőforrás (mn, hő|forrás) 
hőguta (fn) 
hőhasznosítás 
hőhatás (fn) 
hőháztartás 
hőhe (fn) 
höhöhö (isz) 
hőhullám (fn, hő|hullám) 
hőigényes (mn) 
hők 
hőkezel (ige) 
hőkezelés (fn) 
hőkezelt 
hökken (ige) 
hőköl (ige) 
hőközpont 
Hölderlin (tnév) 
hőleadó felület 
hőlégballon (fn, hőlég|ballon) 
hőlégbefúvó (fn) 
hőlégfürdő 
hőléggömb 
hőlégkezelés 
hőlégmotor (fn) 
hőlégsugaras 
hölgy (fn) 
hölgyemény (fn) 
hölgyestike (hölgy|estike) 
hölgyfodrász (fn, hölgy|fodrász) 
hölgyike (fn) 
hölgyismerős (fn, hölgy|ismerős) 
hölgykoszorú (fn, hölgy|koszorú) 
hölgyközönség (fn, hölgy|közönség) 
hölgymál (fn, hölgy|mál) 
hölgymenyét (fn, hölgy|menyét) 
hölgypáfrány (fn, hölgy|páfrány) 
hölgyválasz (fn, hölgy|válasz) 
hőmennyiség (fn) 
hőmérő (fn) 



hőmérőz (ige) 
hőmérséklet (fn) 
hőmérséklet-csökkenés (hőmérséklet|-csökkenés) 
hőmérsékletesés (hőmérséklet|esés) 
hőmérsékleti (mn) 
hőmérséklet-ingadozás 
hőmérséklet-különbség (hőmérséklet|-különbség) 
hőmérsékletű (mn) 
hömpölyget (ige) 
hömpölygő hullámok 
hömpölyög (ige) 
hőn (hsz) 
hőn óhajtott 
hőn szeretett 
hőn tartás 
hőnfutás (fn) 
hőpalack (fn, hő|palack) 
hőpalackbetét (hő|palack|betét) 
hörcsög (fn) 
hörcsög rágta 
hörcsögbunda (hörcsög|bunda) 
hörcsögtermészet (fn, hörcsög|természet) 
hőre keményedő anyag 
hőre lágyuló műanyag 
hőrelé (hő|relé) 
hörgés (fn) 
hörghurut (fn, hörg|hurut) 
hörgő (fn) 
hörgő (foly mn in) 
hörög (ige) 
hörpint (ige) 
hörpöl (ige) 
hős (fn) 
hős (mn) 
hős asszony 
hős lelkű 
hőscincér (fn, hős|cincér) 
hősdal (fn, hős|dal) 
hőség (fn) 
hősi (mn) 
hősi emlékmű 
hősi halál 
hősi halott 
hősies (mn) 
hősiesen (hsz) 
hősiesség (fn) 
hőskor (fn, hős|kor) 
hősködik (ige) 
hősköltemény (fn, hős|költemény) 
hőskultusz 
hőslelkűség 
hősmonda (fn, hős|monda) 
hősnő (fn, hős|nő) 
Hősök tere 
hőstenor (fn, hős|tenor) 
hőstett (fn, hős|tett) 
hősugárzás (fn) 



hősugárzó (fn) 
hősugárzó készülék 
hőszabályozás (fn) 
hőszigetel (ige) 
hőszigetelés (fn) 
hőszigetelés minősége 
hőszigetelő (fn) 
hőszigetelő vakolat 
hőszigetelt (mn) 
hőszivattyú (fn) 
hősszerelmes (fn, hős|szerelmes) 
hősszerelmes (mn, hős|szerelmes) 
hőszublimációs nyomtatók 
hőtágulás (fn) 
hőtágulási együttható 
hőtan (fn) 
hőtároló képesség 
hőtárolós kályha 
hőtartó edény 
hőtechnika (fn) 
hőteljesítmény 
hőturbina 
hőtükör 
hőtűrő 
hőveszteség 
hővezetés (fn) 
hővezető (fn, hő|vezető) 
hővezető (mn, hő|vezető) 
hővezető képesség 
hővisszaverő 
hőzöng (ige) 
HP 
hPa-lal 
Hradzsin (tnév) 
hranolki 
hripka 
hrivnya (fn) 
Hruscsov (tnév) 
HTML-kód 
HTML-oldal 
HTTP-hozzáférés 
hu (fn) 
hu (msz) 
hú (isz) 
Huba (tnév) 
Hubay (tnév) 
Hubble-űrtávcső 
hubertusz 
Huckleberry Finn 
Huckleberry Finn-féle 
hucul 
Hudson-öböl (fn, Hudson|-öböl) 
Hudson-öböli (Hudson|-öböli) 
húg (fn) 
hugenotta (mn) 
Hugo 
Hugó (tnév) 



húgocskám 
húgomasszony (fn) 
húgy (fn) 
húgyagyú (mn) 
húgycső (fn, húgy|cső) 
húgyhajtó (húgy|hajtó) 
húgyhólyag (fn, húgy|hólyag) 
húgyhólyagtükrözés (húgy|hólyag|tükrözés) 
húgykő (fn, húgy|kő) 
húgykőzúzás (húgy|kő|zúzás) 
hugyos (mn) 
hugyozik (ige) 
húgysav (fn, húgy|sav) 
húgyvérűség (fn) 
húgyvezeték (fn, húgy|vezeték) 
huh (isz) 
huhog (ige) 
huhogás (fn) 
huhu (fn) 
huhú (isz) 
huhukol (ige) 
Huizinga 
huj (isz) 
huja (fn) 
hujja 
hujjahó 
hujjogat (ige) 
hujuju 
hukk (msz) 
hula 
hulahopp (fn) 
hulahoppkarika (fn) 
huligán (fn) 
huliganizmus (fn) 
huligánkodik (ige) 
hull (hullik, ige) 
hulla (fn) 
hullaboncolás (hulla|boncolás) 
hulladék (fn) 
hulladék anyag 
hulladék bádog 
hulladék fa 
hulladék gáz 
hulladék vas 
hulladékátvevő hely 
hulladékégetés (fn, hulladék|égetés) 
hulladékenergia (hulladék|energia) 
hulladékenergia-hasznosítás 
hulladékezüst (hulladék|ezüst) 
hulladékfeldolgozás (fn, hulladék|feldolgozás) 
hulladékgazdálkodás (fn, hulladék|gazdálkodás) 
hulladékgazdálkodási (mn) 
hulladékgyűjtés (fn, hulladék|gyűjtés) 
hulladékgyűjtő (fn, hulladék|gyűjtő) 
hulladékgyűjtő (foly mn in, hulladék|gyűjtő) 
hulladékhasznosítás (fn, hulladék|hasznosítás) 
hulladékkezelés (fn, hulladék|kezelés) 



hulladéklerakó (fn) 
hulladéklerakó hely 
hulladékmegsemmisítés (fn) 
hulladékőrlő (hulladék|őrlő) 
hulladéktároló (foly mn in) 
hulladéktelep (fn, hulladék|telep) 
hulladékudvar (fn, hulladék|udvar) 
hulladék-újrafeldolgozás 
hulladozik (ige) 
hullafáradt (bef mn in) 
hullafáradt (mn) 
hullafolt (fn, hulla|folt) 
hullafoltok 
hullagyalázás 
hullaház (fn, hulla|ház) 
hullahegy (fn, hulla|hegy) 
hullajt (ige) 
hullakamra (fn, hulla|kamra) 
hullám (fn) 
hullámbádog (fn, hullám|bádog) 
hullámcsapás (fn, hullám|csapás) 
hullámcsapda (fn, hullám|csapda) 
hullámelmélet (fn, hullám|elmélet) 
hullamerevség (fn, hulla|merevség) 
hullamérgezés (fn, hulla|mérgezés) 
hullámerőmű 
hullámfüggvény (fn, hullám|függvény) 
hullámfürdő (fn, hullám|fürdő) 
hullámgát (hullám|gát) 
hullámhegy (fn, hullám|hegy) 
hullámhossz (fn, hullám|hossz) 
hullámhossz-beállítás 
hullámhossz-eltolódás 
hullámlemez (fn, hullám|lemez) 
hullámlemez borítású 
hullámlovaglás (fn, hullám|lovaglás) 
hullámlovas (mn) 
hullámmozgás (fn, hullám|mozgás) 
hullámos (mn) 
hullámos haj 
hullámos hajú 
hullámos papagáj 
hullámos vonal 
hullámosít (ige) 
hullamosó (fn, hulla|mosó) 
hullámpala (fn, hullám|pala) 
hullámpala tető 
hullámpapír (fn, hullám|papír) 
hullámsáv (fn, hullám|sáv) 
hullámsávbeosztás (hullám|sáv|beosztás) 
hullámsír (fn, hullám|sír) 
hullámtan (hullám|tan) 
hullámtér (fn, hullám|tér) 
hullámtér (mn, hullám|tér) 
hullámtörés (fn, hullám|törés) 
hullámtörő (fn, hullám|törő) 
hullámtörő (foly mn in, hullám|törő) 



hullámtörő gát 
hullámú (mn) 
hullámváltó (hullám|váltó) 
hullámvasút (fn, hullám|vasút) 
hullámverés (fn, hullám|verés) 
hullámvonal (fn, hullám|vonal) 
hullámvölgy (fn, hullám|völgy) 
hullámzás (fn) 
hullámzik (ige) 
hullámzó (fn) 
hullámzó (foly mn in) 
hullámzó kedélyű 
hullani (hullni) 
hullarablás (fn, hulla|rablás) 
hullarabló (fn, hulla|rabló) 
hullarészeg (mn) 
hullás (fn) 
hullaszag (fn, hulla|szag) 
hullaszállító (fn, hulla|szállító) 
hullaszállító (foly mn in, hulla|szállító) 
hullaszállító kocsi 
hullaszemle (fn, hulla|szemle) 
hullat (ige) 
hullavizsgálat (hulla|vizsgálat) 
hulldogál (ige) 
hullik (hull, ige) 
hullni (hullani) 
hulló könny 
hulló levelek 
hullócsillag (fn, hulló|csillag) 
hullong (ige) 
hullott (bef mn in) 
hullott (mn) 
hullott gyümölcs 
hullott makk 
humán (mn) 
humán erőforrás 
humán értelmiség 
humán gimnázium 
humán munkaerő 
humán szféra 
humán tagozat 
humán tárgyak 
humánerőforrás-fejlesztés 
humánerőforrás-menedzser 
humángenetika (fn) 
humángenomprogram 
humaniórák (fn) 
humanista (mn) 
humanisztikus (mn) 
humanitárius (mn) 
humanitárius misszió 
humanitás (fn) 
humanizál (ige) 
humanizmus (fn) 
humanoid 
humanoid egyed 



humánpolitika (fn) 
humánpolitikai (mn) 
humánum (fn) 
humánus (mn) 
Humboldt (tnév) 
Humboldt Egyetem 
Humboldt egyetemi 
humbug (fn) 
Hume 
humifikáció (fn) 
humor (fn) 
humorérzék (fn, humor|érzék) 
humoreszk (fn) 
humorista (fn) 
humorizál (ige) 
humoros (mn) 
humoros novella 
humortalan (mn) 
humorú (mn) 
humusz (fn) 
humuszanyag (fn, humusz|anyag) 
humuszgazdag (mn, humusz|gazdag) 
humuszos talaj 
humuszszegény talaj 
hun (fn) 
hun (mn) 
hun monda 
huncut (fn) 
huncut (mn) 
huncutka (fn) 
huncutkodik (ige) 
huncutság (fn) 
huncut-szűzies erotika 
Hunfalvy (tnév) 
Hunfalvy-féle (Hunfalvy|-féle) 
Hungária (tnév) 
Hungária Biztosító 
Hungária kávéház 
hungarika (fn) 
hungarista (fn) 
hungarista (mn) 
hungarizmus (fn) 
Hungarocamion (tnév) 
Hungarocamion-telep (Hungarocamion|-telep) 
hungarocell (fn) 
hungarocentrikus (mn) 
hungarofríz (fn, hungaro|fríz) 
hungarofríz szarvasmarha 
hungarológia (fn) 
hungarológiai kutatások 
hungarológus (fn) 
hungarus (fn) 
Hunnia (tnév) 
huny (ige) 
Hunyadi (tnév) 
hunyó (fn) 
hunyó (foly mn in) 



hunyócska (fn) 
hunyor (fn) 
hunyorgat (ige) 
hunyorít (ige) 
hunyorítás (fn) 
hunyorog (ige) 
hunyósdi (fn) 
hupikék (mn) 
hupp 
huppan (ige) 
húr (fn) 
hurál (fn) 
hurcol (ige) 
hurcolkodik (ige) 
huri (fn) 
hurít 
hurka (fn) 
hurkabél (fn, hurka|bél) 
hurkalé 
hurkapálca (fn, hurka|pálca) 
hurkapálcika (fn, hurka|pálcika) 
hurkasütés (hurka|sütés) 
hurkatöltelék (hurka|töltelék) 
hurkatöltő (fn, hurka|töltő) 
hurkatöltő (foly mn in, hurka|töltő) 
hurkol (ige) 
hurkoló (fn) 
hurkoló (foly mn in) 
hurkolódik (ige) 
hurkológép (fn, hurkoló|gép) 
húrnégyszög (fn, húr|négyszög) 
hurok (fn) 
hurokáram (hurok|áram) 
huroköltés (hurok|öltés) 
hurokrepülés (hurok|repülés) 
hurokszem (hurok|szem) 
hurokvágány (fn, hurok|vágány) 
Huron-tavi (mn, Huron|-tavi) 
Huron-tó (fn, Huron|-tó) 
húros (mn) 
húros hangszer 
húroz (ige) 
húrozás (fn) 
húrozat (fn) 
hurrá (fn) 
hurráoptimizmus (fn) 
hurráz (hurrázik, ige) 
hurrázás (fn) 
hurrázik (ige) 
hurrikán (fn) 
hurut (fn) 
hurutos (mn) 
hús (fn) 
hús típusú szarvasmarha 
húsadag (fn, hús|adag) 
husáng (fn) 
húsáru (fn, hús|áru) 



húsárugyár (hús|áru|gyár) 
húsba vágó 
húsbárd (fn, hús|bárd) 
húsbolt (fn, hús|bolt) 
húscsarnok (fn, hús|csarnok) 
húscsirkeállomány 
húsdarab (fn, hús|darab) 
húsdaráló (fn, hús|daráló) 
húsdaráló (foly mn in, hús|daráló) 
húsellátás (fn, hús|ellátás) 
húsétel (fn, hús|étel) 
húsevő (fn, hús|evő) 
húsevő (mn, hús|evő) 
húsfehérje (hús|fehérje) 
húsfejadag (hús|fejadag) 
húsfeldolgozó (fn, hús|feldolgozó) 
húsfeldolgozó vállalkozás 
húsféltermék (hús|féltermék) 
húsfogyasztás (fn, hús|fogyasztás) 
húsgombóc (fn, hús|gombóc) 
húshagyókedd (fn) 
húshasznú (mn) 
húshozam (fn, hús|hozam) 
husi (fn) 
husika (fn) 
húsipar (fn, hús|ipar) 
húsipari (mn) 
húsipari cég 
húsipari munkás 
húsiparos (fn) 
húskészítmény (fn, hús|készítmény) 
húskészítmények 
húskivitel (fn, hús|kivitel) 
húskivonat (fn, hús|kivonat) 
húskombinát (fn, hús|kombinát) 
húskonzerv (fn, hús|konzerv) 
húskrokett 
húslapító (hús|lapító) 
húslás 
húslé (fn) 
húslégy (fn, hús|légy) 
húsleves (fn, hús|leves) 
húsleves (mn, hús|leves) 
húsleveszöldség 
húsliszt (fn, hús|liszt) 
húsmarha 
húsmarhatartás 
húsmérgezés (fn, hús|mérgezés) 
húsnemű (fn, hús|nemű) 
húsocska 
húsol (ige) 
húsos (fn) 
húsos (mn) 
húsos gyümölcs 
húsos palacsinta 
húsos pizza 
húsos szalonna 



húsosfazék (fn, húsos|fazék) 
húsosodik (ige) 
húsöklözés 
húsőrlő (fn, hús|őrlő) 
húspástétom (hús|pástétom) 
húspiros 
húspogácsa (fn, hús|pogácsa) 
huss (isz) 
hússaláta (fn, hús|saláta) 
hússertés (fn, hús|sertés) 
hústalan (mn) 
hústorony (fn, hús|torony) 
hústömeg (fn, hús|tömeg) 
húsú (mn) 
húsüzem (fn, hús|üzem) 
húsvagdalék (fn, hús|vagdalék) 
húsvágó (fn, hús|vágó) 
húsvágó (foly mn in, hús|vágó) 
húsvágó bárd 
húsvágó tönk 
hús-vér 
hús-vér alak 
húsverő (fn, hús|verő) 
húsvét (fn) 
húsvét hete 
húsvét napja 
húsvét napján 
húsvéthétfő (fn, húsvét|hétfő) 
húsvéthétfő reggeli 
húsvéti (mn) 
húsvéti nyúl 
húsvéti tojás 
húsvéti üdvözlet 
Húsvét-sziget 
húsvétvasárnap (fn, húsvét|vasárnap) 
húsvizsgálat (fn, hús|vizsgálat) 
Husz (tnév) 
húsz (szn) 
húsz deciméteres 
húsz emeletes ház 
húsz kilométeres 
húsz liter 
húsz négyzetméternyi 
huszad (szn) 
huszadannyi (fn, huszad|annyi) 
huszadik (szn) 
huszadika (20-a, szn) 
huszadiki (mn) 
huszadrangú (fn, huszad|rangú) 
huszadrangú (mn, huszad|rangú) 
huszadrész (fn) 
húszan (hsz) 
huszár (fn) 
huszár ezredes 
huszár hadnagy 
huszárbajusz (fn, huszár|bajusz) 
huszárbravúr (fn, huszár|bravúr) 



huszárcsákó (fn, huszár|csákó) 
huszárcsíny (fn, huszár|csíny) 
huszárcsók (fn, huszár|csók) 
huszárdolmány (fn, huszár|dolmány) 
huszárezred (fn, huszár|ezred) 
huszárkapocs (huszár|kapocs) 
huszárkard (fn, huszár|kard) 
huszárlaktanya (fn, huszár|laktanya) 
huszárló (fn) 
huszárló (mn) 
huszármiatyánk (huszár|miatyánk) 
huszárnadrág (fn, huszár|nadrág) 
huszáros (mn) 
huszárrostélyos (mn) 
huszárság (fn) 
huszárszázad (fn, huszár|század) 
huszártarsoly (fn, huszár|tarsoly) 
huszártiszt (fn, huszár|tiszt) 
huszártorony (huszár|torony) 
huszárvágás (fn, huszár|vágás) 
huszárvirtus (fn, huszár|virtus) 
huszárzseb (huszár|zseb) 
huszárzsír (huszár|zsír) 
húszas (fn) 
húszas (mn) 
húszas évek 
húszas szoba 
húsz-egynéhány (húsz|-egynéhány) 
húsz-egynéhány éves 
húszemeletes (mn, húsz|emeletes) 
húszesztendei (mn, húsz|esztendei) 
húszesztendei (szn, húsz|esztendei) 
húszesztendős (mn, húsz|esztendős) 
húszéves (mn) 
húszévi (mn) 
húszezer (szn, húsz|ezer) 
húszezres (mn) 
húszfilléres (fn) 
húszfilléres (mn) 
húszforintos (fn, húsz|forintos) 
húszforintos (mn, húsz|forintos) 
huszita (mn) 
huszita háborúk 
huszitizmus (fn) 
húszkarú (húsz|karú) 
húszkilós (mn) 
húszlakásos (mn, húsz|lakásos) 
húszliteres (mn) 
húszliternyi (húsz|liternyi) 
húszmilliárd (szn) 
húszmillió (szn) 
húszon 
huszon- 
huszonegy (szn) 
huszonegyedik (szn) 
huszonegyes (fn) 
huszonegyes (mn) 



huszonegyezik (ige) 
huszon-egynéhány éves 
huszonéves (fn) 
huszonéves (mn) 
huszonhárom (szn) 
huszonhat (szn) 
huszonhat évi 
huszonhat lépésnyi 
huszonhat méteres 
huszonhat méternyi 
huszonhét (szn) 
huszonhét filléres 
huszonkét (szn) 
huszonkét foknyi 
huszonkét liternyi 
huszonkettő (szn) 
huszonkilenc (szn) 
huszonkilencmilliós (huszonkilenc|milliós) 
huszonnégy (szn) 
huszonnégy milliárdos 
huszonnégy órai 
huszonnégy órányi 
huszonnégy órás 
huszonöt (szn) 
huszonöt amperes 
huszonöt grammos 
huszonöt hektáros 
huszonöt wattos 
huszonötezer (szn) 
huszonötödik (szn) 
huszonvalahány kilós 
huszonnyolc (szn) 
huszonnyolcmillió (szn, huszonnyolc|millió) 
húszperces (mn) 
húszpercnyi (mn, húsz|percnyi) 
húszszavas (húsz|szavas) 
húszszázalékos (mn) 
hússzék (fn, hús|szék) 
hússzelet (fn, hús|szelet) 
hússzínű (mn) 
hússzor (hsz) 
hússzoros (mn) 
hússzükséglet (fn, hús|szükséglet) 
huta (fn) 
hutu 
Huxley (fn) 
húz (ige) 
huzag 
huzagol (ige) 
huzagolás (fn) 
huzakodás (fn) 
huzakodik (ige) 
huzal (fn) 
huzam (fn) 
huzamos (mn) 
huzamos terhelés 
húzás (fn) 



húzási jegyzék 
huzat (fn) 
húzat (ige) 
huzatos (mn) 
huzatszabályzó 
huzavona (fn) 
húzgál (ige) 
húz-halaszt 
húzhat (ige) 
huzigál (ige) 
húzkod (ige) 
húzó (fn) 
húzó (foly mn in) 
húzóágazat (fn, húzó|ágazat) 
húzódás (fn) 
húzódhat (ige) 
húzódik (ige) 
húzódozik (ige) 
húzódzkodik (ige) 
húzóember (fn, húzó|ember) 
húzóerő (fn, húzó|erő) 
húzófeszültség (fn, húzó|feszültség) 
húzogat (ige) 
húzóháló (fn, húzó|háló) 
húzónév 
húzópróba (húzó|próba) 
húzós (mn) 
húzószilárdság (fn, húzó|szilárdság) 
húzott (bef mn in) 
húzott (mn) 
húzott acél 
húzott szoknya 
húzózár (fn, húzó|zár) 
húz-von (húz|-von) 
hü (isz) 
hű (mn) 
hű marad 
hű utánzat 
hűbelebalázs (fn) 
hűbér (fn) 
hűbérállam (hűbér|állam) 
hűbérbirtok (fn, hűbér|birtok) 
hűbéres (fn) 
hűbéres (mn) 
hűbéri (mn) 
hűbéri alkotmány 
hűbéri tulajdon 
hűbériség (fn) 
hűbérrendszer (hűbér|rendszer) 
hűbérúr (fn, hűbér|úr) 
hűdés (fn) 
hűdéses 
hűdött (mn) 
hűen (hsz) 
hűha (isz) 
hűhó (fn) 
hühühü 



hűl (ige) 
hüledezik (ige) 
hűlés (fn) 
hűl-fűl 
hüllő (fn) 
hűlt (bef mn in) 
hűlt (mn) 
hűlt helyét leli 
hülzni 
hülye (mn) 
hülyeség (fn) 
hülyéskedik (ige) 
hülyül (ige) 
hüm (msz) 
hümget (ige) 
hümmög (ige) 
hüppög (ige) 
hűs (mn) 
hűs szél 
hűség (fn) 
hűséges (mn) 
hűséges szolga 
hűséges ügyfél 
hűségesen (hsz) 
hűségeskü (fn, hűség|eskü) 
hűségjutalom (fn, hűség|jutalom) 
hűségkártya 
hűségklub 
hűségnyilatkozat (fn, hűség|nyilatkozat) 
hűségprogram 
hűsít (ige) 
hűsítő (fn) 
hűsítő (foly mn in) 
hűsítő (mn) 
hűsítő ital 
hűsöl (ige) 
hűt (ige) 
hűtés (fn) 
hűtéstechnika (fn, hűtés|technika) 
hűtlen (mn) 
hűtlen elhagyás 
hűtlen kezelés 
hűtlenkedik (ige) 
hűtlenség (fn) 
hűtlenségi per 
hűtő (fn) 
hűtő (foly mn in) 
hűtőalagút (hűtő|alagút) 
hűtőborda 
hűtő-fagyasztó szekrény 
hűtőfolyadék (fn, hűtő|folyadék) 
hűtőgép (fn, hűtő|gép) 
hűtőgépjavítás (hűtő|gép|javítás) 
hűtőház (fn, hűtő|ház) 
hűtőipar (fn, hűtő|ipar) 
hűtőkamra (fn, hűtő|kamra) 
hűtőkapacitás 



hűtőkészülék (fn, hűtő|készülék) 
hűtőkeverék (fn, hűtő|keverék) 
hűtőkocsi (fn, hűtő|kocsi) 
hűtőkompresszor (hűtő|kompresszor) 
hűtőközpont (hűtő|központ) 
hűtőláda (fn, hűtő|láda) 
hűtőlánc (fn, hűtő|lánc) 
hűtőpult (fn, hűtő|pult) 
hűtőrács (fn, hűtő|rács) 
hűtőrendszer (fn, hűtő|rendszer) 
hűtőszekrény (fn, hűtő|szekrény) 
hűtőszekrény-tisztító 
hűtőtároló (foly mn in) 
hűtőtartálykocsi 
hűtőtáska (fn, hűtő|táska) 
hűtőtér (fn, hűtő|tér) 
hűtőtest (hűtő|test) 
hűtőtorony (fn, hűtő|torony) 
hűtött (bef mn in) 
hűtőüzem (fn, hűtő|üzem) 
hűtővitrin (hűtő|vitrin) 
hűtővíz (fn, hűtő|víz) 
hűtővízvezeték (hűtő|víz|vezeték) 
hűtőzik (ige) 
hűttet 
hütyü 
hüvely (fn) 
hüvelyes (fn) 
hüvelyes (mn) 
hüvelyes bab 
hüvelyes vetemények 
hüvelyesek 
hüvelyez (ige) 
hüvelyk (fn) 
Hüvelyk Matyi 
hüvelykcsavar (hüvelyk|csavar) 
hüvelykes (mn) 
hüvelyknyi (mn) 
hüvelykszorító (fn, hüvelyk|szorító) 
hüvelykujj (fn, hüvelyk|ujj) 
hüvelykujjtörés (hüvelyk|ujj|törés) 
hüvelykvastagságú 
hüvelytermés (fn, hüvely|termés) 
hűvös (fn) 
hűvös (mn) 
hűvös fogadtatás 
hűvös hangú 
hűvösen (hsz) 
hűvösödik (ige) 
hűvösség (fn) 
Hűvösvölgy (tnév) 
Hviezdoslav (fn) 
Hyde Park 
hype 
Hz-cel 
 
  



I, Í 
i (fn) 
í 
i betű és I betű 
í betű és Í betű 
i és I 
í és Í 
i hang 
í hang 
i kezdetű szó 
i végű szó 
í végű szó 
i. e. (röv) 
i. h. (röv) 
i. m. (röv) 
I. N. R. I. (röv) 
i. sz. (röv) 
iá (fn) 
iafia (fn) 
iázik (ige) 
ibér (fn) 
Ibéria 
ibériai (mn) 
Ibériai-félsziget (tnév) 
Ibériai-hegység (tnév) 
íbisz (fn) 
IBM (röv) 
IBM számítógép 
ibolya (fn) 
Ibolya (tnév) 
ibolyacsokor (fn, ibolya|csokor) 
ibolyaillat (fn, ibolya|illat) 
ibolyakék (mn) 
ibolyántúli (mn) 
ibolyántúli sugár 
ibolyántúli sugarak 
ibolyaszál (fn, ibolya|szál) 
ibolyaszín (fn, ibolya|szín) 
ibolyaszínű (mn) 
Ibrahim (tnév) 
ibrik (fn) 
ibrikál 
Ibsen (tnév) 
Ibsen-dráma 
IBUSZ (fn) 
IBUSZ-autóbusz (IBUSZ|-autóbusz) 
IBUSZ-iroda (IBUSZ|-iroda) 
IBUSZ-utazás (IBUSZ|-utazás) 
IC (röv) 
icce (fn) 
ichtioszaurusz 
icike-picike (mn) 
icipici (mn) 



iciri-piciri (fn) 
icterus 
icuripicuri 
icurka-picurka (mn) 
id. (Id., röv) 
id. Kovács Béla 
Ida (tnév) 
idább (idébb) 
Idaho 
idáig (hsz) 
idared (fn) 
idd (igyad) 
iddogál (ige) 
ide (hsz) 
ide- (ik) 
ide figyel 
ide gyere 
ide jön 
ide rakd, ne oda 
ide süss 
ide ül 
ide vagy oda 
ide való belépés 
idea (fn) 
idead (ige) 
ideál (fn) 
ideális (mn) 
ideális eset 
ideális folyadék 
ideális gáz 
ideális helyszín 
ideális körülmények között 
ideális nő 
ideálisan kombinálható 
idealista (fn, idea|lista) 
idealista (mn, idea|lista) 
idealista elmélet 
idealista felfogás 
idealisztikus (mn) 
idealizál (ige) 
idealizmus (fn) 
ideálkép 
ideáll (ige) 
ideáltípus 
ideát (hsz) 
ideát vannak 
ideatan 
idébb (idább, hsz) 
idébb jön 
idébb kerül 
idébb-odább 
idebe (hsz) 
idebenn (idebent, hsz) 
idebolondít (ige) 
idecsatolt (bef mn in) 
ideér 
ideérik (ige) 



ideért (ige) 
ideértve 
ideérzik 
idefel 
idefelé (hsz) 
idefenn (idefönn, hsz) 
idefent (idefönt, hsz) 
idefigyel (ige) 
ideg (fn) 
ideg- és elmebántalom 
idegállapot (fn, ideg|állapot) 
idegbaj (fn, ideg|baj) 
idegbajos (fn) 
idegbajos (mn) 
idegbénulás (fn, ideg|bénulás) 
idegbeteg (fn, ideg|beteg) 
idegbetegség (fn, ideg|betegség) 
idegborzoló (fn) 
idegborzoló (foly mn in) 
idegcsillapító (fn, ideg|csillapító) 
idegcsillapító (foly mn in, ideg|csillapító) 
idegcsillapító szer 
idegcsomó (fn, ideg|csomó) 
idegdúc (fn, ideg|dúc) 
idegélettan (fn, ideg|élettan) 
idegember (ideg|ember) 
idegen (fn) 
idegen (mn) 
idegen ajkú 
idegen anyag 
idegen elem 
idegen eredetű 
idegen fajú 
idegen föld 
idegen hangzású szó 
idegen hatás 
idegen írásmód 
idegen nyelv 
idegen nyelvi lektorátus 
idegen nyelvi oktatás 
idegen nyelvi szakosztály 
idegen nyelvű 
idegen szó (idegen szót) 
idegen test 
idegen tőke 
idegenbe szakadás 
idegenbe szakadt 
idegenbeli (mn) 
idegenellenes (mn) 
idegenellenesség (fn) 
idegen-ellenőrzés (idegen|-ellenőrzés) 
idegen-ellenőrző hivatal 
idegenforgalmi (mn) 
idegenforgalmi térkép 
idegenforgalmi vállalat 
idegenforgalom (fn, idegen|forgalom) 
idegengyűlölet (fn) 



idegenít 
idegenkedés (fn) 
idegenkedik (ige) 
idegenkezűség (fn) 
idegenlégió (fn, idegen|légió) 
idegenlégiós (mn) 
idegenmajmolás (fn) 
idegennek tűnik 
idegenrendészet (fn) 
idegenrendészeti (mn) 
idegenség (fn) 
idegenszerű (mn) 
idegenszerűség (fn) 
idegenszó-használat 
idegenül (ige) 
idegenvezető (fn, idegen|vezető) 
idegennyelv-ismeret 
idegennyelv-oktatás (idegennyelv|-oktatás) 
idegennyelv-tanfolyam 
idegennyelv-tanítás 
idegennyelv-tudás 
ideges (mn) 
idegesen (hsz) 
idegesít (ige) 
idegeskedik (ige) 
idegesség (fn) 
idegfájdalom (fn, ideg|fájdalom) 
idegfeszítő (foly mn in) 
idegfeszítő (mn) 
idegfeszültség (fn, ideg|feszültség) 
ideggáz (fn, ideg|gáz) 
ideggóc (fn, ideg|góc) 
ideggörcs (fn, ideg|görcs) 
ideg-gyógyintézeti 
idegháború (fn, ideg|háború) 
ideghártya (fn, ideg|hártya) 
ideghártya-bántalom 
idegi (mn) 
idegileg (hsz) 
idegingerület (fn, ideg|ingerület) 
idegizgalom (fn, ideg|izgalom) 
idegkimerülés (fn, ideg|kimerülés) 
idegkimerültség (fn, ideg|kimerültség) 
idegközpont (fn, ideg|központ) 
idegláz (fn, ideg|láz) 
idegméreg (fn, ideg|méreg) 
idegmunka (fn, ideg|munka) 
idegműködés (fn, ideg|működés) 
idegnyugtató (fn, ideg|nyugtató) 
idegnyugtató (foly mn in, ideg|nyugtató) 
idegnyugtató (mn, ideg|nyugtató) 
idegorvos (fn) 
idegorvos (mn) 
idegosztály (fn, ideg|osztály) 
idegölés 
idegölő (mn, ideg|ölő) 
idegőrlő (mn, ideg|őrlő) 



idegösszeomlás (fn, ideg|összeomlás) 
ideg-összeroppanás 
idegpálya (fn, ideg|pálya) 
idegrendszer (fn, ideg|rendszer) 
idegrendszeri (mn) 
idegrendszeri betegség 
idegroham (fn, ideg|roham) 
idegroncs (fn, ideg|roncs) 
idegrost 
idegrostburok (idegrost|burok) 
idegrostköteg 
idegsebész (fn, ideg|sebész) 
idegsebészet (fn, ideg|sebészet) 
idegsejt (fn, ideg|sejt) 
idegsokk (fn, ideg|sokk) 
idegsorvadás (fn, ideg|sorvadás) 
idegszál (fn, ideg|szál) 
idegszanatórium (fn, ideg|szanatórium) 
idegszövet (fn, ideg|szövet) 
idegtépő (fn, ideg|tépő) 
idegtépő (foly mn in, ideg|tépő) 
idegtépő (mn, ideg|tépő) 
idegvégződés (fn, ideg|végződés) 
idegzet (fn) 
idegzetű (mn) 
idegzsába (fn, ideg|zsába) 
idegzsongító 
ideggyenge (mn) 
ideggyengeség (fn, ideg|gyengeség) 
ideggyógyász (fn, ideg|gyógyász) 
ideggyógyász szakorvos 
ideggyógyászat (fn, ideg|gyógyászat) 
ideggyógyintézet (fn, ideg|gyógyintézet) 
ideggyulladás (fn, ideg|gyulladás) 
idehallatszik (ige) 
idehallgat (ige) 
idehangzik 
idehaza (hsz) 
idehív (ige) 
idehoz (ige) 
idehúz 
idei (mn) 
idei bor 
idei termés 
idei termésű 
ide-idenéz 
ideig 
ideígér 
ideiglenes (mn) 
Ideiglenes Forradalmi Kormány 
ideiglenes javítás 
ideiglenes kormány 
ideiglenes megoldás 
ideiglenes menedék 
ideiglenesen (hsz) 
ideiglenesség (fn) 
ideig-óráig (hsz) 



ideillik (ige) 
ideír (ige) 
idejár 
ideje 
idejében 
idejekorán (hsz) 
idején való 
idejét múlta 
idejétmúlt (mn, idejét|múlt) 
idejétmúlt dizájn 
idejön (ige) 
idejövet (hsz) 
idejut (ige) 
idejű (mn) 
idekap 
idekapat 
idekerül (ige) 
ideki (hsz) 
idekinn (idekint, hsz) 
idekívánkozik (ige) 
ideköt (ige) 
ideküld (ige) 
idelát (ige) 
idelátogat 
idelátszik (ige) 
idele 
idelenn (idelent, hsz) 
idelök (ige) 
idem per idem 
idemásol (ige) 
idempotencia 
idempotens 
idén (hsz) 
idenéz (ige) 
idénre (hsz) 
identifikáció (fn) 
identifikál (ige) 
identifikálás (fn) 
identikus (mn) 
identitás (fn) 
identitástudat (fn, identitás|tudat) 
identitászavar (fn, identitás|zavar) 
idény (fn) 
idény végi kiárusítás 
idényáru (fn, idény|áru) 
idénycikk (fn, idény|cikk) 
idénycikk-árusítás 
idénygyümölcs 
idényjegy (idény|jegy) 
idényjelleg (fn, idény|jelleg) 
idényjellegű (mn, idény|jellegű) 
idénykezdet (fn, idény|kezdet) 
idénymunka (fn, idény|munka) 
idénymunkás (mn, idény|munkás) 
idénynyitás (idény|nyitás) 
idénynyitó (fn, idény|nyitó) 
idénynyitó (foly mn in, idény|nyitó) 



idénynyitó előadás 
idényszerű (mn) 
idényzárás (fn, idény|zárás) 
idényzáró (foly mn in) 
ide-oda (hsz) 
ide-oda járkál 
ide-oda rángat 
ide-oda utazás 
ideográfia 
ideografikus 
ideogram (ideogramma) 
ideológia (fn) 
ideológiai (mn) 
ideológiai harc 
ideológiailag (hsz) 
ideológiamentes 
ideológiatörténet 
ideologikus (mn) 
ideologizál (ige) 
ideológus (fn) 
iderángat (ige, ide|rángat) 
idesorol 
idesorolható 
idestova (hsz) 
idesüt (ige) 
ideszállít 
ideszámít (ige) 
ideszemtelenkedik 
idetart (ige) 
idetartozik (ige) 
idetartozó (foly mn in) 
idetelepül 
idétlen (mn) 
idétlenkedik (ige) 
idetol (ige) 
idevágó (foly mn in) 
idevaló (mn) 
idevaló lány 
idevalósi (fn) 
idevalósi (mn) 
idevezet 
idevezető út 
idevon 
idevonatkozó (foly mn in) 
idéz (ige) 
idézés (fn) 
idézet (fn) 
idézet (ige) 
idézett helyen 
idézett mű 
idézettség 
idézget (ige) 
idézhet (ige) 
idéző 
idéző mondat 
idézőjel (fn) 
idill (fn) 



idilli (mn) 
idilli környezet 
idillikus (mn) 
idillköltészet (idill|költészet) 
idiofon hangszer 
idióma (fn) 
idiomatikus 
idiomatizmus (fn) 
idioszinkrázia (fn) 
idióta (mn) 
idiotizmus 
ido 
idol (fn) 
idom (fn) 
idomacél (fn, idom|acél) 
idomár (fn, idom|ár) 
idomdarab (idom|darab) 
idomít (ige) 
idomítás 
idomítatlan (mn) 
idomíthatatlan (mn) 
idomító (fn) 
idomító (foly mn in) 
idomító (mn) 
idomkés (idom|kés) 
idomszer (fn, idom|szer) 
idomtalan (mn) 
idomtégla (fn, idom|tégla) 
idomul (ige) 
idomvas (fn, idom|vas) 
idő (fn) 
idő előtt robbanó gyutacs 
idő előtti 
idő jártával 
idő kérdése 
idő múltán 
idő múltával 
idő teltével 
idő telvén 
időállandó (fn, idő|állandó) 
időálló (fn) 
időálló (foly mn in) 
időálló (mn) 
időálló és időtálló 
időarányos (mn) 
időarányosan (hsz) 
időbe telik 
időbeli (mn) 
időben 
időben állandó 
időbeni (hsz) 
időbeosztás (fn, idő|beosztás) 
időbér (fn, idő|bér) 
idődeixis 
időegység (fn, idő|egység) 
időelemző 
időeltolódás (fn, idő|eltolódás) 



időeredmény (fn, idő|eredmény) 
időérzék (fn, idő|érzék) 
időérzékenység (idő|érzékenység) 
időfecsérlés (fn) 
időfelvétel (idő|felvétel) 
időfogalom 
időfutam (fn, idő|futam) 
időfutam-bajnokság 
időfutamverseny 
időfüggő 
időgép (fn, idő|gép) 
időhaladék (fn, idő|haladék) 
időhatár (fn, idő|határ) 
időhatározó (fn, idő|határozó) 
időhatározó (foly mn in, idő|határozó) 
időhatározói (mn) 
időhatározó-rag 
időhatározó-szó 
időhátrány (fn, idő|hátrány) 
időhiány (fn, idő|hiány) 
időhúzás (fn, idő|húzás) 
időigényes (mn) 
időintervallum (fn, idő|intervallum) 
időjárás (fn, idő|járás) 
időjárás-előrejelzés 
időjárás-érzékenység 
időjárási (mn) 
időjárási térkép 
időjárási viszonyok 
időjárásjelentés (fn, időjárás|jelentés) 
időjárás-jelentés (időjárás|-jelentés) 
időjárásjelző (időjárás|jelző) 
időjárás-kutató 
időjárástan (időjárás|tan) 
időjárás-változás 
időjel 
időjelzés (fn, idő|jelzés) 
időjelző (fn, idő|jelző) 
időjós (fn, idő|jós) 
időjóslás (fn, idő|jóslás) 
időjóslat (fn, idő|jóslat) 
idők végezetéig 
időkapcsoló 
időkapcsoló óra 
időkérés (fn, idő|kérés) 
időkeret (fn, idő|keret) 
időkésleltetés 
időkiesés (fn, idő|kiesés) 
időkímélés (fn) 
időkorlát (fn, idő|korlát) 
időkorlát nélküli próbaverzió 
időkorlátozás 
időköz (fn, idő|köz) 
időközben (hsz, idő|közben) 
időközi (mn) 
időközi választás 
időközönként (hsz) 



időkülönbség (fn, idő|különbség) 
időleges (mn) 
időlegesen (hsz) 
időlopás (fn, idő|lopás) 
időmeghatározás (fn, idő|meghatározás) 
időmegtakarítás (fn, idő|megtakarítás) 
időmérés (fn, idő|mérés) 
időmérő (fn, idő|mérő) 
időmérő (foly mn in, idő|mérő) 
időmérő cenzor 
időmérő edzés 
időmérték (fn, idő|mérték) 
időmértékes (mn) 
időmértékes ritmus 
időmértékes vers 
időmértékes verselés 
időmilliomos (fn, idő|milliomos) 
időnap (fn, idő|nap) 
időnap előtt 
időnként (hsz) 
időnkénti (mn) 
időnorma (fn, idő|norma) 
időnyerés (fn, idő|nyerés) 
időosztásos üzemmód 
időpazarlás (fn, idő|pazarlás) 
időpillanat 
időpocsékolás (fn) 
időpont (fn, idő|pont) 
időpont-egyeztetés 
időrabló (fn, idő|rabló) 
időrabló (mn, idő|rabló) 
időrabló munka 
időráfordítás (fn, idő|ráfordítás) 
időrelé (idő|relé) 
időrend (fn, idő|rend) 
időrendi (mn) 
időről időre 
idős (mn) 
idős apa 
idős asszony 
idős ember 
idősáv 
idősb (idősebb, fn) 
idősebb 
idősebb generáció 
idősebb korosztály 
idősebb nemzedék 
idősebbik (mn) 
idősek otthona 
időses (mn) 
idősík 
időskála (fn, idő|skála) 
időskor 
időskori (mn) 
időskori cukorbetegség 
időskorú (mn, idős|korú) 
idősödik (ige) 



időstruktúra (fn, idő|struktúra) 
időszak (fn, idő|szak) 
időszakasz (fn, idő|szakasz) 
időszaki (mn) 
időszaki kiadvány 
időszaki lap 
időszakonként (hsz) 
időszakos (mn) 
időszakos kiadvány 
időszakosan (hsz) 
időszámítás (fn, idő|számítás) 
időszámítás kezdete 
időszámításunk előtt és előtti 
időszámításunk szerint és szerinti 
időszemlélet (fn, idő|szemlélet) 
időszerkezet 
időszerű (mn) 
időszerű kérdés 
időszerűség (fn, idő|szerűség) 
időszerűtlen (mn) 
időszűke (fn) 
időt rabló 
időt szakít rá 
időt takarít meg 
időtáj (fn, idő|táj) 
időtálló (mn) 
időtálló és időálló 
időtartam (fn, idő|tartam) 
időtartam-alapú figyelmeztetés 
időtartamú (mn) 
időtáv (fn, idő|táv) 
időtengely 
időtényező 
időtlen (mn) 
időtlen idők óta 
időtlen időkig 
időtöltés (fn, idő|töltés) 
időtöltés (mn, idő|töltés) 
időtúllépés (fn) 
időutazás (fn, idő|utazás) 
időváltozás (fn, idő|változás) 
idővel 
időveszteség (fn, idő|veszteség) 
idővezérelt leállítás 
időviszony 
idővonal (fn, idő|vonal) 
időz (időzik, ige) 
időzavar (fn, idő|zavar) 
időzik (ige) 
időzít (ige) 
időzítés (fn) 
időzített (bef mn in) 
időzített (mn) 
időzített gránát 
időzítőegység 
időzóna (fn, idő|zóna) 
idres-bodros 



idres-fodros 
idus (fn) 
idült (mn) 
idült garathurut 
idült hurut 
idült idegrendszeri betegség 
IEA (röv) 
IFA (röv) 
IFA teherautó 
IFC (röv) 
ifi (fn) 
ifi (mn) 
ifiasszony (fn) 
ifibrigád (fn, ifi|brigád) 
ificsapat 
ifista 
ifiúr (fn) 
ifiválogatott 
ifivezető 
ifj. (Ifj., röv) 
ifj. Kovács Béla 
ifjabb 
ifjak (fn) 
ifjan (hsz) 
ifjít (ige) 
ifjodik (ige) 
ifjonc (fn) 
ifjonta 
ifjonti (mn) 
ifjonti hév 
ifjú (fn) 
ifjú (mn) 
ifjú lány 
ifjú magyar 
ifjú pár 
ifjú úr 
ifjúgárda 
ifjúgárdista 
ifjúi (mn) 
ifjúi lelkesedés 
ifjúkonzervatív réteg 
ifjúkor (fn, ifjú|kor) 
ifjúkorában 
ifjúkori (mn) 
ifjúkori eszmény 
ifjul (ige) 
ifjúmunkás (fn) 
ifjúmunkás (mn) 
ifjúmunkás-mozgalom 
ifjúmunkás-nemzedék 
ifjúság (fn) 
ifjúsági (mn) 
ifjúsági bajnokság 
ifjúsági egyesület 
ifjúsági Európa-bajnokság 
ifjúsági irodalom 
ifjúsági kategória 



ifjúsági klub 
ifjúsági könyvtár 
ifjúsági magazin 
ifjúsági miniszter 
ifjúsági mozgalom 
ifjúsági nyelv 
ifjúsági parlament 
ifjúsági szervezet 
ifjúsági szövetség 
ifjúsági takarékbetét 
ifjúsági törvény 
ifjúsági válogatott 
ifjúságpolitika (fn, ifjúság|politika) 
ifjúságpolitikai (mn) 
ifjúságvédelem (fn, ifjúság|védelem) 
ifjúságvédelmi (mn) 
ifjútörök mozgalom 
ifjútörökök 
ig. (röv) 
iga (fn) 
igába fogás 
igaerő (fn, iga|erő) 
igaerőhiány (igaerő|hiány) 
igarobot (iga|robot) 
igás (mn) 
igás állat 
igásállat (fn, igás|állat) 
igásbarom (fn) 
igásjószág (fn, igás|jószág) 
igáskocsis 
igásló (fn, igás|ló) 
igásmarha (fn, igás|marha) 
igavonó (fn, iga|vonó) 
igavonó (foly mn in, iga|vonó) 
igavonó állat 
igavonó barom 
igaz (fn) 
igaz (mn) 
igáz (ige) 
igaz barát 
igaz ember 
igaz hit 
igaz hitű (mn) 
igaz szívű 
igaz volta 
igazában (hsz) 
igazából 
igazan (hsz) 
igazán (hsz) 
igazándi (mn) 
igazándiból 
igazat mond 
igazgat (ige) 
igazgatás (fn) 
igazgatási (mn) 
igazgató (fn) 
igazgató (foly mn in) 



igazgató asszony 
igazgató főorvos 
igazgató úr 
igazgatóhelyettes (fn, igazgató|helyettes) 
igazgatói (mn) 
igazgatói bizottság 
igazgatói intő 
igazgatói iroda 
igazgatónő (fn, igazgató|nő) 
igazgatóság (fn) 
igazgatósági (mn) 
igazgatósági tag 
igazgatósági ülés 
igazgatótanács (fn, igazgató|tanács) 
igazgatótanácsi (mn) 
igazgató-tanító 
igazgyöngy (fn, igaz|gyöngy) 
igazgyöngyutánzat (fn, igaz|gyöngy|utánzat) 
igaz-hamis 
igaz-hamis állítás 
igazhitű (fn, igaz|hitű) 
igazhívő (fn, igaz|hívő) 
igazhívő (mn, igaz|hívő) 
igazi (mn) 
igazi aranytojást tojó tyúk 
igazi áttörés 
igazi csemege 
igazi gentleman 
igazi kihívás 
igazi szerelem 
igazít (ige) 
igazítanivaló van rajta 
igazítás (fn) 
igazlátó (fn) 
igazlátó (mn) 
igazmondás (fn, igaz|mondás) 
igazmondó (fn) 
igazmondó (mn) 
igaznak bizonyul 
igazodás (fn) 
igazodik (ige) 
igazodóan (hsz) 
igazol (ige) 
igazolás (fn) 
igazolási (mn) 
igazolatlan (mn) 
igazolatlan hiányzás 
igazolhat (ige) 
igazoló (foly mn in) 
igazoló (mn) 
igazoló eljárás 
igazoló irat 
igazoló iratok 
igazoló jelentés 
igazoló okmány 
igazolóbizottság (fn, igazoló|bizottság) 
igazolóbizottsági ülés 



igazolód (ige) 
igazolódik (ige) 
igazolólap (igazoló|lap) 
igazolt (bef mn in) 
igazolt (mn) 
igazolt játékos 
igazolt távollét 
igazoltan (hsz) 
igazoltat (ige) 
igazoltatás (fn) 
igazoltató eljárás 
igazolvány (fn) 
igazolványkép (fn, igazolvány|kép) 
igaztalan (mn) 
igaztalan vád 
igaztalanul (hsz) 
igazul 
igazság (fn) 
igazság szerint 
igazságérték (fn, igazság|érték) 
igazságérzet (fn, igazság|érzet) 
igazságfeltétel 
igazságkereső (fn, igazság|kereső) 
igazságkereső (foly mn in, igazság|kereső) 
igazságos (mn) 
igazságosan (hsz) 
igazságosság (fn) 
igazságosztó (igazság|osztó) 
igazságra törekvő 
igazságszeretet (fn, igazság|szeretet) 
igazságszolgáltatás (fn, igazság|szolgáltatás) 
igazságszolgáltatási (mn) 
igazságtalan (mn) 
igazságtalanság (fn) 
igazságtalanul (hsz) 
igazságtartalom (fn, igazság|tartalom) 
igazságtétel (fn, igazság|tétel) 
igazságtevés (fn, igazság|tevés) 
igazságtevés (mn, igazság|tevés) 
igazságügy (fn, igazság|ügy) 
igazságügyi (mn) 
igazságügyi boncolás 
igazságügyi miniszter 
Igazságügyi Minisztérium (tnév) 
igazságügyi orvosszakértő 
igazságügyi szakértő 
igazságügyi tárca 
igazságügyminiszter (fn, igazságügy|miniszter) 
igazságügy-miniszter 
ige (fn) 
igealak (fn, ige|alak) 
igeaspektus (ige|aspektus) 
igehirdetés (fn, ige|hirdetés) 
igei (mn) 
igei alaptag 
igei állítmány 
igei igenév 



igei segédszó 
igei származék 
igei személyrag 
igei vonzat 
igeidő (fn, ige|idő) 
igei-névszói állítmány 
igeképzés (fn, ige|képzés) 
igeképző (fn, ige|képző) 
igekötő (fn, ige|kötő) 
igekötő (foly mn in, ige|kötő) 
igekötős ige 
igemód (fn, ige|mód) 
igemódosító 
igen (fn) 
igen (hsz) 
igen alacsony 
igen ám 
igen értékes 
igen finom 
igen gyakori 
igen gyors 
igen is 
igen jó 
igen kis létszámú 
igen kis mértékben 
igen kis mértékű 
igen mély 
igen nagy fokú 
igen nagy méretű 
igen nagy mértékben 
igen nagy mérvű 
igen rég 
igen rövid hullám 
igen sok 
igen száraz bab 
igen szeretetreméltó 
igen tisztelt 
igen változatos 
igencsak (hsz, igen|csak) 
igenel (ige) 
igenem 
igenév (fn, ige|név) 
igenévi vonzat 
igenévképzés 
igenévképző 
igenévszó (ige|névszó) 
igen-igen 
igen-igen jó 
igenis (hsz, igen|is) 
igenis láttam 
igenis van 
igenlés (fn) 
igenlő (foly mn in) 
igenlő (mn) 
igenlő válasz 
igent mond 
igény (fn) 



igénybe vesz 
igénybe vett 
igénybe vevő (mn) 
igénybejelentés (fn, igény|bejelentés) 
igénybevétel (fn, igénybe|vétel) 
igénybevételi (mn) 
igényel (ige) 
igényelhet (ige) 
igényelt összeg 
igényes (mn) 
igényesen (hsz) 
igényesség (fn) 
igényjogosult (bef mn in, igény|jogosult) 
igényjogosult (fn, igény|jogosult) 
igényjogosult (mn, igény|jogosult) 
igényjogosultság (fn, igény|jogosultság) 
igénylés (fn) 
igénylő (fn) 
igénylő (foly mn in) 
igénylő (mn) 
igénylőlap (fn, igénylő|lap) 
igényper (fn, igény|per) 
igénypont (fn, igény|pont) 
igényt tart rá 
igénytelen (mn) 
igénytelenség (fn) 
igényű (mn) 
igeosztály 
ígér (ige) 
igerag (fn, ige|rag) 
igeragozás (fn, ige|ragozás) 
ígéret (fn) 
ígéret földje 
ígéretes (mn) 
ígérget (ige) 
ígérgetés (fn) 
ígérhet (ige) 
ígérkezik (ige) 
ígérő (foly mn in) 
ígérvény (fn) 
igeszemlélet (fn, ige|szemlélet) 
igető (fn, ige|tő) 
igevégződés 
igevonzat 
igéz (ige) 
igézet (fn) 
igézet (ige) 
igézetes (mn) 
igéző (foly mn in) 
igéző (mn) 
igh. (röv) 
iglice (fn) 
iglicetövis (iglice|tövis) 
iglu (fn) 
igmándi víz 
Ignác (tnév) 
ignorál (ige) 



ignorancia 
Ignotus (tnév) 
Igor (tnév) 
Igor herceg 
igric (fn) 
így (hsz) 
így (ksz) 
így dukál 
így hát 
így is 
így se 
így sem 
így vagy úgy 
igyad (idd) 
igyekezet (fn) 
igyekezet (ige) 
igyekezik (igyekszik, ige) 
igyekszik (ige) 
igyekvés (fn) 
igyekvő (foly mn in) 
igyekvő (mn) 
ígyen (hsz) 
így-úgy (így|-úgy) 
ihaj (isz) 
ihaja 
ihaja-tyuhaja 
ihajla 
ihar (fn) 
iharfa (fn, ihar|fa) 
iharos (fn) 
ihász (fn) 
ihat (ihatik, ige) 
ihatatlan (mn) 
ihatnék (fn) 
iható (foly mn in) 
iható (mn) 
iható víz 
ihlés 
ihlet (fn) 
ihlet (ige) 
ihlet sugallta mű 
ihletes (mn) 
ihletés (fn) 
ihletésű (mn) 
ihletett (bef mn in) 
ihletett (mn) 
ihletettség (fn) 
ihlett 
ihlik (ige) 
ihog-vihog 
ihol (hsz) 
íj (fn) 
íjas (mn) 
íjász (fn) 
íjászat (fn) 
íjászsport (íjász|sport) 
íjászverseny 



íjaz (ige) 
ijed (ige) 
ijedelem (fn) 
ijedelmes 
ijedez (ijedezik, ige) 
ijedezik (ige) 
ijedős (mn) 
ijedség (fn) 
ijedt (bef mn in) 
ijedt (mn) 
ijedt arcú 
ijedtében (hsz) 
ijedten (hsz) 
ijedtség (fn) 
ijeszt (ige) 
ijesztget (ige) 
ijesztgetés (fn) 
ijesztő (fn) 
ijesztő (foly mn in) 
ijesztő (mn) 
ijesztő alakú 
ijesztően (hsz) 
íjideg (fn, íj|ideg) 
ijjár 
íjtegez 
Ikarosz (tnév) 
Ikarus (tnév) 
Ikarus busz 
Ikarus-gyár 
IKEA (tnév) 
ikebana (fn) 
iker (fn) 
iker (mn) 
ikerablak (iker|ablak) 
ikerablakos (iker|ablakos) 
ikerágy (iker|ágy) 
ikerakna (iker|akna) 
ikerállomás (fn, iker|állomás) 
ikercsillag (fn, iker|csillag) 
ikerfém (iker|fém) 
ikerfényszóró (fn, iker|fényszóró) 
ikergyermek (fn, iker|gyermek) 
ikerhangzó (iker|hangzó) 
ikerház (fn, iker|ház) 
ikerházas (mn) 
ikerít (ige) 
ikerítés (fn) 
ikerkábel (iker|kábel) 
ikerkocsi (iker|kocsi) 
ikerkristály (fn, iker|kristály) 
ikerkutatás (iker|kutatás) 
ikerpár (fn) 
ikerszelvényes (mn) 
ikerszó (fn, iker|szó) 
ikerszülés (fn, iker|szülés) 
ikerszülés (mn, iker|szülés) 
ikertárs (fn, iker|társ) 



ikertelefon (fn, iker|telefon) 
ikertengely (iker|tengely) 
ikerterhesség (fn, iker|terhesség) 
ikertestvér (fn, iker|testvér) 
ikerturbó 
ikervágány (iker|vágány) 
ikes (mn) 
ikes ige 
ikes igeragozás 
ikes ragozású 
ikon (fn) 
ikonfestészet (fn, ikon|festészet) 
ikonfestő 
ikonikus 
ikonográfia (fn) 
ikonográfiai vizsgálat 
ikonológia 
ikonosztáz (fn) 
ikonsor 
ikozaéder (fn) 
ikra (fn) 
ikrás (mn) 
ikrás méz 
ikrásodik (ige) 
ikrek 
ikres 
ikresít (ige) 
iksz (fn) 
iksz (mn) 
ikszedik (szn) 
ikszel (ige) 
iksz-lábú (x-lábú, mn) 
iktat (ige) 
iktatás (fn) 
iktatási szám 
iktató (fn) 
iktató (foly mn in) 
iktatókönyv (fn, iktató|könyv) 
iktatószám (fn, iktató|szám) 
iktelen (mn) 
iktelen ige 
iktelen ragozás 
ikterusz 
Iktinosz 
Ikva 
il- 
Ildikó (tnév) 
ildom (fn) 
ildomos (mn) 
ildomtalan (mn) 
Iliász (tnév) 
Ilion 
ill. (röv) 
illa (fn) 
illa berek 
illabiális (mn) 
illan (ige) 



illanó (foly mn in) 
illanó (mn) 
illat (fn) 
illatanyag (fn, illat|anyag) 
illatár (fn, illa|tár) 
illatfelhő (fn, illat|felhő) 
illativus 
illatkoncentráció 
illatmirigy (fn, illat|mirigy) 
illatorgia (fn, illat|orgia) 
illatos (mn) 
illatos ibolya 
illatos toalettpapír 
illatosít (ige) 
illatosító gél 
illatosítószer 
illatosított (bef mn in) 
illatosított (mn) 
illatozik (ige) 
illatszer (fn, illat|szer) 
illatszerbolt (fn, illatszer|bolt) 
illatszeres üveg 
illatszer-permetező 
illatszerszóró (fn) 
illatszertár (fn, illat|szertár) 
illatú (mn) 
illedelem (fn) 
illedelmes (mn) 
illedelmesen (hsz) 
illedelmesség (fn) 
illegális (mn) 
illegális áramvételezés 
illegális tartalom 
illegális tevékenység 
illegálisan (hsz) 
illegálisan vásárolnak 
illegalitás (fn) 
illegalitásba vonul 
illeg-billeg 
illeget (ige) 
illegeti magát 
illegeti-billegeti 
illegitim (mn) 
illegitim szervezkedés 
illékony (mn) 
illem (fn) 
illemhely (fn, illem|hely) 
illemkódex (fn, illem|kódex) 
illemsértő (fn, illem|sértő) 
illemszabály (fn, illem|szabály) 
illemtan (fn, illem|tan) 
illemtanár (fn, illem|tanár) 
illemtudó (fn, illem|tudó) 
illemtudó (foly mn in, illem|tudó) 
illemtudó (mn, illem|tudó) 
illendő (beálló mn in) 
illendő (mn) 



illendőképp 
illendőképpen 
illendőség (fn) 
Illés (tnév) 
Illés próféta 
illeszkedés (fn) 
illeszkedési szög 
illeszkedik (ige) 
illesszük be 
illeszt (ige) 
illesztés (fn) 
illesztési hézag 
illesztet (ige) 
illesztget (ige) 
illesztő 
illesztőfelület 
illesztőfűrész 
illesztőkártya 
illesztőprogram 
illesztőprogram-frissítés 
illet (ige) 
illeték (fn) 
illeték nélküli 
illetékbélyeg (fn, illeték|bélyeg) 
illetékbevétel (fn, illeték|bevétel) 
illetékdíjszabás (illeték|díjszabás) 
illetékes (mn) 
illetékes bizottság 
illetékesség (fn) 
illetékességi (mn) 
illetékfizetés (fn, illeték|fizetés) 
illetékhivatal (fn, illeték|hivatal) 
illetékkiszabás (fn, illeték|kiszabás) 
illetékköteles (mn) 
illetékmentes (mn) 
illetékmentesség (fn, illeték|mentesség) 
illetékpótlék (illeték|pótlék) 
illetéktelen (mn) 
illetéktelenül (hsz) 
illetéktörvény (fn, illeték|törvény) 
illetetlen (mn) 
illethet (ige) 
illetlen (mn) 
illetlenkedik (ige) 
illetlenség (fn) 
illetmény (fn) 
illetményalap (fn, illetmény|alap) 
illetménycsökkentés (illetmény|csökkentés) 
illetményföld (fn, illetmény|föld) 
illetményföld-művelés 
illetményhivatal (illetmény|hivatal) 
illetménykiegészítés (fn, illetmény|kiegészítés) 
illetménykötet (illetmény|kötet) 
illetménypótlék (fn, illetmény|pótlék) 
illetményrendezés (fn, illetmény|rendezés) 
illetményrendszer (fn, illetmény|rendszer) 
illetményszabályzat (illetmény|szabályzat) 



illetményszámfejtés (fn, illetmény|számfejtés) 
illető (fn) 
illető (foly mn in) 
illetődik 
illetően (hsz) 
illetőleg (hsz) 
illetőleg (ksz) 
illetőleg ha 
illetőleg hat 
illetőleg hogy 
illetőség (fn) 
illetőségi bizonyítvány 
illetőségű (mn) 
illetve (ksz) 
illik (ige) 
illír (fn) 
illír (mn) 
Illíria (tnév) 
illírizmus (illír|izmus) 
illó (mn) 
illó alkotórész 
illóanyag (fn) 
illogikus (mn) 
illojális (mn) 
illokúció 
illokúciós erő 
illóolaj (fn, illó|olaj) 
illóolaj-kompozíció 
illő (foly mn in) 
illő (mn) 
illő tisztelet 
illően (hsz) 
illőképp 
illőképpen 
illumináció 
illuminál (ige) 
illuminált (bef mn in) 
illuminált (mn) 
illuminált állapotban 
illuminátor (fn) 
Illustrator 
illusztráció (fn) 
illusztrál (ige) 
illusztrálás (fn) 
illusztratív (mn) 
illusztrátor (fn) 
illusztris (mn) 
illusztris társaság 
illúzió (fn) 
illúziókeltő (foly mn in) 
illuzionista (fn) 
illuzionizmus (fn) 
illúzióromboló (fn, illúzió|romboló) 
illúzióromboló (foly mn in, illúzió|romboló) 
illuzórikus (mn) 
illuzórius (fn) 
ilmenit (fn) 



Ilona (tnév) 
Ilosvai Selymes Péter 
ily (nm) 
ily célú 
ily esetben 
ily mértékben 
ily módon 
ilyen (hsz) 
ilyen (nm) 
ilyen értelmű 
ilyen esetben 
ilyen fajtájú 
ilyen formában 
ilyen formájú 
ilyen irányú 
ilyen körülmények között 
ilyen mértékben 
ilyen mértékű 
ilyen módon 
ilyen sok 
ilyen sokáig 
ilyen tájban 
ilyen tárgyú 
ilyen típusú 
ilyenadta 
ilyen-amolyan 
ilyenfajta (mn) 
ilyenféle (mn, ilyen|féle) 
ilyenféle (nm, ilyen|féle) 
ilyenforma (mn) 
ilyenformán (hsz, ilyen|formán) 
ilyenképpen (hsz) 
ilyenkor (hsz) 
ilyennemű (mn) 
ilyen-olyan (mn) 
ilyenszerű (mn) 
ilyentájt (hsz) 
ilyes (mn) 
ilyesfajta (fn) 
ilyesféle (fn) 
ilyesforma (fn) 
ilyesmi (mn) 
ilyesvalami (fn) 
ilyetén (mn) 
ilyeténképpen (hsz) 
ilyfajta (mn) 
ilyféle 
ilyképpen (hsz) 
Illyés (tnév) 
Illyés Gyula-féle 
ilynemű (mn, ily|nemű) 
IM (röv) 
ím (msz) 
im- 
ima (fn) 
imád (ige) 
imádás (fn) 



imádat (fn) 
imádat (ige) 
imádkozás (fn) 
imádkozik (ige) 
imádkozó 
imádni való gyerek 
imádó (fn) 
imádó (foly mn in) 
imádó (mn) 
imadobogó 
imádott (bef mn in) 
imádott (mn) 
imádság (fn) 
imádságos (mn) 
imádságos reflexió 
imádságoskönyv (fn) 
image (fn) 
imagép (fn, ima|gép) 
image-váltás 
imagináció 
imaginárius (mn) 
imaginárius szám 
imágó (fn) 
imaház (fn, ima|ház) 
imakönyv (fn, ima|könyv) 
imám (fn) 
imamalom (fn, ima|malom) 
imaszíj (fn, ima|szíj) 
imaszőnyeg (fn, ima|szőnyeg) 
imaszöveg (fn, ima|szöveg) 
imaterem (fn, ima|terem) 
imatorony 
imázs (fn) 
imazsámoly (fn, ima|zsámoly) 
imázsépítés (imázs|építés) 
imbecillis (mn) 
imbecillitás (fn) 
imbisz (fn) 
imbolyog (ige) 
íme (msz) 
íme bizony 
imént (hsz) 
imént említett 
iménti (fn) 
imette 
imetten 
IMF 
IMF-hitel 
IMF-jelentés 
ímhol (hsz) 
imide-amoda 
imígy (hsz) 
imígy-amúgy 
imigyen (hsz) 
imilyen (mn) 
imilyen-amolyan 
iminnen-amonnan 



imitáció (fn) 
imitál (ige) 
imitálás (fn) 
imitátor (fn) 
imitt (hsz) 
imitt-amott 
immanencia 
immanens (mn) 
immár (hsz) 
immáron (hsz) 
ímmel-ámmal (hsz) 
immerzió (fn) 
immobil (mn) 
immobilis (mn) 
immobilitás 
immobilizáció (fn) 
immobilizál 
immobilizálás (fn) 
immobilizer 
immorális (mn) 
immoralitás 
immortális (mn) 
immortalitás 
immun- 
immunanyag (fn, immun|anyag) 
immundeficiencia 
immunerősítő (immun|erősítő) 
immunerősítő szer 
immunfehérje (fn, immun|fehérje) 
immunfolyamat 
immunglobulinok 
immunhiány (fn, immun|hiány) 
immunhiányos (mn) 
immunhiányos betegség 
immúnis (mn) 
immunitás (fn) 
immunizáció (fn) 
immunizál (ige) 
immunkémia (fn, immun|kémia) 
immunogén 
immunogénérzékeny 
immunológia (fn) 
immunológus 
immunreakció (fn, immun|reakció) 
immunrendszer (fn, immun|rendszer) 
immunsejt 
immunszérum (fn, immun|szérum) 
immunterápia 
immunválasz (fn, immun|válasz) 
imola (fn) 
Imola (tnév) 
impala 
impedancia (fn) 
impedanciadiagram 
imperatív 
imperatív megnyilatkozás 
imperativus (fn) 



imperátor (fn) 
imperialista (mn) 
imperialistaellenes (mn) 
imperializmus (fn) 
impérium (fn) 
impermeábilis (mn) 
impermeabilitás (fn) 
impertinencia (fn) 
impertinens (mn) 
implantáció (fn) 
implantál 
implantátum (fn) 
implementáció 
implementációs elv 
implementál 
implicit (fn) 
implicit (mn) 
implicit függvény 
implicit módon 
implicit tudás 
implicite (hsz) 
implikáció (fn) 
implikál (ige) 
implikatúra 
imponál (ige) 
imponáló (foly mn in) 
imponderábiliák 
imponderábilis mennyiség 
import (fn) 
importadó (fn, import|adó) 
importál (ige) 
importálás (fn) 
importalkatrész (fn, import|alkatrész) 
importanyag-felhasználás 
importár (fn, import|ár) 
importáru (fn, import|áru) 
importárualap (import|árualap) 
importcikk (fn, import|cikk) 
importcukor (fn, import|cukor) 
importengedély (fn, import|engedély) 
importfelár (import|felár) 
import-forgalmiadó 
importforrás 
importhányad (fn, import|hányad) 
importhitel (import|hitel) 
importigényes (mn) 
importkorlátozás (fn, import|korlátozás) 
importmegtakarítás (import|megtakarítás) 
importőr (fn, import|őr) 
importpótló 
importszerződés (fn, import|szerződés) 
importtermék 
importtilalom (fn, import|tilalom) 
importtöbblet (fn, import|többlet) 
importügylet (fn, import|ügylet) 
importvám (fn, import|vám) 
importverseny 



imposszibilis 
imposztor (fn) 
impotencia (fn) 
impotens (mn) 
impozáns (mn) 
impregnál (ige) 
impregnálás (fn) 
impregnálószer (fn) 
impregnált (bef mn in) 
impregnált (mn) 
impregnált gipszkarton 
impregnált papír 
impresszárió (fn) 
impresszió (fn) 
impresszionista (mn) 
impresszionista festő 
impresszionista jellegű 
impresszionisztikus 
impresszionizmus (fn) 
impresszum (fn) 
imprimál (ige) 
imprimatúra (fn) 
imprinting 
improduktív (mn) 
improduktív képző 
impróest 
impromptu 
improvizáció (fn) 
improvizál (ige) 
improvizatív 
impulzív (mn) 
impulzivitás (fn) 
impulzus (fn) 
impulzusgenerátor 
impulzusmegmaradás 
impulzusmomentum (fn, impulzus|momentum) 
impulzusnyomaték 
impulzussorozat 
impulzussűrűség 
impulzusválasz (fn, impulzus|válasz) 
impúrum (fn) 
Imre (tnév) 
in (fn) 
In (röv) 
ín (fn) 
in- 
in concreto 
in contumaciam 
in effigie 
in flagranti 
in floribus 
in medias res 
in memoriam 
in vitro 
in vivo 
inába szállt a bátorsága 
inadekvát (mn) 



inaktív (mn) 
inaktív állapot 
inaktivál 
inaktiválás (fn) 
inaktiválódás (fn) 
inaktiválódik 
inaktivitás (fn) 
inal (ige) 
inas (fn) 
inas (mn) 
inas hús 
inasesztendő (inas|esztendő) 
inasévek 
inasgyerek (fn, inas|gyerek) 
inasiskola (fn) 
inaskodik (ige) 
inaskor (fn) 
inaszakadt (mn) 
inaszakadtáig 
inauguráció 
inaugurál (ige) 
inbox 
Ince 
incestus 
incidens (fn) 
incifinci (fn) 
incifinci (mn) 
incseleg (ige) 
incselkedik (ige) 
ind (fn) 
inda (fn) 
indantrén (fn) 
indantrén anyag 
indás (mn) 
indefinitum 
indemnitás (fn) 
independencia (fn) 
independens 
indeterminizmus (fn) 
index (fn) 
indexál (ige) 
indexálás (fn) 
indexel (ige) 
indexelés (fn) 
indexes változó 
indexkép 
indexlámpa (index|lámpa) 
indexláttamozás (index|láttamozás) 
indexszám (fn, index|szám) 
indexszámítás (index|számítás) 
India (tnév) 
indiai (mn) 
indiai elefánt 
indiai kender 
Indiai-óceán (Indiai|-óceán) 
indiai-óceáni (mn, indiai|-óceáni) 
Indiai-óceáni-hátság 



indián (fn) 
indián (mn) 
indián főnök 
indián nyelv 
indián őslakosság 
indián törzs 
indián törzsfőnök 
Indianapolis 
indiáner (fn) 
indiántörténet 
India-utazó (India|-utazó) 
indicativus (fn) 
indifferens (mn) 
indignáció (fn) 
indignál 
indignálódik (ige) 
indignálódottság jelei 
indignált (bef mn in) 
indigó (fn) 
indigó generáció 
indigó gyermek 
indigócserje (indigó|cserje) 
indigófesték (indigó|festék) 
indigókék (mn, indigó|kék) 
indigópapír (fn, indigó|papír) 
indikáció (fn) 
indikál (ige) 
indikátor (fn) 
indikátordiagram (indikátor|diagram) 
indikátorfüggvény 
indikátornövény 
indikátoroldat (fn, indikátor|oldat) 
indikátorpapír 
indikátorváltozó 
indirekt (mn) 
indirekt bizonyítás 
indiszkréció (fn) 
indiszkrét (mn) 
indiszponált (bef mn in) 
indiszponált (mn) 
indiszpozíció (fn) 
indít (ige) 
indítás (fn) 
indításblokkolás 
indításgátló 
indíték (fn) 
indítékú (mn) 
indíthat (ige) 
indító (fn) 
indító (foly mn in) 
indítóakkumulátor (indító|akkumulátor) 
indítóállás (fn, indító|állás) 
indítóállvány (fn, indító|állvány) 
indítóberendezés (fn, indító|berendezés) 
indítógomb (fn, indító|gomb) 
indítókar (fn, indító|kar) 
indítókészlet (indító|készlet) 



indítókulcs (fn, indító|kulcs) 
indítólemez 
indítómotor (fn, indító|motor) 
indítónyomaték (indító|nyomaték) 
indítóok (fn, indító|ok) 
indítószemélyzet (indító|személyzet) 
indítótárcsa (indító|tárcsa) 
indítózás (fn) 
indítózik (ige) 
indíttat (ige) 
indíttatás (fn) 
indíttatású (mn) 
indíttatva (hsz) 
indítvány (fn) 
indítványoz (ige) 
indítványozhat (ige) 
indítványt tesz 
indítványtétel (fn, indítvány|tétel) 
indítványtevő (fn, indítvány|tevő) 
indium (fn) 
individuális (mn) 
individualista (mn) 
individualitás 
individualizáció 
individualizál (ige) 
individualizmus (fn) 
individuum (fn) 
indoeurópai (mn) 
indoeurópai nyelvek 
indogermán (fn) 
indogermán (mn) 
indogermán nyelv 
indóház (fn) 
indok (fn) 
Indokína (tnév) 
indokínai 
Indokínai-félsziget 
indoklás (indokolás, fn) 
indoklás nélkül 
indokol (ige) 
indokolás (indoklás, fn) 
indokolás nélkül 
indokolatlan (mn) 
indokolatlanul (hsz) 
indokolhat (ige) 
indokolt (bef mn in) 
indokolt (mn) 
indokoltan (hsz) 
indokoltság (fn) 
indolencia (fn) 
indolens (mn) 
indológia (fn) 
indológus (fn) 
indonéz (fn) 
indonéz nyelv 
indonéz szigetvilág 
Indonézia (tnév) 



indonéziai (mn) 
indukál (ige) 
indukált áram 
indukált feszültség 
indukció (fn) 
indukcióelmélet 
indukciófluxus (fn, indukció|fluxus) 
indukcionista 
indukcionizmus 
indukciós (mn) 
indukciós főzőlap 
indukcióvektor 
indukcióvonal 
induktancia (fn) 
induktív (mn) 
induktív ellenállás 
induktív módszerű 
induktív úton 
induktivitás (fn) 
induktor (fn) 
indul (ige) 
indulás (fn) 
indulási (mn) 
indulási jog 
indulási oldal 
indulásra kész 
indulat (fn) 
indulatba hoz 
indulatba jön 
indulati (mn) 
indulatkitörés (fn, indulat|kitörés) 
indulatmentes 
indulatos (mn) 
indulatosan (hsz) 
indulatoskodik (ige) 
indulatosság (fn) 
indulatroham (fn, indulat|roham) 
indulatszó (fn, indulat|szó) 
indulhat (ige) 
indulj 
induló (fn) 
induló (foly mn in) 
induló csapat 
induló vállalkozás 
indulóállomány (induló|állomány) 
indulóállomás (induló|állomás) 
indulóban levő 
indulóban van 
indulófélben levő 
indulójel (induló|jel) 
indulójelleg 
indulótőke 
indulózene 
indultában (hsz) 
indus (fn) 
Indus (tnév) 
Indus-delta 



Indus-völgy 
Indus-völgyi civilizáció 
indusztriális 
indusztrializál (ige) 
indusztrializmus 
inercia (fn) 
inerciaidő 
inercianyomaték 
inerciarendszer 
inert 
inert anyag 
inert gáz 
inessivus 
infámia (fn) 
infámis (mn) 
infáns (fn) 
infáns (mn) 
infánsnő (fn, infáns|nő) 
infanterista 
infantilis (mn) 
infantilizmus (fn) 
infarktus (fn) 
infarktusveszély 
infekció (fn) 
infektológusok grémiuma 
infernális (mn) 
infernó (fn) 
inficiál (ige) 
infiltráció (fn) 
infímum 
infinitezimális mennyiség 
infinitivus 
infláció (fn) 
inflációcsökkenés 
inflációellenes (mn) 
inflációgerjesztő (foly mn in) 
inflációkövető (fn, infláció|követő) 
inflációkövető (foly mn in, infláció|követő) 
inflációmentes 
inflációs (mn) 
inflációs nyomás 
inflációs ráta 
inflációt követő 
inflációt meghaladó 
inflál 
inflálódik (ige) 
inflexió (fn) 
inflexiós pont 
influenza (fn) 
influenza A-vírus 
influenza elleni oltás 
influenzajárvány (fn, influenza|járvány) 
influenzás (mn) 
influenzavírus (fn, influenza|vírus) 
infó 
infoboard 
infokommunikációs 



infokommunikációs cég 
infokommunikációs szolgáltatás 
információ (fn) 
információáradat (fn, információ|áradat) 
információáramlás (fn, információ|áramlás) 
információátadás (fn, információ|átadás) 
információátvitel (fn, információ|átvitel) 
információbank (információ|bank) 
információcsere (fn, információ|csere) 
információelemzés 
információelmélet (fn, információ|elmélet) 
információelméleti modell 
információfeldolgozás 
információforrás (fn, információ|forrás) 
információgazdag 
információgyűjtés (fn, információ|gyűjtés) 
információhiány (fn, információ|hiány) 
információhordozó (fn, információ|hordozó) 
információhordozó (foly mn in, információ|hordozó) 
információhoz jut 
információ-hozzáadás 
információi (mn) 
információi alapján 
információigény (fn, információ|igény) 
információképes 
információkódolás 
információközlés 
információközvetítés 
információmegosztás 
információmegtartás 
információmennyiség 
információmorzsa 
információnyújtás 
információrendszer (fn, információ|rendszer) 
információrobbanás (fn, információ|robbanás) 
információs (mn) 
információs fogyasztói lét 
információs forradalom 
információs hálózat 
információs infrastruktúra 
információs központ 
információs rendszer 
információs stratégia 
információs tábla 
információs társadalom 
információs technológia 
információsűrűség (információ|sűrűség) 
információszabadság (fn, információ|szabadság) 
információszerzés (fn, információ|szerzés) 
információszolgáltatás (fn, információ|szolgáltatás) 
információt kap 
információtárolás (fn, információ|tárolás) 
információtartalom (fn, információ|tartalom) 
információtechnológia (fn, információ|technológia) 
információtechnológiai (mn) 
információtechnológiai cég 
információtovábbítás (fn) 



információtöbblet 
információvédelem 
információ-visszanyerés 
informál (ige) 
informálás (fn) 
informális (mn) 
informális kapcsolatok 
informálisan (hsz) 
informálódik (ige) 
informáltság (fn) 
informatika (fn) 
informatika szakos 
informatika világa 
informatikai (mn) 
informatikai automatizmus 
informatikai biztonság 
informatikai eszköz 
informatikai fejlesztés 
informatikai forradalom 
informatikai háttér 
informatikai infrastruktúra 
informatikai ipar 
informatikai ismeretek 
informatikai piac 
informatikai rendszer 
informatikai részleg 
informatikai szolgáltatás 
informatikai tanfolyam 
informatikai tudás 
informatikai vállalat 
informatikai vezető 
informatikai-távközlési ipar 
informatikaoktatás 
informatikus (fn) 
informatikus könyvtáros 
informatív (mn) 
informátor (fn) 
informel 
infra- 
infra-adatátvitel 
infraadóvevő 
infracsatoló 
infraégő (fn) 
infrafűtés 
infrahang (fn) 
infra-LED 
infrastruktúra (fn) 
infrastruktúra-alapú verseny 
infrastruktúraállapot 
infrastruktúra-fejlesztés (infrastruktúra|-fejlesztés) 
infrastruktúra-fejlesztési program 
infrastrukturális (mn) 
infrastrukturális fejlesztés 
infrastruktúra-menedzsment 
infrastruktúra-politika (infrastruktúra|-politika) 
infrastruktúra-szolgáltató 
infrasugárzó (fn) 



infrasütő (fn) 
infratávvezérlés (fn) 
infravörös (mn) 
infravörös hullámhossztartomány 
infravörös spektroszkópia 
infravörös sugárzás 
infravörös tartomány 
infúzió (fn) 
infúziós palack 
ínfű (fn, ín|fű) 
ing (fn) 
ing (ige) 
inga (fn) 
ingadozás (fn) 
ingadozik (ige) 
ingafűrész (inga|fűrész) 
ingajárat (fn, inga|járat) 
ingalengés (fn, inga|lengés) 
ingalj (ing|alj) 
ingamozgás (fn, inga|mozgás) 
inganyag (fn, ing|anyag) 
ingaóra (fn, inga|óra) 
ingás (fn) 
ingás (mn) 
ingat (ige) 
ingatag (fn, inga|tag) 
ingatag (mn, inga|tag) 
ingatlan (fn) 
ingatlan (mn) 
ingatlan birtok 
ingatlan értékesítéséből származó bevétel 
ingatlan vagyon 
ingatlanadó (fn, ingatlan|adó) 
ingatlanár (fn, ingatlan|ár) 
ingatlanárverés (fn, ingatlan|árverés) 
ingatlanbróker (fn, ingatlan|bróker) 
ingatlancsere (fn, ingatlan|csere) 
ingatlaneladás (fn, ingatlan|eladás) 
ingatlanértékesítés (fn) 
ingatlanfedezet 
ingatlanfejlesztés (fn, ingatlan|fejlesztés) 
ingatlanforgalmazó 
ingatlanforgalom (fn, ingatlan|forgalom) 
ingatlaniroda (fn, ingatlan|iroda) 
ingatlankezelés (fn, ingatlan|kezelés) 
ingatlanközvetítés (fn, ingatlan|közvetítés) 
ingatlanközvetítő (fn, ingatlan|közvetítő) 
ingatlanközvetítő (foly mn in, ingatlan|közvetítő) 
ingatlanközvetítő iroda 
ingatlanlízing 
ingatlan-nyilvántartás (ingatlan|-nyilvántartás) 
ingatlanonként (hsz) 
ingatlanpanama 
ingatlanpiac (fn, ingatlan|piac) 
ingatlanpiaci (mn) 
ingatlanpiaci árak 
ingatlanrész (fn, ingatlan|rész) 



ingatlanszerzés (fn, ingatlan|szerzés) 
ingatlanszerzési korlátozás 
ingatlantörvény (fn, ingatlan|törvény) 
ingatlantulajdon (fn, ingatlan|tulajdon) 
ingatlantulajdonos (fn, ingatlan|tulajdonos) 
ingatlanügy (fn, ingatlan|ügy) 
ingatlanügylet (fn, ingatlan|ügylet) 
ingatlanügynök (fn, ingatlan|ügynök) 
ingatlanügynökség 
ingatlanvagyon (fn, ingatlan|vagyon) 
ingatlanvásárlás (fn, ingatlan|vásárlás) 
ingatlanvétel (fn, ingatlan|vétel) 
ingatlanzálog (ingatlan|zálog) 
ingatlannyilvántartás (fn, ingatlan|nyilvántartás) 
ingáz (ige) 
ingázás (fn) 
ingázik (ige) 
ingázó (foly mn in) 
ingázó munkások 
ingblúz (fn, ing|blúz) 
inger (fn) 
ingerel (ige) 
ingerencia (fn) 
ingererősség (inger|erősség) 
ingerfelvevő nyúlvány 
ingergazdag 
ingerhatás (fn, inger|hatás) 
ingerkedik (ige) 
ingerképzés 
ingerküszöb (fn, inger|küszöb) 
ingerlékeny (mn) 
ingerlékenység (fn) 
ingerlés (fn) 
ingerlő (fn) 
ingerlő (foly mn in) 
ingerlő (mn) 
ingermozgás (inger|mozgás) 
ingerszegény (fn, inger|szegény) 
ingerület (fn, inger|ület) 
ingerületátvitel (fn, ingerület|átvitel) 
ingerületátvivő anyag 
ingerületi állapot 
ingerületvezetés (fn, ingerület|vezetés) 
ingerült (mn) 
ingerülten (hsz) 
ingerültség (fn) 
inges 
ingfodor 
inggallér (fn, ing|gallér) 
inggomb (fn, ing|gomb) 
ingkabát (fn, ing|kabát) 
Ingmar 
ingmell (fn, ing|mell) 
ingnyakmerevítő 
ingó (fn) 
ingó (foly mn in) 
ingó állvány 



ingó mozgás 
ingó vagyon 
ingó-bingó (mn) 
ingójelzálog 
ingola (fn) 
ingónyilvántartás 
ingóság (fn, ing|óság) 
ingovány (fn) 
ingoványos (mn) 
ingpulóver (fn, ing|pulóver) 
Ingrid 
ingruha (fn, ing|ruha) 
ingujj (fn, ing|ujj) 
ingujjra vetkőzve 
ingus 
ingváll (fn, ing|váll) 
ingvászon (ing|vászon) 
ingyen (fn, ing|yen) 
ingyen (hsz, ing|yen) 
ingyen adja 
ingyen él (fn) 
ingyenbeteg (mn) 
ingyencirkusz (fn) 
ingyencseléd (fn, ingyen|cseléd) 
ingyenélő (fn, ingyen|élő) 
ingyenenergia 
ingyenes (mn) 
ingyenes alkalmazás 
ingyenes eszköz 
ingyenes internetes eszköztár 
ingyenes kiadás 
ingyenes programcsomag 
ingyenes szolgáltatás 
ingyenes utazás 
ingyenes verzió 
ingyenes videó 
ingyenesen (hsz) 
ingyenesség (fn) 
ingyenétkezés (fn) 
ingyenhely 
ingyenjegy (fn) 
ingyenkonyha (fn, ingyen|konyha) 
ingyenmunka (fn) 
ingyenmunkás 
ingyenreklám (fn) 
ingyenrészvény (fn) 
ingyért (hsz) 
inhaláció (fn) 
inhalál (ige) 
inhalátor (fn) 
ínhártya (fn, ín|hártya) 
inherens 
inhibitor (fn) 
inhomogén anyag 
inhomogeneitás (inhomogenitás) 
ínhüvely (fn, ín|hüvely) 
ínhüvelygyulladás (fn, ínhüvely|gyulladás) 



iniciál 
iniciálás (mn) 
iniciálé (fn) 
iniciáléfestő (iniciálé|festő) 
iniciális 
iniciatíva (fn) 
iniciátor 
Inilcsek-gleccser 
injekció (fn) 
injekciós (mn) 
injekciós ampulla 
injekciós fecskendő 
injekciós tű 
injekcióz (ige) 
injektál (ige) 
injektálás (fn) 
injektor (fn) 
injúria (fn) 
inka (fn) 
inka (mn) 
inkább (hsz) 
inkarnáció (fn) 
inkarnál 
inkarnálódik 
inkasszál (ige) 
inkasszó (fn) 
inkasszófizetés (fn, inkasszó|fizetés) 
inkasszójutalék (fn, inkasszó|jutalék) 
inkeri 
inklináció (fn) 
inklinál (ige) 
inkluzív 
inkluzíve (hsz) 
inkognitó (fn) 
inkoherencia (fn) 
inkoherens (mn) 
inkollegiális (mn) 
inkollegialitás 
inkompatibilis (mn) 
inkompatibilitás (fn) 
inkompetencia (fn) 
inkompetens (mn) 
inkongruencia 
inkongruens 
inkontinencia 
inkonzekvencia 
inkonzekvens (mn) 
inkonzisztencia (fn) 
inkonzisztens 
inkorporáció 
inkorporál 
inkorporáló nyelv 
inkorporálódik 
inkorrekt (mn) 
inkrementális 
inkrimináció (fn) 
inkriminál (ige) 



inkriminált (bef mn in) 
inkriminált (mn) 
inkubáció (fn) 
inkubál 
inkubátor (fn) 
inkubátorház (fn, inkubátor|ház) 
inkunábulum 
inkurrens 
inkurrens készlet 
inkvizíció (fn) 
inkvizítor (fn) 
Inn (tnév) 
innen (hsz) 
innen kezdve 
innen nézve 
innen származik 
innen-amonnan 
inneni (fn) 
inneni (nm) 
innen-onnan (innen|-onnan) 
innenső (mn) 
innentől (hsz) 
innentől fogva 
innentől kezdve 
innerváció 
innét (hsz) 
innivaló (fn) 
innivaló (mn) 
innováció (fn) 
innovációs (mn) 
innovációs mutató 
innovál 
innovatív (mn) 
innovatív megoldás 
innovatív mentalitás 
Innsbruck (tnév) 
innsbrucki (mn) 
inog (ige) 
inotrop 
inotrópia 
inox 
ínpók (ín|pók) 
ínpókos ló 
input (fn) 
input-output művelet 
ínrándulás (fn, ín|rándulás) 
ínség (fn) 
ínségadó (fn, ínség|adó) 
ínségállapot (ínség|állapot) 
ínséges (fn) 
ínséges (mn) 
ínségmunka (fn, ínség|munka) 
inspekció (fn) 
inspekciós (fn) 
inspekciós (mn) 
inspekciózik (ige) 
inspektor (fn) 



inspiciál (ige) 
inspiráció (fn) 
inspirál (ige) 
inspiráló 
inspiratív 
instabil (mn) 
instabil helyzet 
instabil személyiség 
instabilis rendszer 
instabilitás (fn) 
instál (ige) 
installáció (fn) 
installál (ige) 
instancia (fn) 
instanciázik (ige) 
instant (mn) 
instant kávé 
instant leves 
instant tea 
institúció (fn) 
institucionalizmus 
instruál (ige) 
instrukció (fn) 
instruktív (mn) 
instruktor (fn) 
instrumentális (mn) 
instrumentális zene 
instrumentárium 
instrumentum (fn) 
ínszakadás (fn, ín|szakadás) 
ínszalag (fn, ín|szalag) 
ínszalagszakadás (fn, ínszalag|szakadás) 
inszemináció 
inszeminátor (fn) 
inszinuáció (fn) 
inszinuál 
ínszövet 
inszurgens (fn) 
inszurrekció (fn) 
int (ige) 
intakt (mn) 
intarzia (fn) 
intarziás (mn) 
integer egység 
integer jellem 
integet (ige) 
integráció (fn) 
integrációbarát 
integrációs (mn) 
integrál (fn) 
integrál (ige) 
integrálás (fn) 
integrálegyenlet (fn, integrál|egyenlet) 
integrális 
integrálód (ige) 
integrálódás (fn) 
integrálódás (mn) 



integrálódik 
integrálszámítás (fn, integrál|számítás) 
integrált (bef mn in) 
integrált áramkör 
integrált GPU 
integrált grafikus vezérlő 
integrált környezet 
integrált megoldás 
integrált tanítás 
integráltság (fn) 
integráns (mn) 
integratív 
integrátor 
integritás (fn) 
Intel 
Intel Core processzor 
Intel processzor 
Intel-alapú okostelefon 
intelem (fn) 
intellektuális (mn) 
intellektuálisan (hsz) 
intellektualista 
intellektualitás 
intellektualizmus 
intellektuel (fn) 
intellektus (fn) 
intelligencia (fn) 
intelligenciahányados (mn) 
intelligenciakvóciens (fn, intelligencia|kvóciens) 
intelligenciateszt (fn, intelligencia|teszt) 
intelligens (mn) 
intelligens arcú 
intelligens hivatkozás 
intelligens időzítő 
intelligens kártya 
intelligens keresőrendszer 
intelligibilis 
intenció (fn) 
intencionális 
intencionalista 
intencionalitás 
intencionalizmus 
intendáns (fn) 
intendatúra 
intendens 
intenzió 
intenzionális 
intenzitás (fn) 
intenzitásmérő (intenzitás|mérő) 
intenzitásnövelés 
intenzitású (mn) 
intenzív (mn) 
intenzív figyelem 
intenzív gazdálkodás 
intenzív módon 
intenzív oktatás 
intenzív osztály 



intenzív tanfolyam 
intenzívebben (hsz) 
intenzíven (hsz) 
inter- 
interakció (fn) 
interakció-elmélet 
interakciós (mn) 
interakciós folyamat 
interaktív (mn) 
interaktív elem 
interaktív program 
interaktív szolgáltatás 
interaktív tábla (szk) 
interaktív televíziózás 
interaktív térkép 
interaktív videó 
interaktivitás 
intercity (fn) 
InterCity (tnév) 
InterCity-pótjegy 
interdiktum (fn) 
interdiszciplína 
interdiszciplináris (mn) 
interdiszciplináris kutatás 
interes (fn) 
interetnikus 
interferál 
interferencia (fn) 
interferenciagyűrű (interferencia|gyűrű) 
interferenciajelenség (fn, interferencia|jelenség) 
interferenciakép 
interferenciakompetíció 
interferométer 
interferometria 
interferometrikus 
interferon (fn) 
interfész (fn) 
interfésszel felszerelt 
intergalaktikus 
interglaciális 
interieur (fn) 
interjú (fn) 
interjúalany (fn, interjú|alany) 
interjúsorozat 
interjút ad 
interjút készít 
interjúvol (ige) 
interkaláré 
interkontinentális (mn) 
interkontinentális rakéta 
interkulturális 
interliga 
interlingvisztika 
intermédia 
intermediális 
intermedialitás 
intermedier 



intermedier átöröklés 
intermezzo (fn) 
intern (mn) 
intern ügy 
internacionálé (fn) 
Internacionálé (tnév) 
internacionális (mn) 
internacionalista (mn) 
internacionalizmus (fn) 
internál (ige) 
internálás (fn) 
internalizál 
internálótábor (fn) 
internált (bef mn in) 
internált (fn) 
internát 
internátus (fn) 
internet (fn) 
internetaktivista 
internetalapú 
internetbank 
internetbankol 
internetbiztonság 
internetcím (internet|cím) 
internetcsatlakozás 
internetelérés (fn, internet|elérés) 
internetelérhetőség (fn, internet|elérhetőség) 
internetellátottság (fn, internet|ellátottság) 
internet-előfizetés (fn, internet|előfizetés) 
interneten át 
interneten keresztül 
interneten szörföz 
internetes (mn) 
internetes áruház 
internetes banki szolgáltatás 
internetes bankolás 
internetes előfizetés 
internetes értékesítés 
internetes felület 
internetes gazdaság 
internetes infrastruktúra 
internetes kereskedelem 
internetes mém 
internetes oldal 
internetes oldalak blokkolása 
internetes piac 
internetes projekt 
internetes regisztráció 
internetes regisztrációt követően 
internetes tartalom 
internetes technológia 
internetes újság 
internetes webbank 
internetesböngészés-szinkronizáció 
internetezés 
internetezik (ige) 
internetező 



internetezők tábora 
internetforgalom 
internetfüggő 
internetfüggőség 
internethasználat 
internethasználati díj 
internethasználó 
internet-hozzáférés (internet|-hozzáférés) 
internetkapcsolat (internet|kapcsolat) 
internetkapcsolat nélkül 
internetkereskedelem 
internetkiadvány 
internetkiszolgáló (internet|kiszolgáló) 
internetkorszak 
internetkultúra 
internetpenetráció 
internetpiac 
internetportál 
internetprotokoll (fn, internet|protokoll) 
internetszabvány 
internetszolgáltatás 
internetszolgáltató 
internettechnológia 
internettelefon 
interneuron 
interparlamentáris (mn) 
Interparlamentáris Unió (tnév) 
interpelláció (fn) 
interpellációs (mn) 
interpellál (ige) 
interperszonális (mn) 
InterPici (tnév) 
interplanetáris rendszer 
Interpol (fn) 
interpoláció (fn) 
interpolál (ige) 
interpretáció (fn) 
interpretációelmélet 
interpretál (ige) 
interpretálás (fn) 
interpretatív 
interpretátor (fn) 
interpreter 
interpunkció (fn) 
interregnum (fn) 
interszexuális (mn) 
intersztelláris (mn) 
interszubjektív 
intertextuális 
intertextualitás 
interurbán (mn) 
interurbán beszélgetés 
intervallum (fn) 
intervallumaritmetika (fn, intervallum|aritmetika) 
intervallumbecslés (intervallum|becslés) 
intervenció (fn) 
intervencionista 



intervenciós (mn) 
intervenciós csapatok 
intervenciós erő 
intervenciós sáv 
interveniál (ige) 
intervokális 
intés (fn) 
intet (ige) 
intéz (ige) 
intézés (fn) 
intézet (fn) 
intézet (ige) 
intézeti (mn) 
intézeti igazgató 
intézetigazgató (fn, intézet|igazgató) 
intézetvezető (fn, intézet|vezető) 
intézetvezető (foly mn in, intézet|vezető) 
intézhet (ige) 
intézkedés (fn) 
intézkedéscsomag (fn, intézkedés|csomag) 
intézkedési (mn) 
intézkedési terv 
intézkedéssorozat (fn, intézkedés|sorozat) 
intézkedhet (ige) 
intézkedik (ige) 
intézkedő rendőr 
intézmény (fn) 
intézményegyüttes 
intézményes (mn) 
intézményesen (hsz) 
intézményesít (ige) 
intézményesítés (fn) 
intézményesül 
intézményfejlesztés 
intézményhálózat (fn, intézmény|hálózat) 
intézményi (mn) 
intézményi keret 
intézményi reform 
intézménynévként 
intézményracionalizálási (mn) 
intézményrendszer (fn, intézmény|rendszer) 
intézményspecifikus 
intézményszerű (mn) 
intézményterület (fn, intézmény|terület) 
intézményvezető (fn, intézmény|vezető) 
intéző (fn) 
intéző (foly mn in) 
intézőbizottság (fn, intéző|bizottság) 
intézőség (fn) 
intézvény (fn) 
intézvényez (ige) 
intifáda 
intim (mn) 
intim együttlét 
intim gyanta 
intim mosakodógél 
intim szféra 



intim szőrtelenítés 
intim testékszer 
intim törlőkendő 
intimbetét (fn) 
intimdezodor 
intimhigiénia 
intimitás (fn) 
intimpistáskodás (fn) 
intimszappan 
intimtorna 
intolerancia (fn) 
intoleráns (mn) 
intonáció (fn) 
intonációs egység 
intonációs szerkezet 
intonál (ige) 
intonálás (fn) 
intoxikáció (fn) 
intoxikál 
intő (fn) 
intő (foly mn in) 
intő (mn) 
intő jel 
intő példa 
intő szavak 
intőcédula (intő|cédula) 
intőkonferencia (intő|konferencia) 
intra- 
intráda (fn) 
intramolekuláris (mn) 
intramuszkuláris (mn) 
intranet (fn) 
intranzigens (mn) 
intranzitív (mn) 
intranzitív ige 
intravénás (mn) 
intravénás adagolás 
intravénás injekció 
intravénás oltás 
intri 
intrika (fn) 
intrikál (ige) 
intrikus (fn) 
intrikus (mn) 
introspektív (mn) 
introvertált (mn) 
intuíció (fn) 
intuitív (mn) 
intuitíve 
invalidus (fn) 
invariábilis (mn) 
invariancia (fn) 
invariáns (fn) 
invariáns (mn) 
invázió (fn) 
invazív 
invektíva 



invenció (fn) 
invenciózus (mn) 
inventár 
inventárium 
inventio poetica 
inventúra 
invertál 
invertcukor (fn) 
inverteres hegesztő 
inverteres klímaberendezés 
inverz 
inverz függvény 
inverz kép 
inverz műveletek 
inverzió (fn) 
invesztál (ige) 
invesztálás (fn) 
invesztíció (fn) 
invesztitúra (fn) 
invesztitúraharc (fn, invesztitúra|harc) 
invitáció 
invitál (ige) 
invitálás (fn) 
invokáció (fn) 
involvál (ige) 
inzert (fn) 
inzertál 
inzertház 
inzulin (fn) 
inzulinbetegség 
inzulindependens 
inzulinérzékenység (fn, inzulin|érzékenység) 
inzulinfüggő 
inzulinhiány 
inzulinhiányos 
inzulininjekció (fn, inzulin|injekció) 
inzulinkezelés 
inzulinrezisztencia 
inzulintermelés 
inzultál (ige) 
inzultus (fn) 
inzsellér (fn) 
íny (fn) 
ínycsap (íny|csap) 
ínycsiklandó (foly mn in, íny|csiklandó) 
ínycsiklandó (mn, íny|csiklandó) 
ínyenc (fn) 
ínyenc (mn) 
ínyencfalat (fn, ínyenc|falat) 
ínyenckedik (ige) 
ínyencség (fn) 
ínyére való 
ínyes 
ínyesfalat 
ínyesmester (fn) 
ínyesmesterség (fn) 
ínygyulladás (fn, íny|gyulladás) 



ínyhang (íny|hang) 
ínysorvadás (fn, íny|sorvadás) 
ínyvérzés 
ínyvitorla (íny|vitorla) 
ion (fn) 
ión (fn) 
ionaktivitás (ion|aktivitás) 
ionáram (fn, ion|áram) 
ionarány (fn, ion|arány) 
ionátmérő (ion|átmérő) 
ioncsatorna 
ioncserélő (foly mn in) 
ioncserélt víz 
ionegyenlet (fn, ion|egyenlet) 
ionfelhő (ion|felhő) 
ionimplantáció (fn) 
ionizáció (fn) 
ionizál (ige) 
ionizálódik (ige) 
ionizálóhatás 
ionizátor (fn) 
ionkoncentráció (fn, ion|koncentráció) 
ionkötés 
ionkristály (ion|kristály) 
ionos kötés 
ionoszféra (fn) 
ionösszetétel (fn, ion|összetétel) 
ionsugár (ion|sugár) 
iontartalom 
iontoforézis (fn) 
ionvegyület (ion|vegyület) 
ióta 
IP (röv) 
IP protokoll 
ipa (fn) 
iPad 
iPad táblagép 
ipamuram 
ipar (fn) 
iparág (fn, ipar|ág) 
iparági (mn) 
iparág-specifikus 
iparbáró (fn, ipar|báró) 
iparcikk (fn, ipar|cikk) 
iparcikkáruház (ipar|cikk|áruház) 
iparegyesület (fn, ipar|egyesület) 
iparengedély (fn, ipar|engedély) 
iparfejlesztés (fn, ipar|fejlesztés) 
iparfejlődés (fn, ipar|fejlődés) 
ipargazdaságtan (fn, ipar|gazdaságtan) 
iparhatóság (fn, ipar|hatóság) 
ipari (mn) 
ipari ágazat 
ipari alkalmazás 
ipari állam 
ipari alpinista 
ipari áram 



ipari bázis 
ipari beruházás 
ipari burgonya 
ipari célú gépek 
ipari dolgozó 
ipari elemző 
ipari épület 
ipari és üzleti kamara 
ipari féltermék 
ipari fogyasztó 
ipari formatervezés 
ipari forradalom 
ipari kapitalizmus 
ipari kém 
ipari koncentráció 
ipari középiskola 
ipari lobbi 
ipari mértékű 
ipari miniszter 
ipari ország 
ipari park 
ipari proletár 
ipari robbanóanyag 
ipari robotika 
ipari robotok 
ipari szakember 
ipari szakoktatás 
ipari szennyvíz 
ipari szövetkezet 
ipari tanuló 
ipari termék 
ipari termelés 
ipari tevékenység 
ipari tőke 
ipari üzem 
ipari válság 
ipari vásár 
ipari védjegy 
ipari-agrár ország 
iparigazgatás (ipar|igazgatás) 
iparigazgatóság (ipar|igazgatóság) 
iparigazolvány (fn, ipar|igazolvány) 
iparigazolvány-bevonás 
iparilag (hsz) 
ipariskola (fn, ipar|iskola) 
iparitanuló-iskola (iparitanuló|-iskola) 
iparjog (fn, ipar|jog) 
iparjogosítvány (fn, ipar|jogosítvány) 
iparjogvédelem (fn, ipar|jogvédelem) 
iparjogvédelmi (mn) 
iparkamara (fn, ipar|kamara) 
iparkodás (fn) 
iparkodik (ige) 
iparmágnás (fn, ipar|mágnás) 
iparművek 
iparművész (fn, ipar|művész) 
iparművészet (fn, ipar|művészet) 



iparművészeti (mn) 
Iparművészeti Múzeum 
iparoktatás (fn, ipar|oktatás) 
iparos (fn) 
iparos (mn) 
iparoscsalád (fn, iparos|család) 
iparosember (fn) 
iparosít (ige) 
iparosítás (fn) 
iparosmester (fn) 
iparosodás (fn) 
iparosodik (ige) 
iparosság (fn) 
iparossegéd (fn, iparos|segéd) 
iparostanonc (fn) 
iparostanuló 
iparostársadalom 
iparpolitika (fn, ipar|politika) 
iparspecifikus (ipar|specifikus) 
iparszabadság (fn, ipar|szabadság) 
iparszerkezet-átépítés 
iparszerű (mn) 
iparszerű állattenyésztés 
ipartámogatás (ipar|támogatás) 
ipartelep (fn, ipar|telep) 
ipartelepítés (fn, ipar|telepítés) 
iparterület (fn, ipar|terület) 
ipartestület (fn, ipar|testület) 
ipar-továbbfejlesztés (ipar|-továbbfejlesztés) 
ipartörvény (fn, ipar|törvény) 
iparügy (fn, ipa|rügy) 
iparűzés (fn, ipar|űzés) 
iparűzési (mn) 
iparűzési adó 
iparűzésiadó-előleg 
iparvágány (fn, ipar|vágány) 
iparvállalat (fn, ipar|vállalat) 
iparváros (fn, ipar|város) 
iparvasút (fn, ipar|vasút) 
iparvédelem (fn, ipar|védelem) 
iparvidék (fn, ipar|vidék) 
IP-cím 
ipekakuána (fn) 
iperedés 
iperedik (ige) 
Iphigeneia 
iPhone 
iPhone készülék 
iPhone-dokkoló 
iPhone-kompatibilis 
iPhone-osok 
ipiapacs (fn) 
ipiapacsozik (ige) 
IP-kamera 
IP-kamerás 
IP-kiosztás 
iPod 



Ipoly (tnév) 
Ipoly eurorégió 
Ipoly folyó 
Ipoly mente 
Ipolyköz 
Ipoly-völgy 
ippon 
ipse (fn) 
IPS-panel 
ipszilon (fn) 
ipszilonista 
ipszilonnal (y-nal, ipszilon|nal) 
ipszilonos 
IPU (röv) 
IQ (röv) 
IQ-számítás 
Ir (röv) 
ír (fn) 
ír (ige) 
ir- 
Ír Köztársaság 
ír nép 
ír nyelv 
Irak (tnév) 
iraki (mn) 
irály (fn) 
iram (fn) 
iramat (fn) 
iramfutás 
iramlik (fn) 
iramlik (ige) 
iramodik (ige) 
iramszarvas 
iramszarvasprém kucsma (iram|szarvas|prém kucsma) 
iramú (mn) 
Irán (tnév) 
írandó (beálló mn in) 
iráni (mn) 
Iráni-felföld 
iranista (mn) 
iranisztika (fn) 
iránt (nu) 
iránta 
iránti (mn) 
irány (fn) 
irányában 
irányadó (foly mn in, irány|adó) 
irányadó (mn, irány|adó) 
irányár (fn, irány|ár) 
irányban 
iránydráma (irány|dráma) 
irányelv (fn, irány|elv) 
irányeszme (fn, irány|eszme) 
irányfelület (irány|felület) 
Irányi (mn) 
Irányi-féle (Irányi|-féle) 
irányít (ige) 



irányítás (fn) 
irányításelmélet (irányítás|elmélet) 
irányítási (mn) 
irányítástechnika (fn, irányítás|technika) 
irányítású (mn) 
irányíthat (ige) 
irányító (fn) 
irányító (foly mn in) 
irányító központ 
irányító szervezet 
irányítóállomás (fn, irányító|állomás) 
irányítóberendezés (fn, irányító|berendezés) 
irányítói (mn) 
irányítóközpont (fn, irányító|központ) 
irányítómunka (irányító|munka) 
irányítószám (fn, irányító|szám) 
irányítószám-jegyzék 
irányítótorony (fn, irányító|torony) 
irányított (bef mn in) 
irányított (mn) 
irányított fény 
irányított fogalmazás 
irányított mikrofon 
irányjelzés (fn, irány|jelzés) 
irányjelző (fn, irány|jelző) 
irányjelző berendezés 
iránymeghatározás (fn, irány|meghatározás) 
iránymérő (irány|mérő) 
iránymutatás (fn) 
iránymutató (fn, irány|mutató) 
iránymutató (foly mn in, irány|mutató) 
irányoz (ige) 
iránypont-áthelyezés 
iránypontos 
irányregény (fn, irány|regény) 
irányszám (fn, irány|szám) 
irányt mutató 
irányt téveszt 
irányt változtat 
iránytábla (irány|tábla) 
iránytangens (irány|tangens) 
iránytaxi (fn, irány|taxi) 
iránytévesztés 
iránytű (fn, irány|tű) 
irányú (mn) 
irányul (ige) 
irányulhat (ige) 
irányultság (fn) 
irányultságú (mn) 
irányváltás (fn, irány|váltás) 
irányváltoztatás 
irányvektor 
irány-visszaigazolás (irány|-visszaigazolás) 
irányvonal (fn, irány|vonal) 
irányvonalak 
irányvonat (fn, irány|vonat) 
irányzás 



irányzat (fn) 
irányzatos (mn) 
irányzatosság (fn) 
irányzék (fn) 
irányzó (fn) 
irányzó (foly mn in) 
irányzó (mn) 
irányzókészülék (fn, irányzó|készülék) 
irányzórúd (irányzó|rúd) 
irányzózsinór (irányzó|zsinór) 
írás (fn) 
írás közben 
írásba foglal 
írásba foglalás 
írásba foglalt megállapodás 
írásban ad 
írásban jelölt hasonulás 
írásbeli (mn) 
írásbeli kommunikáció 
írásbeli nyilatkozat 
írásbeli szerződés 
írásbeli tétel 
írásbeli vizsga 
írásbeliség (fn) 
írásbelizik (ige) 
íráselemzés (fn, írás|elemzés) 
írásérc (írás|érc) 
írásforma 
írásgránit (írás|gránit) 
írásgyakorlat 
íráshiba (fn, írás|hiba) 
írási ciklusra hitelesített 
írási tempó 
írásjegy (fn, írás|jegy) 
írásjel (fn, írás|jel) 
íráskép (fn, írás|kép) 
íráskészség 
írásmagyarázat (fn, írás|magyarázat) 
írásminta (fn, írás|minta) 
írásmód (fn, írás|mód) 
írásmű (fn, írás|mű) 
írásművészet (fn, írás|művészet) 
írás-olvasás (írás|-olvasás) 
írásos (fn) 
írásos (mn) 
írásos bizonyíték 
írásos meghagyás 
írás-összehasonlítás (írás|-összehasonlítás) 
íráspróba (írás|próba) 
írásrendszer (fn, írás|rendszer) 
írástanulás 
írástörténet (fn, írás|történet) 
írástudás 
írástudatlan (mn, írás|tudatlan) 
írástudatlanság (fn, írás|tudatlanság) 
írástudó (fn, írás|tudó) 
írástudó (foly mn in, írás|tudó) 



írástudó (mn, írás|tudó) 
írásvédett (bef mn in) 
írásvédett (mn) 
írásvédett lemez 
írásvetítő (foly mn in) 
írászavar (fn, írás|zavar) 
írásszakértő (fn, írás|szakértő) 
írásszakértői vélemény 
irat (fn) 
írat (ige) 
iratanyag (fn, irat|anyag) 
íratás (fn) 
iratcsomó (fn, irat|csomó) 
iratfűző gép 
iratgyűjtő (fn, irat|gyűjtő) 
iratgyűjtő (foly mn in, irat|gyűjtő) 
irathamisítás (fn, irat|hamisítás) 
íratik (ige) 
iratkapocs (fn, irat|kapocs) 
iratkezelő (fn, irat|kezelő) 
iratkozik (ige) 
íratlan (mn) 
íratlan szabály 
íratlan törvény 
iratmásolás 
iratmásoló (fn, irat|másoló) 
iratmegsemmisítő (fn) 
iratmegsemmisítő (foly mn in) 
iratmegsemmisítő (mn) 
iratmegsemmisítő gép 
iratminta 
iratos (mn) 
iratrendező (irat|rendező) 
iratszekrény (fn, irat|szekrény) 
irattár (fn, irat|tár) 
irattárca (fn, irat|tárca) 
irattári anyag 
irattáros (fn) 
irattartó (fn, irat|tartó) 
irattartó (foly mn in, irat|tartó) 
irattáska (fn, irat|táska) 
irattekercs (fn, irat|tekercs) 
iratváltás (fn, irat|váltás) 
írd és mondd 
irdal (ige) 
irdatlan (fn) 
irdatlan (mn) 
irdatlan nagy 
irdatlan volumenű erősítés 
írdogál (ige) 
ireg-forog (ireg|-forog) 
írel (írez, ige) 
Irén (tnév) 
írez (ige) 
írezés 
irgalmas (mn) 
irgalmasság (fn) 



irgalmatlan (mn) 
irgalmatlanul (hsz) 
irgalmaz (ige) 
irgalom (fn) 
irgum-burgum (isz) 
irha (fn) 
irhabőr (irha|bőr) 
irhabőr bunda 
irhabunda (fn, irha|bunda) 
irharéteg (fn, irha|réteg) 
Irhás árok 
Irhás ároki 
írhat (ige) 
írható CD 
írható-olvasható tár 
irídium (fn) 
irídiumhegyű töltőtoll 
irigy (mn) 
irigy természetű 
irigyel (ige) 
irigyelni való állapot 
irigyelt (bef mn in) 
irigykedik (ige) 
irigylendő (mn) 
irigylés (fn) 
irigylésre méltó 
irigység (fn) 
iringál 
iringó (fn) 
Irinyi (fn) 
Irinyi-féle (Irinyi|-féle) 
írisz (fn) 
íriszdiagnosztika (fn, írisz|diagnosztika) 
íriszlégy 
irizál (ige) 
irka (fn) 
irkafirka (fn, irka|firka) 
irkafirkál (irkál-firkál, ige) 
irkafűzés 
irkál (ige) 
irkál-firkál 
Irkutszk (tnév) 
Irma (tnév) 
írmag (fn, ír|mag) 
írmagja sem maradt 
írni tudás 
írni-olvasni 
írni-olvasni tudás 
írnivaló (fn) 
írnok (fn) 
írnokoskodik (ige) 
író (fn) 
író (foly mn in) 
író gyermek 
íróasztal (fn, író|asztal) 
íróasztalfiók (fn, íróasztal|fiók) 
íróasztali lámpa 



iroda (fn) 
irodaautomatizálás (fn) 
irodabútor (fn, iroda|bútor) 
irodabútor-rendszer 
irodaegyüttes 
irodaépület (fn, iroda|épület) 
irodagép (fn, iroda|gép) 
irodagép-karbantartás (irodagép|-karbantartás) 
irodagép-műszerész 
irodaház (fn, iroda|ház) 
irodahelyiség (fn, iroda|helyiség) 
irodai (mn) 
irodai alkalmazás 
irodai képalkotási eszköz 
irodai programcsomag 
irodaigazgató (fn, iroda|igazgató) 
irodaigazgató (foly mn in, iroda|igazgató) 
irodakisasszony (iroda|kisasszony) 
irodakomplexum 
irodakukac (fn, iroda|kukac) 
irodalmár (fn) 
irodalmat kedvelő 
irodalmi (mn) 
irodalmi alkotás 
irodalmi élet 
irodalmi folyóirat 
irodalmi irányzat 
irodalmi kávéház 
irodalmi levél 
irodalmi lexikon 
irodalmi mű 
irodalmi nyelv 
irodalmi szalon 
irodalmi szemle 
irodalmi tevékenység 
irodalmi újság 
irodalmi vetélkedő 
irodalmi-nyelvészeti 
irodalom (fn, iroda|lom) 
irodalom szakos bölcsész 
irodalombarát (fn, irodalom|barát) 
irodalomelmélet (fn, irodalom|elmélet) 
irodalomjegyzék (fn, irodalom|jegyzék) 
irodalomkedvelő (fn, irodalom|kedvelő) 
irodalomkedvelő (foly mn in, irodalom|kedvelő) 
irodalomkritika (fn, irodalom|kritika) 
irodalomkutatás (fn, irodalom|kutatás) 
irodalomóra (fn, irodalom|óra) 
irodalomszerető 
irodalomszociológia 
irodalomtanár (fn, irodalom|tanár) 
irodalomtanítás (fn, irodalom|tanítás) 
irodalomtankönyv (fn, irodalom|tankönyv) 
irodalomtörténész (fn, irodalom|történész) 
irodalomtörténész-kongresszus (irodalomtörténész|-kongresszus) 
irodalomtörténet (fn, irodalom|történet) 
irodalomtörténeti (mn) 



irodalomtörténet-írás 
irodalomtudomány (fn, irodalom|tudomány) 
irodalomtudós 
irodaszék 
irodaszer (fn, iroda|szer) 
irodaszer-ellátmány (irodaszer|-ellátmány) 
irodaszolga (fn, iroda|szolga) 
irodatechnika (fn, iroda|technika) 
irodatiszt (fn, iroda|tiszt) 
irodavezető (fn, iroda|vezető) 
íródeák (fn, író|deák) 
íródik (ige) 
irodista (fn) 
íróegyesület (fn, író|egyesület) 
íróember (fn, író|ember) 
íróeszköz (fn, író|eszköz) 
írófej (író|fej) 
írófejedelem (fn, író|fejedelem) 
írófüzet (író|füzet) 
írógárda (fn, író|gárda) 
irogat (ige) 
írogat (ige) 
írógép (fn, író|gép) 
írógépalkatrész (írógép|alkatrész) 
írógépalkatrész-csere 
írógépasztal (írógép|asztal) 
írógépbillentyű (írógép|billentyű) 
írógép-billentyűzet 
írógépel (ige) 
írógépjavítás (írógép|javítás) 
írógép-karbantartás (írógép|-karbantartás) 
írógépműszerész (fn, írógép|műszerész) 
írógépszalag (fn, írógép|szalag) 
írógépszalag-orsó (írógépszalag|-orsó) 
írógörcs (író|görcs) 
írói (mn) 
írói allűr 
írói készség 
írói lélekbúvárság 
írói nemzedék 
íróka 
írókázik 
íróképesség (író|képesség) 
írókészlet (fn, író|készlet) 
írókészülék (író|készülék) 
irokéz (mn) 
írólap (fn, író|lap) 
iromány (fn) 
irományjegyzék (fn, iromány|jegyzék) 
írómappa (fn, író|mappa) 
iromba (mn) 
írómentes tej 
írómesterség (író|mesterség) 
íróművész (fn, író|művész) 
irón (fn) 
írónád 
irónhegyező 



irónia (fn) 
ironikus (mn) 
ironikusan (hsz) 
ironizál (ige) 
írónő (fn, író|nő) 
író-olvasó találkozó 
írópapír (fn, író|papír) 
írópolc (fn, író|polc) 
Írország (tnév) 
írországi (mn) 
írós 
írós tej 
írós tészta 
írósvaj (fn, írós|vaj) 
írószekrény (fn, író|szekrény) 
írószemmel 
írószer (fn, író|szer) 
írószerbolt (fn, írószer|bolt) 
írószer-kereskedés 
írószerkezet (fn, író|szerkezet) 
írószoba (fn, író|szoba) 
írószövetség (fn, író|szövetség) 
írótábor 
írótárs (fn, író|társ) 
írótársadalom 
írótoll (fn, író|toll) 
írótömb (fn, író|tömb) 
írott (mn) 
írott emlék 
írott malaszt 
írott nyelv 
írott szó 
Írott-kő (tnév) 
íróvessző (fn, író|vessző) 
íróvilág (fn, író|világ) 
irracionális (mn) 
irracionális szám 
irracionalitás (fn) 
irracionalizmus (fn) 
irradiáció (fn) 
irreális (mn) 
irreálisan (hsz) 
irreálisan drága 
irreálisan magas ár 
irrealitás 
irredenta (mn) 
irredenta mozgalom 
irredentizmus (fn) 
irreguláris (mn) 
irregularitás (fn) 
irrelevancia (fn) 
irreleváns (mn) 
irreleváns szempont 
irreverzíbilis (mn) 
irreverzíbilis folyamat 
irreverzibilitás (fn) 
irrigáció (fn) 



irrigál (ige) 
irrigátor (fn) 
irrigoszkópia (fn) 
irritáció (fn) 
irritál (ige) 
Irsai Olivér 
Ír-sziget 
irt (ige) 
írt (mn) 
irtás (fn) 
irtáserdő (irtás|erdő) 
irtásgazdálkodás 
irtásos (mn) 
irtat (ige) 
írtat (ige) 
irtatlan (mn) 
Ír-tenger 
Irtis 
Irtis folyó 
irtó (fn) 
irtó (foly mn in) 
irtó hadjárat 
irtó jó 
irtó nagy 
irtogat (ige) 
irtóháború (fn, irtó|háború) 
irtókapa (fn, irtó|kapa) 
irtószer (fn, irtó|szer) 
irtovány (fn) 
irtózás (fn) 
irtózat (fn) 
irtózat (ige) 
irtózatos (mn) 
irtózik (ige) 
irtóztató (fn) 
irtóztató (foly mn in) 
irtóztató (mn) 
irtvány (fn) 
irtványföld (fn, irtvány|föld) 
irul-pirul (ige) 
Irving 
is (ksz) 
Isaszeg 
isaszegi csata 
ISBN (röv) 
ISDN (röv) 
ISDN-vonal 
isi (fn) 
isiász (fn) 
is-is 
isk. (röv) 
iskátula 
iskola (fn) 
iskola részére 
iskolaalapító (iskola|alapító) 
iskolaavatás (fn, iskola|avatás) 
iskolába jár 



iskolába járás 
iskolába megy 
iskolába menés 
iskolabetegség (iskola|betegség) 
iskolabezárás (fn) 
iskolabusz (fn, iskola|busz) 
iskolacsoport 
iskoladráma (fn, iskola|dráma) 
iskola-egészségügy (iskola|-egészségügy) 
iskolaépület (fn, iskola|épület) 
iskolaérett (bef mn in, iskola|érett) 
iskolaérett (mn, iskola|érett) 
iskolaérettség (fn) 
iskolaév (fn, iskola|év) 
iskolafejlesztés 
iskolafenntartó (fn, iskola|fenntartó) 
iskolafenntartó (foly mn in, iskola|fenntartó) 
iskolagép (iskola|gép) 
iskolagyakorlat (iskola|gyakorlat) 
iskolahagyott (mn) 
iskolahajó (fn, iskola|hajó) 
iskolahálózat (fn, iskola|hálózat) 
iskolai (mn) 
iskolai agresszió 
iskolai atlasz 
iskolai autonómia 
iskolai bizonyítvány 
iskolai büfé 
iskolai év 
iskolai fegyelem 
iskolai feladat 
iskolai félév 
iskolai kirándulás 
iskolai kórus 
iskolai könyvtár 
iskolai lövöldözés 
iskolai munka 
iskolai óra 
iskolai szünet 
iskolai tabló 
iskolai térkép 
iskolai ünnepély 
iskolai végzettség 
iskolaigazgató (fn, iskola|igazgató) 
iskolaigazgató (foly mn in, iskola|igazgató) 
iskolaigazgató-helyettes 
iskolajáték (fn, iskola|játék) 
iskolakert (fn, iskola|kert) 
iskolakerülő (fn, iskola|kerülő) 
iskolakerülő (foly mn in, iskola|kerülő) 
iskolakezdés (fn, iskola|kezdés) 
iskolakísérlet (fn, iskola|kísérlet) 
iskolakönyv (fn, iskola|könyv) 
iskolaköpeny (fn, iskola|köpeny) 
iskolaköteles (fn, iskola|köteles) 
iskolaköteles (mn, iskola|köteles) 
iskolaköteles kor 



iskolakötelezettség (fn, iskola|kötelezettség) 
iskolaközpont 
iskolalátogatás (fn, iskola|látogatás) 
iskolalovaglás (iskola|lovaglás) 
iskolamester (fn, iskola|mester) 
iskolamulasztás (iskola|mulasztás) 
iskolán kívüli 
iskolán kívüli elfoglaltság 
iskolán kívüli oktatás 
iskolaorvos (fn, iskola|orvos) 
iskolaorvos (mn, iskola|orvos) 
iskolapad (fn, iskola|pad) 
iskolaparancsnok (fn, iskola|parancsnok) 
iskolapélda (fn, iskola|példa) 
iskolapénz (fn, iskola|pénz) 
iskolarádió (fn, iskola|rádió) 
iskolareform (fn, iskola|reform) 
iskolarendszer (fn, iskola|rendszer) 
iskolarendszerű (mn) 
iskolarepülés (iskola|repülés) 
iskolaruha (fn, iskola|ruha) 
iskolás (fn) 
iskolás (mn) 
iskolás évek 
iskolás fiú 
iskolás gyerek 
iskolás gyermek 
iskolás lány 
iskolás szabály 
iskolásdi (fn) 
iskolásdi (mn) 
iskoláskor (fn) 
iskoláskorban van 
iskoláskorú (mn, iskolás|korú) 
iskoláskönyv (fn) 
iskolaszanatórium (iskola|szanatórium) 
iskolaszék (fn, iskola|szék) 
iskolaszer (fn, iskola|szer) 
iskolaszerkezet (fn, iskola|szerkezet) 
iskolaszolga (fn, iskola|szolga) 
iskolaszünet (fn, iskola|szünet) 
iskolatanács (fn, iskola|tanács) 
iskolatárs (fn, iskola|társ) 
iskolatáska (fn, iskola|táska) 
iskolatej (fn, iskola|tej) 
iskolatej-akció 
iskolatelevízió (iskola|televízió) 
iskolateremtő 
iskolatévé (fn, iskola|tévé) 
iskolatípus (fn, iskola|típus) 
iskolatitkár (fn, iskola|titkár) 
iskolatörténeti vetélkedő 
iskolaudvar (fn, iskola|udvar) 
iskolaújság (fn, iskola|újság) 
iskolaügy (fn, iskola|ügy) 
iskolaváros (fn, iskola|város) 
iskoláz (ige) 



iskolázás (fn) 
iskolázatlan (fn) 
iskolázatlan (mn) 
iskolázik (ige) 
iskolázott (bef mn in) 
iskolázott (mn) 
iskolázottság (fn) 
iskoláztat (ige) 
iskoláztatás (fn) 
iskoláztatási (mn) 
isler (fn) 
isli 
isme (fn) 
ismer (ige) 
ismerés 
ismeret (fn) 
ismeretalap (fn, ismeret|alap) 
ismeretanyag (fn, ismeret|anyag) 
ismeretátadás (fn, ismeret|átadás) 
ismeretbővítő 
ismeretek (fn, isme|retek) 
ismeretelmélet (fn, ismeret|elmélet) 
ismeretelméleti (mn) 
ismeretes (mn) 
ismerethiány (fn, ismeret|hiány) 
ismereti 
ismeretkör (fn, ismeret|kör) 
ismeretközlés (fn, ismeret|közlés) 
ismeretlen (mn) 
ismeretlen eredetű szó 
ismeretlen hely 
ismeretlen helyen tartózkodik 
ismeretlen katona sírja 
ismeretlen szerző 
ismeretlen tettes 
ismeretlen vírus 
ismeretlenség (fn) 
ismeretlenül (hsz) 
ismeretrendszer 
ismeretség (fn) 
ismeretségi (mn) 
ismeretszerzés (fn, ismeret|szerzés) 
ismeretszomj (ismeret|szomj) 
ismerettár (fn, ismeret|tár) 
ismeretterjesztés (fn, ismeret|terjesztés) 
ismeretterjesztő (fn, ismeret|terjesztő) 
ismeretterjesztő (foly mn in, ismeret|terjesztő) 
ismeretterjesztő (mn, ismeret|terjesztő) 
ismeretterjesztő előadás 
ismeretterjesztő irodalom 
ismeretterjesztő klub 
ismeretterjesztő sorozat 
ismeret-továbbadás (ismeret|-továbbadás) 
ismerhet (ige) 
ismerkedés (fn) 
ismerkedési (mn) 
ismerkedési est 



ismerkedhet (ige) 
ismerkedik (ige) 
ismerős (fn) 
ismerős (mn) 
ismerős hang 
ismerősen (hsz) 
ismerősen cseng 
ismerszik (ige) 
ismert (bef mn in) 
ismert (mn) 
ismert nevű 
ismertet (ige) 
ismertetés (fn) 
ismertető (fn) 
ismertető (foly mn in) 
ismertető (mn) 
ismertetőjegy (fn, ismertető|jegy) 
ismertetőjel (fn, ismertető|jel) 
ismertség (fn) 
ismertté válás 
ismérv (fn) 
ismét (hsz) 
ismét csak nem sikerült 
ismétel (ige) 
ismételget (ige) 
ismételt (bef mn in) 
ismételt (mn) 
ismételten (hsz) 
ismételtet (ige) 
ismétlés (fn) 
ismétlés nélküli variáció 
ismétléses kombináció 
ismétléses variáció 
ismétlésforma 
ismétlő (fn) 
ismétlő (foly mn in) 
ismétlő (mn) 
ismétlő anyag 
ismétlő feladat 
ismétlődés (fn) 
ismétlődhet (ige) 
ismétlődik (ige) 
ismétlődő rész 
ismétlőfegyver (fn, ismétlő|fegyver) 
ismétlőiskola (fn, ismétlő|iskola) 
ismétlőjel (ismétlő|jel) 
ismétlőóra (ismétlő|óra) 
ismétlőpisztoly (ismétlő|pisztoly) 
ismétlővizsga (fn, ismétlő|vizsga) 
ISO (röv) 
Isonzó (tnév) 
ISP (röv) 
ispán (fn) 
ispiláng 
ispotály (fn) 
ispotályos keresztes 
ISSN (röv) 



ist (fn) 
istálló (fn) 
istállóépület (fn, istálló|épület) 
istállófiú (fn, istálló|fiú) 
istállólégy (istálló|légy) 
istállómester (fn, istálló|mester) 
Istállós-kő 
istállószag 
istállótrágya (fn, istálló|trágya) 
istállótrágya-felhasználás 
istállótulajdonos (fn, istálló|tulajdonos) 
istállótulajdonos (mn, istálló|tulajdonos) 
istállóz (ige) 
istáp (fn) 
Ista-Pista (tnév) 
istápol (ige) 
isten (fn) 
isten áldjon 
isten bizony 
isten elleni vétek 
isten éltesse 
isten engem úgy segéljen 
isten háta mögötti 
isten hozta 
isten hozzá 
isten ments 
isten szerelméért 
isten szerelmére 
isten veled 
istenadta (mn, isten|adta) 
istenadta tehetség 
istenáldás (fn, isten|áldás) 
istenáldott (mn) 
istenáldotta (fn) 
istenáldotta föld 
istenáldotta tehetség 
istenasszony (fn, isten|asszony) 
istenátka 
istenbizonyíték (Isten-bizonyíték, fn, isten|bizonyíték) 
istencsapás (fn, isten|csapás) 
istencsapás (mn, isten|csapás) 
istencsapása 
istenember (fn, isten|ember) 
istenérv (fn, isten|érv) 
istenes (mn) 
istenfa (fn, isten|fa) 
istenfáját (isz) 
istenfélelem 
istenfelfogás 
istenfélő (fn) 
istenfélő (foly mn in) 
istenfélő (mn) 
istenháza (fn) 
istenhit (fn, isten|hit) 
istenhívő (fn, isten|hívő) 
istenhívő (mn, isten|hívő) 
istenhozzád (fn) 



istenhozzádot mond 
isteni (mn) 
isteni sütemény 
isteni szépség 
isteni szikra 
istenigazában (hsz) 
istenigazából (hsz) 
istenít (ige) 
istenítélet (fn, isten|ítélet) 
istenkapcsolat 
istenkáromlás (fn, isten|káromlás) 
istenkáromló (fn) 
istenkáromló (mn) 
istenke (fn) 
istenkedik (ige) 
istenkeresés 
istenkísértés (fn, isten|kísértés) 
istenlova 
istennő (fn, isten|nő) 
istenség (fn) 
istenszobor (fn, isten|szobor) 
istentagadó (fn, isten|tagadó) 
istentagadó (foly mn in, isten|tagadó) 
istentelen (mn) 
istentisztelet (fn, isten|tisztelet) 
istenuccse (fn, isten|uccse) 
istenül (ige) 
istenverése 
istenverte (mn, isten|verte) 
istennyila (fn) 
Istók 
istókuccse 
istória 
istráng (fn) 
István (tnév) 
István bátyám 
István király 
István-barlang (István|-barlang) 
István-barlangi (István|-barlangi) 
István-nap (István|-nap) 
István-napi (mn, István|-napi) 
iszák (fn) 
iszákos (fn) 
iszákos (mn) 
iszákosság (fn) 
iszalag (fn) 
iszamodik (ige) 
iszamós (mn) 
iszap (fn) 
iszapbirkózás (fn, iszap|birkózás) 
iszapborogatás (iszap|borogatás) 
iszapfürdő (fn, iszap|fürdő) 
iszaphal (iszap|hal) 
iszapkezelés (fn, iszap|kezelés) 
iszapkúra (fn, iszap|kúra) 
iszaplerakódás (fn, iszap|lerakódás) 
iszapol (ige) 



iszapos (mn) 
iszaposodik (ige) 
iszappakolás (fn, iszap|pakolás) 
iszapréteg 
iszaptégla 
iszaptenger (fn, iszap|tenger) 
iszapzsázsa (iszap|zsázsa) 
Iszfahán (tnév) 
iszik (ige) 
Iszker 
iszkiri (msz) 
iszkol (ige) 
iszlám (fn) 
iszlám (mn) 
iszlám kalifátus 
iszlám köztársaság 
iszlám világ 
Iszlámábád (tnév) 
iszlámábádi (mn) 
iszlamista 
iszlamista terrortámadás 
Iszméné 
iszogat (ige) 
iszony (fn) 
iszonyat (fn) 
iszonyatos (mn) 
iszonyatosan (hsz) 
iszonyodik (ige) 
iszonytató (fn) 
iszonytató (mn) 
iszonyú (mn) 
iszonyúan (hsz) 
iszós (mn) 
Isztambul (tnév) 
isztambuli (mn) 
isztopirin (fn) 
Isztria (tnév) 
Isztriai-félsziget (fn) 
ital (fn) 
italáldozat (fn, ital|áldozat) 
italautomata (fn, ital|automata) 
italbolt (fn, ital|bolt) 
italdiszkont (fn, ital|diszkont) 
italféleség 
italfogyasztás 
italgyártó 
italgyártó cég 
italház (ital|ház) 
Itália (tnév) 
itáliai (mn) 
italkülönlegesség 
itallap 
italmárka 
italmennyiség 
italmérés (fn, ital|mérés) 
italmérő (fn, ital|mérő) 
italmérő (foly mn in, ital|mérő) 



italos (fn) 
italos (mn) 
italozás (fn) 
italozási szokás 
italozik (ige) 
italrendelés 
italszag 
italszámla 
italválaszték 
itat (ige) 
itatás (fn) 
itató (fn) 
itató (foly mn in) 
itatódik 
itatóedény (fn, itató|edény) 
itatós (fn) 
itatós (mn) 
itatóspapír (fn, itatós|papír) 
itatóvályú (fn, itató|vályú) 
ítél (ige) 
ítélet (fn) 
ítéletalkotás (fn, ítélet|alkotás) 
ítéletfüggvény (ítélet|függvény) 
ítélethirdetés (fn, ítélet|hirdetés) 
ítélethozatal (fn, ítélet|hozatal) 
ítéletidő (fn, ítélet|idő) 
ítéletmondás (fn, ítélet|mondás) 
ítéletnap (fn, ítélet|nap) 
ítélet-végrehajtó 
ítélhet (ige) 
ítélkezés (fn) 
ítélkezési (mn) 
ítélkezési gyakorlat 
ítélkezik (ige) 
ítélő 
ítélőbíró (fn, ítélő|bíró) 
ítélőbíróság (fn) 
ítélőképesség (fn) 
ítélőmester (fn) 
ítélőszék (fn) 
ítélőtábla (fn) 
ítéltet (ige) 
item 
iteráció (fn) 
iterál 
iteratív (mn) 
ítész (fn) 
IT-eszközök 
Ithaka 
itóka (fn) 
itókás 
IT-piac 
IT-rendszer 
IT-s szakember 
IT-szakember 
IT-szolgáltató 
itt (hsz) 



itt a piros, hol a piros 
itt a polc 
itt az alkalom 
itt az idő 
itt bemutatott 
itt benn 
itt dolgozó 
itt élned 
itt élő 
itt előforduló 
itt felejt 
itt felejtés 
itt felsorolt 
itt fenn 
itt hagy 
itt hagyás 
itt hagyott ceruza 
itt is 
itt jár 
itt jegyzi meg 
itt kezdődik 
itt kinn 
itt következő 
itt lakás 
itt lakók 
itt marad 
itt szereplő 
itt található 
itt tárgyalt 
itt tartózkodik 
itt van 
ittas (mn) 
ittas állapot 
ittas vezetés 
ittas vezető 
ittasan (hsz) 
ittasodik (ige) 
ittasság (fn) 
ittasul (ige) 
itten (hsz) 
itteni (mn) 
itterbium (fn) 
IT-termék 
itthon (hsz) 
itthon levő 
itthon maradás 
itthon maradók 
itthoni (fn) 
itthonlét (fn, itthon|lét) 
itthonlevő (itthonlévő, fn) 
itthonról (hsz) 
ittlét (fn, itt|lét) 
ittlevő (ittlévő, fn) 
itt-ott 
ittrium (fn) 
itt-tartózkodás 
ityeg (ige) 



ityeg-fityeg 
ius cogens 
ív (fn) 
ív alakban 
ív alakú (mn) 
íva 
ivadék (fn) 
ivadékgondozás (fn, ivadék|gondozás) 
Iván (tnév) 
íván 
ivar (fn) 
ivarérés (fn, ivar|érés) 
ivarérett (bef mn in, ivar|érett) 
ivarérett (mn, ivar|érett) 
ivari (mn) 
ivarképes 
ivarlevél 
ivarmirigy (fn, ivar|mirigy) 
ivarnyílás 
ivaros (mn) 
ivaros szaporodás 
ivarsejt (fn, ivar|sejt) 
ivarszerv (fn, ivar|szerv) 
ivartalan (fn) 
ivartalan (mn) 
ivartalan szaporodás 
ivartalanít (ige) 
ivarú 
ivarzik (ige) 
ivás (fn) 
ívás (fn) 
ivászat (fn) 
ívbolt (ív|bolt) 
ível (ige) 
ívelés 
ívelődik (ige) 
ívelt (bef mn in) 
ívelt (mn) 
íves (mn) 
Ivett (tnév) 
ívfény (fn, ív|fény) 
ívfénykemence (ívfény|kemence) 
ívhegesztés (fn, ív|hegesztés) 
ívhossz 
ívhúr (ív|húr) 
ívik (ige) 
ívjárat (fn, ív|járat) 
ívjelzés (ív|jelzés) 
ívköz (ív|köz) 
ívlámpa (fn, ív|lámpa) 
ívmagasság (fn, ív|magasság) 
ívmásodperc 
ívmérték 
ívmező (fn, ív|mező) 
ívnagyság (fn, ív|nagyság) 
ívnyi 
ívnyílás (fn, ív|nyílás) 



ivó (fn) 
ivó (foly mn in) 
ivó halak 
ívó halak 
ívó ponty 
ivócimbora (fn, ivó|cimbora) 
ivócsarnok (fn, ivó|csarnok) 
ivócsésze (ivó|csésze) 
ivód (ige) 
ivódik 
ivóedény (fn, ivó|edény) 
iVoiceSys hangrendszer 
ivójoghurt 
ivókúra (fn, ivó|kúra) 
ivókút (fn, ivó|kút) 
ivókürt (fn, ivó|kürt) 
ivólé (fn) 
ivónóta 
ivópajtás (fn, ivó|pajtás) 
ivóparadicsom (ivó|paradicsom) 
ivópohár (fn, ivó|pohár) 
ivor 
ivós (mn) 
ivószoba (fn, ivó|szoba) 
ivótárs (fn, ivó|társ) 
ivóvíz (fn, ivó|víz) 
ivóvízbázis (fn, ivóvíz|bázis) 
ivóvízellátás (fn, ivóvíz|ellátás) 
ivóvízhálózat 
ivóvíztartalék (fn, ivóvíz|tartalék) 
ívpapír (fn, ív|papír) 
ívperc (fn, ív|perc) 
ívrét (fn, ív|rét) 
ívrét alakban 
ívrét alakú 
ivrit 
ivrit nyelv 
ívszám (fn, ív|szám) 
ívtámasz (ív|támasz) 
ívtár (ív|tár) 
ívtáras 
ívtartó (fn, ív|tartó) 
ívű (mn) 
ívvágás (ív|vágás) 
íz (fn) 
Izabella 
Izajás 
ízben 
izé (fn) 
izeg-mozog (ige, izeg|-mozog) 
ízék (fn) 
izél (ige) 
ízel (ige) 
ízelítő (fn) 
ízelítőt ad 
ízelt (bef mn in) 
ízelt (mn) 



ízelt láb 
ízelt lábú állatok 
ízeltlábú (mn) 
ízeltlábúak (fn) 
izen (ige) 
ízenként (hsz) 
ízérzék (íz|érzék) 
ízérzékelés (fn, íz|érzékelés) 
ízérzet (fn, íz|érzet) 
ízérző szerv 
ízes (fn) 
ízes (mn) 
í-zés (fn) 
ízes palacsinta 
ízesedik (ige) 
ízesít (ige) 
ízesítés (fn) 
ízesítő (fn) 
ízesítő (foly mn in) 
ízesítőanyag (fn, ízesítő|anyag) 
ízesül (ige) 
ízetlen (mn) 
ízetlen tréfa 
ízetlenkedik (ige) 
ízetlenség (fn) 
izgága (mn) 
izgágáskodik (ige) 
izgalmas (mn) 
izgalmas meccs 
izgalmasan (hsz) 
izgalmi (mn) 
izgalmi állapot 
izgalom (fn) 
izgalommentes 
izgat (ige) 
izgatás (fn) 
izgató (fn) 
izgató (foly mn in) 
izgató (mn) 
izgató nő 
izgatószer (fn, izgató|szer) 
izgatott (bef mn in) 
izgatott (mn) 
izgatottan (hsz) 
izgatottság (fn) 
izgékony (mn) 
izgés-mozgás (fn, izgés|-mozgás) 
izgi (fn) 
izgő-mozgó (mn) 
izgul (ige) 
izgulékony (mn) 
izgulnivalója van 
izgulós (mn) 
ízhatás 
ízibe (íziben, hsz) 
Izidor (tnév) 
íziglen (hsz) 



ízig-vérig (hsz) 
í-zik 
ízinger (fn, íz|inger) 
Ízisz (tnév) 
Ízisz-templom (Ízisz|-templom) 
Izland (tnév) 
izlandi (fn) 
izlandi (mn) 
izlandi gejzír 
ízlel (ige) 
ízlelés (fn) 
ízlelget (ige) 
ízlelőbimbó (fn) 
ízlelőszemölcs 
ízlelőszerv (fn) 
ízlés (fn) 
ízlés dolga 
ízlés szerint 
ízlésdiktatúra 
ízléses (mn) 
ízlésesen (hsz) 
ízlésficam (fn, ízlés|ficam) 
ízlésformálás 
ízléstelen (mn) 
ízléstelenkedik (ige) 
ízléstelenség (fn) 
ízlésterror (fn, ízlés|terror) 
ízlésű (mn) 
ízlésvilág (fn, ízlés|világ) 
ízletes (mn) 
ízlik (ige) 
izmaelita (mn) 
Izmir (tnév) 
izmos (mn) 
izmosodás 
izmosodik (ige) 
izmosság (fn) 
izmus (fn) 
izo- 
izobár 
izobár vonalak 
izobután 
izobutil-alkohol 
izobutilcsoport 
izobutilén 
izochor 
izoelektromos pont 
izoglossza 
izoláció (fn) 
izolacionizmus 
izolál (ige) 
izoláló nyelv 
izolált (bef mn in) 
izolátor (fn) 
Izolda (tnév) 
izom (fn) 
izomagyú (mn) 



izomcsomó (fn, izom|csomó) 
izomcsoport 
izomember (fn, izom|ember) 
izomer 
izomer atommag 
izomer vegyület 
izoméria (fn) 
izomerizálás 
izomerő (fn, izom|erő) 
izomerősítő (foly mn in) 
izomfájdalom 
izomfejlesztő (fn, izom|fejlesztő) 
izomfejlesztő (foly mn in, izom|fejlesztő) 
izomgörcs 
izomgyengeség 
izomgyulladás (fn, izom|gyulladás) 
izomhúzódás 
izomkolosszus (fn, izom|kolosszus) 
izomláz (fn, izom|láz) 
izomlazító (fn, izom|lazító) 
izomlazító (foly mn in, izom|lazító) 
izomlazító gyakorlat 
izommunka (fn, izom|munka) 
izomműködés 
izomnyaláb (fn, izom|nyaláb) 
izomorf (mn) 
izomorfia (fn) 
izomorfizmus 
izom-összehúzódás 
izompacsirta (fn, izom|pacsirta) 
izomrángás 
izomremegés 
izomrendszer (fn, izom|rendszer) 
izomrost (fn, izom|rost) 
izomsejt 
izomsérülés 
izomsorvadás (fn, izom|sorvadás) 
izomsorvadásos betegség 
izomszakadás 
izomszövet (fn, izom|szövet) 
izomtevékenység 
izomtónus 
izomtónuszavar 
izomtömeg 
izomzat (fn) 
izomzsába (izom|zsába) 
izooktán (fn) 
izoprén 
izoterm 
izoterma (fn) 
izotermikus (mn) 
izotónia (fn) 
izotóp (fn) 
izotóparány (fn) 
izotóp-előállítás (izotóp|-előállítás) 
izotópia 
izotópintézet (izotóp|intézet) 



izotóplaboratórium (fn, izotóp|laboratórium) 
izotópterápia (fn, izotóp|terápia) 
izotóptermelés (izotóp|termelés) 
izotrop 
izotrop görbe 
izotrópia 
izotropikus 
í-ző (mn) 
ízpreferencia 
Izrael (tnév) 
izraeli (mn) 
izraelita (mn) 
ízreceptorsejt 
ízről ízre 
íztelen (mn) 
íztelen étel 
ízű (mn) 
ízül (ige) 
ízület (fn) 
ízületes (mn) 
ízületi (mn) 
ízületi csúz 
ízületi gyulladás 
ízületi kopás 
ízületpótlás 
izzad (ige) 
izzadás (fn) 
izzadásgátló 
izzadmány (fn) 
izzadós (mn) 
izzadság (fn) 
izzadságfolt (fn, izzadság|folt) 
izzadságmirigy (fn, izzadság|mirigy) 
izzadságos (mn) 
izzadságszag (fn, izzadság|szag) 
izzadságszagú (mn) 
izzadt (bef mn in) 
izzadt (mn) 
izzadt arcú 
izzadtság (fn) 
izzás (fn) 
izzaszt (ige) 
izzasztó (fn) 
izzasztó (foly mn in) 
izzasztó (mn) 
izzasztókamra (fn, izzasztó|kamra) 
izzasztókúra (izzasztó|kúra) 
ízzé-porrá (hsz) 
ízzé-porrá zúz 
izzik (ige) 
izzít (ige) 
izzítás 
izzítókemence 
izzlap (fn) 
izzó (mn) 
izzó acél 
izzó lelkű 



izzó meleg 
izzó parázs 
izzó vas 
izzófény (izzó|fény) 
izzólámpa (fn, izzó|lámpa) 
izzószál (fn, izzó|szál) 
Izsák (tnév) 
Izsó (tnév) 
Izsó-féle (Izsó|-féle) 
izsóp (fn) 
izsór 
 
  



J 
J (fn) 
J (röv) 
j betű és J betű 
j és J 
j hang 
j végű ige 
ja (isz) 
jacht (fn) 
jachtkikötő 
jachtklub (fn, jacht|klub) 
jachtozik (ige) 
jachtverseny (fn, jacht|verseny) 
jácint (fn) 
Jácint (tnév) 
jácintcsokor 
jácinthagyma (jácint|hagyma) 
Jack Daniel's (tnév) 
jackpot érzés 
Jacopone da Todi 
jade (fn) 
jadeit 
jadekő 
Jagelló (tnév) 
Jagelló-család 
Jagelló-dinasztia 
Jagelló-ház (Jagelló|-ház) 
Jagelló-házi (Jagelló|-házi) 
Jagelló-kor 
jáger (fn) 
jágerkender (jáger|kender) 
Jägermeister 
Jaguar 
jaguár (fn) 
jaguarundi 
Jahve 
Jahve-hívő 
jahvista 
jaj (fn) 
jaj (isz) 
jaj de jó 
jaj nekem 
jaja (isz) 
jajdul (ige) 
jajgat (ige) 
jajgatás (fn) 
jajkiáltás (fn, jaj|kiáltás) 
jajnóta 
jajong (ige) 
jajos 
jajrózsa (fn, jaj|rózsa) 
jajszó (fn, jaj|szó) 
jajveszékel (ige) 



jajvörös (mn) 
jak (fn) 
JAK (röv) 
Ják 
Jakab (tnév) 
jakabkörte (fn) 
Jakarta (tnév) 
JAK-füzetek 
jáki templom 
Jákob 
jakobinizmus (fn) 
jakobinus (fn) 
jakobinus káté 
jakobinus mozgalom 
jakobinus-emlékmű (jakobinus|-emlékmű) 
jakobinussapka (jakobinus|sapka) 
jákoblétra 
jakut (fn) 
jakut nyelv 
Jakutföld (tnév) 
Jakutszk (tnév) 
Jalta (tnév) 
jaltai (mn) 
jam 
jam session 
Jamaica (tnév) 
Jamaica rum 
jamaicai (mn) 
jambikus (mn) 
jambikus alexandrin 
jámbor (fn) 
jámbor (mn) 
jamboree (fn) 
jambósapka (fn, jambó|sapka) 
jambus (fn) 
jambusos (mn) 
James (tnév) 
jampec (fn) 
jampecos (mn) 
jampi (fn) 
jampis 
jampizik 
jamszgyökér 
jan. (röv) 
Jancsi 
jancsibankó (fn, jancsi|bankó) 
jancsikályha (fn) 
jancsiszeg (jancsiszög, fn) 
Jancsó 
Jangce (tnév) 
jani (mn) 
janicsár (fn) 
janicsárhadsereg (janicsár|hadsereg) 
Janikovszky 
Jankó 
János (tnév) 
János apostol 



János bácsi 
János öcsénk 
jánosáldás 
jánosbogárka (fn) 
János-dűlő (János|-dűlő) 
János-dűlői (János|-dűlői) 
János-esti (János|-esti) 
Jánoshalma (tnév) 
Jánoshegy 
János-hegy (János|-hegy) 
János-hegyi (János|-hegyi) 
jánoskenyér (fn) 
János-kórházi (János|-kórházi) 
János-nap (János|-nap) 
János-napi (János|-napi) 
János-pince söröző 
január (fn) 
január havi 
január havi bér 
január hó 
januári (mn) 
Janus 
Janus Pannonius 
Janus Pannonius Tudományegyetem 
Janus Pannonius-elégia 
Janus-arc (fn) 
Janus-arcú 
janzenista 
janzenizmus 
jány 
Japán 
japán (fn) 
japán (mn) 
Japán (tnév) 
japán jen 
japán követ 
japán nyelvű 
japán rizs 
japán rózsa 
japán szabású 
japánakác (japán|akác) 
Japán-árok 
japánbarát 
japánbarát politika 
japánbirs (fn, japán|birs) 
japáner (fn) 
japáni (mn) 
japánkert (fn) 
japán-kínai háború 
japánköles 
japán–magyar kapcsolatok 
Japán-tenger 
jár (ige) 
járadék (fn) 
járadékigény-bejelentés 
járadékkölcsön (járadék|kölcsön) 
járadékos (fn) 



járadékos (mn) 
járadékszámítás (fn, járadék|számítás) 
járandóság (fn) 
járandósági (mn) 
járás (fn) 
járásbíró (fn, járás|bíró) 
járásbíró (foly mn in, járás|bíró) 
járásbíróság (fn, járás|bíróság) 
járáshiba (járás|hiba) 
járási (mn) 
járási hivatal 
járási jogú 
járási rendszer 
járási székhely 
járási tanács 
járás-kelés (járás|-kelés) 
járásmód (fn, járás|mód) 
járású (mn) 
járat (fn) 
járat (ige) 
járatlan (mn) 
járatlanság (fn) 
járatos (mn) 
járatos valahova 
jard (fn) 
járda (fn) 
járdaszegély (fn, járda|szegély) 
járdasziget (fn, járda|sziget) 
járdogál (ige) 
járgány (fn) 
járhat (ige) 
járhatatlan (mn) 
járható (foly mn in) 
járható (mn) 
járható út 
járkál (ige) 
jár-kel (jár|-kel) 
járlatlevél (fn) 
jármű (fn) 
járműadó (fn, jármű|adó) 
járműalkatrész 
járműbiztosítás (fn, jármű|biztosítás) 
jármű-diagnosztika 
járműforgalom (fn, jármű|forgalom) 
járműgyártás 
járműgyártó 
járműipar (fn, jármű|ipar) 
járműjavítás (fn, jármű|javítás) 
járműjavító (fn, jármű|javító) 
járműjavító (foly mn in, jármű|javító) 
járműjavító műhely 
jármű-kategória 
járműkísérő (foly mn in, jármű|kísérő) 
járműmotor (jármű|motor) 
járműnagyjavítás (jármű|nagyjavítás) 
járműoszlop (fn, jármű|oszlop) 
járműpark (fn, jármű|park) 



járműpark-felújítás 
jármű-szerencsétlenség 
járműtelep (fn, jármű|telep) 
járműtorlódás (jármű|torlódás) 
járműtörzskönyv (fn, jármű|törzskönyv) 
járművezetés (fn, jármű|vezetés) 
járművezetési képesség 
járművezető (fn, jármű|vezető) 
járni tudó 
járni tudó sebesült 
járó (fn) 
járó (foly mn in) 
járó beteg 
járóbeteg (fn, járó|beteg) 
járóbeteg-ellátás 
járóbeteg-rendelés 
járóbot 
járóföld (fn, járó|föld) 
járogat (ige) 
járógipsz (fn, járó|gipsz) 
járóka (fn) 
járókelő (fn) 
járó-kelő (mn) 
járóképes (mn) 
járóképes beteg 
járóképtelen (fn, járó|képtelen) 
járókerék (járó|kerék) 
járókeret (fn, járó|keret) 
járókő (járó|kő) 
járókötés (járó|kötés) 
járóláb (fn, járó|láb) 
járólánc (járó|lánc) 
járom (fn) 
járomba fogás 
járomcsont (fn, járom|csont) 
járomfő (járom|fő) 
járommoszatok 
járomszeg (fn, járom|szeg) 
járómű (járó|mű) 
járószalag (fn, járó|szalag) 
járószék (fn, járó|szék) 
járószerkezet (fn, járó|szerkezet) 
járótávolság 
jarovizáció (fn) 
jarovizál (ige) 
jarovizálás (fn) 
járőr (fn) 
járőrautó 
járőröz (ige) 
járőrözés (fn) 
járőrparancsnok (fn, járőr|parancsnok) 
járőrszolgálat (fn, járőr|szolgálat) 
járőrtevékenység (fn, járőr|tevékenység) 
járszalag (fn) 
járt (bef mn in) 
járt (mn) 
járta (fn) 



jártában-keltében 
járta-kelte 
jártányi (mn) 
jártányi ereje sincs 
jártas (mn) 
jártas benne 
jártasság (fn) 
jártat (ige) 
jártukban-keltükben 
járul (ige) 
járulék (fn) 
járulékalap (fn, járulék|alap) 
járulékbevétel (fn, járulék|bevétel) 
járulékcsökkentés (fn, járulék|csökkentés) 
járulékelvonás (fn, járulék|elvonás) 
járulékfizetés (fn, járulék|fizetés) 
járulékfizetési (mn) 
járulékfizető (fn, járulék|fizető) 
járulékhang (fn, járulék|hang) 
járulékköteles (mn) 
járuléklevonás (járulék|levonás) 
járulékos (mn) 
járulékos költség 
járulékrendszer 
járuléktartozás (fn, járulék|tartozás) 
járulékteher (fn, járulék|teher) 
járulhat (ige) 
járvány (fn) 
járvány elleni védekezés 
járványfészek (járvány|fészek) 
járványgóc (fn, járvány|góc) 
járványkórház (fn, járvány|kórház) 
járványmentes 
járványos (mn) 
járványos betegség 
járványosztály (fn, járvány|osztály) 
járványtan (fn, járvány|tan) 
járványügy (fn, járvány|ügy) 
járványügyi (mn) 
járványveszély (fn, járvány|veszély) 
jáspis (fn) 
jász (fn) 
jász (mn) 
Jászai 
Jászai Mari-díj 
Jászai Mari-díjas 
Jászapáti (tnév) 
Jászárokszállás (tnév) 
Jászberény (tnév) 
jászberényi (mn) 
Jászkisér (tnév) 
jászkun (fn, jász|kun) 
Jászladány 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Jasznaja Poljana 
jászol (fn) 
jászolgát (fn, jászol|gát) 



jászolrács (fn, jászol|rács) 
jászság (fn) 
jassz (mn) 
jasszkifejezés (fn) 
jassznyelv (fn, jassz|nyelv) 
ját (fn) 
jatagán (fn) 
játék (fn) 
játék autó 
játék autóbusz 
játék baba 
játék kard 
játék kártya 
játék katona 
játék közben 
játék mackó 
játék mozdony 
játék pénz 
játék pisztoly 
játék puska 
játékadó (fn, játék|adó) 
játékarány (játék|arány) 
játékáru (fn, játék|áru) 
játékasztal (fn, játék|asztal) 
játékautomata (fn, játék|automata) 
játékbank (játék|bank) 
játékbarlang (fn, játék|barlang) 
játékbolt (fn, játék|bolt) 
játékdal (fn, játék|dal) 
játékdélután (játék|délután) 
játékdüh (játék|düh) 
játékelmélet (fn, játék|elmélet) 
játékélmény 
játékengedély (fn, játék|engedély) 
játékerő (fn, játék|erő) 
játékfelfogás (fn, játék|felfogás) 
játékfilm (fn, játék|film) 
játékgép (fn, játék|gép) 
játékhét (fn, játék|hét) 
játékidő (fn, játék|idő) 
játékintelligencia (fn, játék|intelligencia) 
játékipar 
játékjog (fn, játék|jog) 
játékkártya (fn, játék|kártya) 
játékkaszinó (fn, játék|kaszinó) 
játékkereskedés (fn, játék|kereskedés) 
játékkészítés 
játékkocka (fn, játék|kocka) 
játékkonzol 
játéklehetőség (fn, játék|lehetőség) 
játékmenet 
játékmester (fn, játék|mester) 
játékmód (fn, játék|mód) 
játékmodor (fn, játék|modor) 
játékmúzeum 
játéknap (fn, játék|nap) 
játékos (fn) 



játékos (mn) 
játékos kedvű 
játékosállomány (fn) 
játékosan (hsz) 
játékosbejáró 
játékoskeret 
játékoskijáró 
játékoskönyv 
játékosság (fn) 
játékostárs (fn) 
játékpénz (fn, játék|pénz) 
játékprogram (fn, játék|program) 
játékrész (fn, játék|rész) 
játéksarok (játék|sarok) 
játékstílus (fn, játék|stílus) 
játékszabály (fn, játék|szabály) 
játékszenvedély (fn, játék|szenvedély) 
játékszer (fn, játék|szer) 
játékszergyártás (játékszer|gyártás) 
játékszín (fn, játék|szín) 
játékszoftver 
játéktechnika (fn, játék|technika) 
játéktér (fn, játék|tér) 
játékterem (fn, játék|terem) 
játéktermés 
játéktudás 
játékvásár (fn, játék|vásár) 
játékvezetés (fn, játék|vezetés) 
játékvezető (fn, játék|vezető) 
játékvezető (foly mn in, játék|vezető) 
játékvezetői (mn) 
játékvezetői síp 
játszadozás (fn) 
játszadozik (ige) 
játszani való (mn) 
játszanivaló (fn) 
játszás 
játszat (ige) 
játszhat (ige) 
játszi (mn) 
játszi könnyedség 
játszi szóképzés 
játszik (ige) 
játszma (fn) 
játszmalabda (fn, játszma|labda) 
játszó (fn) 
játszó (foly mn in) 
játszó gyerek 
játszó társaság 
játszódik (ige) 
játszódó 
játszóház (fn, játszó|ház) 
játszóhely (fn, játszó|hely) 
játszópajtás (fn, játszó|pajtás) 
játszóruha (játszó|ruha) 
játszótárs (fn, játszó|társ) 
játszótér (fn, játszó|tér) 



játszótéri (mn, játszó|téri) 
játszóutca (fn, játszó|utca) 
játszva (hsz) 
jatt (fn) 
jattol (ige) 
jav (mn) 
java (hsz) 
java (mn) 
Java 
Jáva (tnév) 
Java plug-in beállítási lehetőség 
java része 
java részét 
Java-alapú 
Java-alkalmazás 
Java-applet 
javában (hsz) 
javadalmaz (ige) 
javadalmazás (fn) 
javadalom (fn) 
jávai ember 
jávai orrszarvú 
javak (fn) 
javakorabeli (javakorbeli, mn) 
javall (ige) 
javallat (fn) 
javallat (ige) 
javára (hsz) 
javára ír 
javára írás 
javára válik 
javarészben (javarészt, hsz, java|részben) 
javarészt (hsz) 
javas (mn) 
javasasszony (fn, javas|asszony) 
JavaScript (tnév) 
javaslat (fn) 
javaslatár (fn, javaslat|ár) 
javaslatcsomag (fn, javaslat|csomag) 
javaslati (mn) 
javaslatsor (fn, javaslat|sor) 
javaslattervezet (fn, javaslat|tervezet) 
javaslattétel (fn, javaslat|tétel) 
javaslattevő (fn, javaslat|tevő) 
javasol (ige) 
javasolhat (ige) 
Jáva-tenger 
Java-virtuálisgép 
javít (ige) 
javítani való (mn) 
javítanivaló (fn) 
javítanivaló (mn) 
javítás (fn) 
javítási (mn) 
javítási mechanizmus 
javítatlan (mn) 
javítgat (ige) 



javíthat (ige) 
javíthatatlan (mn) 
javító (fn) 
javító (foly mn in) 
javító (mn) 
javító CD 
javító célú 
javító érettségi 
javító nevelés 
javítócsomag 
javítófesték (fn, javító|festék) 
javítóintézet (fn, javító|intézet) 
javítókészlet 
javítóműhely (fn, javító|műhely) 
javító-nevelő 
javító-nevelő intézet 
javító-nevelő munka 
javítórészleg (javító|részleg) 
javítórúzs 
javító-szerelő üzem 
javítóüzem (fn, javító|üzem) 
javítóvizsga (fn, javító|vizsga) 
javíttat (ige) 
jávor (fn) 
Jávor 
jávorantilop (fn, jávor|antilop) 
jávorfa (fn, jávor|fa) 
Jávorka 
jávorszarvas (fn, jávor|szarvas) 
jávorszarvas (mn, jávor|szarvas) 
javukra (hsz) 
javul (ige) 
javulás (fn) 
javulást mutat 
javulhat (ige) 
javulófélben van 
javunkra (hsz) 
jázmin (fn) 
jázminillat (fn, jázmin|illat) 
jázminolaj (fn, jázmin|olaj) 
jazz (fn) 
jazz (mn) 
jazz band 
jazzklub 
jé (isz) 
Jeanne d'Arc 
jeans 
Jedlik (tnév) 
jeep (fn) 
Jefferson 
jég (fn) 
jégár (fn, jég|ár) 
jégárpa (fn, jég|árpa) 
jégbalett (fn) 
jégbarlang (fn, jég|barlang) 
jégbe hűtött 
jégbe hűtött ital 



jégbiztosítás (jég|biztosítás) 
jégborda (fn, jég|borda) 
jégburok (fn, jég|burok) 
jégbüfé (fn, jég|büfé) 
jégcsákány (fn, jég|csákány) 
jégcsap (fn, jég|csap) 
jégcsapretek (fn, jégcsap|retek) 
jégdarab (fn, jég|darab) 
jégdugó (fn, jég|dugó) 
jegec (fn) 
jegecesedik (ige) 
jégecet (jég|ecet) 
jegel (ige) 
jegelés 
jégelhárító rakéta 
jegelt (bef mn in) 
jegelt (mn) 
jegenye (fn) 
jegenyefa (fn, jegenye|fa) 
jegenyefasor (fn, jegenyefa|sor) 
jegenyefenyő (fn, jegenye|fenyő) 
jegenyefenyő-toboz 
jegenyenyár (fn, jegenye|nyár) 
jegenyés (fn) 
jegenyés (mn) 
jegenyesor (fn, jegenye|sor) 
jéger (fn) 
jégeralsó (fn, jéger|alsó) 
jeges (mn) 
jeges borogatás 
jeges eső 
jeges limonádé 
jeges tömlő 
jegesedés 
jegesedésmentes 
jegesedik 
jegesember (fn, jeges|ember) 
jegeskávé (fn, jeges|kávé) 
jegesmedve (fn, jeges|medve) 
jégeső (fn, jég|eső) 
jégeső (foly mn in, jég|eső) 
jégeső verte 
jeget tör 
jégfolyó 
jéghártya (fn, jég|hártya) 
jéghegy (fn, jég|hegy) 
jéghegy csúcsa 
jéghideg (mn, jég|hideg) 
jéghoki (fn, jég|hoki) 
jéghokibot (jéghoki|bot) 
jégkár (fn, jég|kár) 
jégkár elleni biztosítás 
jégkárbecslés (jégkár|becslés) 
jégkárosult (fn, jég|károsult) 
jégkárosult (mn, jég|károsult) 
jégkása 
jégkéreg (fn, jég|kéreg) 



jégkocka (fn, jég|kocka) 
jégkorong (fn, jég|korong) 
jégkorongcsapat (fn, jégkorong|csapat) 
jégkorongliga (fn, jégkorong|liga) 
jégkorongmeccs 
jégkorongmérkőzés 
jégkorongozik (ige) 
jégkorongozó (fn, jég|korongozó) 
jégkorongozó (foly mn in, jég|korongozó) 
jégkorong-válogatott 
jégkorszak (fn, jég|korszak) 
jégkrém (fn, jég|krém) 
jégkristály 
jégkristályképződés 
jégmadár (fn, jég|madár) 
jégmentes kikötő 
jégmentesítés (fn, jég|mentesítés) 
jégmentesítő oldat 
jégmező (fn, jég|mező) 
jégpálya (fn, jég|pálya) 
jégpáncél (fn, jég|páncél) 
jégpatkó (fn, jég|patkó) 
jégréteg (fn, jég|réteg) 
jégrevü (fn, jég|revü) 
jégsaláta 
jégsport (fn, jég|sport) 
jégszeg (jég|szeg) 
jégszekrény (fn, jég|szekrény) 
jégszem (fn, jég|szem) 
jégszívű (mn) 
jégtábla (fn, jég|tábla) 
jégtakaró (fn, jég|takaró) 
jégtánc (fn, jég|tánc) 
jégtáncos (mn) 
jégteke (jég|teke) 
jégtorlasz (fn, jég|torlasz) 
jégtorlódás (fn, jég|torlódás) 
jégtömb (fn, jég|tömb) 
jégtömlő (fn, jég|tömlő) 
jégtörő (fn, jég|törő) 
jégtörő (foly mn in, jég|törő) 
jégtörő cölöp 
jégtörő csákány 
jégtörő hajó 
jégtű (fn, jég|tű) 
jégverem (fn, jég|verem) 
jégverés (fn, jég|verés) 
jégvirág (fn, jég|virág) 
jégvitorlás (fn) 
jégvitorlás (mn) 
jégvitorlázás (fn, jég|vitorlázás) 
jég-víz-gőz rendszer 
jégzajlás (fn, jég|zajlás) 
jégzokni (fn) 
jégzsinór (fn, jég|zsinór) 
jegy (fn) 
jegy nélküli 



jegyajándék (fn, jegy|ajándék) 
jegyár (fn, jegy|ár) 
jegyárusítás (fn, jegy|árusítás) 
jegyautomata (fn, jegy|automata) 
jegybank (fn, jegy|bank) 
jegybankelnök (fn, jegybank|elnök) 
jegybanki (mn) 
jegybanki beavatkozás 
jegybanki betét 
jegybanki középárfolyam 
jegybanki reform 
jegybanktanács (fn, jegybank|tanács) 
jegybanktörvény (fn, jegybank|törvény) 
jegybeli 
jegyben jár 
jegybevétel (fn, jegy|bevétel) 
jegycsalás (jegy|csalás) 
jegyeladás (fn, jegy|eladás) 
jegyellenőrzés (fn, jegy|ellenőrzés) 
jegyelővétel (fn, jegy|elővétel) 
jegyes (fn) 
jegyes (mn) 
jegyes korunkban 
jegyesoktatás 
jegyespár (fn) 
jegyesség (fn) 
jegyez (ige) 
jegyezget (ige) 
jegyezhet (ige) 
jegyeztet (ige) 
jegyfüzet (fn, jegy|füzet) 
jéggyár (fn, jég|gyár) 
jegygyűrű (fn, jegy|gyűrű) 
jegyigénylő (fn, jegy|igénylő) 
jegyiroda (fn, jegy|iroda) 
jegykendő (fn, jegy|kendő) 
jegykezelő (fn, jegy|kezelő) 
jegykezelő (foly mn in, jegy|kezelő) 
jegykiadás (fn, jegy|kiadás) 
jegykiadó 
jegykiadó automata 
jegypénztár (fn, jegy|pénztár) 
jegyrendszer (fn, jegy|rendszer) 
jegyszedő (fn, jegy|szedő) 
jegyszedő (foly mn in, jegy|szedő) 
jegyszedő lány 
jegyszedőnő (fn, jegy|szedőnő) 
jegyszelvény 
jegytok 
jegyű 
jegyüzér (fn, jegy|üzér) 
jegyváltás (fn, jegy|váltás) 
jegyvizsgáló (fn, jegy|vizsgáló) 
jegyzék (fn) 
jegyzékbe vesz 
jegyzékbe vétel 
jegyzékszám 



jegyzékváltás (fn, jegyzék|váltás) 
jegyzés (fn) 
jegyzési (mn) 
jegyzési időszak 
jegyzet (fn) 
jegyzetanyag (fn, jegyzet|anyag) 
jegyzetblokk (fn, jegyzet|blokk) 
jegyzetel (ige) 
jegyzetelő 
jegyzetelőprogram 
jegyzetes (mn) 
jegyzetfüzet (fn, jegyzet|füzet) 
jegyzetkészítés (fn) 
jegyzett tőke 
jegyzettömb (fn, jegyzet|tömb) 
jegyző (fn) 
jegyző (foly mn in) 
jegyzői (mn) 
jegyzőkönyv (fn, jegyző|könyv) 
jegyzőkönyvez (ige) 
jegyzőkönyvfelvétel (fn, jegyzőkönyv|felvétel) 
jegyzőkönyv-hitelesítés (jegyzőkönyv|-hitelesítés) 
jegyzőkönyvi (mn) 
jegyzőkönyvi kivonat 
jegyzőkönyvvezető (fn, jegyzőkönyv|vezető) 
jegyzőkönyvvezető (foly mn in, jegyzőkönyv|vezető) 
jegyzőség (fn) 
Jehova (tnév) 
Jehova tanúi 
jehovista (fn) 
jehovista (mn) 
Jekatyerinburg (tnév) 
Jékely 
jel (fn) 
jel nélküli 
jeladás (fn, jel|adás) 
jeladó (jel|adó) 
jelátvitel (fn, jel|átvitel) 
jelátvivő 
jelbeszéd (fn, jel|beszéd) 
jele (fn) 
jelegyüttes 
jelel (ige) 
jelelés (fn) 
jelelkülönítő szerep 
jelelmélet (jel|elmélet) 
jelen (fn) 
jelen (hsz) 
jelen (mn) 
jelen állapot 
jelen állás szerint 
jelen esetben 
jelen idejű 
jelen idő 
jelen levő 
jelen nem levő 
jelen pillanatban 



jelen van 
jelen voltak az ülésen 
jelenés (fn) 
Jelenések könyve (tnév) 
jelenet (fn) 
jelenetez (ige) 
jelenetkeret 
jelenetsor 
jelenhet (ige) 
jelenidejűség (fn) 
jelenik (ige) 
jelenít (ige) 
jelenkor (fn, jelen|kor) 
jelenkori (mn) 
jelenleg (hsz) 
jelenlegi (mn) 
jelenlegi állás 
jelenlegi ismereteink szerint 
jelenlét (fn, jelen|lét) 
jelenléti (mn) 
jelenléti ív 
jelenlevő (fn) 
jelenlévő (jelenlévő, mn) 
jelenség (fn) 
jelenségcsoport 
jelenségkör 
jelent (bef mn in) 
jelent (ige) 
jelentékeny (mn) 
jelentéktelen (mn) 
jelenteni való esemény 
jelentenivaló (fn) 
jelentés (fn) 
jelentésárnyalat (fn, jelentés|árnyalat) 
jelentésátvitel (fn, jelentés|átvitel) 
jelentésbeli (mn) 
jelentésbővülés (fn) 
jelentéselem (fn, jelentés|elem) 
jelentéselmélet (fn, jelentés|elmélet) 
jelentésfejlődés (fn, jelentés|fejlődés) 
jelentésháló 
jelentéshordozó 
jelentésjegy (fn, jelentés|jegy) 
jelentéskészítés 
jelentéskör (fn, jelentés|kör) 
jelentéskülönbség 
jelentésmegadás 
jelentésmegkülönböztető (foly mn in) 
jelentésmegoszlás 
jelentésmező (fn, jelentés|mező) 
jelentésmódosító hatás 
jelentésmódosulás 
jelentésmozzanat 
jelentésnélküliség (fn) 
jelentés-összefüggés 
jelentéssík 
jelentéssűrítő összetétel 



jelentést tesz 
jelentéstan (fn, jelentés|tan) 
jelentéstani (mn) 
jelentéstapadás (fn, jelentés|tapadás) 
jelentéstartalom (fn, jelentés|tartalom) 
jelentéstervezet (fn, jelentés|tervezet) 
jelentéstétel (fn, jelentés|tétel) 
jelentéstöbblet 
jelentéstömörítő 
jelentéstömörítő összetétel 
jelentésű (mn) 
jelentésváltozás (fn, jelentés|változás) 
jelentésviszony 
jelentésszerkezet 
jelentésszűkülés (fn) 
jelentet (ige) 
jelenthet (ige) 
jelentkezés (fn) 
jelentkezési (mn) 
jelentkezési határidő 
jelentkezhet (ige) 
jelentkezik (ige) 
jelentkező (fn) 
jelentkező (foly mn in) 
jelentkezők sora 
jelentő (foly mn in) 
jelentő (mn) 
jelentő mód 
jelentőlap 
jelentős (mn) 
jelentős előny 
jelentős export 
jelentős hányad 
jelentős mennyiségű 
jelentős mértékben 
jelentős szerep 
jelentős változás 
jelentőség (fn) 
jelentőséget tulajdonít 
jelentőséggel bír 
jelentőségteljes (mn) 
jelentőségű (mn) 
jelentősen (hsz) 
jelentősen csökken 
jelenvaló (mn) 
jelenvalóság (fn) 
jelenvoltak (fn) 
jeles (mn) 
jeles előmenetelű 
jeles napok 
jeles osztályzat 
jeles rendű 
jeles személyiség 
jeles tanuló 
jelesen (hsz) 
jeleskedik (ige) 
jelesre vizsgázik 



jelesül (hsz) 
jelez (ige) 
jelezhet (ige) 
jelfeldolgozás 
jelfeldolgozó 
jelfogó (fn, jel|fogó) 
jelfogó (foly mn in, jel|fogó) 
jelhalmaz 
jelhang (jel|hang) 
jelhasználat 
jelige (fn, jel|ige) 
jeligés pályázat 
jelkép (fn, jel|kép) 
jelképes (mn) 
jelképesen (hsz) 
jelképez (ige) 
jelképi (mn) 
jelképiség 
jelkulcs (fn, jel|kulcs) 
Jelky 
Jellasics 
jelleg (fn) 
jellegtelen (fn) 
jellegtelen (mn) 
jellegű (mn) 
jellegzetes (mn) 
jellegzetesen (hsz) 
jellegzetesség (fn) 
jellem (fn) 
jellemábrázolás (fn, jellem|ábrázolás) 
jellemalakítás (jellem|alakítás) 
jellembe vágó 
jellembeli (mn) 
jellemdarab 
jellemes (mn) 
jellemez (fn, jel|lemez) 
jellemez (ige, jel|lemez) 
jellemezhet (ige) 
jellemfejlődés 
jellemfestő 
jellemgyengeség (fn, jellem|gyengeség) 
jellemhiba (fn, jellem|hiba) 
jellemkép (fn, jellem|kép) 
jellemkomikum (fn, jellem|komikum) 
jellemnevelés (fn, jellem|nevelés) 
jellemrajz (fn, jellem|rajz) 
jellemszerep (fn, jellem|szerep) 
jellemszilárdság (fn, jellem|szilárdság) 
jellemszínész (fn, jellem|színész) 
jellemtan (fn, jellem|tan) 
jellemtelen (mn) 
jellemű (mn) 
jellemvígjáték (fn, jellem|vígjáték) 
jellemvonás (fn, jellem|vonás) 
jellemzés (fn) 
jellemző (fn) 
jellemző (mn) 



jellemző sajátság 
jellemző tulajdonság 
jellemző vonás 
jellemzően (hsz) 
jellemzői (mn) 
jellemzőképesség 
jelmagyarázat (fn, jel|magyarázat) 
jelmez (fn, jel|mez) 
jelmezbál (fn, jelmez|bál) 
jelmezes (mn) 
jelmezes bál 
jelmezes felvonulás 
jelmezes próba 
jelmezkölcsönző (fn, jelmez|kölcsönző) 
jelmeztervező (fn, jelmez|tervező) 
jelmezverseny 
jelmondat (fn, jel|mondat) 
jelnyelv (fn, jel|nyelv) 
jelöl (ige) 
jelölés (fn) 
jelölési (mn) 
jelölésmód (fn, jelölés|mód) 
jelölésrendszer 
jelöletlen (mn) 
jelölhet (ige) 
jelölő (fn) 
jelölő (foly mn in) 
jelölő (mn) 
jelölő értekezlet 
jelölőbizottság (fn, jelölő|bizottság) 
jelölőgyűlés (fn, jelölő|gyűlés) 
jelölőlista (fn, jelölő|lista) 
jelölőnégyzet (fn, jelölő|négyzet) 
jelölt (bef mn in) 
jelölt (fn) 
jelölt (mn) 
jelölt birtokos szerkezet 
jelöltállítás (fn, jelölt|állítás) 
jelöltet (ige) 
jelöltlista (fn, jelölt|lista) 
jelöltség (fn) 
jelrendszer (fn, jel|rendszer) 
jelsorozat 
jelsűrűség (jel|sűrűség) 
jelszavak szinkronizálása 
jelszavas bejelentkeztetés 
jelszavas védelem 
jelszerep 
jelszint 
jelszó (fn, jel|szó) 
jelszó birtokában 
jelszó mező 
jelszó nélkül 
jelszógenerátor 
jelszógyűjtő 
jelszókezelés 
jelszókezelő használata 



jelszószéf 
jelszószerű (mn) 
jelszóval védett 
jeltárgy 
jeltelen (mn) 
jeltelen sír 
jeltest 
jeltolmács (fn, jel|tolmács) 
jeltovábbító 
jeltudomány (fn, jel|tudomány) 
jelű (mn) 
jelvény (fn, jel|vény) 
jelvényszerzés (jelvény|szerzés) 
jelvényszerző verseny 
jelvevő (jel|vevő) 
jelviszony 
jel-zaj viszony 
jelzálog (fn, jel|zálog) 
jelzálogbank (fn, jelzálog|bank) 
jelzálog-biztosíték 
jelzáloghitel (fn, jelzálog|hitel) 
jelzáloghitelbank 
jelzálog-hitelintézet 
jelzáloghitel-intézet 
jelzálogjog (fn, jel|zálogjog) 
jelzálogkölcsön (fn, jelzálog|kölcsön) 
jelzáloglevél (fn, jel|záloglevél) 
jelzálogteher (fn, jelzálog|teher) 
jelzés (fn) 
jelzésértékű (mn) 
jelzéses 
jelzésrendszer 
jelzésű (mn) 
jelzet (fn) 
jelzetlen (mn) 
jelzett (bef mn in) 
jelzett (mn) 
jelzett szó 
jelző (fn) 
jelző (foly mn in) 
jelző (mn) 
jelzőágyú (jelző|ágyú) 
jelzőárboc (fn, jelző|árboc) 
jelzőberendezés (fn, jelző|berendezés) 
jelzőfény (fn, jelző|fény) 
jelzőfesték (jelző|festék) 
jelzői (mn) 
jelzői bővítmény 
jelzői használat 
jelzői szerep 
jelzőkaró (fn, jelző|karó) 
jelzőkészülék (fn, jelző|készülék) 
jelzőlámpa (fn, jelző|lámpa) 
jelzőrakéta (fn, jelző|rakéta) 
jelzőrendszer (fn, jelző|rendszer) 
jelzős (mn) 
jelzős összetétel 



jelzős szerkezet 
jelzőszám (fn, jelző|szám) 
jelzőtábla (fn, jelző|tábla) 
jelzőtárcsa (fn, jelző|tárcsa) 
jelzőtöltény (jelző|töltény) 
jelzőtűz (fn, jelző|tűz) 
jelzőtűz (ige, jelző|tűz) 
jelzőzászló (fn, jelző|zászló) 
Jemen (tnév) 
jemeni (mn) 
Jemeni Köztársaság 
jen (fn) 
Jéna (tnév) 
jénai (fn) 
jénai (mn) 
jénai tál 
jénai üveg 
jénai üveg tál 
jenki (fn) 
jenki (mn) 
Jenő (tnév) 
Jenyiszej (tnév) 
jer (isz) 
jérce (fn) 
jércemell 
jércesaláta 
jércetojás (fn, jérce|tojás) 
jeremiád (fn) 
jeremiáda (fn) 
Jeremiás 
Jereván (tnév) 
jereváni (mn) 
Jerikó (tnév) 
jerikóirózsa 
jerke (fn) 
jerkebárány (fn, jerke|bárány) 
jerkebárány (mn, jerke|bárány) 
Jeromos 
Jersey (fn) 
Jersey (mn) 
Jeruzsálem (tnév) 
jeruzsálemi (mn) 
jésít (ige) 
jésül (ige) 
Jeszenyin (fn) 
jesszus (fn) 
jesszus (hsz) 
jesszusom (isz) 
jeti (fn) 
jetlag 
Jevtusenko (fn) 
Jézus (tnév) 
Jézus Krisztus 
Jézus Mária 
Jézus nyilvános tevékenysége 
jézusi szeretetparancs 
jezsámen 



jezsuita (fn) 
jezsuita (mn) 
jezsuita blog 
jezsuita rend 
jiddis (fn) 
jiddis (mn) 
jiddis nyelvű 
jin-jang 
jin-jang elmélet 
J-lal 
jó (mn) 
jó adag 
jó alakú 
jó alany 
jó alaposan 
jó alvó 
jó anyám 
jó árazás 
jó áron 
jó barát 
jó barátnő 
jó barátság 
jó benyomást kelt 
jó bolond 
jó cég 
jó cselekedet 
jó csomó 
jó darab 
jó darabig 
jó dizájn 
jó ég 
jó egészség 
jó egzisztenciájú 
jó egynéhány 
jó éjszakát 
jó előjel 
jó előre 
jó ember 
jó erőben van 
jó erős 
jó erősen 
jó értelemben 
jó érzékkel 
jó érzelmű 
jó érzés 
jó érzésű 
jó esély 
jó estét 
jó eszű 
jó étvágyat 
jó étvággyal eszik 
jó evő 
jó fajta 
jó fej 
jó fekvés 
jó fekvésű 
jó félóra hosszáig 



jó fiú 
jó fizetésű 
jó fülű 
jó hangzású név 
jó hasznát látja 
jó hatású 
jó hatvanas 
jó házból való 
jó hetvenes 
jó hideg 
jó hír 
jó hírnév 
jó hírű 
jó ideig 
jó ideje 
jó idő 
jó időben 
jó időre 
jó illatú 
jó irányban 
jó irányú 
jó ismerős 
jó ismerőse 
jó íz 
jó íze van 
jó ízlés 
jó ízlésű 
jó karban levő 
jó kedélyű 
jó kemény 
jó keményen 
jó kép 
jó képességű 
jó képet vág 
jó későn 
jó kézbe kerül 
jó kiállású 
jó kis hecc 
jó kis könyv 
jó komám 
jó korán 
jó kövér 
jó közérzetű 
jó lélek 
jó levegő 
jó magaviseletű 
jó megjelenésű 
jó meleg 
jó messze 
jó minőségű 
jó modorú 
jó nagy 
jó nagy kalapács 
jó napot 
jó napot kívánok 
jó néhány 
jó nevelésű 



jó néven vesz 
jó nevű író 
jó oka van 
jó ómen 
jó öreg 
jó pajtás 
jó pár 
jó pár éve 
jó parti 
jó recept 
jó regen 
jó régen 
jó reggelt 
jó rendű 
jó része 
jó sok 
jó soká 
jó sokára 
jó súlyelosztás 
jó szagú 
jó szakember 
jó szándék 
jó szándékú 
jó száz 
jó szemmel néz 
jó szemű 
jó szerencsét 
jó szíve van 
jó szívű 
jó szívvel 
jó szomszéd 
jó tanács 
jó tanuló 
jó természetű 
jó termőtalajú 
jó testvér 
jó tollú író 
jó tulajdonság 
jó úszó 
jó úton jár 
jó útra térít 
jó ütemben halad 
jó vérű 
jó vétel 
jó vezető 
jó viszony 
jóakarat (fn, jó|akarat) 
jóakaratú (mn) 
jóakaró (fn) 
jóasszony (fn) 
Jób 
Jób könyve (tnév) 
jóban vannak 
jóban-rosszban 
jobb (fn) 
jobb alsó 
jobb belátásra térít 



jobb egérgomb 
jobb egyenes 
jobb energiagazdálkodás 
jobb érzésű 
jobb esetben 
jobb fajta 
jobb fajtájú 
jobb fele 
jobb felé 
jobb felől 
jobb felső 
jobb félteke 
jobb fül 
jobb hátsó 
jobb híján 
jobb ízű 
jobb kéz 
jobb kéz felől 
jobb keze 
jobb láb 
jobb módú 
jobb oldalam 
jobb oldali 
jobb oldali bénulás 
jobb oldali ikon 
jobb oldali kép 
jobb oldali közlekedés 
jobb oldalsáv 
jobb part 
jobb parti 
jobb sarok 
jobb sorsra érdemes 
jobb szárny 
jobb szem 
jobb szomszéd 
jobb tipp 
jobb ügyhöz méltó 
jobb váll 
jobb zseb 
jobbacska (mn) 
jobbadán (hsz) 
jobbágy (fn) 
jobbágybirtok (jobbágy|birtok) 
jobbágyfalu (fn, jobbágy|falu) 
jobbágyfelkelés (fn, jobbágy|felkelés) 
jobbágyfelszabadítás (fn, jobbágy|felszabadítás) 
jobbágyfelszabadulás (jobbágy|felszabadulás) 
jobbágy-földesúr viszony 
jobbágygazdaság (fn, jobbágy|gazdaság) 
jobbágyi (mn) 
jobbágymunka (fn, jobbágy|munka) 
jobbágyparaszt (fn, jobbágy|paraszt) 
jobbágyrendelet 
jobbágyrendszer (fn, jobbágy|rendszer) 
jobbágyság (fn) 
jobbágysors (fn, jobbágy|sors) 
jobbágytársadalom 



jobbágytartó (fn, jobbágy|tartó) 
jobbágyteher (fn, jobbágy|teher) 
jobbágytelek (fn, jobbágy|telek) 
jobbágyterhek (jobbágy|terhek) 
jobbágytömegek 
jobbágyvilág (jobbágy|világ) 
jobban (hsz) 
jobban mondva 
jobbanjobban (jobban|jobban) 
jobbára (hsz) 
jobb-bal 
jobbegyenes 
jobbfajta (mn, jobb|fajta) 
jobbfedezet (fn) 
jobbféle (mn) 
jobbfordulás 
jobbhátvéd (fn) 
jobbik (mn) 
jobbít (ige) 
jobbítás (fn) 
jobbkanyar 
jobbkeze 
jobbkezes (fn) 
jobbkezes (mn) 
jobbkéz-szabály (fn) 
jobbkézt (hsz) 
jobbközép (fn, jobb|közép) 
jobbközéppárt 
jobblábas (mn) 
jobblét (fn) 
jobblétre szenderül 
jobblétre szenderült 
jobbmenetes csavar 
jobbnál jobb 
jobboldal (fn, jobb|oldal) 
jobboldali (mn) 
jobboldali blokk 
jobboldali konzervatív 
jobboldali nyomás 
jobboldali párt 
jobboldali politikus 
jobboldali-konzervatív 
jobboldaliság (fn) 
jobboldalt (hsz, jobb|oldalt) 
jobbos (mn) 
jobbösszekötő (fn, jobb|összekötő) 
jobbösszekötő (mn, jobb|összekötő) 
jobbra 
jobbra álló 
jobbra át 
jobbra és balra navigál 
jobbra fordítás 
jobbra fordul 
jobbra fordul a sorsa 
jobbra fordulás 
jobbra hajtás 
jobbra nézés 



jobbra néző 
jobbra tart 
jobbra tolódik 
jobbra zárt sor 
jobbraát (fn) 
jobbraátot csinál 
jobbra-balra (hsz) 
jobbra-balra mozgatás 
jobbra-balra tekinget 
jobbrafordulás (fn, jobbra|fordulás) 
jobbratolódás (fn) 
jobbról balra 
jobbról-balról 
jobbszárny (fn) 
jobbszélső (fn, jobb|szélső) 
jobbszélső politikus 
jobbul (ige) 
jobbulás (fn) 
Jocó 
jócskán (hsz) 
jód (fn) 
jodátok 
jódhiány 
jodidion (fn) 
jodidok 
jódkeményítő (jód|keményítő) 
jód-keményítő reakció 
jódkészítmény (jód|készítmény) 
jódlizás (fn) 
jódlizik (ige) 
jodoform (fn) 
jódoldat (fn, jód|oldat) 
jódos (mn) 
jódozott só 
jódsav (jód|sav) 
jódtartalom 
jódtinktúra (fn, jód|tinktúra) 
jóember (fn) 
jóérzés (fn) 
jóérzésű (mn) 
jófajta (mn) 
jófejű (fn, jó|fejű) 
jófejű (mn, jó|fejű) 
jóféle (mn, jó|féle) 
jófiú (fn) 
jóformán (fn) 
jóformán (hsz) 
jog (fn) 
jog szerinti 
jóga (fn) 
jogában áll 
jógagyakorlat (fn, jóga|gyakorlat) 
jogakadémia (fn, jog|akadémia) 
jogalany (fn, jog|alany) 
jogalanyiság (fn, jog|alanyiság) 
jogalap (fn, jog|alap) 
jogalkalmazás (fn, jog|alkalmazás) 



jogalkalmazási (mn) 
jogalkalmazó (fn, jog|alkalmazó) 
jogalkotás (fn, jog|alkotás) 
jogalkotási (mn) 
jogalkotó (fn, jog|alkotó) 
jogalkotói (mn) 
jogállam (fn, jog|állam) 
jogállami (mn) 
jogállamiság (fn, jog|államiság) 
jogállamiság relativizálása 
jogállapot (fn, jog|állapot) 
jogállás (fn, jog|állás) 
jogállású (mn) 
joganyag (fn, jog|anyag) 
jógaoktató 
jogar (fn) 
jogász (fn) 
jogász ismerősöm 
jogász körökben 
jogászbál (fn, jogász|bál) 
jogászdiploma 
jogászdoktor 
jogászi (mn) 
jogászkodik (ige) 
jogásznő (fn, jogász|nő) 
jogászok (fn) 
jogászprofesszor (fn, jogász|professzor) 
jogásztársadalom (fn, jogász|társadalom) 
jogátruházás (fn, jog|átruházás) 
jógázik (ige) 
jogbitorlás (fn, jog|bitorlás) 
jogbizonytalanság (fn, jog|bizonytalanság) 
jogbiztonság (fn, jog|biztonság) 
jogbölcselet (fn, jog|bölcselet) 
jogcím (fn, jog|cím) 
jogcímes (mn) 
jogcsorbítás (fn, jog|csorbítás) 
jogdíj (fn, jog|díj) 
jogdíjtartozás 
jogegyenlőség (fn, jog|egyenlőség) 
jogegység (fn, jog|egység) 
jogegységi (mn) 
jogellenes (mn) 
jogellenesen (hsz) 
jogellenesség (fn, jog|ellenesség) 
jogelmélet (fn, jog|elmélet) 
jogelőd (fn, jog|előd) 
jogelv (fn, jog|elv) 
jogerő (fn, jog|erő) 
jogerőre emelkedik 
jogerős (mn, jog|erős) 
jogerős ítélet 
jogerősen (hsz) 
jogértelmezés (fn, jog|értelmezés) 
jogértelmezési (mn) 
jogérvényes (mn) 
jogérvényesítés (fn, jog|érvényesítés) 



jogeset (fn, jog|eset) 
jogfejlődés (fn, jog|fejlődés) 
jogfenntartás (fn, jog|fenntartás) 
jogfilozófia (fn, jog|filozófia) 
jogfolytonos (mn) 
jogfolytonosság (fn, jog|folytonosság) 
jogforrás (fn, jog|forrás) 
jogfosztás (fn, jog|fosztás) 
jogfosztott (bef mn in) 
jogfosztott (fn) 
jogfosztott (mn) 
jogfosztottság (fn) 
jogging (fn) 
joggingalsó 
joghallgató (fn, jog|hallgató) 
joghallgató (foly mn in, jog|hallgató) 
jogharmonizáció (fn, jog|harmonizáció) 
jogharmonizációs (mn) 
joghatály (fn, jog|hatály) 
joghatás (fn, jog|hatás) 
joghatóság (fn, jog|hatóság) 
joghátrány (fn, jog|hátrány) 
joghézag (fn, jog|hézag) 
joghurt (fn) 
joghurtital (fn, joghurt|ital) 
joghurtkultúra 
joghurttorta 
jogi (mn) 
jógi (fn) 
jogi doktor 
jogi doktorátus 
jogi doktori oklevél 
jogi értelemben 
jogi fakultás 
jogi kar 
jogi képviselő 
jogi kultúra 
jogi probléma 
jogi szabályozás 
jogi szakértő 
jogi szaknyelv 
jogi személy 
jogi személyiség 
jogi szempont 
jogi tanulmányok 
jogi útra terel 
jogigény (fn, jog|igény) 
jogilag (hsz) 
jogintézmény (fn, jog|intézmény) 
jogképes (mn) 
jogkezelés (fn, jog|kezelés) 
jogkiterjesztés 
jogkör (fn, jog|kör) 
jogkövetkezmény (fn, jog|következmény) 
jogkövető (fn, jog|követő) 
jogkövető (foly mn in, jog|követő) 
jogkövető magatartás 



jognyilatkozat (fn, jog|nyilatkozat) 
jogorvoslat (fn, jog|orvoslat) 
jogorvoslati (mn) 
jogos (mn) 
jogos igény 
jogos lehet a kérdés 
jogos önvédelem 
jogos tulajdonos 
jogosan (hsz) 
jogosít (ige) 
jogosító 
jogosítvány (fn) 
jogosítvány jogosítványa 
jogosság (fn) 
jogosul (ige) 
jogosulatlan (mn) 
jogosulatlanul (hsz) 
jogosult (bef mn in) 
jogosult (fn) 
jogosult (mn) 
jogosultat (ige) 
jogosultság (fn) 
jogosultsági (mn) 
jogot formál rá 
jogőr (fn, jog|őr) 
jogpolitika 
jogrend (fn, jog|rend) 
jogrendszer (fn, jog|rendszer) 
jogsegély (fn, jog|segély) 
jogsegélyegyezmény (fn, jog|segély|egyezmény) 
jogsegélyszolgálat (fn, jogsegély|szolgálat) 
jogsérelem (fn, jog|sérelem) 
jogsértés (fn, jog|sértés) 
jogsértő (fn, jog|sértő) 
jogsértő (foly mn in, jog|sértő) 
jogsi (fn) 
jogszabály (fn, jog|szabály) 
jogszabály-alkalmazás (jogszabály|-alkalmazás) 
jogszabályalkotás (fn, jogszabály|alkotás) 
jogszabálygyűjtemény (fn, jogszabály|gyűjtemény) 
jogszabályhely (fn, jogszabály|hely) 
jogszabályi (mn) 
jogszabályi definíció 
jogszabályi tiltás 
jogszabály-módosítás 
jogszabálysértés (fn, jog|szabálysértés) 
jogszabálysértő (fn, jogszabály|sértő) 
jogszabálysértő (foly mn in, jogszabály|sértő) 
jogszabálytervezet (fn, jogszabály|tervezet) 
jogszabálytervezet-egyeztetés 
jogszabályváltozás (fn, jogszabály|változás) 
jogszerű (mn) 
jogszerűen (hsz) 
jogszerűség (fn, jog|szerűség) 
jogszerűtlen (mn) 
jogszerűtlenül (hsz) 
jogszigorló (jog|szigorló) 



jogszokás (fn, jog|szokás) 
jogszolgáltatás (fn, jog|szolgáltatás) 
jogtalan (mn) 
jogtalan haszonszerzés 
jogtalanság (fn) 
jogtalanul (hsz) 
jogtanácsos (fn, jog|tanácsos) 
jogtanácsos (mn, jog|tanácsos) 
jogtechnikai (mn) 
jogterület (fn, jog|terület) 
jogtiprás (fn, jog|tiprás) 
jogtiszta (mn) 
jogtörténet (fn, jog|történet) 
jogtudomány (fn, jog|tudomány) 
jogtudományi (mn) 
jogtudor (fn, jog|tudor) 
jogtudós (fn, jog|tudós) 
jogtudós (mn, jog|tudós) 
jogtulajdonos (fn, jog|tulajdonos) 
jogú (mn) 
jogurt 
jogutód (fn, jog|utód) 
jogutódlás (fn, jog|utódlás) 
jogügy (fn, jog|ügy) 
jogügyi (mn) 
jogügylet (fn, jog|ügylet) 
jogvédelem (fn, jog|védelem) 
jogvédett tartalom 
jogvédő (fn, jog|védő) 
jogvédő (foly mn in, jog|védő) 
jogvédő szervezet 
jogvégzett (mn) 
jogvesztés (fn, jog|vesztés) 
jogvesztés (mn, jog|vesztés) 
jogvesztő hatály 
jogvesztő határidő 
jogviszony (fn, jog|viszony) 
jogvita (fn, jog|vita) 
joggyakorlás (fn, jog|gyakorlás) 
joggyakorlat (fn, jog|gyakorlat) 
joggyakornok (fn, jog|gyakornok) 
jóhangzás (fn) 
Johanna (tnév) 
Johannesburg (tnév) 
johannita 
johannita kereszt 
johannita lovagrend 
jóhiszemű (mn, jó|hiszemű) 
jóhiszeműen (hsz) 
jóhiszeműség (fn) 
Johnnie Walker 
jóindulat (fn, jó|indulat) 
jóindulatú (mn) 
jóindulatú daganat 
jóindulatúan (hsz) 
joint 
jóisten (fn) 



jóízű (mn, jó|ízű) 
jóízű étel 
jóízűen (hsz) 
jojó (fn) 
jojoba 
jojobaolaj 
jojóeffektus 
jojózik (ige) 
jojózik (mn) 
Jókai Mór (tnév) 
Jókai-kódex (Jókai|-kódex) 
Jókai-regény (Jókai|-regény) 
Jókai-szerű 
Jókai-villa (Jókai|-villa) 
jókedv (fn, jó|kedv) 
jókedvű (mn, jó|kedvű) 
jókedvűen (hsz) 
jóképű (mn, jó|képű) 
joker (fn) 
jokerszám (fn, joker|szám) 
jókívánság (fn, jó|kívánság) 
Jokohama (tnév) 
jókor (hsz) 
jókora (mn) 
jókora bukás 
jókötésű (mn) 
jokulátor 
jól (hsz) 
jól áll 
jól álló 
jól csiszolható 
jól értesült 
jól érzi magát 
jól eső zápor 
jól fejlett 
jól felfogott érdeke 
jól fest 
jól fésült 
jól fizető 
jól formált 
jól halló 
jól hízó sertés 
jól ismert 
jól járt 
jól jön 
jól jövedelmező munka 
jól képzett 
jól kereső 
jól kommunikál 
jól körülhatárolható szempont 
jól lakik 
jól lehet látni 
jól megérdemelt pihenés 
jól menő 
jól menő üzlet 
jól működő 
jól nevelt 



jól öltözött 
jól rendezett halmaz 
jól szabott 
jól szigetelő vakolat 
jól szituált 
jól szituált asszony 
jól tájékozott egyén 
jól táplált 
jól tart 
jól tudja 
jól van 
jól végzett munka 
Jolán (tnév) 
jólelkű (fn, jó|lelkű) 
jólelkű (mn, jó|lelkű) 
jólesik (ige, jól|esik) 
jólesik neki 
jóleső (foly mn in, jól|eső) 
jóleső (mn, jól|eső) 
jóleső tudat 
jólét (fn, jó|lét) 
jóléti (mn) 
jóléti állam 
jóléti intézmény 
jóléti juttatás 
jóléti kérdés 
jóléti rendszer 
jóléti szocializmus 
jóléti társadalom 
jóllakat (ige) 
jóllakik (ige) 
jóllakott (bef mn in) 
jóllakott (mn) 
jolle (fn) 
jóllehet (hsz) 
jóllét (fn, jól|lét) 
jólneveltség (fn) 
jól-rosszul (jól|-rosszul) 
jóltápláltság (fn) 
jóltart (ige, jól|tart) 
jolly joker 
jómadár (fn, jó|madár) 
jómaga (mn) 
jómagam (fn) 
jómód (fn, jó|mód) 
jómódban él 
jómódú (mn, jó|módú) 
jón (mn) 
jón hangsor 
jón oszlop 
jón stílusú 
jónak mondható 
Jónás (tnév) 
jonatán (fn) 
Jonatán (tnév) 
jonatánalma (fn, jonatán|alma) 
jónép 



Jón-tenger 
jópipa (fn, jó|pipa) 
Joplin 
jópofa (fn, jó|pofa) 
jópofa (mn, jó|pofa) 
jóra bírás 
jóra fordul 
jóra való törekvés 
jóravaló (mn) 
jóravaló ember 
Jordán (tnév) 
Jordánia (tnév) 
jordániai (mn) 
Jóreménység foka 
jórész (fn) 
jórészben (hsz) 
jórészben és jórészt 
jórészt (hsz) 
jó-rossz 
jós (fn) 
jós (mn) 
jóság (fn, jós|ág) 
jósági fok 
jóságos (mn) 
jósda (fn) 
jóshely (fn, jós|hely) 
Jósika (tnév) 
Jósika-féle (Jósika|-féle) 
Jóska 
Joskar-Ola (tnév) 
jóskönyv (fn, jós|könyv) 
jóslás (fn) 
jóslat (fn, jós|lat) 
jósló (foly mn in) 
jósló (mn) 
jósnő (fn, jós|nő) 
jósol (ige) 
jósoltat (ige) 
jóstehetség (fn, jós|tehetség) 
Jósva (tnév) 
Jósva patak 
Jósvafő 
jószág (fn) 
jószágigazgató (fn, jószág|igazgató) 
jószágigazgató (foly mn in, jószág|igazgató) 
jószágkormányzó (fn, jószág|kormányzó) 
jószágvesztés (fn, jószág|vesztés) 
jószágvesztés (mn, jószág|vesztés) 
jószántából (hsz) 
jószerével (hsz) 
jószerint (fn) 
jószerivel (hsz) 
jószívű (mn, jó|szívű) 
jószolgálat (fn) 
jószolgálati küldöttség 
jószomszédi (mn) 
jószomszédi viszony 



jótáll (ige, jót|áll) 
jótáll érte 
jótállás (fn, jót|állás) 
jótállási jegy 
jótálló (fn) 
jótálló (foly mn in) 
jótékony (mn) 
jótékony célú 
jótékony célú alapítvány 
jótékony hatás 
jótékonyan (hsz) 
jótékonykodás (fn) 
jótékonykodik (ige) 
jótékonyság (fn) 
jótékonysági (mn) 
jótékonysági akció 
jótékonysági civilszervezet 
jótékonysági koncert 
jótékonysági rendezvény 
jótét (fn) 
jótét lélek 
jótétemény (fn) 
jótett (fn, jó|tett) 
jótevő (fn, jó|tevő) 
jotta (fn) 
jottányi (mn) 
jottányit sem enged 
jottányit sem ér 
jottányit sem közeledtek 
jottista (fn) 
jottista-ipszilonista háború 
joule (fn) 
Joule-hő 
Joule–Thomson-effektus 
jóvá- 
jóvágású (mn) 
jóváhagy (ige, jóvá|hagy) 
jóváhagyás (fn) 
jóváhagyási (mn) 
jóváír (ige) 
jóváírás (fn, jóvá|írás) 
jóváírt tétel 
jóval erősebb 
jóvátehetetlen (mn) 
jóvátesz (ige, jóvá|tesz) 
jóvátétel (fn, jóvá|tétel) 
jóvátétel-fizetés (jóvátétel|-fizetés) 
jóvátételi (mn) 
jóvátételi kötelezettség 
jóvátételi munka 
jóvérű (mn) 
jóvérű csikó 
joviális (mn) 
jovialitás 
jóvolt (fn) 
jóvolta (jó|volta) 
jóvoltából (jó|voltából) 



Joyce (fn) 
joystick (fn) 
józan (mn) 
józan életű 
józan ész 
józan paraszti ész 
józanít 
józanodik (ige) 
józanság (fn) 
józanul (hsz) 
jozefinista 
jozefinizmus (fn) 
József Attila (tnév) 
József Attila 
József Attila Általános Iskola 
József Attila Kör (tnév) 
József Attila-díjas költő 
József Attila-lakótelep 
József Attila-portré 
József Attila-szerű 
József Attila-szobor 
József Attila-vers 
József főherceg 
József körút 
József körúti 
József köszöntés 
József napi 
Józseffel (József|fel) 
József-nap (József|-nap) 
Józsefváros (tnév) 
józsefvárosi (mn) 
józsefvárosi búcsú 
Józsi 
jő (ige) 
jődögél (ige) 
jöhet (ige) 
jön (ige) 
jön-megy (jön|-megy) 
jönni 
jöszte (msz) 
jötte (fn) 
jöttment (fn, jött|ment) 
jöttment (mn, jött|ment) 
jött-ment egész nap 
jöve 
jőve 
jövedék (fn) 
jövedéki (mn) 
jövedéki adó 
jövedéki termék 
jövedéki törvény 
jövedékiadó-törvény 
jövedelem (fn) 
jövedelemadó (fn, jövedelem|adó) 
jövedelemadó (foly mn in, jövedelem|adó) 
jövedelemadó-behajtás 
jövedelemadó-bevallás 



jövedelemadó-kulcs 
jövedelemadózás (fn, jövedelem|adózás) 
jövedelemarányos (jövedelem|arányos) 
jövedelemátcsoportosítás (jövedelem|átcsoportosítás) 
jövedelembevallás (fn, jövedelem|bevallás) 
jövedelemegyenlőtlenség (fn, jövedelem|egyenlőtlenség) 
jövedelemeloszlás (fn, jövedelem|eloszlás) 
jövedelemforrás (fn, jövedelem|forrás) 
jövedelemhalmozás (jövedelem|halmozás) 
jövedelemhatár (fn, jövedelem|határ) 
jövedelemigazolás (fn, jövedelem|igazolás) 
jövedelemindexelés 
jövedelemkiegészítés (fn, jövedelem|kiegészítés) 
jövedelemkiegészítő támogatás 
jövedelemkülönbség (fn, jövedelem|különbség) 
jövedelemmegoszlás (fn, jövedelem|megoszlás) 
jövedelemnövekedés (fn, jövedelem|növekedés) 
jövedelemnyilatkozat (fn, jövedelem|nyilatkozat) 
jövedelempótlék (fn, jövedelem|pótlék) 
jövedelempótló (foly mn in) 
jövedelempótló támogatás 
jövedelemszerzés (fn, jövedelem|szerzés) 
jövedelemtámogatás 
jövedelemtermelő képesség 
jövedelemtöbblet (fn, jövedelem|többlet) 
jövedelemtöbblet-adó (jövedelemtöbblet|-adó) 
jövedelemtöbbletadó-bevallás (jövedelemtöbbletadó|-bevallás) 
jövedelmez (ige) 
jövedelmező (foly mn in) 
jövedelmező (mn) 
jövedelmezőség (fn) 
jövedelmi (mn) 
jövedelmi adó 
jövedelmi forrás 
jövedelmi helyzet 
jövedelmű (mn) 
jövel (ige) 
jövendő (fn) 
jövendő (foly mn in) 
jövendő (mn) 
jövendőbeli (mn) 
jövendöl (ige) 
jövendölés (fn) 
jövendőmondás (fn, jövendő|mondás) 
jövendőmondás (mn, jövendő|mondás) 
jövendőmondó (fn) 
jövendőmondó (foly mn in) 
jövendőmondó (mn) 
jövés (fn) 
jövés-menés (jövés|-menés) 
jöveszt (ige) 
jövet (fn) 
jövet (hsz) 
jövetel (fn) 
jövet-menet (jövet|-menet) 
jövevény (fn) 
jövevény népség 



jövevény utas 
jövevényszó (fn, jövevény|szó) 
jövő (fn) 
jövő (foly mn in) 
jövő (mn) 
jövő év 
jövő év eleje 
jövő év vége 
jövő évezred 
jövő évi 
jövő évi büdzsé 
jövő félévi 
jövő havi 
jövő hét 
jövő héten 
jövő heti 
jövő hó 
jövő hónap 
jövő hónapi 
jövő idejű 
jövő idő 
jövő január 
jövő kontúrjai 
jövő nyári 
jövő őszi 
jövő század 
jövő szerda 
jövő szombat 
jövő szombaton 
jövő téli 
jövő vasárnap 
jövőbe látás 
jövőbe látó 
jövőbe mutató 
jövőbe vetett hit 
jövőbeli (mn) 
jövőbeni (mn) 
jövöget (ige) 
jövőidejűség (fn) 
jövőkép (fn) 
jövőkutatás (fn) 
jövő-menő (jövő|-menő) 
jövőre (hsz) 
Juárez 
jubilál (ige) 
jubiláns (fn) 
jubiláns (mn) 
jubiláris (mn) 
jubileum (fn) 
jubileumi (mn) 
Juci 
judaisztika 
judaizmus 
júdás (fn) 
júdás (mn) 
júdáscsók (fn, júdás|csók) 
júdásfa (fn, júdás|fa) 



júdásfülgomba 
júdáskodik 
júdáspénz (fn, júdás|pénz) 
Júdea (tnév) 
judícium (fn) 
judikál 
Judit (tnév) 
judó 
jugendstil 
jugó (fn) 
jugoszláv (fn) 
jugoszláv (mn) 
Jugoszlávia (tnév) 
jugoszláviai (mn) 
juh (fn) 
juhágazat 
juhakol (fn, juh|akol) 
juhállomány (fn, juh|állomány) 
juhar (fn) 
juharfa (fn, juhar|fa) 
Juhász (fn) 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Juhász Gyula-féle 
juhászat (fn) 
juhászbojtár (fn, juhász|bojtár) 
juhászbot (fn, juhász|bot) 
juhászbunda (fn, juhász|bunda) 
juhászgazda (fn, juhász|gazda) 
juhászít 
juhászkodik (ige) 
juhászkutya (fn, juhász|kutya) 
juhászlegény (fn, juhász|legény) 
juhászodik 
juházik (ige) 
juhbél (fn, juh|bél) 
juhfark 
juhgomolya (juh|gomolya) 
juhhodály 
juhhús (fn, juh|hús) 
juhlegelő (fn, juh|legelő) 
juhnyáj (fn, juh|nyáj) 
juhocska (fn) 
juhsajt (fn, juh|sajt) 
juhsóska (fn, juh|sóska) 
juhszél (juh|szél) 
juhtej (fn, juh|tej) 
juhtenyésztés (fn, juh|tenyésztés) 
juhtenyésztő 
juhtúró (fn, juh|túró) 
juhtúró (foly mn in, juh|túró) 
juice 
juj (isz) 
jukka (fn) 
júl. (röv) 
Júlia (tnév) 
Júliai-Alpok 
julián naptár 



Julianna (tnév) 
Julián-naptár 
Julianus 
Julianus barát 
Julianus barát szobor 
Julianus barát szobra 
Julianus-naptár 
Juliska 
Juliska húgom 
juliskabab (fn) 
július (fn) 
Julius Caesar 
júliusi (mn) 
jumper 
jún. (röv) 
Jungfrau 
juniális (fn) 
junior (fn) 
junior (mn) 
junior versenyző 
junior világbajnok 
junior világbajnokság 
juniorbajnokság (fn, junior|bajnokság) 
juniorcsapat 
junior-Eb 
juniorkorában 
juniorkorú 
juniorválogatott 
junior-vb 
juniorverseny (fn, junior|verseny) 
junior-világbajnokság 
juniorvilágcsúcs 
június (fn) 
június hónap 
júniusi (mn) 
junker (fn) 
junkerlázadás (fn, junker|lázadás) 
junktim 
junktimba hoz 
Júnó (tnév) 
júnói termet 
junta (fn) 
Jupiter (tnév) 
Jupiter típusú bolygó 
jupiterlámpa (fn) 
Jupiter-szimfónia 
juppi 
jura (fn) 
Jura hegység 
jura időszak 
jurák 
jurakor (fn, jura|kor) 
jurátus (fn) 
Jurisics (tnév) 
Jurisics Miklós-i 
Jurisics-féle (Jurisics|-féle) 
jurista (fn) 



jurta (fn) 
jus resistendi 
juss (fn) 
jussol (ige) 
Justitianus 
justizmord (fn) 
juszt (hsz) 
juszt is 
juszt sem 
jut (ige) 
jut is, marad is 
juta (fn) 
jutalék (fn, juta|lék) 
jutalékos rendszer 
jutalmaz (ige) 
jutalmazás (fn) 
jutalom (fn, juta|lom) 
jutalomdíj (fn, jutalom|díj) 
jutalomjáték (fn, jutalom|játék) 
jutalomkiosztás (fn, jutalom|kiosztás) 
jutalomkiosztó ünnepség 
jutalomkönyv (fn, jutalom|könyv) 
jutalomra érdemes 
jutalomra méltó 
jutalomsorsolás (fn, jutalom|sorsolás) 
jutalomszabadság (fn, jutalom|szabadság) 
jutalomüdülés (fn, jutalom|üdülés) 
jutányos (mn) 
jutányos áron 
jutás (fn) 
jutás (mn) 
jutási (mn) 
jutat (ige) 
jutavászon (juta|vászon) 
jutazsák (fn, juta|zsák) 
juthat (ige) 
Jutka 
juttat (ige) 
juttatás (fn) 
juttathat (ige) 
juttatott föld 
juvenilis 
juvenilis hormon 
jüan (fn) 
Jünnan (tnév) 
 
  



K 
K (fn) 
K (röv) 
k betű és K betű 
k betűs szó 
k és K 
k végű szó 
ká (fn) 
kába (mn) 
Kába (tnév) 
kabak 
kabaktök (fn, kabak|tök) 
kabala (fn) 
kabalababa (kabala|baba) 
kabar (mn) 
kabard (fn) 
kabard nyelvű 
kabaré (fn) 
kabarédarab (kabaré|darab) 
kabaré-előadás (kabaré|-előadás) 
kabaré-énekesnő 
kabaréjelenet 
kabaréműsor (fn, kabaré|műsor) 
kabarészínész (fn, kabaré|színész) 
kabarétréfa (fn, kabaré|tréfa) 
kabát (fn) 
kabátbélés (fn, kabát|bélés) 
kabátka (fn) 
kabátlopás (fn, kabát|lopás) 
kabátos (mn) 
kabátszárny (fn, kabát|szárny) 
kabátszövet (fn, kabát|szövet) 
kabátujj (fn, kabát|ujj) 
kabátzseb (fn, kabát|zseb) 
kabbala (fn) 
kábé (hsz) 
kábel (fn) 
kábelárnyékolás 
kábelcsatlakozás (fn, kábel|csatlakozás) 
kábelcsatlakoztatás 
kábelcsatorna (fn, kábel|csatorna) 
kábeldob (fn, kábel|dob) 
kábeldzsungel 
kábelelágazás (kábel|elágazás) 
kábeles (mn) 
kábelez (ige) 
kábelezés 
kábelfektetés (fn) 
kábelfektető hajó 
kábelgyár (fn, kábel|gyár) 
kábelhálózat (fn, kábel|hálózat) 
kábelhíd (fn, kábel|híd) 
kábelkötél (kábel|kötél) 



kábelmodem 
kábel-összeköttetés (kábel|-összeköttetés) 
kábelsürgöny (kábel|sürgöny) 
kábeltaliga (kábel|taliga) 
kábeltársaság (fn, kábel|társaság) 
kábeltávirat (fn, kábel|távirat) 
kábeltelevízió (fn, kábel|televízió) 
kábeltelevíziós (mn, kábel|televíziós) 
kábeltévé (fn, kábel|tévé) 
kábeltévés (mn) 
Kab-hegy (tnév) 
kabil (fn) 
kabin (fn) 
kabinablak (fn, kabin|ablak) 
kabinet (fn) 
kabinetalakítás (fn, kabinet|alakítás) 
kabinetfőnök (fn, kabinet|főnök) 
kabinetiroda (fn, kabinet|iroda) 
kabinetkép (fn, kabinet|kép) 
kabinetkérdés (fn, kabinet|kérdés) 
kabinetszekrény (fn, kabinet|szekrény) 
kabinetülés (fn, kabinet|ülés) 
kabinos (fn) 
kabinos (mn) 
kabinsor (fn, kabin|sor) 
kábít (ige) 
kábító (foly mn in) 
kábító illat 
kábítópisztoly 
kábítószer (fn) 
kábítószercsempész (fn, kábítószer|csempész) 
kábítószer-csempészés 
kábítószer-csempészet 
kábítószeréhség (kábítószer|éhség) 
kábítószer-ellenes 
kábítószerelosztó központ 
kábítószeres (mn) 
kábítószerezés (fn) 
kábítószer-fogyasztás 
kábítószerfüggő (fn, kábítószer|függő) 
kábítószerfüggő (foly mn in, kábítószer|függő) 
kábítószer-függőség 
kábítószer-kereskedelem 
kábítószer-kereskedő 
kábítószer-maffia 
kábítószer-politika 
kábítószer-razzia (kábítószer|-razzia) 
kábítószer-terjesztő 
kábítózik (ige) 
kabóca (fn) 
kabrió (fn) 
kábszer (kábítószer, fn, káb|szer) 
Kabul (tnév) 
kábul (ige) 
kábulat (fn) 
kabuli (mn) 
kábult (bef mn in) 



kábult (mn) 
kábultság (fn) 
kacabajka (fn) 
kacag (ige) 
kacagány (fn) 
kacagás (fn) 
kacagó (foly mn in) 
kacagócsér (fn, kacagó|csér) 
kacagtat (ige) 
kacagtató (foly mn in) 
kacagtató (mn) 
kacaj (fn) 
kacarászik (ige) 
kacat (fn) 
kacér (mn) 
kacérkodik (ige) 
kacérság (fn) 
kacifántos (mn) 
kackiás (mn) 
kackiás bajusz 
kacor (fn) 
Kacor király (tnév) 
kacs (fn) 
kacsa (fn) 
kacsaaprólék (kacsa|aprólék) 
kacsaaprólék-leves (kacsaaprólék|-leves) 
kacsacomb (fn, kacsa|comb) 
kacsacsőr (fn, kacsa|csőr) 
kacsacsőrű (mn) 
kacsacsőrű emlős (szk) 
kacsaembrió 
kacsaláb (fn, kacsa|láb) 
kacsalábon forgó kastély 
kacsales 
kacsamáj (fn, kacsa|máj) 
kacsamell 
kacsanyak (kacsa|nyak) 
kacsapecsenye (fn, kacsa|pecsenye) 
kacsaragu 
kacsasült (bef mn in, kacsa|sült) 
kacsasült (fn, kacsa|sült) 
kacsatojás (fn, kacsa|tojás) 
kacsaúsztató (fn, kacsa|úsztató) 
kacsázik (ige) 
kacsazsír (fn, kacsa|zsír) 
kacsingat (ige) 
kacsint (ige) 
kacska (fn) 
kacska (mn) 
kacska kezű (szk) 
kacskaringó (fn) 
kacskaringós (mn) 
kacskaringós út (szk) 
kacskaringós vonal (szk) 
kacskaringós vonalú (szk) 
kacskaringózik (ige) 
kacsó (fn) 



Kacsóh Pongrác 
kacsol (kacsoz, ige) 
kacsoz (kacsol, ige) 
kád (fn) 
kadar (fn) 
kádár (fn, kád|ár) 
Kádár János (tnév) 
kádári (mn) 
kádárista (mn) 
kádárizmus (fn, kádár|izmus) 
kádárizmus zűrzavara 
kadarka (fn) 
Kádár-korszak (fn, Kádár|korszak) 
kádármester (fn, kádár|mester) 
Kádár-rendszer (fn, Kádár|rendszer) 
kadáver (fn) 
kaddis (fn) 
kadencia (fn) 
kádencia (fn) 
káder (fn) 
káderdűlő (fn, káder|dűlő) 
káderes (fn) 
káderes (mn) 
káderez (káderoz, ige) 
káderhiány (fn, káder|hiány) 
káderképzés (káder|képzés) 
káderlap (fn, káder|lap) 
kádermunka (fn, káder|munka) 
káderos (káderes) 
káderoz (káderez, ige) 
káderpolitika (fn, káder|politika) 
kádertemető (fn, káder|temető) 
kádertemető (foly mn in, káder|temető) 
kadet (fn) 
kadét (fn) 
Kadet Párt (tnév) 
kadétiskola (fn, kadét|iskola) 
kadétugrás (kadét|ugrás) 
kádfürdő (fn, kád|fürdő) 
Kadhafi, Moammer  (tnév) 
kádi (fn) 
kádi (kádas, mn) 
kadmium (fn) 
kadmiumbevonat (fn, kadmium|bevonat) 
kadmiumpólya (fn, kadmium|pólya) 
kadmium-réz ötvözet (szk) 
kadmium-szulfát (fn, kadmium|szulfát) 
kadmiumvörös (mn) 
Kadosa Pál (tnév) 
kádtöltő csaptelep 
kafa (mn) 
kaffant (ige) 
kaffer (fn) 
kafferbivaly (fn, kaffer|bivaly) 
Kaffka (tnév) 
Kaffka-regény (fn, Kaffka|-regény) 
kaffog (ige) 



Kafka, Franz (tnév) 
kafkai (mn) 
kafkás (mn) 
káfonya 
kaftán (fn) 
kagán (fn) 
kagyló (fn) 
kagyló alakú (szk) 
kagylódísz (fn, kagyló|dísz) 
kagylófotel (fn, kagyló|fotel) 
kagylóhéj (fn, kagyló|héj) 
kagylókoktél (fn, kagyló|koktél) 
kagylókonzerv (fn, kagyló|konzerv) 
kagylós (mn) 
kagylós rák 
kagylósrákok 
kagylótészta (fn, kagyló|tészta) 
kagylózik (ige) 
kahol 
Kaifás (Kajafás, tnév) 
Káin (tnév) 
káinbélyeg (fn, káin|bélyeg) 
kainozoikum (fn) 
Kairó (el-Káhira, tnév) 
kairói (mn) 
kaja (fn) 
kajak (fn) 
kajak négyes (szk) 
kajak-kenu (fn, kajak|kenu) 
kajak-kenu Európa-bajnokság (szk) 
kajak-kenu szakosztály (szk) 
kajak-kenu verseny (szk) 
kajakos (fn) 
kajakos (mn) 
kajakozik (ige) 
kajakválogatott (fn, kajak|válogatott) 
kajakverseny (fn, kajak|verseny) 
kajakvilágbajnok (fn, kajak|világbajnok) 
kajak-világbajnokság (fn, kajak|világbajnokság) 
kajál (kajol, ige) 
kaján (mn) 
kaján mosoly (szk) 
kajánkodik (ige) 
kajánul (hsz) 
kajás (mn) 
kajcsos (mn) 
kajdács (fn) 
kajdácsol (ige) 
kajdász (ige) 
kajla (fn) 
kajla (mn) 
kajla bajusz (szk) 
kajla szarvú 
kajmán (fn) 
Kajmán-szigetek (fn) 
kajmó 
kajol (kajál, ige) 



kajsza 
kajszi (fn) 
kajszibarack (fn, kajszi|barack) 
kajszibarackíz (fn, kajszibarack|íz) 
kajtat (ige) 
kajüt (fn) 
kaka (kaki, fn) 
káka (fn) 
káka töve (szk) 
kákabélű (mn, káka|bélű) 
kakadu (fn) 
kakál (kakil, ige) 
kakaó (fn) 
kakaóbab (fn, kakaó|bab) 
kakaócserje (fn, kakaó|cserje) 
kakaókoncert (fn, kakaó|koncert) 
kakaómassza (fn, kakaó|massza) 
kakaópor (fn, kakaó|por) 
kakaós puding (szk) 
kakaósdoboz (fn) 
kakaóültetvény (fn, kakaó|ültetvény) 
kakaóvaj (fn, kakaó|vaj) 
kákapinty (káka|pinty) 
kakas (fn) 
kakás (kakis, mn) 
kakascímer (fn, kakas|címer) 
kakasharang (fn, kakas|harang) 
kakaskodik (ige) 
kakaskukorékolás (fn, kakas|kukorékolás) 
kakaslábfű (fn, kakasláb|fű) 
kakastaraj (kakastaréj, fn, kakas|taraj) 
kakastaréj (kakastaraj, fn, kakas|taréj) 
kakastej (fn, kakas|tej) 
kakastollas (mn, kakas|tollas) 
kakasülő (fn, kakas|ülő) 
kakasviadal (fn, kakas|viadal) 
kakasszó (fn, kakas|szó) 
kakecol (ige) 
kaki (kaka, fn) 
kákics (fn) 
kakicsvirág (fn, kakics|virág) 
kakil (kakál, ige) 
kakofemizmus (fn) 
kakofónia (fn) 
kakofonikus (mn) 
kaktusz (fn) 
kaktuszfélék (kaktusz|félék) 
kaktusztövis (fn, kaktusz|tövis) 
kakukk (fn) 
kakukkfióka (fn, kakukk|fióka) 
kakukkfű (fn, kakukk|fű) 
kakukkmadár (fn, kakukk|madár) 
kakukkol (ige) 
kakukkos (mn) 
kakukkos óra (szk) 
kakukkszegfű (fn, kakukk|szegfű) 
kakukkszó (fn, kakukk|szó) 



kakukktojás (fn, kakukk|tojás) 
kakukktorma (fn, kakukk|torma) 
kála (kalla) 
kaláber (fn) 
kaláberjátszma (fn, kaláber|játszma) 
kalács (fn) 
kalácstészta (fn, kalács|tészta) 
Kalahári (tnév) 
Kalahári sivatag (tnév) 
Kalahári sivatagi 
kaláka (fn) 
kalamajka (fn) 
kalamáris (fn) 
kalamitás (fn) 
kalamol (ige) 
kalán (kanál, fn) 
kaland (fn) 
kalander (fn) 
kalandfilm (fn, kaland|film) 
kalandor (fn) 
kalandornő (fn, kalandor|nő) 
kalandorok kíméljenek 
kalandorpolitika (fn, kalandor|politika) 
kalandorregény (fn, kalandor|regény) 
kalandortermészetű (fn, kalandor|természetű) 
kalandos (mn) 
kalandos múltú (szk) 
kalandozás (fn) 
kalandozik (ige) 
kalandozó hadjáratok (szk) 
kalandregény (fn, kaland|regény) 
kalandvágy (fn, kaland|vágy) 
kalandvágyó (fn) 
kalandvágyó (foly mn in) 
kalangya (fn) 
kalap (fn) 
kalapács (fn) 
kalapácsdaru (fn, kalapács|daru) 
kalapácsmalom (fn, kalapács|malom) 
kalapácsnyél (fn, kalapács|nyél) 
kalapácsol (ige) 
kalapácsos (mn) 
kalapácsujj (fn, kalapács|ujj) 
kalapácsütés (fn, kalapács|ü+tés) 
kalapácsvetés (fn, kalapács|vetés) 
kalapácsvető (fn, kalapács|vető) 
kalapácsvető (foly mn in, kalapács|vető) 
kalapácsvető-verseny (fn) 
kalapál (ige) 
kalapdísz (fn, kalap|dísz) 
kalapdivat (fn, kalap|divat) 
kalapdoboz (fn, kalap|doboz) 
kalapforma (fn, kalap|forma) 
kalapgyártás (fn, kalap|gyártás) 
kalapkefe (kalap|kefe) 
kalapkereskedő (kalap|kereskedő) 
kalapkészítőnő (kalap|készítőnő) 



kalapkúra (kalap|kúra) 
kalaplengetés (fn) 
kalaplevéve (fn) 
kalapos (fn) 
kalapos (mn) 
kalapos király (szk) 
kalaposgombák (fn, kalapos|gombák) 
kalaposmester (fn, kalapos|mester) 
kalaposnő (fn, kalapos|nő) 
kalaposüzlet (fn, kalapos|üzlet) 
kalapoz (ige) 
kalapszalag (fn, kalap|szalag) 
kalapszalon (fn, kalap|szalon) 
kalapszalon-tulajdonos 
kalaptomp (kalap|tomp) 
kalaptű (fn, kalap|tű) 
kalarábé (karalábé, fn) 
kaláris (fn) 
kalárisfű (fn, kaláris|fű) 
kalasnyikov (fn) 
kalász (fn) 
kalászat (fn) 
kalászol (ige) 
kalászos (fn) 
kalászos (mn) 
kalászosodik (ige) 
kalászszedés (fn, kalász|szedés) 
kalászszedő (foly mn in, kalász|szedő) 
kalásztenger (kalász|tenger) 
kalauz (fn) 
kalauz nélküli járat (szk) 
kalauzkocsi (fn, kalauz|kocsi) 
kalauzol (ige) 
kalauzoló 
kalauztáska (fn, kalauz|táska) 
kalbász 
kalcedon (fn) 
kalcedon (mn) 
kalcifikáció (fn) 
kalcinál (ige) 
kalcinálás (fn) 
kalcinált szóda (szk) 
kalcit (fn) 
kalcium (fn) 
kalciumcsillám (kalcium|csillám) 
kalcium-karbonát (kalcium|-karbonát) 
kalciumkeménység (kalcium|keménység) 
kaldera (fn) 
kaldeus (fn) 
Káldy György (tnév) 
Káldy-féle (Káldy|-féle) 
kalefaktor (fn) 
kaleidoszkóp (fn) 
kalendárium (fn) 
Kalevala (tnév) 
káli (fn) 
kaliba (fn) 



kaliber (fn) 
kaliberfúró (fn, kaliber|fúró) 
kaliberű (mn) 
kalibráció (fn) 
kalibrációs módszer (szk) 
kalibrál (ige) 
kalibrált vetőmag (szk) 
kalicka (kalitka, fn) 
kalifa (fn) 
kalifátus (fn) 
kalifikál (kvalifikál, ige) 
Kalifornia (tnév) 
kaliforniai (mn) 
Kaliforniai-öböl (tnév) 
kalifornium (fn) 
káliföldpát (fn) 
kalikó (fn) 
kálilúg (fn, káli|lúg) 
kalimpál (ige) 
káliműtrágya (fn, káli|műtrágya) 
Kalinka vodka 
kálisalétrom (fn, káli|salétrom) 
kálisó (fn, káli|só) 
káliszappan (fn, káli|szappan) 
kalit (fn) 
kalitka (kalicka kalit, fn) 
kálium (fn) 
káliumatom (fn, kálium|atom) 
kálium-cianid (fn) 
kálium-dikromát (fn) 
kálium-előállítás (fn, kálium|-előállítás) 
kálium-foszfát (fn) 
káliumföldpát (fn, kálium|földpát) 
káliumizotóp (fn, kálium|izotóp) 
kálium-karbonát (fn) 
kálium-klorid (fn, kálium|-klorid) 
kálium-nitrát (fn) 
kálium-permanganát (fn) 
káliumsó (fn, kálium|só) 
kálium-szulfát (fn) 
káliumvegyület (fn, kálium|vegyület) 
káliüveg (fn) 
kalkogén elem (szk) 
kalkuláció (fn) 
kalkulál (ige) 
kalkulálható 
kalkulátor (fn) 
kalkulus (fn) 
Kalkutta (tnév) 
kall (kallóz, ige) 
kalla (kála, fn) 
kállai (mn) 
kállai kettős (szk) 
kallantyú (fn) 
kalligrafál (ige) 
kalligráfia (fn) 
kalligrafikus (mn) 



kalló (fn) 
kalló (foly mn in) 
kallódik (ige) 
kallómalom (fn, kalló|malom) 
kallóz (ige) 
kallózás (fn) 
kallózik (ige) 
kallusz (fn) 
Kálmán (tnév) 
kálmánkörte (fn, kálmán|körte) 
kalmár (fn) 
kalmárhajó (fn, kalmár|hajó) 
kalmárkodik (ige) 
kalmárlány (fn, kalmár|lány) 
kalmárlelkű (mn, kalmár|lelkű) 
kalmármérleg (fn, kalmár|mérleg) 
kalmárszellem (fn, kalmár|szellem) 
kalmárszellemű (mn, kalmár|szellemű) 
Kalmopyrin tabletta (szk) 
kálmos (fn) 
kalmük (fn) 
kalmük (mn) 
káló (fn) 
Kalocsa (tnév) 
kalocsai hímzés (szk) 
kalocsni (kalucsni, fn) 
kaloda (fn) 
kalodás 
kalomel (fn) 
kálomista (fn) 
kálomista (mn) 
kalória (fn) 
kalóriadús (mn, kalória|dús) 
kalóriaérték (fn, kalória|érték) 
kalóriamentes 
kalóriapénz (fn, kalória|pénz) 
kalóriaszegény (fn, kalória|szegény) 
kalóriaszükséglet (fn, kalória|szükséglet) 
kalóriatáblázat (fn, kalória|táblázat) 
kalóriaveszteség (fn, kalória|veszteség) 
kalorifer (fn) 
kalorikus (mn) 
kaloriméter (fn) 
kalorimetria (fn) 
kalorimetrikus (mn) 
kalorizál (ige) 
Kalotaszeg (tnév) 
kalotaszegi (mn) 
kalóz (fn) 
kalózhajó (fn, kalóz|hajó) 
kalózkazetta (fn, kalóz|kazetta) 
kalózkiadás (fn, kalóz|kiadás) 
kalózkodás (fn) 
kalózkodik (ige) 
kalózlobogó (fn, kalóz|lobogó) 
kalózrádió (fn, kalóz|rádió) 
kalózvezér (fn, kalóz|vezér) 



kalózvitorlás (mn, ka-lóz-vi-tor-lás) 
kalpag (fn) 
kalucsni (kalocsni, fn) 
kalugyer (fn) 
kálvária (fn) 
Kálvária (tnév) 
kálváriajárás (fn, kálvária|járás) 
kálváriát jár (kif) 
Kálvin (tnév) 
Kálvin tér (tnév) 
kálvini reformáció (szk) 
kálvinista (fn) 
kálvinista (mn) 
kálvinizmus (fn) 
kályha (fn) 
kályhacsempe (fn, kályha|csempe) 
kályhacserép (fn, kályha|cserép) 
kályhacső (fn, kályha|cső) 
kályhacsupor (fn, kályha|csupor) 
kályhaellenző (fn, kályha|ellenző) 
kályhafűtő (fn, kályha|fűtő) 
kályhalyuk (fn, kályha|lyuk) 
kályharostély (fn, kályha|rostély) 
kályhás (mn) 
kályhásmester (fn) 
kalyiba (fn) 
Káma (tnév) 
kamalduli (mn) 
kamamber (camembert, fn) 
kamara (fn) 
kamaradarab (fn, kamara|darab) 
kamaraegyüttes (fn, kamara|együttes) 
kamaraénekes (fn, kamara|énekes) 
Kamaraerdő (fn, kamara|erdő) 
kamarahang (fn, kamara|hang) 
kamarai (mn) 
kamaraopera 
kamarapopos 
kamarás (fn) 
kamarás (mn) 
kamaraszínház (fn, kamara|színház) 
kamaraszínpad 
kamaraterem (fn, kamara|terem) 
kamarazene (fn, kamara|zene) 
kamarazenekar (fn, kamara|zenekar) 
kamarazene-műsor (fn, kamarazene|-műsor) 
kamarilla (fn) 
kamásli (fn) 
kamasz (fn) 
kamasz fiú (szk) 
kamaszcsíny (fn, kamasz|csíny) 
kamaszév (fn) 
kamaszfejjel (fn) 
kamaszgeneráció 
kamaszkodik (ige) 
kamaszkor (lázadó kamasz korában, fn, kamasz|kor) 
kamaszodik (ige) 



kamaszos (mn) 
kamaszruha (fn, kamasz|ruha) 
kamaszság (fn) 
kamaszsarok 
kamaszszerelem (fn, kamasz|szerelem) 
kamasztípus 
kamat (fn) 
kamat nélküli kölcsön (szk) 
kamatadó (fn, kamat|adó) 
kamatadó (foly mn in, kamat|adó) 
kamatbevétel (fn, kamat|bevétel) 
kamatbiztosítás (kamat|biztosítás) 
kamatcsökkentés (fn, kamat|csökkentés) 
kamatelszámolás (fn, kamat|elszámolás) 
kamatemelés (fn, kamat|emelés) 
kamatfék 
kamatfizetés (fn, kamat|fizetés) 
kamatilleték (kamat|illeték) 
kamatjóváírás (fn, kamat|jóváírás) 
kamatkiadás (fn, kamat|kiadás) 
kamatkiesés (fn, kamat|kiesés) 
kamatkockázat 
kamatkönnyítés (fn, kamat|könnyítés) 
kamatkülönbözet 
kamatláb (fn, kamat|láb) 
kamatlábcsökkenés (fn) 
kamatlábemelés (fn, kamatláb|emelés) 
kamatláb-különbözet (fn) 
kamatmentes (mn) 
kamatmentes kölcsön 
kamatmentesség (fn, kamat|mentesség) 
kamatos (mn) 
kamatos kamat 
kamatoskamat-számítás (kamatoskamat|-számítás) 
kamatostul visszafizet 
kamatozású (mn) 
kamatozik (ige) 
kamatozó tőke 
kamatoztat (ige) 
kamatpolitika (fn, kamat|politika) 
kamatráta (fn, kamat|ráta) 
kamatszámítás (fn, kamat|számítás) 
kamatszint (fn, kamat|szint) 
kamattámogatás (fn, kamat|támogatás) 
kamattartozás (fn, kamat|tartozás) 
kamatteher (fn, kamat|teher) 
kamatú (mn) 
kamatvágás 
kamatveszteség (fn, kamat|veszteség) 
kamat-visszatérítés (fn) 
kamatyol (ige) 
kambium (fn) 
Kambodzsa (tnév) 
kambrium (fn) 
Kamcsatka (tnév) 
kámea (fn) 
kamel (ige) 



kaméleon (fn) 
kaméleontermészetű (fn, kaméleon|természetű) 
kamélia (fn) 
kamera (fn) 
kamera-gyorsindítás 
kameraman (fn) 
kamerás rendszer 
Kamerun (tnév) 
kámfor (fn) 
kámforfa (fn, kámfor|fa) 
kámforolaj (fn, kámfor|olaj) 
kámforrá válik 
kámforsav (fn, kámfor|sav) 
kámforszag (fn, kámfor|szag) 
kamgarn (fn) 
kamgarnruha (fn, kamgarn|ruha) 
kamikaze (fn) 
Kamill (tnév) 
kamilla (fn) 
Kamilla (tnév) 
kamillatea (fn, kamilla|tea) 
kamillavirág (fn, kamilla|virág) 
Kamilló (tnév) 
kamion (fn) 
kamionforgalom (fn, kamion|forgalom) 
kamionos (mn) 
kamionpark (kamion|park) 
kamionsofőr (fn, kamion|sofőr) 
kamionterminál (fn, kamion|terminál) 
kamó 
Kampala (tnév) 
kampány (fn) 
kampánycél (fn, kampány|cél) 
kampánycsapat 
kampánycsend (fn, kampány|csend) 
kampányfeltétel 
kampányfogás (fn, kampány|fogás) 
kampányfőnök (fn, kampány|főnök) 
kampányguru 
kampányhajrá 
kampányidőszak (fn, kampány|időszak) 
kampánykörút (fn, kampány|körút) 
kampánymunka (fn, kampány|munka) 
kampányol (ige) 
kampánypénz (fn, kampány|pénz) 
kampánystáb (fn, kampány|stáb) 
kampánystratégia 
kampányszakember 
kampányszerű (mn) 
kampánytanácsadó 
kampánytéma 
kampec (ige) 
kampec (mn) 
kampec (msz) 
kampó (fn) 
kampós (mn) 
kampós végű bot 



kampósbot (fn, kampós|bot) 
kampósszeg (kampósszög, fn, kampós|szeg) 
kampózár (kampó|zár) 
kamra (fn) 
kamraanód (fn, kamra|anód) 
kamragáz (fn, kamra|gáz) 
kamrakénsav (fn, kamra|kénsav) 
kamrás kemence (szk) 
kamu (fn) 
kamuka (fn) 
kamuszervezet 
kámzsa (fn) 
kámzsagallér (fn, kámzsa|gallér) 
kámzsanyak (fn, kámzsa|nyak) 
kan (fn) 
kan (mn) 
kán (fn) 
kan disznó (szk) 
kan kutya (szk) 
kan nyúl (szk) 
Kánaán (tnév) 
Kanada (tnév) 
kanadabalzsam (fn, kanada|balzsam) 
kanadai (fn) 
kanadai dollár (szk) 
kanál (fn) 
kanál alakú (szk) 
kanalas (mn) 
kanalas gém (szk) 
kanalas kotró (szk) 
kanalas orvosság (szk) 
kanalasgém (fn) 
kanalaz (ige) 
kanálcsörömpölés (fn, kanál|csörömpölés) 
kanális (fn) 
kanalizál (ige) 
kanalizálás 
kanálnyi (mn) 
kanálszám eszi (szk) 
kanapé (fn) 
kanapéágy 
kanári (fn) 
kanáriköles (fn, kanári|köles) 
kanárimadár (fn, kanári|madár) 
kanárisárga (fn) 
kanárisárga (mn) 
Kanári-szigetek (tnév) 
kanáriszín (fn) 
kanász (fn) 
kanász módra (szk) 
kanászfiú (fn, kanász|fiú) 
kanaszta (fn) 
kanásztánc (fn, kanász|tánc) 
kanasztázik (ige) 
kanavász (fn) 
kanca (fn) 
kancacsikó (fn, kanca|csikó) 



kancatej (fn, kanca|tej) 
kancellár (fn) 
kancellári (mn) 
kancellária (fn) 
kancelláriaminiszter (fn, kancellária|miniszter) 
kancellista (fn) 
kancsal (kancsi, mn) 
kancsal nézésű (szk) 
kancsal szemű (szk) 
kancsalít (ige) 
kancsi (kancsal, mn) 
kancsít (ige) 
kancsó (fn) 
kancsóka (fn) 
kancsuka (fn) 
kandalló (fn) 
kandallófa (fn, kandalló|fa) 
kandallórács (fn, kandalló|rács) 
kandallós szoba (szk) 
kandallótűz (fn, kandalló|tűz) 
kandela (fn) 
kandeláber (fn) 
kandi (mn) 
kandidál (ige) 
kandidatúra (fn) 
kandidátus (fn) 
kandidátusi (mn) 
kandikál (ige) 
kandilla (ige) 
kandíroz (ige) 
kandírozás (fn) 
kandiscukor (fn, kandis|cukor) 
kandó (fn) 
kandúr (fn) 
kandüh (kangörcs, fn) 
kani (mn) 
kánikula (fn) 
kánikulai (mn) 
kanizsai (mn) 
kankalék (fn) 
kankalin (fn) 
kankalinfélék (fn) 
kánkán (fn, kán|kán) 
kankó (fn) 
kanmuri (fn) 
kanna (kánna, fn) 
kannapenész (fn, kanna|penész) 
kannás (mn) 
kannatej (fn, kanna|tej) 
kannibál (fn) 
kannibalizmus (fn) 
kanóc (fn) 
kanócos puska (szk) 
kánon (fn) 
kanonikus (mn) 
kanonizál (ige) 
kánonjog (fn, kánon|jog) 



kanonok (fn) 
kanos (mn) 
Kant (Immanuel Kant, tnév) 
kanta (fn) 
kántál (ige, kán|tál) 
kantalup (fn) 
kantár (fn) 
kantárfék (fn, kantár|fék) 
kantároz (ige) 
kantárszár (fn, kantár|szár) 
kantárszíj (fn, kantár|szíj) 
kantáta (fn) 
kantele (fn) 
kantfal (fn, kant|fal) 
kantiánus (mn) 
kantiléna (fn) 
kantin (fn) 
kantinos (fn) 
kantinos (mn) 
Kant–Laplace-elmélet (fn) 
kantni (fn) 
kanton (fn) 
Kanton (tnév) 
kántor (fn) 
kántorböjt (fn, kántor|böjt) 
kántortanító (fn, kántor|tanító) 
kantus (fn) 
kántus (fn) 
kanül (fn) 
kánya (fn) 
kányabangita (fn) 
kányabarlang (fn, kánya|barlang) 
kányafa (fn, kánya|fa) 
kányafű (fn, kánya|fű) 
kanyar (fn) 
kanyargó (fn) 
kanyargó (foly mn in) 
kanyargó (mn) 
kanyargós (mn) 
kanyarít (ige) 
kanyaró (fn) 
kanyarodás (fn) 
kanyarodik (ige) 
kanyarodó (fn) 
kanyarodó (foly mn in) 
kanyarodósáv (fn, kanyarodó|sáv) 
kanyarog (ige) 
kanyarójárvány (fn, kanyaró|járvány) 
kanyarós (mn) 
kanyarós beteg (szk) 
kanyarstabilitás (fn, kanyar|stabilitás) 
kanyarul (ige) 
kanyarulat (fn) 
kányavár (kánya|vár) 
kányazsázsa (kánya|zsázsa) 
kányazsombor (kánya|zsombor) 
kanyi (fn) 



kanyon (fn) 
kaolin (fn) 
káosz (fn) 
káoszba fullad 
kaotikus (mn) 
kap (ige) 
kapa (fn) 
kápa (fn) 
kapacitál (ige) 
kapacitás (fn) 
kapacitásbővítés (fn, kapacitás|bővítés) 
kapacitáscsökkenés (fn, kapacitás|csökkenés) 
kapacitáshiány (fn, kapacitás|hiány) 
kapacitáskihasználás (fn, kapacitás|kihasználás) 
kapacitástöbblet (fn, kapacitás|többlet) 
kapacitású (mn) 
kapacitásszám 
kapacitív csatolás 
kapacitív kijelző 
kapacs (fn) 
kapacsol (ige) 
kapadohány (fn, kapa|dohány) 
kapafog (fn, kapa|fog) 
kapafogú (mn) 
kapa-kaszakerülő (mn) 
kapál (ige) 
kapálás (fn) 
kapálatlan (mn) 
kapálódzik (kapálózik, ige) 
kapálógép (fn) 
kapáltat (ige) 
kapanyél (fn, kapa|nyél) 
kapar (ige) 
kapára-kaszára (hsz) 
kaparás (fn) 
kaparász (kaparászik, ige) 
kaparék (fn) 
kapargál (ige) 
kaparint (ige) 
kaparó (fn) 
kaparó (foly mn in) 
kaparódarázs (fn, kaparó|darázs) 
kaparókanál (fn, kaparó|kanál) 
kaparókés (fn, kaparó|kés) 
kaparóláb (fn, kaparó|láb) 
kaparós (mn) 
kaparószalag (kaparó|szalag) 
kaparóvas (kaparó|vas) 
kapás (fn) 
kapás (mn) 
kapás legény (szk) 
kapásbor (fn, kapás|bor) 
kapáslövés (fn) 
kapásnövény (fn, kapás|növény) 
kapaszkodás (fn) 
kapaszkodik (ige) 
kapaszkodó (fn) 



kapaszkodó (foly mn in) 
kapaszkodógyökér (fn, kapaszkodó|gyökér) 
kapaszkodóköröm (fn, kapaszkodó|köröm) 
kapaszkodósáv (fn, kapaszkodó|sáv) 
kapat (ige) 
kapatos (mn) 
kapavágás (fn, kapa|vágás) 
kapca (fn) 
kapcabetyár (fn, kapca|betyár) 
kapcarongy (fn, kapca|rongy) 
kapcáskodik (ige) 
kapcsán (nu) 
kapcsol (ige) 
kapcsolás (fn) 
kapcsolási (mn) 
kapcsolású (mn) 
kapcsolat (fn) 
kapcsolatba hoz (szk) 
kapcsolatépítés (fn, kapcsolat|építés) 
kapcsolatfelvétel (fn, kapcsolat|felvétel) 
kapcsolati (mn) 
kapcsolati tőke (szk) 
kapcsolatok menü 
kapcsolatos (mn) 
kapcsolatosan (hsz) 
kapcsolatrendszer (fn, kapcsolat|rendszer) 
kapcsolattartás (fn, kapcsolat|tartás) 
kapcsolatteremtés (fn, kapcsolat|teremtés) 
kapcsolhat (ige) 
kapcsoló (fn) 
kapcsoló (foly mn in) 
kapcsolóasztal (fn, kapcsoló|asztal) 
kapcsolóberendezés (fn, kapcsoló|berendezés) 
kapcsolódás (fn) 
kapcsolódási (mn) 
kapcsolódási hely (szk) 
kapcsolódhat (ige) 
kapcsolódik (ige) 
kapcsolódik a hálózatra 
kapcsolódóan (hsz) 
kapcsolódugó (fn, kapcsoló|dugó) 
kapcsolófej (fn, kapcsoló|fej) 
kapcsológomb (fn, kapcsoló|gomb) 
kapcsolójel (kapcsoló|jel) 
kapcsolókampó (kapcsoló|kampó) 
kapcsolórúd (fn, kapcsoló|rúd) 
kapcsolószám (kapcsoló|szám) 
kapcsolószög (fn, kapcsoló|szög) 
kapcsolótábla (fn, kapcsoló|tábla) 
kapcsolóterem (fn, kapcsoló|terem) 
kapcsolt (bef mn in) 
kapcsolt (mn) 
kapcsolt részek 
kapcsos (mn) 
kapcsos könyv (szk) 
kapdos (ige) 
kápé (fn) 



kaphat (ige) 
kapható (foly mn in) 
kapható (mn) 
kapilláraktivitás (fn) 
kapilláris (fn) 
kapilláris (mn) 
kapirgál (ige) 
kapiskál (ige) 
Kapisztrán (tnév) 
kapitális (mn) 
kapitalista (mn) 
kapitalista állam (szk) 
kapitalista rendszer (szk) 
kapitalista társadalom (szk) 
kapitalistaellenes (mn) 
kapitalizál (ige) 
kapitalizálódik (ige) 
kapitalizmus (fn) 
kapitány (fn) 
kapitányi (mn) 
kapitányság (fn) 
kapituláció (fn) 
kapitulál (ige) 
kapituláns (mn) 
kapituláns politika (szk) 
kapkod (ige) 
kapkodás (fn) 
káplán (fn) 
káplár (fn) 
kapli (fn) 
kaplis cipő (szk) 
kapó (foly mn in) 
kapó (mn) 
kápó (fn) 
kapocs (fn) 
kapocsfeszültség (fn, kapocs|feszültség) 
kapocshorog (fn, kapocs|horog) 
kapocspánt (fn, kapocs|pánt) 
kapocsvas (fn, kapocs|vas) 
kápolna (fn) 
kápolnavirág (fn, kápolna|virág) 
kapor (fn) 
kapóra jön (kif) 
kapormártás (fn, kapor|mártás) 
kaporszakállú (mn) 
Kapos (tnév) 
kapós (mn) 
Kaposvár (tnév) 
kaposvári (mn) 
káposzta (fn) 
káposztabolha (fn, káposzta|bolha) 
káposztafej (fn, káposzta|fej) 
káposztagyalu (fn, káposzta|gyalu) 
káposztakő (fn, káposzta|kő) 
káposztalé (fn, káposzta|lé) 
káposztalepke (fn, káposzta|lepke) 
káposztaleves (fn, káposzta|leves) 



káposztaleves (mn, káposzta|leves) 
káposztaleves-főzés (fn, káposztaleves|főzés) 
káposztás (mn) 
káposztás cvekedli (szk) 
káposztás kocka (szk) 
káposztás rétes (szk) 
káposztasaláta (fn, káposzta|saláta) 
káposztáshordó (fn) 
káposztáshordó (mn) 
káposztáskert (fn) 
káposztatorzsa (fn, káposzta|torzsa) 
kapotnyak (fn) 
kappan (fn) 
kappanháj (fn, kappan|háj) 
kappanhang (fn, kappan|hang) 
kappanhangú (mn, kappan|hangú) 
káprázat (fn) 
káprázatos (mn) 
káprázik (ige) 
kápráztat (ige) 
kápráztató (foly mn in) 
kápráztató (mn) 
kapri (mn) 
kapribogyó (fn, kapri|bogyó) 
kapric (kapricpárna, fn) 
kaprolaktám (fn) 
kapronsav (fn, kapron|sav) 
kapros (mn) 
kapros káposzta (szk) 
kapros-túrós lepény (szk) 
kápsa 
kápsál 
kapszli (fn) 
kapszula (fn) 
kapta (fn) 
kaptafa (fn, kapta|fa) 
kaptafakészítő (kaptafa|készítő) 
káptalan (fn) 
káptalani (mn) 
kaptár (fn) 
kaptás 
kaptat (ige) 
kaptató (fn, kapta|tó) 
kaptató (foly mn in, kapta|tó) 
kapu (fn) 
kapuajtó (fn, kapu|ajtó) 
kapualj (fn, kapu|alj) 
kapubálvány (fn, kapu|bálvány) 
kapubejárat (fn, kapu|bejárat) 
kapubejáró (fn, kapu|bejáró) 
kapubéllet (fn, kapu|béllet) 
kapubolt (fn, kapu|bolt) 
kapucédula (fn, kapu|cédula) 
kapucíner (fn) 
kapucinus (fn) 
kapucinus (mn) 
kapucni (fn) 



kapucsere (fn, kapu|csere) 
kapucsínó (cappuccino, fn) 
kapuerőd (fn, kapu|erőd) 
kapufa (fn, kapu|fa) 
kapufélfa (fn, kapu|félfa) 
kapuháló (fn, kapu|háló) 
kapukirúgás (fn, kapu|kirúgás) 
kapukód 
kapukulcs (fn, kapu|kulcs) 
kapumélyedés (fn, kapu|mélyedés) 
kapun belüli (szk) 
kapunyitás (fn, kapu|nyitás) 
kapuőr (fn, kapu|őr) 
kapuőrség (fn, kapu|őrség) 
kapupénz (fn, kapu|pénz) 
kapus (fn) 
kapus (mn) 
kapusfülke (fn, kapus|fülke) 
kapuszárny (fn, kapu|szárny) 
kapuszín (fn, kapu|szín) 
kaput (msz) 
kaputelefon (fn, kapu|telefon) 
kaputorony (fn, kapu|torony) 
kaputos (mn) 
kapuügyelet (fn, kapu|ügyelet) 
Kapuvár (tnév) 
kapuváros (fn, kapu|város) 
kapuvédő (fn, kapu|védő) 
kapuvédő (foly mn in, kapu|védő) 
kapuvizit (kapu|vizit) 
kapuvonal (fn, kapu|vonal) 
kapuzábé (fn) 
kapuzárás (fn, kapu|zárás) 
kapuzat (fn) 
kapva kap rajta 
kapzsi (mn) 
kapzsiság (fn) 
kar (fn) 
kár (fn) 
karabély (fn) 
karabiner (fn) 
Karacsi (tnév) 
karácsony (fn) 
karácsony hete (szk) 
karácsony heti (szk) 
karácsony napi (szk) 
karácsonyest (fn, karácsony|est) 
karácsonyeste (fn, karácsony|este) 
karácsonyeste (hsz, karácsony|este) 
karácsonyesti (mn, karácsony|esti) 
karácsonyfa (fn, karácsony|fa) 
karácsonyfabontás (karácsonyfa|bontás) 
karácsonyfadísz (fn, karácsonyfa|dísz) 
karácsonyfa-díszítés (karácsonyfa|-díszítés) 
karácsonyfaégő (fn, karácsonyfa|égő) 
karácsonyfagyertya (fn, karácsonyfa|gyertya) 
karácsonyi (mn) 



karácsonyi ajándék (szk) 
karácsonyi ének (szk) 
karácsonyi üdvözlet (szk) 
karácsonyi vásár (szk) 
karácsonyikaktusz (fn, karácsonyi|kaktusz) 
karácsonyozik (ige) 
Karácsony-sziget (tnév) 
Karaganda (tnév) 
karaj (karéj, fn) 
karakalpak (mn) 
karakán (fn) 
karakán (mn) 
karakán legény (szk) 
Karakorum (tnév) 
karakter (fn) 
karakterbaba (fn, karakter|baba) 
karakteres (mn) 
karakterfaj (fn, karakter|faj) 
karaktergyilkos kampány 
karakterisztika (fn) 
karakterisztikus (mn) 
karakterizál (ige) 
karakterkészlet (fn, karakter|készlet) 
karakterlánc (fn, karakter|lánc) 
karakterológia (fn) 
karakteropátia (fn) 
karakterszerep (fn, karakter|szerep) 
karakterszínész (fn, karakter|színész) 
karaktertábla (fn, karakter|tábla) 
karaktertánc (fn, karakter|tánc) 
karakterű (mn) 
Kara-kum (tnév) 
karakül (fn) 
karakül juh (szk) 
kárál (ige) 
karalábé (fn) 
karalábéfőzelék (fn, karalábé|főzelék) 
karám (fn) 
karambol (fn) 
karambolozik (ige) 
karamell (karamella, fn) 
karamella (karamell, fn) 
karamellizáció (fn) 
karamellizálódás 
karamellmaláta (fn, karamell|maláta) 
Karancs (tnév) 
karantén (fn) 
kárász (fn) 
karát (fn) 
karate (fn) 
karatebajnokság (fn) 
Kara-tenger (tnév) 
karátos (mn) 
karattyol (ige) 
karaván (fn) 
Karavankák (tnév) 
karavánkocsi (fn, karaván|kocsi) 



karavánoz (ige) 
karavánszeráj (fn, karaván|szeráj) 
karavánút (fn, karaván|út) 
karavánvezető (fn, karaván|vezető) 
kárba vész (szk) 
kárba veszett fáradság (szk) 
karbamid (fn) 
karbantart (ige) 
karbantartás (fn, karban|tartás) 
karbantartási (mn, karban|tartási) 
karbantartási feladatokat végez 
karbantartó (fn, karban|tartó) 
karbantartó (foly mn in, karban|tartó) 
karbantartó brigád (szk) 
karbantartó részleg (szk) 
karbantartott (bef mn in, karban|tartott) 
karbantartott (mn, karban|tartott) 
kárbecslés (fn, kár|becslés) 
kárbecslő (fn, kár|becslő) 
kárbejelentés (fn, kár|bejelentés) 
kárbejelentő (fn, kár|bejelentő) 
kárbejelentő (foly mn in, kár|bejelentő) 
kárbejelentő lap (szk) 
karbid (fn) 
karbidlámpa (fn, karbid|lámpa) 
kárbizonylat (fn, kár|bizonylat) 
kárbiztosítás (fn, kár|biztosítás) 
karbol (fn) 
karbolsav (fn, karbol|sav) 
karbolszagú (mn, karbol|szagú) 
karbolszappan (fn, karbol|szappan) 
karbon (fn, kar|bon) 
karbonacél (fn) 
karbonári (fn) 
karbonát (fn) 
karbonátok (fn) 
karbonilcsoport 
karbonizálás (fn) 
karbonkorszak (fn, karbon|korszak) 
karbonpapír (fn, karbon|papír) 
karbonsav (fn, karbon|sav) 
karbonszálas anyag 
karbonszálas pénz 
karborundum (fn) 
karbunkulus (fn) 
karburátor (fn) 
karc (fn) 
Karcag (tnév) 
karcer (fn) 
karcinogén anyag (szk) 
karcinogenezis (fn) 
karcinoid (fn) 
karcinóma (fn) 
karckeménység (fn, karc|keménység) 
karcol (ige, kar|col) 
karcolás (fn) 
karcolási keménység (szk) 



karcolat (fn) 
karcos (fn) 
karcos (mn) 
karcpróba (fn, karc|próba) 
karcsapás (fn, kar|csapás) 
karcsú (mn) 
karcsú derék (szk) 
karcsú termetű (szk) 
karcsúsít (ige) 
karcsúsítás (fn) 
karcsúsító mozgás (szk) 
kard (fn) 
kard alakú levél (szk) 
kardal (fn, kar|dal) 
kardalésza (fn) 
kardalos (fn, kar|dalos) 
kardamom 
kardáncsukló (fn, kardán|csukló) 
kardánmeghajtás 
kardántengely (fn, kardán|tengely) 
kardbajnokság (fn, kard|bajnokság) 
kardbojt (fn, kard|bojt) 
kardcsapás (fn, kard|csapás) 
kardcsapat (fn, kard|csapat) 
kardcsapatbajnokság (fn, kard|csapatbajnokság) 
kardcsörtető (fn) 
kardcsörtető (foly mn in) 
kardél (fn, kard|él) 
kardélre hány (kif) 
kardforgatás (fn, kard|forgatás) 
kardgomb (fn, kard|gomb) 
kardhal (fn, kard|hal) 
kardhüvely (fn, kard|hüvely) 
kardigán (fn) 
kardinális (fn) 
kardinális (mn) 
kardinális szám (szk) 
kardiográf (fn) 
kardiogram (fn) 
kardiológia (fn) 
kardiológiai (mn) 
kardiológus (fn) 
kardkosár (fn, kard|kosár) 
kardkötő (fn, kard|kötő) 
kardlap (fn, kard|lap) 
kardlapoz (ige) 
kardlevelű (mn) 
kardnyelő (fn, kard|nyelő) 
kardos (mn) 
kardos menyecske (szk) 
kardoshal (fn) 
kardoskodik (ige) 
kardozó (foly mn in) 
kardpárbaj (fn, kard|párbaj) 
kardpenge (fn, kard|penge) 
kardszarvú antilop (szk) 
kardtánc (fn, kard|tánc) 



kardvágás (fn, kard|vágás) 
kardvas (fn, kard|vas) 
kardverseny (fn, kard|verseny) 
kardvirág (fn, kard|virág) 
kardvívás (fn, kard|vívás) 
kardvívó (fn, kard|vívó) 
kardvívó (foly mn in, kard|vívó) 
kardvívóbajnok (fn, kardvívó|bajnok) 
kardvívóbajnokság (kardvívó|bajnokság) 
kardvívócsapat (fn, kardvívó|csapat) 
kardvívó-világbajnokság 
karéj (karaj, fn) 
karéjban állták körül (kif) 
karéjbucka (fn, karéj|bucka) 
karéjos (mn) 
karél (fn) 
kárelhárítás (fn, kár|elhárítás) 
kárelhárítási (mn) 
Karélia (tnév) 
karének (fn, kar|ének) 
karénekes (fn) 
karénekes (mn) 
kárenyhítés (fn) 
kárérték (fn, kár|érték) 
káresemény (fn, kár|esemény) 
káreset (fn, kár|eset) 
karfa (fn, kar|fa) 
kárfelmérés (fn, kár|felmérés) 
kárfelvétel (fn, kár|felvétel) 
karfiol (fn) 
karfiolleves (mn, karfiol|leves) 
karhatalmi (mn) 
karhatalmista (fn) 
karhatalmista (mn) 
karhatalom (fn, kar|hatalom) 
karhossz (fn, kar|hossz) 
karhosszúság (fn, kar|hosszúság) 
kárhozat (fn) 
kárhozat (ige) 
kárhozatos (mn) 
kárhozott (bef mn in) 
kárhozott (fn) 
kárhoztat (ige) 
karhömpöly 
kari (mn) 
kariatida (fn) 
karib (mn) 
káricál (ige) 
karigazgató (fn, kar|igazgató) 
kárigény (fn, kár|igény) 
karika (fn) 
karika alakú (szk) 
karikacsapás (fn, karika|csapás) 
karikacsapás (mn, karika|csapás) 
karikagyűrű (fn, karika|gyűrű) 
karikahajó (karika|hajó) 
karikaláb (fn, karika|láb) 



karikalábú (mn) 
karikás (mn) 
karikás ostor 
karikás szem (szk) 
karikatúra (fn) 
karikatúrarajzoló (fn, karikatúra|rajzoló) 
karikaturista (fn) 
karikáz (ige) 
karikázik (ige) 
karikíroz (ige) 
karima (fn, kar|ima) 
karimaprés (fn, karima|prés) 
karimás (mn) 
karing (fn, kar|ing) 
Karinthy (tnév) 
Karintia (tnév) 
karióka (fn) 
karistol (ige) 
karitászmunka 
karitatív (mn) 
karitatív békemisszió 
karitatív intézmény (szk) 
karizma (fn) 
karizmatikus (fn) 
karizmatikus (mn) 
karizmatikus pap 
karizom (fn, kar|izom) 
Karjala (tnév) 
kárjelentés (fn, kár|jelentés) 
kár-kár (msz) 
karkivágás (kar|kivágás) 
karkörzés (fn, kar|körzés) 
karkötő (fn, kar|kötő) 
karkötő (foly mn in, kar|kötő) 
karkötőóra (fn, karkötő|óra) 
karlánc (fn, kar|lánc) 
kárlátó (fn, kár|látó) 
karlendítés (fn, kar|lendítés) 
karlengetés (fn) 
Karlóca (tnév) 
Karlovy Vary (tnév) 
karlökés (fn, kar|lökés) 
karlsbadi só (szk) 
Karlsruhe (tnév) 
Kármán (tnév) 
karmantyú (fn) 
karmazsin (mn) 
karmazsin csizma (szk) 
karmazsinbogár (fn, karmazsin|bogár) 
karmazsinpiros (mn, karmazsin|piros) 
karmazsinvörös (mn, karmazsin|vörös) 
kármegállapítás (fn, kár|megállapítás) 
kármegállapító bizottság (szk) 
karmelita (fn) 
karmelita (mn) 
Kármen (tnév) 
kármentesít (ige, kár|mentesít) 



kármentesítés (fn, kár|mentesítés) 
kármentő (fn, kár|mentő) 
kármentő (foly mn in, kár|mentő) 
karmester (fn, kar|mester) 
karmesteri (mn) 
karmesteri pálca (szk) 
karmesterverseny (fn, karmester|verseny) 
kármin (mn) 
kárminpiros (fn, kármin|piros) 
kárminpiros (mn, kármin|piros) 
kárminvörös (mn, kármin|vörös) 
karmol (ige) 
karmolás (fn) 
karmolász (ige) 
karmonádli (fn) 
karmos (mn) 
karnagy (fn) 
karnallit (fn) 
karneol (fn) 
karnevál (fn) 
karneváli (mn) 
karnis (fn) 
karnisgarnitúra 
kárnyilatkozat (fn, kár|nyilatkozat) 
karnyújtás (fn, kar|nyújtás) 
karnyújtásnyi (mn) 
karnyújtásnyira (hsz) 
karó (fn) 
káró (fn) 
káró ász (szk) 
karóba húz (kif) 
karóba húzás (kif) 
karóbab (fn, karó|bab) 
károg (ige) 
karógyökér (fn, karó|gyökér) 
kárókatona (fn, káró|katona) 
károkozás (fn) 
károkozó (fn, kár|okozó) 
károkozó (foly mn in, kár|okozó) 
károkozó (mn, kár|okozó) 
karol (ige) 
Karola (tnév) 
Karolina (tnév) 
Karoling (tnév) 
Karoling-dinasztia (Karoling|-dinasztia) 
Karoling-kor (fn, Karoling|-kor) 
Karoling-kori (fn, Karoling|-kori) 
Károly (tnév) 
Károlyi Gáspár (tnév) 
Károlyi Mihály (tnév) 
Károlyi-féle (mn) 
Károlyi-kastély (tnév, Károlyi|-kastély) 
Károlyi-kert (tnév) 
karom (fn) 
káromkodás (fn) 
káromkodik (ige) 
káromkodós (mn) 



káromlás (fn) 
káromol (ige) 
karon fogva (szk) 
karon ülő (szk) 
karon ülő gyermek (szk) 
karonfogva (hsz, karon|fogva) 
karóra (fn, kar|óra) 
karóraszíj (fn, karóra|szíj) 
karórépa (fn, karó|répa) 
karos (mn) 
karós (mn) 
káros (mn) 
karós bab (szk) 
karos gyertyatartó (szk) 
káros hatású (szk) 
káros szabad gyökök 
káros szenvedély (szk) 
káros szenvedélyektől mentes 
karós szőlő (szk) 
károsan (hsz) 
károsanyag-kibocsátás 
károsít (ige) 
károsítás (fn) 
károsíthat (ige) 
károsodás (fn) 
károsodik (ige) 
károsul (ige) 
károsult (fn) 
karosszék (fn, karos|szék) 
karosszéria (fn) 
karosszérialakatos (fn, karosszéria|lakatos) 
karosszérialakatos (mn, karosszéria|lakatos) 
karotin (fn) 
karotta (fn) 
karóz (ige) 
karózat (fn) 
karöltő (fn, kar|öltő) 
karöltve (hsz, kar|öltve) 
káröröm (fn, kár|öröm) 
kárörvend (ige) 
kárörvendezik (ige) 
kárörvendő (foly mn in) 
kárörvendő (mn) 
kárösszeg 
kárpál (ige) 
karpaszomány (fn, kar|paszomány) 
karpaszományos (fn) 
karpaszományos (mn) 
Kárpátalja (tnév) 
Kárpátia söröző (tnév) 
kárpátit (fn) 
Kárpát-medence (fn, Kárpát|-medence) 
Kárpátok (tnév) 
kárpátukrán (fn, kárpát|ukrán) 
kárpátukrán (mn, kárpát|ukrán) 
karperec (fn, kar|perec) 
kárpit (fn) 



kárpitos (fn) 
kárpitos (mn) 
kárpitos kisiparos (szk) 
kárpitosipar (fn) 
kárpitosmester (fn) 
kárpitosszeg (kárpitosszög) 
kárpitoz (ige) 
kárpitozás (fn) 
kárpótlás (fn, kár|pótlás) 
kárpótlási (mn) 
kárpótlási jegy (szk) 
kárpótlási törvény (szk) 
kárpótol (ige) 
kárrendezés (fn, kár|rendezés) 
kárrendezési (mn) 
karrier (fn) 
karrierdiplomata (fn, karrier|diplomata) 
karrierista (fn) 
karrierista (mn) 
karrierizmus (fn, karrier|izmus) 
karrierközpont 
karrierlehetőség (fn, karrier|lehetőség) 
kárszakértő (fn, kár|szakértő) 
karszalag (fn, kar|szalag) 
karszék (fn, kar|szék) 
karszemélyzet (fn, kar|személyzet) 
karszt (fn) 
Karszt (tnév) 
Karszt hegység (tnév) 
karsztbarlang (fn, karszt|barlang) 
karsztforrás (fn, karszt|forrás) 
karsztjelenségek 
karsztkőszén (fn, karszt|kőszén) 
karsztosodás (fn) 
karsztosodik (ige) 
karsztvidék (fn, karszt|vidék) 
karsztvíz (fn, karszt|víz) 
karsztvízkutató (fn) 
kart karba öltve (szk) 
kárt okoz 
kárt okozó (szk) 
kárt tevő (szk) 
kárt vall (szk) 
kartács (fn) 
kartácstűz (fn, kartács|tűz) 
kártalanít (ige) 
kártalanítás (fn) 
kártalanítási (mn) 
kártalaníttat (ige) 
kartánc (fn, kar|tánc) 
kartáncos (fn) 
kartáncos (mn) 
kartárs (fn, kar|társ) 
kartársi (mn) 
kartársias (fn) 
kartársiasság (fn) 
kartársnő (fn, kar|társnő) 



kartávolság (fn, kar|távolság) 
kártékony (mn) 
kartell (fn) 
kartellalakítás (kartell|alakítás) 
kartellesít (ige) 
kartellmegállapodás (fn, kartell|megállapodás) 
kartempó (kar|tempó) 
karter (fn) 
kártérítés (fn, kár|térítés) 
kártérítési (mn) 
kártérítést fizet 
kártétel (fn, kár|tétel) 
kártevés (fn, kár|tevés) 
kártevő (fn, kár|tevő) 
kártevőkeresés 
karteziánus (mn) 
Karthágó (tnév) 
karthauzi (mn) 
karthauzi szerzetes (szk) 
kartográfia (fn) 
kartográfus (fn) 
kartogram (fn) 
kártol (ige) 
kártoló (fn) 
kártológép (fn, kár|tológép) 
kártolt (bef mn in) 
kártolt (mn) 
kártolt fonal (szk) 
kártolt gyapjú (szk) 
karton (fn) 
kartonál (ige) 
kartonboríték (karton|boríték) 
kartondoboz (fn, karton|doboz) 
kartondoboz (ige, karton|doboz) 
kartonhuzat (karton|huzat) 
kartonkötés (karton|kötés) 
kartonkötésű 
kartonlap (fn, karton|lap) 
kartonpapír (fn, karton|papír) 
kartonpapír boríték 
kartonruha (fn, karton|ruha) 
kartonszoknya (fn, karton|szoknya) 
kartonnyomás (karton|nyomás) 
kartoték (fn) 
kartotéklap (fn, kartoték|lap) 
kartotékol (ige) 
kartotékrendszer (fn, kartoték|rendszer) 
kartotékrendszerű (mn, kartoték|rendszerű) 
kartotékszekrény (fn, kartoték|szekrény) 
kartörés (fn, kar|törés) 
Kartúm (tnév) 
kártya (fn) 
kártyaadósság (fn, kártya|adósság) 
kártyaasztal (fn, kártya|asztal) 
kártyabarlang (fn, kártya|barlang) 
kártyabirtokos 
kártyacimbora (fn, kártya|cimbora) 



kártyacsata (fn, kártya|csata) 
kártyacsomag (fn, kártya|csomag) 
kártyaemelés (fn, kártya|emelés) 
kártyafüggetlen mobiltelefon 
kártyajárás (fn, kártya|járás) 
kártyajáték (fn, kártya|játék) 
kártyalap (fn, kártya|lap) 
kártyaleolvasó (fn) 
kártyaleolvasó (foly mn in) 
kártyaleolvasó (mn) 
kártyamutatvány (fn, kártya|mutatvány) 
kártyanaptár (fn, kártya|naptár) 
kártyaolvasó 
kártyaparti (mn) 
kártyapartner (fn, kártya|partner) 
kártyapénz (fn, kártya|pénz) 
kártyás (mn) 
kártyaszenvedély (fn, kártya|szenvedély) 
kártyaszín (fn, kártya|szín) 
kártyaszoba (fn, kártya|szoba) 
kártyatrükk (fn, kártya|trükk) 
kártyavár (fn, kártya|vár) 
kártyavetés (fn, kártya|vetés) 
kártyázik (ige) 
karusszel (fn) 
karusszel-esztergapad 
kárvallott (bef mn in) 
kárvallott (fn) 
kárvallott (mn) 
karvaly (fn) 
karvalyorr (fn, karvaly|orr) 
karvalytőke 
karvastagságú (mn) 
karvédő (fn, kar|védő) 
kárveszély (fn, kár|veszély) 
karvezető (fn, kar|vezető) 
karvezető (foly mn in, kar|vezető) 
karzat (fn) 
kas (fn) 
kasa 
kása (fn) 
kásafű (kása|fű) 
kásagyöngy (kása|gyöngy) 
kásahegy (fn, kása|hegy) 
kásás (mn) 
kásás belű 
kásás hurka 
kásás körte 
kásásodik (ige) 
kasaszövet (fn) 
kasíroz (ige) 
kasírozás (fn) 
kasírozott (bef mn in) 
kaska (fn) 
kaskavál (fn) 
kasmatol 
kasmír (fn) 



Kasmír (tnév) 
kasmírszövet (kasmír|szövet) 
kasos (mn) 
kaspó (fn) 
Kassa (tnév) 
kastat (ige) 
kastély (fn) 
kastélykert (fn, kastély|kert) 
kastélymúzeum (fn, kastély|múzeum) 
kastélyszálló (fn, kastély|szálló) 
kastos 
kasu 
kasub 
kasza (fn) 
kaszaacél (fn, kasza|acél) 
kaszab (fn) 
kaszabol (ige) 
kaszacsapó (fn, kasza|csapó) 
kaszaél (fn, kasza|él) 
kaszaélesítés (fn, kasza|élesítés) 
kaszafenő kő (szk) 
kasza-kapa kerülő (szk) 
kaszakés (fn, kasza|kés) 
kaszakő (fn, kasza|kő) 
kaszál (ige) 
kaszálás (fn) 
kaszáló (fn) 
kaszáló (foly mn in) 
kászálódik (ige) 
kaszálógép (fn, kaszáló|gép) 
kaszáltat (ige) 
kaszanyél (fn, kasza|nyél) 
kaszanyűg (fn, kasza|nyűg) 
kaszapenge (fn, kasza|penge) 
kaszárnya (fn) 
kaszárnyaépület (fn, kaszárnya|épület) 
kaszárnyafegyelem (fn, kaszárnya|fegyelem) 
kaszárnyanyelv (fn, kaszárnya|nyelv) 
kaszárnyarendszer (fn, kaszárnya|rendszer) 
kaszás (mn) 
Kaszás-csillag (tnév, Kaszás|-csillag) 
Kaszás-dűlő (tnév) 
kaszáslé (fn) 
kaszásleves (fn) 
kaszásleves (mn) 
kaszáspók (fn) 
kaszat 
kaszatok (kasza|tok) 
kaszatömlöc (fn, kasza|tömlöc) 
Kászim pasa bástya 
kaszinó (fn) 
kaszinótojás (fn, kaszinó|tojás) 
kaszinóváros 
kaszinózik (ige) 
kaszkád (fn) 
kaszkádgenerátor (fn, kaszkád|generátor) 
kaszkádkapcsolás (fn, kaszkád|kapcsolás) 



kaszkadőr (fn) 
kaszkádrendszer (fn, kaszkád|rendszer) 
kaszkó (fn) 
kasznár (fn) 
kaszni (fn) 
kászolódik (ige) 
Kaszpi-mélyföld (tnév) 
Kaszpi-tenger (tnév) 
kassza (fn) 
kasszadarab (fn, kassza|darab) 
kasszafúrás (fn, kassza|fúrás) 
kasszafúró (fn, kassza|fúró) 
kasszafúró (foly mn in, kassza|fúró) 
kasszakulcs (fn, kassza|kulcs) 
kasszál (ige) 
kasszanap (fn, kassza|nap) 
Kasszandra (tnév) 
Kasszandra-jóslat (Kasszandra|-jóslat) 
kasszasiker (fn, kassza|siker) 
kasszaskontó 
kasszírnő (fn) 
kasszíroz (fn) 
kasszíroz (ige) 
kaszt (fn) 
kasztanyetta (fn) 
kasztbéli 
Kasztília (tnév) 
kasztráció (fn, kaszt|ráció) 
kasztrál (ige) 
kasztrált (bef mn in) 
kasztrendszer (fn, kaszt|rendszer) 
kasztszellem (fn, kaszt|szellem) 
kasztszellemű (kaszt|szellemű) 
katafalk (fn) 
kataforetikus (mn) 
kataforézis (fn) 
kataklizma (fn) 
katakomba (fn) 
katalán (mn) 
katalán nyelvű (szk) 
Katalin (tnév) 
Katalin-bál (fn, Katalin|-bál) 
Katalin-est (fn, Katalin|-est) 
Katalin-nap (fn, Katalin|-nap) 
katalitikus (mn) 
katalizál (ige) 
katalizálóképesség (fn) 
katalizátor (fn) 
katalizátoros (mn) 
katalízis (fn) 
katalogizál (ige) 
katalogizálás (fn) 
katalógus (fn) 
Katalónia (tnév) 
katamarán (fn) 
katáng (fn) 
katángkóró (fn, katáng|kóró) 



katapult (fn) 
katapulta (fn) 
katapultál (ige) 
Katar (tnév) 
katarakta (fn) 
Katari Állam (tnév) 
katartikus (mn) 
katartikus élmény 
katartikus hatás 
katarzis (fn) 
kataszter (fn) 
kataszteri (mn) 
kataszteri hivatal 
kataszteri térkép (szk) 
katasztrális (mn) 
katasztrális hold (szk) 
katasztrófa (fn) 
katasztrófaelhárítás (fn, katasztrófa|elhárítás) 
katasztrófaelmélet (fn, katasztrófa|elmélet) 
katasztrófafilm (fn, katasztrófa|film) 
katasztrófahelyzet (fn, katasztrófa|helyzet) 
katasztrofális (mn) 
katasztrófapolitika (fn, katasztrófa|politika) 
katasztrófasújtott (mn) 
katasztrófavédelem (fn, katasztrófa|védelem) 
katasztrófavédelmi (mn) 
katatónia (fn) 
káté (fn) 
katedra (fn) 
katedrális (fn) 
katedrálüveg (fn, katedrál|üveg) 
kategória (fn) 
kategóriájú (mn) 
kategóriás (mn) 
kategorikus (mn) 
kategorikusan (hsz) 
kategorizál (ige) 
kategorizálás (fn) 
katekézis (fn) 
katekizmus (fn) 
katekumenátus 
katéter (fn) 
katéterez (ige) 
katica (fn) 
katicabogár (fn, katica|bogár) 
katicavirág (katica|virág) 
kation (fn) 
katlan (fn) 
Katmandu (tnév) 
katód (fn) 
katódáram (fn, katód|áram) 
katódcső (fn, katód|cső) 
katódellenállás (fn, katód|ellenállás) 
katódsugár (fn, katód|sugár) 
katolicizmus (fn) 
katolikus (fn) 
katolikus (mn) 



katolikus dél 
katolikus egyház (szk) 
katolikus iskola 
katolikus vallású (szk) 
katolizál (ige) 
katona (fn) 
Katona (tnév) 
katona fiam (szk) 
Katona József Színház (tnév) 
katona pajtás (szk) 
katonaadó (fn, katona|adó) 
katonaállítás (fn, katona|állítás) 
katonaasszony (fn, katona|asszony) 
katonabakancs (fn, katona|bakancs) 
katonabanda (fn, katona|banda) 
katonabúcsúztató (fn, katona|búcsúztató) 
katonacsalád (fn, katona|család) 
katonacsászár (fn, katona|császár) 
katonadal (fn, katona|dal) 
katonadinasztia (katona|dinasztia) 
katonadiplomácia (fn, katona|diplomácia) 
katonadolog (fn, katona|dolog) 
katonáék (fn) 
katonaélet (fn, katona|élet) 
katonaember (fn, katona|ember) 
katonaének (fn, katona|ének) 
katonaeszmény (fn, katona|eszmény) 
katonaév (fn, katona|év) 
katonaévek (fn) 
katonafeleség 
katonafogdosás (fn) 
katonai (mn) 
katonai adó (szk) 
katonai alakulat (szk) 
katonai attasé (szk) 
katonai beavatkozás (szk) 
katonai bíráskodás (szk) 
katonai csíny (szk) 
katonai demokrácia (szk) 
katonai diktatúra (szk) 
katonai egység 
katonai fegyelem (szk) 
katonai főiskola (szk) 
katonai főügyészség 
katonai hátasló 
katonai megfigyelő (szk) 
katonai összekötő (szk) 
katonai rendőrség (szk) 
katonai szakértő (szk) 
katonai szolgálat (szk) 
katonai tábor (szk) 
katonai térkép (szk) 
katonaidő (fn, katona|idő) 
katonailag (hsz) 
katonajegy (fn, katona|jegy) 
katonakenyér (fn, katona|kenyér) 
katonakor (fn, katona|kor) 



katonakorú (mn, katona|korú) 
katonaköltő (fn, katona|költő) 
katonakönyv (fn, katona|könyv) 
katonaköteles (fn, katona|köteles) 
katonaköteles (mn, katona|köteles) 
katonaköteles korú (szk) 
katonaláda (fn, katona|láda) 
katonaló (fn) 
katonamérték (fn, katona|mérték) 
katonanóta (fn, katona|nóta) 
katonanő (fn, katona|nő) 
katonaorvos (fn, katona|orvos) 
katonapajtás (fn, katona|pajtás) 
katonapolitika (fn, katona|politika) 
katonapolitikai (mn) 
katonaposztó (fn, katona|posztó) 
katonaruha (fn, katona|ruha) 
katonás (mn) 
katonás viselkedés (szk) 
katonaság (fn) 
katonásan (hsz) 
katonasapka (fn, katona|sapka) 
katonásdi (fn) 
katonasír (fn, katona|sír) 
katonáskodás (fn) 
katonáskodik (ige) 
katonasor (fn, katona|sor) 
katonasorban van (szk) 
katonásság (fn) 
katonaszedés (fn, katona|szedés) 
katonaszökevény (fn, katona|szökevény) 
katonatárs (fn, katona|társ) 
katonatartás (fn, katona|tartás) 
katonatemető (fn, katona|temető) 
katonatemető (foly mn in, katona|temető) 
katonatiszt (fn, katona|tiszt) 
katonaviselt (bef mn in) 
katonaviselt (fn) 
katonaviselt (mn) 
katonaviselt ember (szk) 
katonavonat (fn, katona|vonat) 
katonazene (fn, katona|zene) 
katonazenekar (fn, katona|zenekar) 
Katowice (tnév) 
kátrány (fn) 
kátrányfesték (fn, kátrány|festék) 
kátránylemez (fn, kátrány|lemez) 
kátrányolaj (fn, kátrány|olaj) 
kátrányoz (ige) 
kátránypapír (fn, kátrány|papír) 
kátránypapír-hulladék (fn, kátránypapír|-hulladék) 
kátrányszappan (fn, kátrány|szappan) 
kátránytermék (fn, kátrány|termék) 
katrinca (fn) 
kattan (ige) 
kattant (ige) 
kattantyú (fn) 



Kattegat (tnév) 
kattint (ige) 
kattintás (fn) 
kattintással indul 
kattog (ige) 
kattogó merevlemez 
kattogtat (ige) 
katufrék 
katuska 
katuskodik 
katzenjammer (fn) 
kátyú (fn) 
katyusa (fn) 
kátyúz (ige) 
katyvasz (fn) 
kaució (fn) 
kaucsuk (fn) 
kaucsuk alvóbaba (szk) 
kaucsukbaba (fn, kaucsuk|baba) 
kaucsukfa (fn, kaucsuk|fa) 
kaucsuklemez (fn, kaucsuk|lemez) 
kaucsuktej (fn, kaucsuk|tej) 
kaucsuktermelés (fn, kaucsuk|termelés) 
Kaukázus (Kaukázus hegység, tnév) 
kaukázusi (mn) 
kaukázusi kefir 
Kaukázusontúl (tnév) 
Kaunas (tnév) 
kautéla (fn) 
kauter (fn) 
kauzális (mn) 
kauzalitás (fn) 
káva (fn) 
kavalkád (fn) 
kavar (ige) 
kavarás (fn) 
kavargás (fn) 
kavargat (ige) 
kavarint (ige) 
kavaró (fn) 
kavaró (foly mn in) 
kavarodás (fn) 
kavarodik (ige) 
kavarog (ige) 
kavarókanál (fn, kavaró|kanál) 
kávás kút (szk) 
kávé (fn) 
kávéalj (fn, kávé|alj) 
kávéautomata (fn, kávé|automata) 
kávébab (fn, kávé|bab) 
kávébarna (mn) 
kávébehozatal (fn, kávé|behozatal) 
kávécserje (fn, kávé|cserje) 
kávédaráló (fn, kávé|daráló) 
kávédaráló (foly mn in, kávé|daráló) 
kávéeszencia (fn, kávé|eszencia) 
kávéfőzés (fn, kávé|főzés) 



kávéfőző (fn, kávé|főző) 
kávéfőző (foly mn in, kávé|főző) 
kávéfőző gép (szk) 
kávéfőző készülék (szk) 
kávéfőzőgép-konnektor (szk) 
kávéfőzőnő (fn, kávé|főzőnő) 
kávéház (fn, kávé|ház) 
kávéházi (mn) 
kávékeverék (fn, kávé|keverék) 
kávékrém (fn, kávé|krém) 
kávélikőr (fn, kávé|likőr) 
kávémérés (fn, kávé|mérés) 
kávénénike (fn, kávé|nénike) 
kávéőrlő (fn, kávé|őrlő) 
kávépótló (fn) 
kávépörkölő (foly mn in) 
kávépörkölő gép (szk) 
kaverna (fn) 
kávés (mn) 
kávés kanál (szk) 
kávésav (fn, kávé|sav) 
kávésbögre (fn, kávés|bögre) 
kávéscsésze (fn, kávés|csésze) 
kávéskanál (fn, kávés|kanál) 
kávéskanna (fn) 
kávéskészlet (fn, kávés|készlet) 
kávészín (fn, kávé|szín) 
kávészínű (mn) 
kávétermelő ország (szk) 
kávétorta (fn, kávé|torta) 
kávéültetvény (fn, kávé|ültetvény) 
kávézacc (fn, kávé|zacc) 
kávézik (ige) 
kávézó (fn) 
kávézó (foly mn in) 
kaviár (fn) 
kavics (fn) 
kavicságy (fn, kavics|ágy) 
kavicságyazat (fn, kavics|ágyazat) 
kavicsbánya (fn, kavics|bánya) 
kavicsburkolat (fn, kavics|burkolat) 
kavicscukor (fn, kavics|cukor) 
kavicsfelverődés (fn) 
kavicsgödör (fn, kavics|gödör) 
kavicsmozaik (fn, kavics|mozaik) 
kavicsos (mn) 
kavicsos ágy (szk) 
kavicsos talajú (szk) 
kavicsoz (ige) 
kavicsréteg (fn, kavics|réteg) 
kavicsrosta (fn, kavics|rosta) 
kavicssziget (fn, kavics|sziget) 
kavicstalaj (fn, kavics|talaj) 
kavicsút (fn, kavics|út) 
kavicszátony (fn, kavics|zátony) 
kazah (kazak, mn) 
Kazahsztán (tnév) 



kazal (fn) 
kazaloz (ige) 
kazalrakás (fn, kazal|rakás) 
kazamata (fn) 
kazán (fn) 
kazánburkolat (fn, kazán|burkolat) 
kazáncső (fn, kazán|cső) 
kazáncsőanyag (fn) 
kazándob (fn, kazán|dob) 
kazánfűtő (fn, kazán|fűtő) 
kazánfűtő (foly mn in, kazán|fűtő) 
kazánház (fn, kazán|ház) 
kazánkovács (fn, kazán|kovács) 
kazánkő (fn, kazán|kő) 
Kazanlak (tnév) 
kazánlemez (fn, kazán|lemez) 
kazánrobbanás (fn, kazán|robbanás) 
Kazán-szoros (tnév) 
kazántápvíz (fn) 
kazánvíz (fn, kazán|víz) 
Kazany (tnév) 
kazár (mn) 
kazein (fn) 
kazeinenyv (fn) 
kazetta (fn) 
kazettás (mn) 
kazettás magnetofon (szk) 
kazettás magnó (szk) 
kazettatartó (fn, kazetta|tartó) 
kazettaügy (fn, kazetta|ügy) 
kazettofon (fn) 
Kazincbarcika (tnév) 
Kazinczy (tnév) 
Kazinczy Alapítvány (tnév) 
Kazinczy-díj 
Kazinczy-verseny (tnév) 
Kázmér (tnév) 
kazuár (fn) 
kazuisztika (fn) 
kázus (fn) 
kázsmír (kasmír, fn) 
kB (röv) 
kcal (röv) 
Keats (tnév) 
kebab 
kebel (fn) 
kebelbarát (fn, kebel|barát) 
kebelbeli (mn) 
keblű (mn) 
kecmec (fn) 
kecmecel (ige) 
kecmereg (ige) 
kecs (fn) 
kecsege (fn) 
kecsegtet (ige) 
kecsegtető (fn) 
kecsegtető (foly mn in) 



kecsegtető (mn) 
kecses (mn) 
kecsesen (hsz) 
kecsesség (fn) 
kecseszkecsken (fn) 
kecske (fn) 
kecskebak (fn, kecske|bak) 
kecskebéka (fn, kecske|béka) 
kecskebogyó (fn, kecske|bogyó) 
kecskebőr (fn, kecske|bőr) 
kecskebucska (fn) 
kecskebúza (fn, kecske|búza) 
kecskecsöcsű (mn) 
kecskedarázs (fn, kecske|darázs) 
kecskeduda (fn, kecske|duda) 
kecskefejő (fn, kecske|fejő) 
kecskefűz (fn, kecske|fűz) 
kecskegida (fn, kecske|gida) 
kecskeköröm (fn, kecske|köröm) 
kecskeláb (fn, kecske|láb) 
kecskelábú asztal (szk) 
Kecskemét (tnév) 
kecskeméti (mn) 
kecskeméti barack (szk) 
kecskeolló (fn, kecske|olló) 
kecskepásztor (fn, kecske|pásztor) 
kecskerágó (fn) 
kecskerágó (foly mn in) 
kecskerím (fn, kecske|rím) 
kecskeruta (fn, kecske|ruta) 
kecskeszakáll (fn, kecske|szakáll) 
kecsketej (fn, kecske|tej) 
kecsketömlő (kecske|tömlő) 
kecsketúró (fn, kecske|túró) 
kecsöp 
kedd (fn) 
keddenként (hsz) 
keddi (mn) 
kedély (fn) 
kedélyállapot (fn, kedély|állapot) 
kedélybeteg (fn, kedély|beteg) 
kedélybeteg (mn, kedély|beteg) 
kedélybetegség (fn, kedély|betegség) 
kedélyes (mn) 
kedélyesen (hsz) 
kedélyeskedik (ige) 
kedélyesség (fn) 
kedélyhangulat (fn, kedély|hangulat) 
kedélyhullámzás (fn, kedély|hullámzás) 
kedélytelen (mn) 
kedélyű (mn) 
kedélyvilág (fn, kedély|világ) 
kedv (fn) 
kedvcsinálás (fn) 
kedvcsináló (foly mn in) 
kedvderítő (foly mn in, kedv|derítő) 
kedve szottyan valamire (kif) 



kedvében jár (szk) 
kedvébresztő (foly mn in, kedv|ébresztő) 
kedvel (ige) 
kedvelő (fn) 
kedvelő (foly mn in) 
kedvelt (bef mn in) 
kedvelt (mn) 
kedvelt csemege 
kedveltség (fn) 
kedvemre való (szk) 
kedvenc (mn) 
kedvenc alkalmazás 
kedvenc szavajárása (szk) 
kedves (mn) 
kedves arcú (szk) 
kedvesen (hsz) 
kedveskedik (ige) 
kedvesség (fn) 
kedveszegett (mn) 
kedvét szegi (szk) 
kedvét vesztett (szk) 
kedvetlen (mn) 
kedvetlenség (fn) 
kedvetlenül (hsz) 
kedvez (ige) 
kedvezés (fn) 
kedvezmény (fn) 
kedvezményes (mn) 
kedvezményes árú jegy (szk) 
kedvezményes vásárlási lehetőség 
kedvezményesen (hsz) 
kedvezményez (ige) 
kedvezményezett (bef mn in) 
kedvezményezett (fn) 
kedvezményezett (mn) 
kedvezményezettség (fn) 
kedvezménymegvonás (fn) 
kedvezménytörvény (fn, kedvezmény|törvény) 
kedvező (fn) 
kedvező (foly mn in) 
kedvező (mn) 
kedvező alkalom (szk) 
kedvező ár-érték 
kedvező árfekvésű 
kedvező áron beszerezhető 
kedvező időjárás (szk) 
kedvező szél (szk) 
kedvezőbben (hsz) 
kedvezően (hsz) 
kedvezőtlen (mn) 
kedvezőtlenül (hsz) 
kedvkeltő (kedv|keltő) 
kedvtelen (mn) 
kedvtelés (fn) 
kedvtelve (hsz) 
kedvű (mn) 
kefe (fn) 



kefebajusz (fn, kefe|bajusz) 
kefefrizura (fn, kefe|frizura) 
kefehaj (fn, kefe|haj) 
kefekötő (fn, kefe|kötő) 
kefekötő (foly mn in, kefe|kötő) 
kefekötő műhely (szk) 
kefekötőipar (fn, kefekötő|ipar) 
kefél (ige) 
kefelevonat (fn, kefe|levonat) 
kefélkedik (ige) 
kefeseprű (fn, kefe|seprű) 
kefeszőr (fn, kefe|szőr) 
kefetartó (fn, kefe|tartó) 
kefir (fn) 
kégli (fn) 
kegy (fn) 
kegyajándék (fn, kegy|ajándék) 
kegydíj (fn, kegy|díj) 
kegydíjas (mn) 
kegyed (fn) 
kegyel (ige) 
kegyelem (fn) 
kegyelemdöfés (fn, kegyelem|döfés) 
kegyelemkenyér (fn, kegyelem|kenyér) 
kegyelemlövés (fn, kegyelem|lövés) 
kegyelet (fn) 
kegyeletes (mn) 
kegyeleti (mn) 
kegyeletsértő (fn, kegyelet|sértő) 
kegyeletsértő (foly mn in, kegyelet|sértő) 
kegyeletsértő (mn, kegyelet|sértő) 
kegyelmed (fn) 
kegyelmes (mn) 
kegyelmesség (fn) 
kegyelmez (ige) 
kegyelmi (mn) 
kegyelmi eljárás (szk) 
kegyelmi gesztus 
kegyelmi kérvény (szk) 
kegyelt (bef mn in) 
kegyelt (fn) 
kegyelt (mn) 
kegyenc (fn) 
kegyencnő (fn, kegyenc|nő) 
kegyes (mn) 
kegyes adomány (szk) 
kegyes szívű (szk) 
kegyesen (hsz) 
kegyeskedik (ige) 
kegyesrend (fn) 
kegyesrendi (fn) 
kegyesrendi (mn) 
kegyesség (fn) 
kegyetlen (mn) 
kegyetlenkedés (fn) 
kegyetlenkedik (ige) 
kegyetlenség (fn) 



kegyetlenül (hsz) 
kegyhajhászás (fn) 
kegyhely (fn, kegy|hely) 
kegykép (fn, kegy|kép) 
kegyszer (fn, kegy|szer) 
kegytárgy (fn, kegy|tárgy) 
kegytemplom (fn, kegy|templom) 
kegyúr (fn, kegy|úr) 
kegyúri jog (szk) 
kegyvesztés (fn, kegy|vesztés) 
kegyvesztett (bef mn in) 
kegyvesztett (mn) 
keh (fn) 
kehel (ige) 
kehely (fn) 
kehelyállat (fn, kehely|állat) 
kehelylevél (kehely|levél) 
kehes (mn) 
kéj (fn) 
kéjeleg (ige) 
kéjelgés (fn) 
kéjelgő (foly mn in) 
kéjelgő (mn) 
kéjenc (fn) 
kéjenc (mn) 
kéjencség (fn) 
kéjérzet (fn, kéj|érzet) 
kéjes (mn) 
kéjgáz (fn, kéj|gáz) 
kéjgyilkos (fn) 
kéjgyilkos (mn) 
kéjgyilkosság (fn, kéj|gyilkosság) 
kéjhajhászó (fn, kéj|hajhászó) 
kéjhölgy (fn, kéj|hölgy) 
kéjlak (fn, kéj|lak) 
kéjmámor (fn, kéj|mámor) 
kéjnő (fn, kéj|nő) 
kéjsóvár (mn) 
kéjutazás (fn, kéj|utazás) 
kéjvágyó (foly mn in) 
kéjvágyó (mn) 
kék (mn) 
kék burgundi (szk) 
kék cápa (szk) 
kék címkés (szk) 
kék dolmány (szk) 
kék egyenruhás (szk) 
kék folt (szk) 
kék füzet (szk) 
kék halál 
kék lucerna (szk) 
kék madár (szk) 
kék nefelejcs (szk) 
kék ruha (szk) 
kék ruhás (szk) 
kék sapka (szk) 
kék sapkás (szk) 



kék szalag (szk) 
kék szegélyű (szk) 
kék szemű (szk) 
kék szilva (szk) 
kék színű (szk) 
kék szőlő (szk) 
kék virág (szk) 
kékakác (fn, kék|akác) 
kékbegy (fn) 
kékbeli 
kékcinege (fn) 
kékcinke (fn) 
kékcsíkos (mn, kék|csíkos) 
kekeckedik (ige) 
kékellik (kéklik, ige) 
kékellő (kéklő, foly mn in) 
kéken (hsz) 
kékeres (mn) 
kékes (mn) 
Kékes (tnév) 
kékes fényű (szk) 
Kékes tető (tnév) 
kékesfehér (fn, kékes|fehér) 
kékesfehér (mn, kékes|fehér) 
kékesfekete (fn, kékes|fekete) 
kékesfekete (mn, kékes|fekete) 
Kékestető (tnév) 
kékeszöld (fn) 
kékeszöld (mn) 
kékesszürke (fn, kékes|szürke) 
kékesszürke (mn, kékes|szürke) 
kékesszürke színű 
kékfa (fn) 
kék-fehér (mn) 
kék-fehér kockás (szk) 
kékfény 
kékfestés (fn) 
kékfestő (fn, kék|festő) 
kékfrankos (fn) 
kékfrankos (mn) 
kékgálic (fn) 
kékgalléros (mn) 
kékgáz (fn) 
kékharisnya (fn) 
kékhere 
kékít (ige) 
kékítő (fn) 
kékítő (foly mn in) 
kékítő (mn) 
kékíttet 
kekk (mn) 
kékkór (fn, kék|kór) 
kékkő (fn, kék|kő) 
kékláng 
kéklik (kékellik, ige) 
kékliliom (fn) 
kéklő (kékellő, fn) 



kéklő (foly mn in) 
kéklő (mn) 
kékmoszat (fn) 
kékmoszatok 
Kék-Nílus (tnév, Kék|-Nílus) 
kéknyelű (fn, kék|nyelű) 
kéknyelű (mn, kék|nyelű) 
kéknyelv betegség 
kékpala (fn, kék|pala) 
kékparadicsom (fn, kék|paradicsom) 
kékperje (fn) 
kékróka (fn, kék|róka) 
kékróka bunda 
kéksav (fn) 
kékség (fn) 
kéksisakos (mn) 
keksz (fn) 
kékszakáll (fn, kék|szakáll) 
kékszakállkodik (ige) 
kékszakállú (mn) 
kekszgyár (fn, keksz|gyár) 
kéktúra (fn) 
kéktúrázik (ige) 
kékül (ige) 
kékül-zöldül 
kékvércse (fn) 
kékvérű (mn) 
kékvirág 
kék-zöld (mn) 
kel (fn) 
kel (ige) 
kelbimbó (fn, kel|bimbó) 
kele (fn) 
Kelebia (tnév) 
kelebólál (ige) 
kelekóla (kelekótya, mn) 
kelekólál (ige) 
kelekótya (fn) 
kelekótya (mn) 
Kelemen (tnév) 
Kelemen-havasok (tnév) 
kelempászmadár (kelempász|madár) 
kelendő (beálló mn in) 
kelendő (mn) 
kelendő portéka (szk) 
kelendőség (fn) 
Kelenföld (tnév) 
Kelenföldi pályaudvar (tnév) 
kelengye (fn) 
kelep (fn) 
kelepce (fn) 
kelepcébe csal (szk) 
kelepel (ige) 
kelés (fn) 
keléses (mn) 
keleszt (ige) 
kelesztet (ige) 



kelesztőszer (fn) 
kelet (fn) 
Kelet (tnév) 
kelet felé (szk) 
kelet felől 
Kelet-angliai-dombvidék (tnév, Kelet-angliai|-dombvidék) 
keletbélyegző (fn) 
keletelés 
Kelet-Európa (fn, Kelet|-Európa) 
Kelet-európai-síkság (tnév, Kelet-európai|-síkság) 
keleti (mn) 
keleti blokk 
Keleti Frank Birodalom (tnév) 
keleti gót 
keleti hosszúság 
keleti irányban 
keleti irányú 
Keleti pályaudvar 
keleti szél 
keleti zóna 
Keleti-Alpok (tnév, Keleti|-Alpok) 
keleties (mn) 
keleties elem 
Keleti-főcsatorna (tnév) 
Keleti-Kárpátok (tnév, Keleti|-Kárpátok) 
Keleti-Kordillera (tnév, Keleti|-Kordillera) 
Kelet-indiai Társaság (tnév) 
Keleti-Sierra Madre (tnév) 
Keleti-tenger (tnév) 
keletkezés (fn) 
keletkezési (mn) 
keletkezhet (ige) 
keletkezik (ige) 
keletkezőfélben levő (szk) 
keletkeztet (ige) 
Kelet-Közép-Európa (fn, Kelet-Közép|-Európa) 
keletlen (mn) 
keletlen tészta 
keletnémet (fn) 
keletnémet (mn) 
kelet–nyugati irányú (szk) 
kelet–nyugati kapcsolatok (szk) 
keletrómai (mn) 
Keletrómai Birodalom (tnév) 
Kelet-szibériai-tenger (tnév) 
Kelet-Szlovákia (tnév) 
Kelet-Timor (tnév) 
keletű (mn) 
kelevény (fn) 
kelevéz (fn) 
kelhet (ige) 
kelim 
keljfeljancsi (fn) 
kelkáposzta (fn, kel|káposzta) 
kelkáposzta-főzelék (fn, kelkáposzta|-főzelék) 
kelkáposztaszag (fn, kelkáposzta|szag) 
kell (ige) 



kellék (fn) 
kellékanyag-kazetta 
kellékes (fn) 
kellékes (mn) 
kellékláda (fn, kellék|láda) 
kelléktár (fn, kellék|tár) 
kellem (fn) 
kellemes (mn) 
kellemes ízű (szk) 
kellemes meglepetés 
kellemesen (hsz) 
kellemesség (fn) 
kellemetes (mn) 
kellemetlen (mn) 
kellemetlen szagú (szk) 
kellemetlen telefonhívás 
kellemetlenkedik (ige) 
kellemetlenség (fn) 
kellemetlenül (hsz) 
kellemkedik (ige) 
kellet (ige) 
kellete (fn) 
kelletén felül (szk) 
kelleti magát (szk) 
kelletik (ige) 
kelletlen (mn) 
kelletlenkedik (ige) 
kelletlenül (hsz) 
kellető (foly mn in) 
kellő (foly mn in) 
kellő (mn) 
kellő hatású 
kellő időben (szk) 
kellő óvatossággal 
kellő vigyázattal (szk) 
kellően (hsz) 
kellőképp (hsz) 
kellőképpen (hsz) 
kellős (mn) 
kellős közepe 
kelme (fn) 
kelmed (fn) 
kelmefestés (kelme|festés) 
kelmefestő (fn, kelme|festő) 
kelmefestő (foly mn in, kelme|festő) 
kelő (foly mn in) 
kelő (mn) 
kelt (bef mn in) 
kelt (ige) 
kelt (mn) 
kelt tészta (szk) 
kelta (mn) 
kelte (fn) 
kelteget (ige) 
keltés (fn) 
keltés (mn) 
keltet (ige) 



keltetés (fn) 
keltetőállomás (fn) 
keltetőgép (fn) 
keltez (ige) 
keltezés (fn) 
keltezésű (mn) 
kelthet (ige) 
keltike (fn) 
keltő (fn, kel|tő) 
keltő (foly mn in, kel|tő) 
keltő (mn, kel|tő) 
keltőóra (fn) 
kelvin (fn) 
Kelvin-skála (fn, Kelvin|-skála) 
kelvirág (fn, kel|virág) 
kelvirágleves (fn, kelvirág|leves) 
kelyhes (mn) 
kém (fn) 
kémcső (fn, kém|cső) 
kémelhárítás (fn, kém|elhárítás) 
kémelhárító (fn) 
kémelhárító (foly mn in) 
kémelhárító tiszt 
kemence (fn) 
kemencealapzat (fn, kemence|alapzat) 
kemencehatásfok (fn, kemence|hatásfok) 
kemencelyuk (fn, kemence|lyuk) 
kemencepadka (fn, kemence|padka) 
kemencés lángos 
kemencetorok (fn, kemence|torok) 
Kemenesalja (tnév, Kemenes|alja) 
Kemeneshát (tnév) 
kemény (mn) 
kémény (fn) 
kemény anyag (szk) 
kemény derekú (szk) 
kemény dió (szk) 
kemény drog (szk) 
kemény fejű (szk) 
kemény fém (szk) 
kemény hangú levél (szk) 
kemény héjú (szk) 
kemény hideg 
kemény húsú (szk) 
kemény kötésű (szk) 
kemény műanyag 
kemény pornó 
kemény szíve van (szk) 
kemény tojás (szk) 
kemény víz (szk) 
kéményajtó (fn, kémény|ajtó) 
keménycserép (fn) 
kéménydöntés (kémény|döntés) 
keményebben (hsz) 
keményedés (fn) 
keményedik (keményszik, ige) 
keményedőképesség 



kéményégetés (kémény|égetés) 
keményen (hsz) 
keményfa (fn, kemény|fa) 
keményfa ajtó (szk) 
keményfa árboc (szk) 
keményfa bútor (szk) 
keményfa bütyök (szk) 
keményfa cövek (szk) 
keményfa ék (szk) 
keményfa karó (szk) 
keményfa korlát (szk) 
keményfa láda (szk) 
keményfa orsó (szk) 
keményfa pad (szk) 
keményfa polc (szk) 
keményfa puttony (szk) 
keményfaforgács (fn, keményfa|forgács) 
keményfejű (fn, kemény|fejű) 
keményfejű (mn, kemény|fejű) 
keményfém (fn) 
keményfém tű (szk) 
keménygallér (fn, kemény|gallér) 
keménygumi (fn) 
keményít (ige) 
keményítés (fn) 
keményítetlen (mn) 
keményített (bef mn in) 
keményített (mn) 
keményített gallér (szk) 
keményítő (fn) 
keményítő (foly mn in) 
keményítőcukor (fn, keményítő|cukor) 
keményítő-előállítás (fn, keményítő|-előállítás) 
keményítőérték (fn, keményítő|érték) 
keményítőgyártás (fn, keményítő|gyártás) 
keményítőtartalom (fn, keményítő|tartalom) 
keménykalap (fn) 
keménykedik (ige) 
keménykezű (mn, kemény|kezű) 
keménykötésű (mn, kemény|kötésű) 
keménykötésű legény 
keménylencse (fn) 
kéménylyuk (fn, kémény|lyuk) 
keménymag (fn) 
keménynyakú (mn) 
keményólom (fn) 
keménypapír (fn, kemény|papír) 
keménypapír csákó 
keménysajt 
keménység (fn) 
keménységi skála (szk) 
kéményseprő (fn, kémény|seprő) 
kéményseprő (foly mn in, kémény|seprő) 
kéményseprőinas (kéményseprő|inas) 
kéményseprőipari (mn) 
kéményseprőmester (fn, kéményseprő|mester) 
keményszik (keményedik, fn) 



keményszívű (mn, kemény|szívű) 
keményszívűség (fn) 
kéménytoldó 
keménytökű (mn) 
kéménytűz (kémény|tűz) 
keményvonalas (mn) 
kémfilm (fn, kém|film) 
kémgyanús (mn, kém|gyanús) 
kémhálózat (fn, kém|hálózat) 
kémhatás (fn, kém|hatás) 
kémhold (fn, kém|hold) 
kémia (fn) 
kémia szakos (szk) 
kémia tagozatos (szk) 
kémiai (mn) 
kémiai energia (szk) 
kémiai kísérlet (szk) 
kémiai technológia (szk) 
kémiailag (hsz) 
kémiaóra (fn, kémia|óra) 
kémiaszakkör (fn, kémia|szakkör) 
kémiatanár (fn, kémia|tanár) 
kemigráfia (fn) 
kemikáliák 
kémikus (fn) 
kemilumineszcencia (fn) 
kémiroda (kém|iroda) 
kemizáció (fn) 
kemizál (ige) 
kemizálás (fn) 
kémkedés (fn) 
kémkedik (ige) 
kémközpont (fn, kém|központ) 
kémlel (ige) 
kémlelődik (ige) 
kémlelőlyuk (fn) 
kémlelőnyílás (fn) 
kémlelőszer (fn) 
kémnő (fn, kém|nő) 
kemoreceptor (fn) 
kemoszintézis (fn) 
kemoszorpció (fn) 
kemotaxis (fn) 
kemoterápia (fn) 
kemotropizmus 
Kempelen (tnév) 
kémper (fn, kém|per) 
kemping (fn) 
kempingágy (fn, kemping|ágy) 
kempingasztal (fn, kemping|asztal) 
kempingautó (kemping|autó) 
kempingbicikli (fn, kemping|bicikli) 
kempingel (kempingezik, ige) 
kempingezés (fn) 
kempingezik (kempingel, ige) 
kempingfelszerelés (fn, kemping|felszerelés) 
kempinggatya (fn, kemping|gatya) 



kempingkerékpár (fn, kemping|kerékpár) 
kempingmatrac (fn, kemping|matrac) 
kempingnadrág (fn, kemping|nadrág) 
kempingsátor (fn, kemping|sátor) 
kempingszék (fn, kemping|szék) 
kémpróba (fn, kém|próba) 
kémprogram 
kémprogramvédelem 
kémrendszer (fn, kém|rendszer) 
kémrepülőgép (fn, kém|repülőgép) 
kémszer (kém|szer) 
kémszervezet (fn, kém|szervezet) 
kémszolgálat (fn, kém|szolgálat) 
kémtevékenység (fn, kém|tevékenység) 
kémtörténet (fn, kém|történet) 
ken (ige) 
kén (fn) 
kenaf 
kénbűz (kén|bűz) 
kence (fn) 
kencefice (fn) 
kenceficél (ige) 
kenciapálma 
kend (nm) 
kende (fn) 
kender (fn) 
kenderáztatás (fn) 
kenderáztató (fn, kender|áztató) 
kenderáztató (foly mn in, kender|áztató) 
kendercérna (fn, kender|cérna) 
kenderfonal (kederfonál, fn, kender|fonal) 
kenderfonó gyár 
kenderföld (fn, kender|föld) 
kendergyár (fn, kender|gyár) 
kenderike (fn) 
kenderkefű 
kenderkóc (fn, kender|kóc) 
kenderkóc kötél 
kenderkóc spárga 
kenderkötél (fn, kender|kötél) 
kendermag (fn, kender|mag) 
kendermagbogár (fn, kendermag|bogár) 
kendermagolaj (kendermag|olaj) 
kendermagos (mn) 
kendermagos tyúk (szk) 
kenderrost (fn, kender|rost) 
kenderszár (fn, kender|szár) 
kendertörés (fn, kender|törés) 
kendervászon (fn, kender|vászon) 
kendervászon lepedő (szk) 
kenderzsák (fn, kender|zsák) 
kendez (ige) 
kén-dioxid (fn, kén|-dioxid) 
kendő (fn) 
kendőlobogtatás (fn, kendő|lobogtatás) 
kendős (mn) 
kendőz (ige) 



kendőzés (fn) 
kendőzetlen (mn) 
kendőzőszer (fn) 
kendőzött (bef mn in) 
kéne 
keneget (ige) 
kenekedik (ige) 
kénes (mn) 
kénes barlang (szk) 
kénes forrás (szk) 
kénes fürdő (szk) 
kénes gyufa (szk) 
kénes sav (szk) 
kénes víz (szk) 
kénesfekete (mn) 
kéneső (fn, kén|eső) 
kénessav (fn, kénes|sav) 
kenet (fn) 
kenetes (mn) 
kenetlen (mn) 
kenetteljes (mn) 
kenéz (fn) 
kénez (ige) 
ken-fen (ige) 
kénfüst (fn, kén|füst) 
kenguru (fn) 
kenguruzseb 
kengyel (fn) 
kengyelfutó (fn, kengyel|futó) 
kengyelfutó (foly mn in, kengyel|futó) 
kengyelszár (fn, kengyel|szár) 
kengyelszíj (fn, kengyel|szíj) 
kengyelvas (fn, kengyel|vas) 
kén-hidrogén (fn) 
kénkő (fn, kén|kő) 
kénkőszag (fn, kénkő|szag) 
kénköves (mn) 
kénlap (fn, kén|lap) 
kénmáj (kén|máj) 
Kennedy (tnév) 
Kennedy család 
kennel (fn) 
kenó (fn) 
kenózik (ige) 
kenő (foly mn in) 
kenő (mn) 
kenőanyag (fn, kenő|anyag) 
kenőasszony (fn) 
kenőcs (fn) 
kenőcsadalék (fn, kenőcs|adalék) 
kenőcsalapanyag (fn, kenőcs|alapanyag) 
kenőcsös (mn) 
kenőcsöstégely (fn) 
kenődik (ige) 
kenőkefe (fn) 
kenőmájas (fn, kenő|májas) 
kenőmájas (mn, kenő|májas) 



kenőolaj (fn, kenő|olaj) 
kenőpénz (fn) 
kenősajt (fn) 
kenőszappan (fn, kenő|szappan) 
kenőtoll (fn) 
kénpor (fn, kén|por) 
kénrúd (fn, kén|rúd) 
kénsárga (mn) 
kénsav (fn, kén|sav) 
kénszagú (mn) 
kénszínű 
Kent grófság (tnév) 
kentaur (fn) 
kéntelenít (ige) 
kéntelenítés (fn) 
kenter (fn) 
kenterbe ver 
kenterben veri (kenterbe veri, kif) 
kenu (fn) 
kenu egyes (szk) 
kenus (fn) 
kenus (mn) 
kenuverseny (fn, kenu|verseny) 
kenuzás (fn) 
kénvegyület (fn, kén|vegyület) 
kénvegyület-előállítás 
kénvirág (kén|virág) 
kénvirággomba (fn, kénvirág|gomba) 
kény (fn) 
Kenya (tnév) 
kénye-kedve (fn) 
kénye-kedve szerint (szk) 
kénye-kedvére (kényére-kedvére, hsz) 
kényelem (fn) 
kényelembe helyezés (szk) 
kényelemszeretet (fn, kényelem|szeretet) 
kényelemszerető (fn, kényelem|szerető) 
kényelemszerető (foly mn in, kényelem|szerető) 
kényelmes (mn) 
kényelmesebben (hsz) 
kényelmesen (hsz) 
kényelmeskedik (ige) 
kényelmesség (fn) 
kényelmetlen (mn) 
kényelmetlenség (fn) 
kényelmetlenül (hsz) 
kényelmi (mn) 
kenyér (fn) 
kenyéradag (fn, kenyér|adag) 
kenyéradó (fn, kenyér|adó) 
kenyéradó (foly mn in, kenyér|adó) 
kenyérbél (fn, kenyér|bél) 
kenyérbetű (fn, kenyér|betű) 
kenyérbolt (fn, kenyér|bolt) 
kenyérdagasztó gép (szk) 
kenyérdagasztó teknő (szk) 
kényére-kedvére (kénye-kedvére, hsz) 



kenyérélesztő (fn, kenyér|élesztő) 
kenyérellátás (fn, kenyér|ellátás) 
kenyeres (mn) 
kenyeres kosár 
kenyeres pajtás (szk) 
kenyereskosár (fn) 
kenyereslány (fn, kenyeres|lány) 
kenyerez (ige) 
kenyérfa (fn, kenyér|fa) 
kenyérgabona (fn, kenyér|gabona) 
kenyérgabona-felvásárlás (fn) 
kenyérgabona-termés (fn, kenyérgabona|-termés) 
kenyérgalacsin (fn, kenyér|galacsin) 
kenyérgomba (fn, kenyér|gomba) 
kenyérgombóc (fn, kenyér|gombóc) 
kenyérgond (fn, kenyér|gond) 
kenyérgyár (fn, kenyér|gyár) 
kenyérgyártás (fn, kenyér|gyártás) 
kenyérharc (fn, kenyér|harc) 
kenyérhéj (fn, kenyér|héj) 
kenyéririgység (fn, kenyér|irigység) 
kenyérjegy (fn, kenyér|jegy) 
kenyérkérdés (fn, kenyér|kérdés) 
kenyérkereset (fn, kenyér|kereset) 
kenyérkereső (fn, kenyér|kereső) 
kenyérkereső (foly mn in, kenyér|kereső) 
kenyérkosár (fn, kenyér|kosár) 
kenyérlángos (mn) 
kenyérleső (fn) 
kenyérliszt (fn, kenyér|liszt) 
kenyérmag (fn, kenyér|mag) 
Kenyérmező (tnév) 
kenyérmorzsa (fn, kenyér|morzsa) 
kenyérnek való liszt (szk) 
kenyérnekvaló (fn) 
kenyérpenész (kenyér|penész) 
kenyérpiac (fn, kenyér|piac) 
kenyérpirító (fn) 
kenyérpirító (foly mn in) 
kenyérpusztító (fn, kenyér|pusztító) 
kenyérrevaló (fn) 
kenyérsütés (fn, kenyér|sütés) 
kenyérsütő gép (szk) 
kenyérsütő kemence (szk) 
kenyérszalonna (fn, kenyér|szalonna) 
kenyérszelet (fn, kenyér|szelet) 
kenyérszűkében van (kif) 
kenyértartó (fn, kenyér|tartó) 
kenyértartó (foly mn in, kenyér|tartó) 
kenyértészta (fn, kenyér|tészta) 
kenyértörés (fn, kenyér|törés) 
kenyértörésre került a dolog 
kenyérvágó (foly mn in, kenyér|vágó) 
kenyérvágó (mn, kenyér|vágó) 
kenyérvágó kés (szk) 
kenyérvirág (fn, kenyér|virág) 
kenyérzsák (fn, kenyér|zsák) 



kényes (mn) 
kényes ízlésű (szk) 
kényes kérdés (szk) 
kényesen (hsz) 
kényeskedik (ige) 
kényeztet (ige) 
kényszer (fn, kény|szer) 
kényszeralkalmazás (fn, kényszer|alkalmazás) 
kényszerállapot (fn, kényszer|állapot) 
kényszerárfolyam (fn, kényszer|árfolyam) 
kényszerbérlet (fn, kényszer|bérlet) 
kényszerbérlő (fn, kényszer|bérlő) 
kényszerbontás (fn, kényszer|bontás) 
kényszercselekedet (fn, kényszer|cselekedet) 
kényszercselekvés (fn, kényszer|cselekvés) 
kényszeredett (bef mn in) 
kényszeredett (mn) 
kényszeredetten (hsz) 
kényszeredettség (fn) 
kényszeredik (ige) 
kényszeregyezség (fn, kényszer|egyezség) 
kényszereladás (fn, kényszer|eladás) 
kényszerengedély (fn, kényszer|engedély) 
kényszerérett (bef mn in) 
kényszerérett (mn) 
kényszeres (mn) 
kényszergyógyítás (fn) 
kényszergyógykezelés (fn, kényszer|gyógykezelés) 
kényszerházasság (fn, kényszer|házasság) 
kényszerhelyzet (fn, kényszer|helyzet) 
kényszerintézkedés (fn, kényszer|intézkedés) 
kényszerít (ige) 
kényszerítés (fn) 
kényszeríthet (ige) 
kényszerítő (foly mn in) 
kényszerítő (mn) 
kényszerítő átadás (szk) 
kényszerítő ok (szk) 
kényszerítőzés (fn) 
kényszerképzet (fn, kényszer|képzet) 
kényszerkézbesítés (fn, kényszer|kézbesítés) 
kényszerkölcsön (fn, kényszer|kölcsön) 
kényszerlépés (fn, kényszer|lépés) 
kényszerleszállás (fn, kényszer|leszállás) 
kényszermegoldás (fn, kényszer|megoldás) 
kényszermozgás (fn, kényszer|mozgás) 
kényszermunka (fn, kényszer|munka) 
kényszermunkás (fn) 
kényszermunkás (mn) 
kényszermunkatábor 
kényszerneurózis (fn, kényszer|neurózis) 
kényszernyugdíj (fn, kényszer|nyugdíj) 
kényszernyugdíjazás (fn) 
kényszerpálya (fn, kényszer|pálya) 
kényszerpihenő (fn, kényszer|pihenő) 
kényszerpihenő (foly mn in, kényszer|pihenő) 
kényszerrendszabály (fn, kényszer|rendszabály) 



kényszerszünet (fn, kényszer|szünet) 
kényszerű (mn) 
kényszerű távollét (szk) 
kényszerűen (hsz) 
kényszerül (ige) 
kényszerülhet (ige) 
kényszerűség (fn, kény|szerűség) 
kényszervágás (fn, kényszer|vágás) 
kényszervállalkozás (fn, kényszer|vállalkozás) 
kényszervállalkozó (fn, kényszer|vállalkozó) 
kényszervállalkozó (foly mn in, kényszer|vállalkozó) 
kényszervallatás (fn, kényszer|vallatás) 
kényszerzubbony (fn, kényszer|zubbony) 
kénytelen (mn) 
kénytelen-kelletlen (hsz) 
kénytelenség (fn) 
kénytet 
kénytetik (ige) 
kényúr (fn, kény|úr) 
kényuralom (fn, kény|uralom) 
kép (fn) 
képaláírás (fn) 
képalkotás (fn, kép|alkotás) 
képállomány 
képállvány (fn, kép|állvány) 
képanalízis 
képanyag (fn, kép|anyag) 
képátalakítás (fn, kép|átalakítás) 
képátvitel (fn, kép|átvitel) 
képaukció (fn, kép|aukció) 
képcsarnok (fn, kép|csarnok) 
képcső (fn, kép|cső) 
képcsőcsere (fn, képcső|csere) 
képdarab 
kepe (fn) 
képedez (ige) 
képek nagyítása 
képek optimalizálása 
kepél (kepéz, ige) 
képelem (fn, kép|elem) 
képen töröl (kif) 
képernyő (fn, kép|ernyő) 
képernyőkép 
képernyőkijelzés (fn) 
képernyőrögzítő 
képernyős (mn) 
képernyővédő 
képes (mn) 
képes album (szk) 
képes beszéd (szk) 
képes folyóirat (szk) 
képes híradó (szk) 
képes kiadás (szk) 
képes levelezőlap 
képes melléklet (szk) 
képes újság (szk) 
képesít (ige) 



képesítés (fn) 
képesítés nélküli (szk) 
képesítési (mn) 
képesített (bef mn in) 
képesített (mn) 
képesítő (fn) 
képesítő (foly mn in) 
képesítő (mn) 
képesítővizsga (fn, képesítő|vizsga) 
képesítővizsgálat (fn, képesítő|vizsgálat) 
képesítőzik (ige) 
képeskönyv (fn, képes|könyv) 
képeslap (fn, képes|lap) 
képeslapárus (fn, képeslap|árus) 
képeslap-kézbesítés (fn) 
képesség (fn) 
képességfejlesztés (fn, képesség|fejlesztés) 
képességfejlesztő iskola (szk) 
képességű (mn) 
képességvizsgálat (fn, képesség|vizsgálat) 
képest (nu) 
kepesztet (ige) 
kepéz (ige) 
képez (ige) 
képezde (fn) 
képezhet (ige) 
képfaragás (fn, kép|faragás) 
képfaragó (fn, kép|faragó) 
képfelbontás (fn) 
képfelbontási korlát 
képfeldolgozás (fn, kép|feldolgozás) 
képfelvétel (fn, kép|felvétel) 
képformátum 
képfrekvencia (fn, kép|frekvencia) 
képgaléria 
képgyűjtemény (fn, kép|gyűjtemény) 
képgyűjtő (fn, kép|gyűjtő) 
képhamisító (foly mn in) 
képhiba (fn, kép|hiba) 
képi (mn) 
kepickél (ige) 
képírás (fn, kép|írás) 
képíró (fn, kép|író) 
képíró (foly mn in, kép|író) 
képjel (fn, kép|jel) 
képkazetta (kép|kazetta) 
képkereső (kép|kereső) 
képkeret (fn, kép|keret) 
képkeretező (fn, kép|keretező) 
képkeretező műhely 
képkeverő (kép|keverő) 
képkiállítás (fn, kép|kiállítás) 
képkivágás (fn, kép|kivágás) 
képkocka (fn, kép|kocka) 
képkockaszám 
képkorrektor 
képláda (fn, kép|láda) 



képlékeny (mn) 
képlékenység (fn) 
Kepler (tnév) 
képlet (fn) 
képletes (mn) 
képletesen (hsz) 
képlopó program 
képmagnó (fn, kép|magnó) 
képmás (fn, kép|más) 
képmelléklet (fn, kép|melléklet) 
képméret 
képmező (fn, kép|mező) 
képminőség (fn, kép|minőség) 
képmutatás (fn, kép|mutatás) 
képmutató (fn, kép|mutató) 
képmutató (foly mn in, kép|mutató) 
képmutató (mn, kép|mutató) 
képoptimalizálás 
képözön (fn, kép|özön) 
kepp (fn) 
képpont (fn, kép|pont) 
képregény (fn, kép|regény) 
képrejtvény (fn, kép|rejtvény) 
képriport (fn, kép|riport) 
képrombolás (fn) 
képrögzítés (fn) 
képsík (fn, kép|sík) 
képsor (fn, kép|sor) 
képsorozat (fn, kép|sorozat) 
képszalon (fn, kép|szalon) 
képszerkesztő (fn, kép|szerkesztő) 
képszerkesztő (foly mn in, kép|szerkesztő) 
képszerkesztő program 
képtár (fn, kép|tár) 
képtárlátogatás (fn, képtár|látogatás) 
képtávirat (fn, kép|távirat) 
képtávíró (fn, kép|távíró) 
képtávíró-állomás (fn, képtávíró|-állomás) 
képtelen (mn) 
képtelenség (fn) 
képtelenül (hsz) 
képtömörítés (fn) 
képtudósítás (fn, kép|tudósítás) 
képújság (fn, kép|újság) 
képű (mn) 
képváltó effektus 
képvers (fn, kép|vers) 
képveszteség 
képvisel (ige) 
képviselet (fn, kép|viselet) 
képviseleti (mn) 
képviseleti iroda 
képviselhet (ige) 
képviselő (fn, kép|viselő) 
képviselő (foly mn in, kép|viselő) 
képviselő korában (szk) 
képviselőcsoport (fn, képviselő|csoport) 



képviselőfánk (fn, képviselő|fánk) 
képviselőház (fn, képviselő|ház) 
képviselőházi (mn) 
képviselői (mn) 
képviselőjelölt (bef mn in, képviselő|jelölt) 
képviselőjelölt (fn, képviselő|jelölt) 
képviselőnő (fn, képviselő|nő) 
képviselőség (fn) 
képviselőtárs (fn, képviselő|társ) 
képviselő-testület (fn, képviselő|-testület) 
képviselő-választás (fn, képviselő|-választás) 
képviseltet (ige) 
képzavar (fn, kép|zavar) 
képzel (ige) 
képzeleg (ige) 
képzelem (fn) 
képzelet (fn) 
képzelet szülte kép (szk) 
képzeletbeli (mn) 
képzeletvilág (fn, képzelet|világ) 
képzelgés (fn) 
képzelhet (ige) 
képzelhető (foly mn in) 
képzelhető (mn) 
képzelődés (fn) 
képzelődik (ige) 
képzelőerő (fn, képzelő|erő) 
képzelőtehetség (fn, képzelő|tehetség) 
képzelt (bef mn in) 
képzelt (mn) 
képzelt beteg 
képzés (fn) 
képzési (mn) 
képzési forma (szk) 
képzési terület 
képzésmód (fn, képzés|mód) 
képzet (fn) 
képzetes (mn) 
képzetes szám (szk) 
képzetkapcsolás (fn, képzet|kapcsolás) 
képzetlen (mn) 
képzetsor (fn, képzet|sor) 
képzett (bef mn in) 
képzett (mn) 
képzett szakmunkás 
képzett szó 
képzettársítás (fn) 
képzettársulás (fn) 
képzettség (fn) 
képzettségű (mn) 
képző (fn) 
képző (foly mn in) 
képzőbokor (fn, képző|bokor) 
képződés (fn) 
képződhet (ige) 
képződik (ige) 
képződmény (fn) 



képzőhalmozás (fn, képző|halmozás) 
képzőhasználat (fn, képző|használat) 
képzőközpont (fn, képző|központ) 
képzőművész (fn, képző|művész) 
képzőművészet (fn, képző|művészet) 
képzőművészeti (mn) 
képzőművészeti gimnázium (szk) 
képzőművészeti kiállítás 
képzőművészeti tárlat 
képzőművészszakkör (fn) 
képzős (fn) 
képzős (mn) 
képzőszerű utótag (szk) 
kér (ige) 
kerámia (fn) 
kerámiabetét (fn, kerámia|betét) 
kerámiafüzér (fn, kerámia|füzér) 
kerámiaipar (fn, kerámia|ipar) 
kerámiakészítő (fn, kerámia|készítő) 
kerámialámpa (fn, kerámia|lámpa) 
kerámialap (fn, kerámia|lap) 
kerámiaműhely (fn, kerámia|műhely) 
kerámiaüzem (fn, kerámia|üzem) 
kerámiaváza 
keramika (fn) 
keramikus (fn) 
keramit (fn) 
keramit útburkolat (szk) 
keramitburkolat (fn, keramit|burkolat) 
keramitégetés (fn, keramit|égetés) 
keramitkocka (fn, keramit|kocka) 
keramitkő (fn, keramit|kő) 
keramitlap (fn, keramit|lap) 
keramittégla (fn, keramit|tégla) 
keratin (fn) 
Keravill-áru (fn, Keravill|-áru) 
Kerberosz (tnév) 
kerceréce (fn) 
Kercsi-szoros (tnév) 
kérd (ige) 
kérdés (fn) 
kérdésáradat 
kérdéscsoport (fn, kérdés|csoport) 
kérdéses (mn) 
kérdés-felelet játék (szk) 
kérdésfeltevés (fn, kérdés|feltevés) 
kérdésfelvetés (fn, kérdés|felvetés) 
kérdéskomplexum (fn, kérdés|komplexum) 
kérdéskör (fn, kérdés|kör) 
kérdetlen (mn) 
kérdez (ige) 
kérdezés (fn) 
kérdezetlen (mn) 
kérdezget (ige) 
kérdezhet (ige) 
kérdeznivaló (fn) 
kérdezőbiztos 



kérdezősködés (fn) 
kérdezősködik (ige) 
kérdő (fn) 
kérdő (foly mn in) 
kérdő (mn) 
kérdő értelmű (szk) 
kérdő mondat (szk) 
kérdő névmás (szk) 
kérdőív (fn, kérdő|ív) 
kérdőíves (mn) 
kérdőjel (fn, kérdő|jel) 
kérdőjeles (mn) 
kérdőjelez (ige) 
kérdőlap (fn, kérdő|lap) 
kérdőre von (kif) 
kérdőre vonás (kif) 
kérdőszó (fn, kérdő|szó) 
kérdőszócska (fn, kérdő|szócska) 
kérdve kifejtő módszer (szk) 
kerecsen (fn) 
kerecsensólyom (fn, kerecsen|sólyom) 
kéredzik (ige) 
kéredzkedik (ige) 
kéreg (fn) 
kéregállomány (fn, kéreg|állomány) 
kéregedzés (fn, kéreg|edzés) 
kéreget (ige) 
kéregető (fn) 
kéregető (foly mn in) 
kéregető (mn) 
kéregpapír (fn, kéreg|papír) 
kéregpapír borítású (szk) 
kéregvasút (fn, kéreg|vasút) 
kerek (mn) 
kerék (fn) 
kerek alakú (szk) 
kerék alakú (szk) 
kerek arc (szk) 
kerek arcú (szk) 
kerek asztal (szk) 
kerek fejű (szk) 
kerek nyakú blúz (szk) 
kerek összegű (szk) 
kerek pajzs (szk) 
kerek pecsét (szk) 
kerek perec (kif) 
kerek szám (szk) 
kerek zárójel (szk) 
kerékabroncs (fn, kerék|abroncs) 
kerékagy (fn, kerék|agy) 
kerékagyeszterga (fn, kerékagy|eszterga) 
kerékanyakulcs (fn) 
kerekasztal (fn) 
kerekasztal-beszélgetés (fn) 
kerekasztal-konferencia (fn) 
kerekasztal-tárgyalás (fn) 
kerekasztalvita (fn) 



kerékbe tör (kif) 
kerékbetörés (fn, kerékbe|törés) 
kerékbilincs (fn, kerék|bilincs) 
kerékcentrírozás (fn) 
kerékcentrírozó berendezés (szk) 
kerékcsapás (fn, kerék|csapás) 
kerékcsere (fn, kerék|csere) 
kerekded (mn) 
kerekded arcú (szk) 
kerekecske (fn) 
kerekedik (ige) 
kereken (hsz) 
kerekes (fn) 
kerekes (mn) 
kerekes bőrönd 
kerekes korcsolya (szk) 
kerekes kút (szk) 
kerekes szék (szk) 
kerekesféreg (fn) 
kerekesszék 
kerekezik (ige) 
kerékfej (kerék|fej) 
kerékfék (kerék|fék) 
kerékfog (fn, kerék|fog) 
kerékfordulat (kerék|fordulat) 
kerékgyártó (fn, kerék|gyártó) 
kerékgyártó (foly mn in, kerék|gyártó) 
kerékgyártó műhely (szk) 
kerékgyártómester (fn, kerékgyártó|mester) 
kerekít (ige) 
kerék-kiegyensúlyozás (fn) 
kerék-kiegyensúlyoztatás (fn) 
kerékkötő (fn, kerék|kötő) 
kerékkötő (foly mn in, kerék|kötő) 
kerékkötő lánc 
kerékküllő (kerék|küllő) 
keréklánc (kerék|lánc) 
kereklevelű mályva 
kereklik (ige) 
keréknyom (fn, kerék|nyom) 
kerékpár (fn) 
kerékpárabroncs (fn, kerékpár|abroncs) 
kerékpáralkatrész (fn, kerékpár|alkatrész) 
kerékpáralkatrész-csere (fn) 
kerékpárbaleset (fn, kerékpár|baleset) 
kerékpárbelső (fn, kerékpár|belső) 
kerékpárcsengő (fn, kerékpár|csengő) 
kerékpárfék (fn, kerékpár|fék) 
kerékpárgumi (fn, kerékpár|gumi) 
kerékpárjavítás (fn, kerékpár|javítás) 
kerékpár-javítási (mn) 
kerékpárjavító műhely (szk) 
kerékpárkormány (fn, kerékpár|kormány) 
kerékpárkölcsönzés (fn, kerékpár|kölcsönzés) 
kerékpárküllő (fn, kerékpár|küllő) 
kerékpárlámpa (fn, kerékpár|lámpa) 
kerékpárlopás (fn, kerékpár|lopás) 



kerékpár-megőrző (fn) 
kerékpáros (fn) 
kerékpáros (mn) 
kerékpáros kirándulás (szk) 
kerékpáros közlekedés (szk) 
kerékpáros-forgalom (szk) 
kerékpároskesztyű (fn) 
kerékpáros-szemüveg (fn) 
kerékpározás (fn) 
kerékpározik (ige) 
kerékpárpumpa (fn, kerékpár|pumpa) 
kerékpársáv (fn, kerékpár|sáv) 
kerékpárszerelő állvány 
kerékpártartó (fn, kerékpár|tartó) 
kerékpártolvaj (fn, kerékpár|tolvaj) 
kerékpártömlő (fn, kerékpár|tömlő) 
kerékpártúra (fn, kerékpár|túra) 
kerékpárút (fn, kerékpár|út) 
kerékpárülés (fn, kerékpár|ülés) 
kerékpárváz (fn, kerékpár|váz) 
kerékpárverseny (fn, kerékpár|verseny) 
kerekre nyitott szemű 
kerekrépa (fn) 
kerekség (fn) 
keréksín (kerék|sín) 
kerékszeg (kerékszög, kerék|szeg) 
keréktalp (kerék|talp) 
keréktáv (kerék|táv) 
keréktávolság (fn, kerék|távolság) 
keréktengely (fn, kerék|tengely) 
kerékvágás (fn, kerék|vágás) 
kerékvédő saru 
kerékvető (fn, kerék|vető) 
kerékvető (foly mn in, kerék|vető) 
kérelem (fn) 
kérelmez (ige) 
kérelmező (fn) 
kérelmező (foly mn in) 
kérelmező (mn) 
kereng (ige) 
kerengő (fn) 
kerengő (foly mn in) 
kerep (fn) 
kerepel (ige) 
Kerepesi temető (tnév) 
kereplő (fn) 
keres (ige) 
kérés (fn) 
keresés (fn) 
keresési (mn) 
keresési ablak 
kereset (fn) 
kereset (ige) 
kereset nélküli (szk) 
keresetcsökkenés (fn) 
keresetek emelkedése 
kereseti (mn) 



kereseti adó (szk) 
kereseti forrás (szk) 
keresetképes (mn) 
keresetképtelen (mn, kereset|képtelen) 
keresetkiegészítés (fn, kereset|kiegészítés) 
keresetlen (mn) 
keresetlen szavak (szk) 
keresetlevél (fn, kereset|levél) 
keresetnövekedés (fn, kereset|növekedés) 
keresetszabályozás (fn, kereset|szabályozás) 
keresett (bef mn in) 
keresett (mn) 
keresett árucikk 
keresettség (fn) 
keresetű (mn) 
keresgél (ige) 
keresgélés (fn) 
kereshet (ige) 
kereskedelem (fn) 
kereskedelem-gazdaságtan (fn) 
kereskedelempolitika (fn, kereskedelem|politika) 
kereskedelemügyi (mn) 
kereskedelmi (mn) 
kereskedelmi bank (szk) 
kereskedelmi célú megosztás 
kereskedelmi cikk (szk) 
kereskedelmi csatorna 
kereskedelmi delegáció 
kereskedelmi ellátóközpont 
kereskedelmi igazgató 
kereskedelmi kamara 
kereskedelmi képviselet 
kereskedelmi lánc 
kereskedelmi mérleg 
kereskedelmi minőségű 
kereskedelmi rádió 
kereskedelmi szakma 
kereskedelmi televízió 
kereskedelmi utazó 
kereskedelmi vállalat 
kereskedelmi vállalkozás 
kereskedés (fn) 
kereskedési (mn) 
kereskedik (ige) 
kereskedő (fn) 
kereskedő (foly mn in) 
kereskedőcég (fn, kereskedő|cég) 
kereskedőház (fn, kereskedő|ház) 
kereskedői (mn) 
kereskedőkaraván (fn, kereskedő|karaván) 
kereskedőnegyed (fn, kereskedő|negyed) 
kereskedőnép (fn, kereskedő|nép) 
kereskedősegéd (fn, kereskedő|segéd) 
kereskedőváros (fn, kereskedő|város) 
kereslet (fn) 
keresletcsökkenés (fn) 
keresletélénkülés (fn) 



kereslet-előrejelzés (fn) 
keresleti (mn) 
keresletkiesés (fn, kereslet|kiesés) 
kereslet-kínálat (fn) 
keresletnövekedés (fn, kereslet|növekedés) 
keresmény (fn) 
keresnivaló (fn) 
kereső (fn) 
kereső (foly mn in) 
kereső és megsemmisítő akció 
kereső távcső 
keresőcég 
keresőfunkció 
keresőgép (fn, kereső|gép) 
keresőképes (mn) 
keresőképtelen (fn, kereső|képtelen) 
keresőképtelen (mn, kereső|képtelen) 
keresőképtelenség (fn, kereső|képtelenség) 
keresőkutya (fn, kereső|kutya) 
keresőlámpa (fn, kereső|lámpa) 
keresőprogram (fn, kereső|program) 
keresőrendszer (fn, kereső|rendszer) 
keresőszavak 
keresőszolgálat (fn, kereső|szolgálat) 
keresőtevékenység (fn, kereső|tevékenység) 
kerestet (ige) 
kérész (fn) 
kérészéletű (mn) 
kereszt (fn) 
kereszt alak (szk) 
kereszt alakú (mn) 
kereszt formájú (szk) 
keresztanya (fn, kereszt|anya) 
keresztapa (fn, kereszt|apa) 
keresztbe (hsz) 
keresztbe szervez (szk) 
keresztbe tesz (szk) 
keresztbéklyó (fn, kereszt|béklyó) 
keresztben (hsz) 
keresztboltozat (fn, kereszt|boltozat) 
keresztborda (fn, kereszt|borda) 
keresztcsatolás 
keresztcsatos (fn) 
keresztcsigolya (fn, kereszt|csigolya) 
keresztcsík (fn, kereszt|csík) 
keresztcsíkos (mn) 
keresztcsont (fn, kereszt|csont) 
keresztcsontfájás (fn, keresztcsont|fájás) 
keresztcsőrű (fn) 
keresztcsőrű (mn) 
keresztcsukló (kereszt|csukló) 
keresztel (ige) 
keresztelés (fn) 
kereszteletlen (mn) 
keresztelkedik (ige) 
keresztelő (fn) 
keresztelő (foly mn in) 



keresztelőkápolna (fn, keresztelő|kápolna) 
keresztelőkút (fn, keresztelő|kút) 
keresztelőmedence (fn, keresztelő|medence) 
kereszteltet (ige) 
Keresztély (tnév) 
keresztény (fn) 
keresztény (mn) 
keresztény élet 
keresztény és keresztyén (szk) 
keresztény hit 
keresztény világ 
kereszténydemokrácia (fn) 
kereszténydemokrata (fn) 
kereszténydemokrata (mn) 
kereszténydemokrata párt (szk) 
keresztényi (mn) 
kereszténység (fn) 
kereszténység és keresztyénség 
keresztényszocialista (mn) 
keresztényszocializmus (fn, keresztény|szocializmus) 
keresztes (fn) 
keresztes (mn) 
keresztes háború (szk) 
keresztes had (szk) 
keresztes hadjárat (szk) 
keresztes lovag (szk) 
keresztes pók (szk) 
keresztes vipera (szk) 
keresztes virágú (mn) 
keresztes vitéz (szk) 
keresztespók (fn) 
keresztesvirágúak (fn) 
keresztez (ige) 
keresztezés (fn) 
kereszteződés (fn) 
kereszteződik (ige) 
keresztfa (fn, kereszt|fa) 
keresztfinanszírozás 
keresztfiú (fn, kereszt|fiú) 
keresztfolyosó (fn, kereszt|folyosó) 
keresztfüggés (kereszt|függés) 
keresztfűrész (kereszt|fűrész) 
keresztgát (fn, kereszt|gát) 
keresztgerenda (fn, kereszt|gerenda) 
keresztgyerek (fn, kereszt|gyerek) 
keresztgyermek (fn, kereszt|gyermek) 
kereszthajó (fn, kereszt|hajó) 
kereszthalál (fn, kereszt|halál) 
keresztháló (fn, kereszt|háló) 
kereszthátság (fn, kereszt|hátság) 
kereszthúros (mn) 
kereszthúros zongora (szk) 
keresztirányú (mn) 
keresztirányú forgalom (szk) 
keresztkérdés (fn, kereszt|kérdés) 
keresztkódolt (mn) 
keresztkoma (fn, kereszt|koma) 



keresztkötés (fn, kereszt|kötés) 
keresztlabda (fn, kereszt|labda) 
keresztlány (keresztleány, fn, kereszt|lány) 
keresztlapu (fn, kereszt|lapu) 
keresztlátomás 
keresztlépés (fn, kereszt|lépés) 
keresztlevél (fn, kereszt|levél) 
keresztlevétel (fn, kereszt|levétel) 
keresztmetszet (fn, kereszt|metszet) 
keresztmetszetű (mn) 
keresztnév (fn, kereszt|név) 
keresztnévadás (fn, kereszt|névadás) 
keresztöltés (fn, kereszt|öltés) 
keresztpánt (fn, kereszt|pánt) 
keresztre feszítés (szk) 
keresztrejtvény (fn, kereszt|rejtvény) 
keresztrejtvényfejtés (fn, keresztrejtvény|fejtés) 
keresztrejtvény-pályázat (fn, keresztrejtvény|-pályázat) 
keresztrejtvény-szerkesztő (fn, keresztrejtvény|-szerkesztő) 
keresztrím (fn, kereszt|rím) 
keresztség (fn) 
keresztszál (fn, kereszt|szál) 
keresztszárny (fn, kereszt|szárny) 
keresztszelvény (fn, kereszt|szelvény) 
keresztszemes (mn, kereszt|szemes) 
keresztszülő (fn, kereszt|szülő) 
keresztszülők (fn) 
kereszttekercses műszer (szk) 
kereszttűz (fn, kereszt|tűz) 
keresztút (fn, kereszt|út) 
keresztutca (fn, kereszt|utca) 
keresztül (nu) 
keresztül- (ik) 
keresztülbújik (ige) 
keresztüldob (ige) 
keresztüldöf (ige) 
keresztülenged (ige) 
keresztülér (ige) 
keresztülerőszakol (ige) 
keresztülesik (ige) 
keresztülfekszik (ige) 
keresztülfolyik (ige) 
keresztülfúr (ige) 
keresztülfut (ige) 
keresztülgázol (ige) 
keresztülhajszol (ige) 
keresztülhalad (ige) 
keresztülhatol (ige) 
keresztülhúz (ige) 
keresztüli (mn) 
keresztüljár (ige) 
keresztüljut (ige) 
keresztül-kasul (hsz) 
keresztüllát (ige) 
keresztüllép (ige) 
keresztüllő (ige, kereszt|üllő) 
keresztülmegy (ige) 



keresztülnéz (ige) 
keresztülrág (ige) 
keresztülszúr (ige) 
keresztültör (ige) 
keresztülvág (ige) 
keresztülver (ige) 
keresztülvezet (ige) 
keresztülvihetetlen (mn) 
keresztülvisz (ige) 
keresztülvitel (fn) 
keresztvas (fn, kereszt|vas) 
keresztvetés (fn, kereszt|vetés) 
keresztvitorla (fn, kereszt|vitorla) 
keresztvíz (fn, kereszt|víz) 
keresztvonás (fn, kereszt|vonás) 
keresztvölgy (fn, kereszt|völgy) 
keresztyén (fn) 
keresztyénség (fn) 
keresztyénség és kereszténység (szk) 
keret (fn) 
kéret (ige) 
keretantenna (keret|antenna) 
keretbe foglalás 
keretegyezmény (fn, keret|egyezmény) 
keretes (fn) 
keretes (mn) 
keretes elbeszélés 
keretes összefoglaló 
keretes tartó 
keretez (ige) 
keretfűrész (fn, keret|fűrész) 
keretjáték (fn, keret|játék) 
keretlegény (fn, keret|legény) 
kéretlen (hsz) 
kéretlen (mn) 
kéretlenül (hsz) 
keretmegállapodás (fn, keret|megállapodás) 
keretösszeg (fn, keret|összeg) 
keretprogram (fn, keret|program) 
keretszabály (fn, keret|szabály) 
keretszám (fn, keret|szám) 
keretszám-szabályozás 
keretszámvágás 
keretszerződés (fn, keret|szerződés) 
kerettag (fn, keret|tag) 
kerettanterv (fn, keret|tanterv) 
kerettantervi (mn) 
keretterv (fn, keret|terv) 
kerettörténet (fn, keret|történet) 
kerettörvény (fn, keret|törvény) 
kerevet (fn) 
kérezkedik (ige) 
kerge (mn) 
kerge birka (szk) 
kergekór (fn) 
kergemarhakór (fn) 
kérges (mn) 



kérges kezű (szk) 
kérges szívű (szk) 
kérgesedik (ige) 
kergeség (fn) 
kérgesítés (fn) 
kérgesség (fn) 
kerget (ige) 
kergetődzés (kergetőzés, fn) 
kergetődzik (kergetőzik, ige) 
kergetőzik (ige) 
kergül (ige) 
kérhet (ige) 
kérincsél (ige) 
kering (ige) 
keringés (fn) 
keringési (mn) 
keringési idő 
keringő (fn) 
keringő (foly mn in) 
keringőzik (ige) 
keringtetőszivattyú (fn) 
kerít (ige) 
kerítés (fn) 
kerítésléc (fn, kerítés|léc) 
kerítésoszlop (fn, kerítés|oszlop) 
kerítetlen (mn) 
kerítő (fn) 
kerítő (foly mn in) 
kerítő halászat (szk) 
kerítőháló (fn, kerítő|háló) 
kerítőnő (fn, kerítő|nő) 
keríttet (ige) 
Kerka-mellék (tnév, Kerka|-mellék) 
kérkedik (ige) 
kérlel (ige) 
kérlelhetetlen (mn) 
kérlelő (fn) 
kérlelő (foly mn in) 
kérlelő (mn) 
Kernstok (tnév) 
Kernstok-féle (Kernstok|-féle) 
kerozin (fn) 
kérő (fn) 
kérő (mn) 
kérő szó (szk) 
kérődzik (ige) 
kérődző (fn) 
kérődző (foly mn in) 
kérődző (mn) 
kérődző állat (szk) 
kérőlap (fn, kérő|lap) 
kert (fn) 
kertajtó (fn, kert|ajtó) 
kertápolási hagyomány 
kertek alja (szk) 
kertel (ige) 
kertelés (fn) 



kertépítés (fn, kert|építés) 
kertépítő (fn, kert|építő) 
kertépítő (foly mn in, kert|építő) 
kertes (mn) 
kertes ház (szk) 
kertész (fn) 
kertészet (fn) 
kertészeti (mn) 
kertészkedik (ige) 
kertészkés (fn, kertész|kés) 
kertészlegény (fn, kertész|legény) 
kertészmérnök (fn, kertész|mérnök) 
kertésznadrág (fn, kertész|nadrág) 
kertészolló (fn, kertész|olló) 
Kertészsziget (tnév) 
kertgazdálkodás (fn, kert|gazdálkodás) 
kertgazdaság (fn, kert|gazdaság) 
kerthelyiség (fn, kert|helyiség) 
kerti (mn) 
kerti bútor 
kerti ernyő 
kerti ház 
kerti kapa 
kerti kapu 
kerti munka 
kerti pad 
kerti pavilon 
kerti szerszám 
kerti szerszámok 
kerti szivattyú 
kerti törpe 
kerti vanília (szk) 
kerti vetemény 
kerti viola 
kertkapu (fn, kert|kapu) 
kertkapu-irányítás 
kertmozi (fn, kert|mozi) 
kertművelés (fn, kert|művelés) 
kertművészet (fn, kert|művészet) 
kertség (fn) 
kertváros (fn, kert|város) 
kertvárosi (mn) 
kertvendéglő (fn, kert|vendéglő) 
kerub (fn) 
kérügma 
kerül (ige) 
kerül az érdeklődés homlokterébe 
kerülés (fn) 
kerület (fn) 
kerületi (mn) 
kerületi főnök (szk) 
kerületi sebesség (szk) 
kerületi szög 
kerül-fordul (szk) 
kerülget (ige) 
kerülhet (ige) 
kerülközik (ige) 



kerülő (mn) 
kerülő úton (szk) 
kerülőút (fn, kerülő|út) 
kérve kér (szk) 
kérvény (fn) 
kérvénybeadás (fn, kérvény|beadás) 
kérvényez (ige) 
kérvényező (fn) 
kérvényező (foly mn in) 
kés (fn) 
késdobáló (fn) 
késdobáló (foly mn in) 
kese (mn) 
késedelem (fn) 
késedelmes (mn) 
késedelmes bejelentés (szk) 
késedelmesen (hsz) 
késedelmeskedik (ige) 
késedelmi (mn) 
késedelmi kamat (szk) 
késedelmi pótlék (szk) 
kései (mn) 
kései érés (szk) 
kései fagy (szk) 
kései szüretelésű 
kései vetés (szk) 
késel (ige) 
késelés (fn) 
késélező (foly mn in) 
kesely (mn) 
kesely lábú (szk) 
kesely ló (szk) 
keselyű (fn) 
keselyűarcú (mn) 
keserédes (mn, keser|édes) 
keseredik (ige) 
kesereg (ige) 
kesergő (fn) 
kesergő (foly mn in) 
kesergő (mn) 
keserít (ige) 
kesernyés (mn) 
keserű (mn) 
keserű hangú levél (szk) 
keserű íz (szk) 
keserű mandula (szk) 
keserű panasz (szk) 
keserű szájíz (szk) 
keserűen (hsz) 
keserűfog (fn) 
keserűfű (fn) 
keserűfűfélék (fn) 
keserűgomba (fn) 
keserűgyökér (fn) 
keserül (ige) 
keserűlapu (fn, keserű|lapu) 
keserűmandula-olaj (fn, keserűmandula|-olaj) 



keserűmandula-szag (fn, keserűmandula|-szag) 
keserűmandula-szagú (mn) 
keserűség (fn) 
keserűsó (fn, keserű|só) 
keserűvíz (fn, keserű|víz) 
keserűvízforrás (fn, keserűvíz|forrás) 
keserv (fn) 
keserves (mn) 
keservesen (hsz) 
késes (fn) 
késes (mn) 
késés (fn) 
keshedt (bef mn in) 
keshedt (mn) 
keshedt ruha (szk) 
keshedtség (fn) 
késhegy (fn, kés|hegy) 
késhegyig menő harc (késhegyre menő harc, szk) 
késhegynyi (mn) 
késhegyre menő harc 
késik (ige) 
keskeny (mn) 
keskeny ajkú (szk) 
keskeny nyílás (szk) 
keskeny nyomközű (szk) 
keskeny nyomtávú vasút (szk) 
keskeny palló (szk) 
keskeny pengéjű kés (szk) 
keskeny szélű (szk) 
keskenyedik (ige) 
keskenyfilm (fn, keskeny|film) 
keskenyfilm-bemutató (fn) 
keskenyfilmfelvevő (fn, keskenyfilm|felvevő) 
keskenyház 
keskenyít (ige) 
keskenylevelű útifű (szk) 
keskenyül (ige) 
késlekedés (fn) 
késlekedik (ige) 
késleltet (ige) 
késleltetés (fn) 
késleltetési idő (szk) 
késleltetett (bef mn in) 
Késmárk (tnév) 
késműves (fn) 
késművesség (fn) 
késnyél (fn, kés|nyél) 
késő (foly mn in) 
késő (mn) 
késő barokk (szk) 
késő délutáni (szk) 
késő éjszakai órában 
késő esti (szk) 
késő gótika (szk) 
késő ősz (szk) 
késő őszi vetés (szk) 
késő ősszel (szk) 



később (hsz) 
később visszahívlak 
későbben (hsz) 
későbbi (fn) 
későbbi (mn) 
késői (mn) 
későn (hsz) 
későn érő alma (szk) 
későn fekvés (szk) 
későn kelés (szk) 
késpenge (fn, kés|penge) 
kész (mn) 
kész haszon (szk) 
kész orvos (szk) 
kész örömest (szk) 
kész veszedelem (szk) 
készakarattal (hsz) 
készakarva (hsz) 
készáru (fn, kész|áru) 
készáru-előállítás (fn, készáru|-előállítás) 
készáru-leltározás (fn) 
készárupiac (fn, készáru|piac) 
készáruraktár (fn, készáru|raktár) 
keszeg (fn) 
keszeg (mn) 
keszeg legény (szk) 
készen (hsz) 
készen tartása (szk) 
készen van (szk) 
készen vett (szk) 
készen vett cipő (szk) 
készen vett ruha (szk) 
készenlét (fn, készen|lét) 
készenlétes kolléganő 
készenléti (mn) 
készenléti állapot (szk) 
készenléti hitel 
készenléti jel (szk) 
készenléti szolgálat 
készenléti táska (szk) 
készétel (fn, kész|étel) 
készétel-árusítás (fn) 
készételfogyasztás (fn, készétel|fogyasztás) 
készfizetés (fn) 
készfizető (fn) 
készfizető (mn) 
készfizető kezes (szk) 
készfüggöny 
készgyártmány (fn) 
készít (ige) 
készítés (fn) 
készítési (mn) 
készítésmód (fn) 
készítésű (mn) 
készíthet (ige) 
készítmény (fn) 
készítő (fn) 



készítő (foly mn in) 
készítői (mn) 
készíttet (ige) 
keszkenő (fn) 
készkiadás (fn) 
készlet (fn) 
készletellenőrzés (fn, készlet|ellenőrzés) 
készletezés (fn) 
készletező (foly mn in) 
készletfelhalmozás (fn, készlet|felhalmozás) 
készletfeltöltés (fn) 
készletgazdálkodás (fn, készlet|gazdálkodás) 
készletmaradvány (fn, készlet|maradvány) 
készletnyilvántartás (fn, készlet|nyilvántartás) 
készletrovancs (fn, készlet|rovancs) 
készletvagyon (fn, készlet|vagyon) 
keszon (fn) 
keszonbetegség (fn, keszon|betegség) 
keszonmunka (fn, keszon|munka) 
keszonmunkás (mn) 
keszonos (mn) 
keszőce (fn) 
készpénz (fn, kész|pénz) 
készpénzadomány (fn, készpénz|adomány) 
készpénzár (fn, készpénz|ár) 
készpénzátutalás (fn, készpénz|átutalás) 
készpénz-automata (fn) 
készpénz-bérmentesítés (fn) 
készpénzeladás (fn, készpénz|eladás) 
készpénzellátmány (fn, készpénz|ellátmány) 
készpénzes (mn) 
készpénzfedezet (fn, készpénz|fedezet) 
készpénzfizetés (fn, készpénz|fizetés) 
készpénzforgalom (fn, készpénz|forgalom) 
készpénzgazdálkodás (fn, készpénz|gazdálkodás) 
készpénzhiány (fn, készpénz|hiány) 
készpénzjövedelem (fn, készpénz|jövedelem) 
készpénzkészlet (fn, készpénz|készlet) 
készpénzkiadás (fn, készpénz|kiadás) 
készpénzkifizetés (fn, készpénz|kifizetés) 
készpénzkímélő (foly mn in) 
készpénzkímélő fizetési módszer 
készpénzkölcsön (fn, készpénz|kölcsön) 
készpénzküldemény (fn, készpénz|küldemény) 
készpénztámogatás (fn, készpénz|támogatás) 
készpénztartalék (fn, készpénz|tartalék) 
készpénzügylet (fn, készpénz|ügylet) 
készruha (fn, kész|ruha) 
készruhaáruház (fn, készruha|áruház) 
készség (fn) 
készséges (mn) 
készségesen (hsz) 
készségfejlesztés (fn, készség|fejlesztés) 
készségszintű (mn) 
készségtárgy (fn, készség|tárgy) 
késszúrás (fn, kés|szúrás) 
készt (ige) 



késztermék (fn) 
késztermékexport (fn, késztermék|export) 
késztet (ige) 
késztetés (fn) 
késztethet (ige) 
Keszthely (tnév) 
Keszthelyi-hegység (tnév) 
kesztyű (fn) 
kesztyű nélküli bokszoló 
kesztyűbőr (fn, kesztyű|bőr) 
kesztyűgyártás (fn, kesztyű|gyártás) 
kesztyűs (mn) 
kesztyűs kézzel (szk) 
kesztyűtágító (fn) 
kesztyűtartó (fn, kesztyű|tartó) 
kesztyűtartó (foly mn in, kesztyű|tartó) 
kesztyűtlen (mn) 
kesztyűzik (ige) 
készül (ige) 
készülék (fn) 
készülék ereje 
készülék hátoldalán 
készülék lenémítása 
készülékcsatlakozó (fn) 
készülés (fn) 
készület (fn) 
készületlen (hsz) 
készületlen (mn) 
készülget (ige) 
készülhet (ige) 
készülő (fn) 
készülő (foly mn in) 
készülődés (fn) 
készülődik (ige) 
készülőfélben levő (szk) 
készült (mn) 
készültség (fn) 
készültségi (mn) 
két (szn) 
két centi (szk) 
két csomó retek (szk) 
két darabot kérek (szk) 
két decigrammos (szk) 
két deciméteres (szk) 
két dekagrammos (szk) 
két emeletes ház (szk) 
két értelme van (szk) 
két és fél dioptriás (szk) 
két és fél éves (szk) 
két és fél ezer (szk) 
két és fél hónapi (szk) 
két és fél méteres (szk) 
két és fél órai (szk) 
két és félszeres (szk) 
két esztendeje (szk) 
két év alatt (szk) 
két éven aluli (szk) 



két évtizednyi (szk) 
két harmadrész (szk) 
két hatodrész a tiéd (szk) 
két hét alatt (szk) 
két hete (szk) 
két héten belül (szk) 
két hónap (szk) 
két hónapi (szk) 
két hónapja (szk) 
két hónaponként (szk) 
két ízben (szk) 
két kézre fogja (szk) 
két kilométeres (szk) 
két lábbal a földön álló 
két lábon járó (szk) 
két másodpercnyi (szk) 
két méter átmérőjű (szk) 
két milliméteres (szk) 
két műszakos termelés (szk) 
két nap múlva (szk) 
két ötödrész az ötből (szk) 
két ponton érinthető 
két részre különül (szk) 
két részre szakítása (szk) 
két számmal nagyobb (szk) 
két szoba (szk) 
két szóba írás (szk) 
két szóba írjuk (szk) 
két szótagos (szk) 
két tannyelvű (szk) 
két tonna (szk) 
két tűz között (szk) 
két vállra fektet (szk) 
két vegyértékű (szk) 
két világháború között 
kétágú (mn) 
kétágyas (mn, két|ágyas) 
kétajkú (mn) 
kétakkora (mn, két|akkora) 
kétaknás (mn) 
kétalakú (mn, két|alakú) 
kétalakúság (fn, két|alakúság) 
kétannyi (mn, két|annyi) 
kétárbocos hajó (szk) 
kétarcú (mn, két|arcú) 
kétatomos molekula (szk) 
kétbalkezes (mn) 
ketchup (fn) 
kétciklusos korlát 
kétcsövű (mn, két|csövű) 
kétcsövű puska (szk) 
kétdecis (mn, két|decis) 
kétdimenziós (mn, két|dimenziós) 
kétdioptriás (mn, két|dioptriás) 
kétdiplomás (mn) 
kétel (ige) 
kételkedés (fn) 



kételkedik (ige) 
kétell (ige) 
kétéltű (fn, két|éltű) 
kétéltű (mn, két|éltű) 
kétéltű gépkocsi (szk) 
kétéltű jármű (szk) 
kétéltűfaj 
kétélű (mn) 
kétélű borotva (szk) 
kétélű tőr (szk) 
kétely (fn) 
kétemeletes (mn) 
kétemeletes ház (szk) 
ketén (fn) 
kétértékű (mn) 
kétértelmű (mn, két|értelmű) 
kétértelműség (fn) 
kétes (mn) 
kétes alak (szk) 
kétes azonosság (szk) 
kétes értékű (szk) 
kétes hírű (szk) 
kétesélyes (mn) 
kétesség (fn) 
kétesztendőnként (hsz, két|esztendőnként) 
kétesztendős (mn, két|esztendős) 
ketet-kutat (ige) 
kétévenként (hsz, két|évenként) 
kétévente (hsz) 
kétéves (mn) 
kétéves borjú (szk) 
kétevezős (mn) 
kétevezős csónak (szk) 
kétévi (mn) 
kétévi börtön (szk) 
kétévi jótállás (szk) 
kétezer (szn) 
kétezer dollárnyi (szk) 
kétezer éves (szk) 
kétezer évi (szk) 
kétezer-tíz (szk) 
kétezredik (szn) 
kétezres (mn) 
kétfajta (mn) 
kétfázisú légzsák 
kétfedelű (mn) 
kétfedelű repülőgép (szk) 
kétfejű (mn) 
kétfelé (hsz, két|féle) 
kétféle (mn, két|féle) 
kétfelé ágazik (szk) 
kétfelé vág (szk) 
kétféleképpen (hsz) 
kétfelől (hsz) 
kétfenekű (mn, két|fenekű) 
kétfenekű dob (szk) 
kétfilléres (fn) 



kétfilléres (mn) 
kétfiókos szekrény (szk) 
kétfoknyi (mn, két|foknyi) 
kétfokos hideg (szk) 
kétfokozatú (mn) 
kétfordulós (mn) 
kétfordulós bajnokság (szk) 
kétforintos (fn) 
kétforintos (mn) 
kétfős (mn) 
kétfrontos (mn) 
kétfrontos harc (szk) 
kétfülű (mn, két|fülű) 
kétgólos (mn) 
kétgrammnyi (mn, két|grammnyi) 
kétgyerekes (kétgyermekes, mn) 
kétgyermekes (mn) 
kétharmad (fn, két|harmad) 
kétharmad (szn, két|harmad) 
kétharmad rész (szk) 
kétharmados (mn) 
kétharmados többség (szk) 
kétharmados törvény 
két-három 
két-három havi 
két-három hetenként 
két-három napi 
kéthasábos (mn, két|hasábos) 
kéthavi (mn, két|havi) 
kéthavonként (fn, két|havonként) 
kéthavonként (hsz, két|havonként) 
kéthavonta (hsz, két|havonta) 
kéthegyű (mn, két|hegyű) 
kéthetenként (hsz, két|hetenként) 
kéthetente (hsz, két|hetente) 
kéthetes (mn) 
kéthetes (szn, két|hetes) 
kétheti (mn) 
kétholdnyi (mn, két|holdnyi) 
kéthónapos (mn, két|hónapos) 
kéthüvelyknyi (mn, két|hüvelyknyi) 
kétirányú (mn, két|irányú) 
kétirányú hangátvitel 
kétirányú közlekedés (szk) 
kétismeretlenes egyenlet (szk) 
kétjáratú csavar 
kétjegyű (mn) 
kétjegyű betű 
kétkamarás (mn) 
kétkamerás rendszer 
kétkapus (mn) 
kétkarú (mn) 
kétkarú mérleg (szk) 
kétkedés (fn) 
kétkedik (ige) 
kétkedő (fn) 
kétkedő (foly mn in) 



kétkedő (mn) 
kétkerekű (mn) 
kétkerekű bicikli (szk) 
kétkerekű taliga (szk) 
kétkeresztes (mn) 
kétkezes (mn) 
kétkézfűrész (fn) 
kétkezi (mn) 
kétkézi (mn) 
kétkézkalapács (fn) 
kétkomponensű (mn) 
kétkötetes (mn) 
kétkötetes regény (szk) 
kétkulacsos (fn) 
kétkulacsos (mn) 
kétkulacsoskodik (ige) 
kétkulcsos áfa (szk) 
kétlábnyi (mn) 
kétlábú (mn) 
kétlakásos (mn) 
kétlaki (mn, két|laki) 
kétlapos (mn) 
kétlelkű (mn) 
kétlem (ige) 
kétlépcsős (mn) 
kétlépéses művelet 
kétliternyi (mn, két|liternyi) 
kétlovas (mn) 
kétmagos processzor 
kétmedencés mosogató 
kétméteres (mn, két|méteres) 
kétméternyi (mn, két|méternyi) 
kétmilliárd (szn) 
kétmilliárdos (mn) 
kétmillió (szn) 
kétmilliós (mn) 
kétmotoros (mn) 
kétnapi (mn) 
kétnaponként (hsz, két|naponként) 
kétnapos (mn) 
kétnejűség (fn) 
kétnemű (mn) 
kétnevű (mn, két|nevű) 
kétnyári (mn) 
kétnyári növény (szk) 
kétnyelű (mn) 
kétnyelvű (mn, két|nyelvű) 
kétnyelvűség (fn) 
kétnyomásos (mn) 
kétoldalas (mn) 
kétoldali (mn) 
kétoldali tüdőgyulladás (szk) 
kétoldalt (hsz, két|oldalt) 
kétoldalt sorfal állt (szk) 
kétoldalú (mn, két|oldalú) 
kétoldalú szerződés (szk) 
keton (fn) 



kétórai munka (szk) 
kétórányi (mn) 
kétórás (mn) 
kétórás vonat (szk) 
kétölnyi (mn) 
kétötöd (szn) 
kétötöd rész (szk) 
kétpárevezős (fn) 
kétpárevezős (mn) 
kétpárevezős csónak (szk) 
kétpártrendszer (fn) 
kétperces (mn) 
kétpercnyi (mn, két|percnyi) 
kétpetéjű (mn) 
kétpólusosság (fn) 
kétpólusú (mn) 
kétpúpú (mn) 
kétpúpú teve (szk) 
ketrec (fn) 
kétrekeszű (mn) 
kétrészes (mn, két|részes) 
kétrészes fürdőruha (szk) 
kétrét (fn) 
kétrét (hsz) 
kétrét görnyedve (kif) 
kétsávos (mn) 
kétsávos út (szk) 
kétség (fn) 
kétség nélküli (szk) 
kétségbe ejt (szk) 
kétségbe von (szk) 
kétségbeejtés (fn, kétségbe|ejtés) 
kétségbeejtő (foly mn in) 
kétségbeejtő (mn) 
kétségbeesés (fn, kétségbe|esés) 
kétségbeesett (bef mn in, kétségbe|esett) 
kétségbeesett (mn, kétségbe|esett) 
kétségbeesetten (hsz) 
kétségbeesik (ige, kétségbe|esik) 
kétségbeeső (foly mn in, kétségbe|eső) 
kétségbevonhatatlan (mn) 
kétséges (mn) 
kétségeskedik (ige) 
kétségkívül (hsz, kétség|kívül) 
kétségtelen (mn) 
kétségtelen tény (szk) 
kétségtelenül (hsz) 
kétsoros (mn) 
kétszakos (fn) 
kétszakos (mn) 
kétszárnyú (mn) 
kétszárnyú ajtó (szk) 
kétszáz (szn) 
kétszáz éves (szk) 
kétszáz évi (szk) 
kétszáz kilométeres (szk) 
kétszáz mérföldes (szk) 



kétszáz méteres síkfutás (szk) 
kétszázalékos (mn) 
kétszázan (hsz) 
kétszázezer (fn) 
kétszázezer (szn) 
kétszázezres (mn, kétszáz|ezres) 
kétszázhuszonötmillió (szn, kétszázhuszonöt|millió) 
kétszázmillió (szn) 
kétszázötven (szn) 
kétszáztizenheted-magával (hsz) 
kétszemélyes (mn) 
kétszemélyes ágy (szk) 
kétszemélyes sátor (szk) 
kétszer (szn) 
kétszer akkora (szk) 
kétszer annyi (szk) 
kétszer ilyen nagy (szk) 
kétszer kettő (szk) 
kétszer olyan idős (szk) 
kétszeres (mn) 
kétszeres (szn) 
kétszeresen (hsz) 
kétszerez (ige) 
kétszer-háromszor (hsz) 
kétszeri (mn) 
kétszeri kapálás (szk) 
kétszerkettő (fn) 
kétszersült (fn, kétszer|sült) 
kétszerte (hsz) 
kétszikű (mn) 
kétszikű növények (szk) 
kétszintes (mn, két|szintes) 
kétszintes vasúti kocsi (szk) 
kétszintű (mn) 
kétszínű (mn, két|színű) 
kétszínűség (fn) 
kétszínűsködik (ige) 
kétszínnyomás (fn) 
kétszínnyomó gép (szk) 
kétszoba-hallos lakás (szk) 
kétszoba-konyhás (mn, két|szoba-konyhás) 
kétszoba-konyhás lakás (szk) 
kétszobás (mn) 
kétszobás lakás (szk) 
kétszólamú (mn) 
kéttáblás (mn) 
kéttagú (mn) 
ketté- (ik) 
kettéágazik (ige, ketté|ágazik) 
kettecskén (fn) 
kettecskén (hsz) 
ketted (szn) 
kettedfél (szn) 
kettedrész (fn) 
kettedrét (hsz) 
kettéharap (ige) 
kettéhasad (ige) 



kettéhasít (ige) 
ketteje (szn) 
ketten (hsz) 
ketten-hárman (hsz, ketten|-hárman) 
kettéoszlik (ige) 
kettéoszt (ige) 
kettes (2-es, fn) 
kettes (szn) 
kettes számrendszer (szk) 
kettesben (hsz) 
kettesével (hsz) 
kettészakad (ige, ketté|szakad) 
kettészakadás (fn) 
kettészakít (ige) 
kettészel (ige) 
kettétép (ige) 
kettétör (ige) 
kettétörik (ige, ketté|törik) 
kettévág (ige, ketté|vág) 
kettéválaszt (ige) 
kettéválik (ige) 
kéttized gramm (szk) 
kéttonnás (mn, két|tonnás) 
kéttónusú 
kéttornyú templom (szk) 
kettő (szn) 
kettő felé (szk) 
kettő közül választ (kif) 
kettő nullára (szk) 
kettőjük (fn) 
kettő-kettő (szn) 
kettőn áll a vásár (kif) 
kettős (fn) 
kettős (mn) 
kettős alagút (szk) 
kettős aláhúzás (szk) 
kettős állampolgár 
kettős állampolgárság (szk) 
kettős állampolgárságú 
kettős betű (szk) 
kettős csövű (szk) 
kettős elágazás (szk) 
kettős hatalom (szk) 
kettős kapcsoló (szk) 
kettős kereszt (szk) 
kettős keresztlengőkaros felfüggesztés 
kettős könyvelés (szk) 
kettős könyvvitel (szk) 
kettős kötés (szk) 
kettős látás (szk) 
kettős létra (szk) 
kettős magánhangzó (szk) 
kettős mássalhangzó (szk) 
kettős megállóhely (szk) 
kettős működésű (szk) 
kettős nevű (szk) 
kettős őrség (szk) 



kettős rangadó (szk) 
kettős réteg (szk) 
kettős szereposztás 
kettős ünnep (szk) 
kettős vágányú vasútvonal (szk) 
kettős vezeték (szk) 
kettős zárú ajtó (szk) 
kettősalagút-építés (fn) 
kettőscsillag (fn, kettős|csillag) 
kettősfém (fn, kettős|fém) 
kettőshangzó (fn, kettős|hangzó) 
kettőshangzó (foly mn in, kettős|hangzó) 
kettőspont (fn, kettős|pont) 
kettősség (fn) 
kettősvágány (fn, kettős|vágány) 
kettőszáz (szn) 
kettőz (ige) 
kettőzés (fn) 
kettőzött (bef mn in) 
kettőzött (mn) 
kettőzött betű (szk) 
kettőztet (ige) 
kéttucatnyi (mn, két|tucatnyi) 
kétujjnyi (mn) 
kétutas kameragomb 
kétüléses (mn) 
kétüléses kerékpár 
kétütemű (mn) 
kétütemű motor 
kétvágányú (mn) 
kétváltozós függvény 
kétvitorlás billentyű 
ketyeg (ige) 
ketyegő (foly mn in) 
ketyere (fn) 
kettyen (ige) 
kéve (fn) 
kévébe kötés (szk) 
kévekötél (fn, kéve|kötél) 
kévekötés (fn, kéve|kötés) 
kévekötő (fn, kéve|kötő) 
kévekötő (foly mn in, kéve|kötő) 
kevély (mn) 
kevélykedik (ige) 
kevélység (fn) 
kever (ige) 
keveredés (fn) 
keveredhet (ige) 
keveredik (ige) 
kevereg (ige) 
keverék (fn) 
keverék faj (szk) 
keverék gáz (szk) 
keverék nép (szk) 
keverékkristály (fn, keverék|kristály) 
keveréknyelv (fn, keverék|nyelv) 
keverék-olvadáspont (fn, keverék|-olvadáspont) 



keveréktakarmány (fn, keverék|takarmány) 
keveréktakarmány-gyártás (fn) 
keverés (fn) 
keveretlen (mn) 
keverget (ige) 
keverő (fn) 
keverő (foly mn in) 
keverőasztal (fn, keverő|asztal) 
keverőberendezés (fn, keverő|berendezés) 
keverőcsap (fn, keverő|csap) 
keverőgép (fn, keverő|gép) 
keverőkád (fn, keverő|kád) 
keverőkanál (fn, keverő|kanál) 
keverőlapát (fn, keverő|lapát) 
keverőpult (fn, keverő|pult) 
keverőtárcsás 
kevert (bef mn in) 
kevert (mn) 
kevert fény (szk) 
kevert gáz (szk) 
kevert gyapjú (szk) 
kevert szín (szk) 
kevés (mn) 
kevés (szn) 
kevés a szabad időm (kif) 
kevés beszédű (szk) 
kevés pénzű (szk) 
kevés vizű (szk) 
kevésbé (hsz) 
kevésbe vesz (kif) 
kevésbe vétele (szk) 
kevesbedik (ige) 
kevesbít (ige) 
kevesebb (szn) 
kevesebb energiát fogyaszt 
kevesebben (hsz) 
kevesebbszer (hsz) 
kevesedmagammal (hsz) 
kevesedmagával (hsz) 
kevesell (ige) 
kevesen (hsz) 
kevesen tudják 
kevéske (fn) 
kevéske (szn) 
keveslés (fn) 
kevésre becsül (szk) 
kevésre becsülés (szk) 
kevésre becsült (szk) 
kevéssé (hsz) 
kevéssel utóbb (szk) 
kévéz (ige) 
keyboard 
kéz (fn) 
kéz alakú (szk) 
kéz alatt eladó (szk) 
Kézai (tnév) 
Kézai-féle (mn, Kézai|-féle) 



kézállás (fn, kéz|állás) 
kézápolás (fn, kéz|ápolás) 
kézápoló szerek (szk) 
kézbalzsam 
kézbe ad (szk) 
kézbe kaparint (szk) 
kézbe kerül (szk) 
kézben tart (szk) 
kézbesít (ige) 
kézbesítés (fn) 
kézbesíthetetlen (mn) 
kézbesítő (fn) 
kézbesítő (foly mn in) 
kézbesítőkönyv (fn, kézbesítő|könyv) 
kézbesítőrendszer (fn, kézbesítő|rendszer) 
kézbesítőszolgálat (szk, kézbesítő|szolgálat) 
kézbilincs (fn, kéz|bilincs) 
kézből kézbe (szk) 
kézcsók (fn, kéz|csók) 
kezd (ige) 
kezdemény (fn) 
kezdeményez (ige) 
kezdeményezés (fn) 
kezdeményezhet (ige) 
kezdeményezőkedv (fn) 
kezdeményezőképesség (fn) 
kezdeményezőkészség (fn) 
kezdés (fn) 
kezdési (mn) 
kezdet (fn) 
kezdet (ige) 
kezdetektől fogva 
kezdeti (mn) 
kezdeti sebesség (szk) 
kezdetleges (mn) 
kezdetleges állapotú (szk) 
kezdettől fogva (szk) 
kezdetű (mn) 
kezdhet (ige) 
kezdő (fn) 
kezdő (foly mn in) 
kezdő (mn) 
kezdő állás (szk) 
kezdő fizetés (szk) 
kezdő fokon (szk) 
kezdő író (szk) 
kezdő nevelő (szk) 
kezdő sor (szk) 
kezdő szakasz (szk) 
kezdő tanfolyam (szk) 
kezdőbetű (fn, kezdő|betű) 
kezdőcsapat (fn) 
kezdődhet (ige) 
kezdődik (ige) 
kezdődően (hsz) 
kezdőember (fn, kezdő|ember) 
kezdőhang (fn, kezdő|hang) 



kezdőjátékos (mn, kezdő|játékos) 
kezdőképernyő 
kezdőkör (fn, kezdő|kör) 
kezdőlap (fn, kezdő|lap) 
kezdőpont (fn, kezdő|pont) 
kezdőrúgás (fn, kezdő|rúgás) 
kezdősebesség (fn, kezdő|sebesség) 
kezdőtőke (fn, kezdő|tőke) 
kezdővonal (fn, kezdő|vonal) 
kezdve (nu) 
keze (fn) 
keze írása (szk) 
keze munkája (szk) 
keze munkáját dicséri 
keze ügyébe eső (szk) 
keze ügyébe kerül (szk) 
keze vonása (szk) 
kezébe veszi (szk) 
kezében tart (szk) 
kezel (ige) 
keze-lába (fn) 
kezelés (fn) 
kezelésbe vesz (szk) 
kezelési (mn) 
kezelési terv 
kezelési utasítás (szk) 
kezelésmód (fn, kezelés|mód) 
kezelésű (mn) 
kezelhet (ige) 
kezelhetetlen (mn) 
kezelhető (fn) 
kezelhető (foly mn in) 
kezelhető (mn) 
kezelhetőség (fn) 
kezelő (fn) 
kezelő (foly mn in) 
kézelő (fn) 
kezelőasztal (fn, kezelő|asztal) 
kezelőfelület 
kézelőgomb (fn, kézelő|gomb) 
kezelőhelyiség (fn, kezelő|helyiség) 
kezelői (mn) 
kezelőlegénység (szk, kezelő|legénység) 
kezelőorvos (fn, kezelő|orvos) 
kezelőpult (fn, kezelő|pult) 
kezelőszemélyzet (fn, kezelő|személyzet) 
kezelőszerv 
kezelőszervek 
kezeltet (ige) 
kézen (fn) 
kézen fogva (szk) 
kézen jár (szk) 
kézenállás (fn, kézen|állás) 
kezénél fogva (szk) 
kézenfekvő (mn, kézen|fekvő) 
kézenfekvő választás 
kézenjárás (fn, kézen|járás) 



kézen-közön (hsz) 
kezes (fn) 
kezes (mn) 
kezes bárány (szk) 
kezeskedik (ige) 
kezeslábas (mn, kezes|lábas) 
kezeslevél (fn, kezes|levél) 
kezesség (fn) 
kezességlevél (fn, kezesség|levél) 
kezességvállalás (fn, kezesség|vállalás) 
kezet ad (szk) 
kezét csókolom (kif) 
kezet emel (szk) 
kezet fog (szk) 
kezet nyújt (szk) 
kezet ráz (szk) 
kezet rázás (szk) 
kezet szorít vele (szk) 
kezez (ige) 
kezezés (fn) 
kézfej (fn, kéz|fej) 
kézfelemelés (fn) 
kézfinomító (foly mn in) 
kézfogás (fn, kéz|fogás) 
kézfogó (fn, kéz|fogó) 
kézfogó (foly mn in, kéz|fogó) 
kézhát (fn, kéz|hát) 
kézhez vesz (szk) 
kézhez vett (szk) 
kézhezvétel (fn, kézhez|vétel) 
kézi (mn) 
kézi cséplés (szk) 
kézi csomózású szőnyeg (szk) 
kézi desztilláló 
kézi erővel (szk) 
kézi faragás (szk) 
kézi faragású (szk) 
kézi hajtás (szk) 
kézi használatra (szk) 
kézi kapálás (szk) 
kézi kötés (szk) 
kézi mikrofon (szk) 
kézi mosogató 
kézi mosogatószer 
kézi munka (szk) 
kézi rakodás (szk) 
kézi szalagcsiszoló 
kézi szedés (szk) 
kézi szoftverellenőrzés (szk) 
kézi szövés (szk) 
kézi vezérlés (szk) 
kézibalta (fn, kézi|balta) 
kézibélyegző (fn, kézi|bélyegző) 
kézibőrönd (fn, kézi|bőrönd) 
kézicsomag (fn, kézi|csomag) 
kézicsomózású szőnyeg 
kéziemelő (fn, kézi|emelő) 



kézifecskendő (fn, kézi|fecskendő) 
kézifegyver (fn, kézi|fegyver) 
kézifék (fn, kézi|fék) 
kézifékzár (fn, kézifék|zár) 
kézifurdancs (fn, kézi|furdancs) 
kézifűrész (fn, kézi|fűrész) 
kézigránát (fn, kézi|gránát) 
kézigránátdobás (fn, kézigránát|dobás) 
kézihajtány (fn) 
kéziipar (fn) 
kéziipari termék (szk) 
kézíj (fn, kéz|íj) 
kézikalapács (fn, kézi|kalapács) 
kézikamerázás 
kézikapa (fn, kézi|kapa) 
kézikocsi (fn, kézi|kocsi) 
kézikosár (fn, kézi|kosár) 
kézikönyv (fn, kézi|könyv) 
kézikönyvtár (fn, kézi|könyvtár) 
kézilabda (fn, kézi|labda) 
kézilabdacsapat (fn, kézilabda|csapat) 
kézilabdajáték (fn, kézilabda|játék) 
kézilabda-mérkőzés (fn, kézilabda|-mérkőzés) 
kézilabdás (mn) 
kézilabdatorna (fn, kézilabda|torna) 
kézilabdázik (ige) 
kézilabdázó (foly mn in) 
kézilámpa (fn, kézi|lámpa) 
kézilány (fn, kézi|lány) 
kézilétra (fn, kézi|létra) 
kézimérleg (fn, kézi|mérleg) 
kézimunka (fn, kézi|munka) 
kézimunkakosár (fn, kézimunka|kosár) 
kézimunkaóra (fn, kézimunka|óra) 
kézimunka-tanárnő (fn, kézimunka|-tanárnő) 
kézimunka-tanítás (fn) 
kézimunkaüzlet (fn, kézimunka|üzlet) 
kézimunkázik (ige) 
kézinyomda (fn, kézi|nyomda) 
kézipéldány (fn, kézi|példány) 
kézipénztár (fn, kézi|pénztár) 
kézipoggyász (fn, kézi|poggyász) 
kézírás (fn, kéz|írás) 
kézírásos (mn) 
kézirat (fn, kéz|irat) 
kézirat-előkészítés (fn, kézirat|-előkészítés) 
kézirat-előkészítő (fn) 
kéziratos (mn) 
kéziratpapír (fn, kézirat|papír) 
kézirattár (fn, kézirat|tár) 
kézirattöredék (fn, kézirat|töredék) 
kézisajtó (fn) 
kéziszedő (fn) 
kéziszer (fn) 
kéziszerszám (fn, kézi|szerszám) 
kéziszerszámgyártás (fn, kéziszerszám|gyártás) 
kéziszivattyú (fn) 



kéziszótár (fn, kézi|szótár) 
kézitáska (fn, kézi|táska) 
kézitusa (fn, kézi|tusa) 
kézitükör (fn) 
kézitűzésű szőnyeg 
kézizálog (fn, kézi|zálog) 
kézizuhanyozó (fn, kézi|zuhanyozó) 
kézízület (fn, kéz|ízület) 
kézjegy (fn, kéz|jegy) 
kézkímélő mosogatószer (szk) 
kézközelben (hsz) 
kézközépcsont (fn, kéz|közép|csont) 
kézkrém 
kézlegyintés (fn, kéz|legyintés) 
kézmosás (fn, kéz|mosás) 
kézmosó (fn, kéz|mosó) 
kézmosó (foly mn in, kéz|mosó) 
kézmosó edény (szk) 
kézmozdulat (fn, kéz|mozdulat) 
kézműáru (fn) 
kézműipar (fn, kéz|műipar) 
kézműves (fn) 
kézműves (mn) 
kézműves foglalkozás 
kézműves mester 
kézművesipar (fn) 
kézművesség (fn) 
kézművesszerszám (fn, kézműves|szerszám) 
kéznyújtás (fn, kéz|nyújtás) 
kézrátétel (fn, kéz|rátétel) 
kézre 
kézre kerít (szk) 
kézre kerítés (szk) 
kézre kerül (szk) 
kézről kézre (kif) 
kéztartás (fn, kéz|tartás) 
kéztő (fn, kéz|tő) 
kéztőcsont (fn, kéztő|csont) 
kéztörlő (fn, kéz|törlő) 
kezű (mn) 
kézügyesség (fn, kéz|ügyesség) 
kezűleg (hsz) 
kézvédő krém (szk) 
kézvonás (fn, kéz|vonás) 
kézzel gyártott 
kézzel varrott (szk) 
kézzelfogható (mn) 
kézzelfogható hozadék 
kézzel-lábbal (hsz) 
kézszárító (fn, kéz|szárító) 
kézszorítás (fn) 
kft (fn) 
kg (röv) 
KGST-együttműködés 
khaki (fn) 
khaki (mn) 
khakiing (fn, khaki|ing) 



khakiszín (fn, khaki|szín) 
khakiszínű (kekiszínű, mn, khaki|színű) 
Kharón (tnév) 
Kharübdisz (tnév) 
Kheopsz (tnév) 
Kheopsz-piramis (tnév, Kheopsz|-piramis) 
khmer (fn) 
khmer nyelv (szk) 
kht. (röv) 
kHz (röv) 
ki (nm) 
ki- (ik) 
ki- és belépés (szk) 
ki fia-borja (kif) 
ki nem elégítő (szk) 
ki nem mondható (szk) 
kiabál (ige) 
kiabálás (fn) 
kiábrándít (ige) 
kiábrándító (foly mn in) 
kiábrándul (ige) 
kiábrándulás (fn) 
kiábrándult (bef mn in) 
kiábrándult (mn) 
kiábrándultság (fn) 
kiad (ige) 
kiadagol (ige) 
kiadás (fn) 
kiadáscsökkentés (fn, kiadás|csökkentés) 
kiadási (mn) 
kiadású (mn) 
kiadat 
kiadatás (fn) 
kiadatási (mn) 
kiadatási eljárás (szk) 
kiadatlan (mn) 
kiadhat (ige) 
kiadmány (fn) 
kiadmányoz (ige) 
kiadó (fn) 
kiadó (foly mn in) 
kiadó lakás (szk) 
kiadó szoba (szk) 
kiadóhivatal (fn, kiadó|hivatal) 
kiadói (mn) 
kiadós (mn) 
kiadóvállalat (fn, kiadó|vállalat) 
kiadvány (fn) 
kiadványformátum 
kiadványoz (ige) 
kiadványsorozat (fn, kiadvány|sorozat) 
kiadványszerkesztés (fn, kiadvány|szerkesztés) 
kiágazás (fn) 
kiágazik (ige) 
kiagyal (ige) 
kiajánlás (fn) 
kiakad (ige) 



kiakaszt (ige) 
kiaknáz (ige) 
kiaknázás (fn) 
kiakolbólít (ige) 
kialakít (ige) 
kialakítás (fn) 
kialakíthat (ige) 
kialakul (ige) 
kialakulás (fn) 
kialakulatlan (mn) 
kialakulhat (ige) 
kialakulófélben levő (szk) 
kialkuszik (ige) 
kiáll (ige) 
kiállás (fn) 
kiállhatatlan (mn) 
kiállít (ige) 
kiállítás (fn) 
kiállítási (mn) 
kiállítási tárgy (szk) 
kiállítási terem (szk) 
kiállításmegnyitás (fn, kiállítás|megnyitás) 
kiállításokon való részvétel 
kiállítású (mn) 
kiállító (fn) 
kiállító (foly mn in) 
kiállító művész (szk) 
kiállítóhely (fn, kiállító|hely) 
kiállítóterem (fn, kiállító|terem) 
kialszik (ige) 
kiált (ige) 
kiáltás (fn) 
kiáltó (foly mn in) 
kiáltó (mn) 
kiáltoz (kiáltozik, ige) 
kiáltozás (fn) 
kiáltozik (ige) 
kiáltvány (fn) 
kialudt (bef mn in) 
kialudt (mn) 
kialussza magát (kif) 
kialvatlan (fn) 
kialvatlan (mn) 
kialvófélben van (kif) 
kiapad (ige) 
kiapadhatatlan (mn) 
kiapaszt (ige) 
kiárad (ige) 
kiáramlás (fn) 
kiáramlási sebesség (szk) 
kiáramlik (ige) 
kiáraszt (ige) 
kiárazták 
kiárul (ige) 
kiárusít (ige) 
kiárusítás (fn) 
kiás (ige) 



kiaszik (ige) 
kiátkoz (ige) 
kiautózik (ige) 
kiázik (ige) 
kiáztat (ige) 
kibabrál (ige) 
kiballag (ige) 
kibámul (ige) 
kibánik (ige) 
kibányász (ige) 
kibaszik (ige) 
kibaszott (bef mn in) 
ki-be (ik) 
ki-be jár (szk) 
ki-be tömörítés 
kibékít (ige) 
kibékíthetetlen (mn) 
kibekkel (ige) 
kibékül (ige) 
kibékülés (fn) 
kibélel (ige) 
kibelez (ige) 
kiber (fn) 
kiberbűnözés 
kiberbűnöző 
kibérel (ige) 
kiberfegyver 
kiberjogvédő 
kibernetika (fn) 
kibernetikus (fn) 
kiberrendőrség 
kibertámadás 
kibertér (fn) 
kiberterrorista 
kibervédelem 
kibeszél (ige) 
kibeszéletlenség 
kibetűz (ige) 
kibic (fn) 
kibicel (ige) 
kibicsaklik (ige) 
kibillen (ige) 
kibillent (bef mn in) 
kibillent (ige) 
kibír (ige) 
kibírhatatlan (mn) 
kibitka (fn) 
kibiztosít (ige) 
kibocsát (ige) 
kibocsátás (fn) 
kibocsátási (mn) 
kibocsátó (fn) 
kibogarász (ige) 
kibogoz (ige) 
kibogozódik (ige) 
kibokszol (ige) 
kibolház (ige) 



kibolondít (ige) 
kibombáz (ige) 
kibomlik (ige) 
kibont (ige, ki|bont) 
kibontakozás (fn) 
kibontakozási (mn) 
kibontakozik (ige) 
kibontakoztat (ige) 
kibontakoztatás (fn) 
kibontás (fn) 
kibonyolít (ige) 
kibonyolódik (ige) 
kiborít (ige) 
kiborogat (ige) 
kiborotvál (ige) 
kiborul (ige, ki|borul) 
kiböffent (ige) 
kiböjtöl (ige) 
kibök (ige) 
kibökkent (ige) 
kiböngész (ige) 
kibővít (ige) 
kibővítés (fn) 
kibővül (ige) 
kibővülés (fn) 
kibrusztol (ige) 
kibuc (fn) 
kibuggyan (ige) 
kibujdosik (ige) 
kibújik (ige) 
kibukik (ige) 
kibukkan (ige) 
kibuktat (ige) 
kibulizik (ige) 
kibúvó (fn) 
kibúvó (foly mn in) 
kibúvókeresés (fn, kibúvó|keresés) 
kicakkoz (ige) 
kicéduláz (ige) 
kicentiz (ige) 
kicentríroztatás (fn) 
kicenzúráz (ige) 
kicicomáz (ige) 
kicifráz (kicifrít, ige) 
kicifrít (ige) 
kicikiz (ige) 
kicikornyáz (ige) 
kicirkalmaz (ige) 
kick-box (fn) 
kicövekel (ige) 
kicsal (ige) 
kicsap (ige) 
kicsapat (ige) 
kicsapódik (ige) 
kicsapong (ige) 
kicsapongás (fn) 
kicsapongó (fn) 



kicsapongó (foly mn in) 
kicsattan (ige) 
kicsavar (ige) 
kicsavarodik (ige) 
kicselez (ige) 
kicselezés 
kicsempész (ige) 
kicsempéz (ige) 
kicsendül (ige) 
kicseng (ige) 
kicsengés (fn) 
kicsenget (ige) 
kicsengetés (fn) 
kicsepeg (ige) 
kicsépel (ige) 
kicseppen (ige) 
kicserél (ige) 
kicserélés (fn) 
kicserélőd (ige) 
kicserélődés (fn) 
kicserélődik (ige) 
kicserepesedik (ige) 
kicserez (ige) 
kicsesz (ige) 
kicsi (fn) 
kicsi (mn) 
kicsi korában (szk) 
kicsibe vesz (szk) 
kicsibe vétele (szk) 
kicsihol (ige) 
kicsikar (ige) 
kicsike (mn) 
kicsiklandoz (ige) 
kicsillan (ige) 
kicsinál (ige) 
kicsinosít (ige) 
kicsiny (mn) 
kicsinyég (hsz) 
kicsinyel (ige) 
kicsinyell (ige) 
kicsinye-nagyja (kicsinyje-nagyja, szk) 
kicsinyenként (hsz) 
kicsinyes (mn) 
kicsinyeskedik (ige) 
kicsinyesség (fn) 
kicsinyhitű (mn, kicsiny|hitű) 
kicsinyít (ige) 
kicsinyített (bef mn in) 
kicsinyített (mn) 
kicsinyített mása (szk) 
kicsinyítő (fn) 
kicsinyítő (foly mn in) 
kicsinyítő (mn) 
kicsinyítő képző (szk) 
kicsinyíttet (ige) 
kicsinyje-nagyja (kicsinye-nagyja, szk) 
kicsinyke (fn) 



kicsinyke (mn) 
kicsinylés (fn) 
kicsinylő (foly mn in) 
kicsinylő (mn) 
kicsinység (fn) 
kicsíp (ige) 
kicsipkéz (ige) 
kicsírázik (ige) 
kicsiség (fn) 
kicsiszol (ige) 
kicsiszolt (bef mn in) 
kicsit (hsz) 
kicsoda (fn) 
kicsoda (nm) 
kicsoda-micsoda (szk) 
kicsomagol (ige) 
kicsomóz (ige) 
kicsontoz (ige) 
kicsorbít (ige) 
kicsorbul (ige) 
kicsordul (ige) 
kicsorog (ige) 
kicsődít (ige) 
kicsődül (ige) 
kicsúcsosodik (ige) 
kicsúfol (ige) 
kicsuk (ige) 
kicsumáz (ige) 
kicsurran (ige) 
kicsúszik (ige) 
kicsüng (ige) 
kidagad (ige) 
kidekorál (ige) 
kiderít (ige) 
kiderítés (fn) 
kiderítetlen (fn) 
kiderítetlen (mn) 
kiderül (ige) 
kiderülhet (ige) 
kideszkáz (ige) 
kidíszít (ige) 
kidob (ige) 
kidobál (ige) 
kidobni való holmi (szk) 
kidobóember (fn) 
kidobol (ige) 
kidolgoz (ige) 
kidolgozás (fn) 
kidolgozatlan (mn) 
kidolgozik (ige) 
kidolgozott (bef mn in) 
kidolgozott (mn) 
kidolgozottság 
kidomborít (ige) 
kidomborodik (ige) 
kidöglik (ige) 
kidől (ige) 



kidőlt-bedőlt (kidűlt-bedűlt, mn) 
kidönt (ige) 
kidörgöl (ige) 
kidörzsöl (ige) 
kidudorodás (fn) 
kidudorodik (ige) 
kidug (ige) 
kidugaszol (ige) 
kidugul (ige) 
kidurrant (bef mn in) 
kidurrant (ige) 
kiduzzad (ige) 
kidühöng (ige) 
kidülled (ige) 
kidülleszt (ige) 
kié (nm) 
kiebrudal (ige) 
kiég (ige) 
kiegészít (ige) 
kiegészítés (fn) 
kiegészíthet (ige) 
kiegészítő (fn) 
kiegészítő (foly mn in) 
kiegészítő egészségpénztár (szk) 
kiegészítő információ 
kiegészítő kellék (szk) 
kiegészítő modul 
kiegészítő nyugdíjpénztár (szk) 
kiegészítő program 
kiegészítő szín (szk) 
kiegészítő takarmány (szk) 
kiegészítőegység (fn, kiegészítő|egység) 
kiegészítőszög (fn, kiegészítő|szög) 
kiegészül (ige) 
kiéget (ige) 
kiégett (bef mn in) 
kiegyenesedik (ige) 
kiegyenesít (ige) 
kiegyenget (ige) 
kiegyenlít (ige) 
kiegyenlítés (fn) 
kiegyenlítettség (fn) 
kiegyenlítődés (fn) 
kiegyenlítődik (ige) 
kiegyenlítőképesség (fn) 
kiegyensúlyoz (ige) 
kiegyensúlyozás (fn) 
kiegyensúlyozatlan (mn) 
kiegyensúlyozatlanság (fn) 
kiegyensúlyozott (bef mn in) 
kiegyensúlyozott (mn) 
kiegyensúlyozottan (hsz) 
kiegyensúlyozottság (fn) 
kiegyez (ige) 
kiegyezés (fn) 
kiegyezés korabeli (szk) 
kiegyezik (ige) 



kiéhezés (fn) 
kiéhezett (bef mn in) 
kiéhezett (mn) 
kiéhezettség (fn) 
kiéhezik (ige) 
kiéheztet (ige) 
kiejt (ige) 
kiejtés (fn) 
kiejtési verseny (szk) 
kiejtésjelölés (fn, kiejtés|jelölés) 
kiejtetlen betű (szk) 
kiékel (ige) 
kiél (ige) 
kielboot (fn) 
kielégít (ige) 
kielégítés (fn) 
kielégítési (mn) 
kielégítetlen (mn) 
kielégítettség (fn) 
kielégíthet (ige) 
kielégíthetetlen (fn) 
kielégíthetetlen (mn) 
kielégítő (fn) 
kielégítő (foly mn in) 
kielégítő (mn) 
kielégítően (hsz) 
kielégül (ige) 
kielégülés (fn) 
kielégületlen (fn) 
kielégületlen (mn) 
kielégületlenség (fn) 
kielemez (ige) 
kiélés (fn) 
kiélesedik (ige) 
kiélesít (ige) 
kiélez (ige) 
kiélezett 
kiélezett helyzet 
kiéleződ (ige) 
kiéleződés (fn) 
kiéleződik (ige) 
Kieli-csatorna (tnév) 
kiélt (bef mn in) 
kiélt arcú (szk) 
kiéltség (fn) 
kiélvez (ige) 
kiemel (ige) 
kiemelés (fn) 
kiemelkedés (fn) 
kiemelkedik (ige) 
kiemelkedő (fn) 
kiemelkedő (foly mn in) 
kiemelkedő (mn) 
kiemelkedő képminőség 
kiemelkedően (hsz) 
kiemelő (fn) 
kiemelő (foly mn in) 



kiemelt (bef mn in) 
kiemelt (mn) 
kiemelt fizetéssel honorál 
kiemelt jelentőségű 
kiemelten (hsz) 
kiénekel (ige) 
kienged (ige) 
kiengesztel (ige) 
kiengesztelődés (fn) 
kiengesztelődik (ige) 
kiépít (ige) 
kiépítés (fn) 
kiépítettség (fn) 
kiépül (ige) 
kiépülés (fn) 
kiér (ige) 
kiérdemel (ige) 
kiérdemesült (bef mn in) 
kiérdemesült (mn) 
kiereszt (ige) 
kiérez (ige) 
kiérik (ige) 
kiérlel (ige) 
kierőszakol (ige) 
kiért (ige) 
kiértékel (ige) 
kiértékelés (fn) 
kiértékelő eljárás (szk) 
kiértesít (ige) 
kiérzik (ige) 
kies (mn) 
kies táj (szk) 
kiesés (fn) 
kieséses (mn) 
kiesik (ige) 
kieső (fn) 
kieső (foly mn in) 
kieszel (ige) 
kieszik (ige) 
kieszközöl (ige) 
kiesztergályoz (ige) 
kietlen (mn) 
kietlen pusztaság (szk) 
kievez (ige) 
kievickél (ige) 
kifacsar (ige) 
kifacsart citrom (szk) 
kifaggat (ige) 
kifagy (ige) 
kifakad (ige) 
kifakadás (fn) 
kifakaszt (ige) 
kifakít (ige) 
kifakul (ige) 
kifárad (ige) 
kifáradási tényező (szk) 
kifarag (ige) 



kifáraszt (ige) 
kifarol (ige) 
kifeccsen (kifreccsen, ige) 
kifecseg (ige) 
kifehéredik (ige) 
kifehérít (ige) 
kifehérlik (ige) 
kifej (ige) 
kifejel (ige) 
kifejez (ige) 
kifejezés (fn) 
kifejezési (mn) 
kifejezéskészlet (fn, kifejezés|készlet) 
kifejezés-lélektan (fn) 
kifejezésmód (fn, kifejezés|mód) 
kifejezéstelen (mn) 
kifejezéstelen arcú (szk) 
kifejezett (bef mn in) 
kifejezett (mn) 
kifejezett tilalom 
kifejezetten (hsz) 
kifejezhet (ige) 
kifejező (foly mn in) 
kifejező (mn) 
kifejező mozdulat (szk) 
kifejező név 
kifejező tekintet (szk) 
kifejező volta (szk) 
kifejeződés (fn) 
kifejeződik (ige) 
kifejezőerő (fn, kifejező|erő) 
kifejezőeszköz (fn, kifejező|eszköz) 
kifejezőkészség (fn, kifejező|készség) 
kifejlés (fn) 
kifejleszt (ige) 
kifejlesztés (fn) 
kifejlet (fn) 
kifejlett (bef mn in) 
kifejlett (mn) 
kifejlett állapotban (szk) 
kifejlett példány (szk) 
kifejlik (ige) 
kifejlődés (fn) 
kifejlődik (ige) 
kifejt (bef mn in) 
kifejt (ige) 
kifejteni való borsó (szk) 
kifejtés (fn) 
kifejthet (ige) 
kifejtőbab (fn) 
kifejtőborsó (fn, kifejtő|borsó) 
kifejtődik (ige) 
kifeketedik (ige) 
kifekszik (ige) 
kifele (hsz) 
kifelé (hsz) 
kiféle (mn) 



kifelé halad (szk) 
kifelé indul (szk) 
kifelé jövet (szk) 
kifelé megy (szk) 
kifelé menet (szk) 
kifelé nyílik (szk) 
kifelejt (ige) 
kiféle-miféle (fn) 
kifen (ige) 
kifényesedik (ige) 
kifényesít (ige) 
kifér (ige) 
kifeslik (ige) 
kifest (ige) 
kifestőkönyv (fn) 
kifésül (ige) 
kifeszít (ige) 
kificamít (ige) 
kificamodik (ige) 
kifiguráz (ige) 
kifigyel (ige) 
kifiléz (ige) 
kifingik (ige) 
kifinomít (ige) 
kifinomodik (ige) 
kifinomult (bef mn in) 
kifinomult (mn) 
kifirkál (ige) 
kifizet (ige) 
kifizetés (fn) 
kifizetési (mn) 
kifizetetlen (mn) 
kifizethet (ige) 
kifizető pénztár (szk) 
kifizetődik (ige) 
kifizetődő (foly mn in) 
kifizetődő (mn) 
kifizetőhely (fn) 
kifli (fn) 
kifli alakú (szk) 
kiflikanyar (fn) 
kiflikrumpli (fn, kifli|krumpli) 
kiflimorzsa (fn, kifli|morzsa) 
kiflisütés (fn) 
kiflivég (fn) 
kifog (ige) 
kifogás (fn) 
kifogásol (ige) 
kifogásolható (foly mn in) 
kifogásolható (mn) 
kifogásolnivaló (fn) 
kifogástalan (fn) 
kifogástalan (mn) 
kifogástalanul (hsz) 
kifogy (ige) 
kifogyhatatlan (mn) 
kifogyott a tűrömolajból (kif) 



kifoltoz (ige) 
kifolyás (fn) 
kifolyat (ige) 
kifolyik (ige) 
kifolyó (fn) 
kifolyó (foly mn in) 
kifolyó (mn) 
kifolyó víz (szk) 
kifolyócső (fn, kifolyó|cső) 
kifolyólag (hsz) 
kifolyónyílás (fn, kifolyó|nyílás) 
kifon (ige) 
kifordít (ige) 
kifordul (ige) 
kiforgat (ige) 
kiformál (ige) 
kiformálódik (ige) 
kiforog (ige) 
kiforr (ige) 
kiforratlan (mn) 
kiforráz (ige) 
kiforrott (bef mn in) 
kiforrott (mn) 
kifoszlik (ige) 
kifoszt (ige) 
kifosztás (fn) 
kifő (ige) 
kifőz (ige) 
kifőzde (fn) 
kifőzés (fn) 
kifröccsen (ige) 
kifröcsög (ige) 
kifúj (ige) 
kifullad (ige) 
kifulladás (fn) 
kifullaszt (ige) 
kifundál (ige) 
kifúr (ige) 
kifut (ige) 
kifutás (fn) 
kifutó (fn) 
kifutó (foly mn in) 
kifutófiú (fn, kifutó|fiú) 
kifutópálya (fn, kifutó|pálya) 
kifüggeszt (ige) 
kifülel (ige) 
kifűlik (ige) 
kifűrészel (ige) 
kifürkész (ige) 
kifürkészhetetlen (mn) 
kifüstöl (ige) 
kifűt (ige) 
kifütyül (ige) 
kifűz (ige) 
kifűződik (ige) 
kigabalyít (ige) 
kiganéz (ige) 



kigazdálkodik (ige) 
kigazol (ige) 
kigázol (ige) 
kigázosít (ige) 
kiglancol (ige) 
kigolyóz (ige) 
kigombol (ige) 
kigombolkozik (ige) 
kigombolódik (ige) 
kigondol (ige) 
kigömbölyödik (ige) 
kigöngyöl (ige) 
kigöngyölít (ige) 
kigöngyölődik (ige) 
kigördül (ige) 
kigőzöl (ige) 
kigőzölgés (fn) 
kigőzölög (ige) 
kiguberál (ige) 
kigumiz (ige) 
kigúnyol (ige) 
kigurul (ige) 
kiguvad (ige) 
kigyalogol (ige) 
kígyászölyv (fn, kígyász|ölyv) 
kígyászsas (fn) 
kigyelmed (nm) 
kígyó (fn) 
kígyó alakban (szk) 
kígyó alakú (szk) 
kígyóbőr (fn, kígyó|bőr) 
kígyóbőr táska (szk) 
kígyóbűvölő (fn) 
kígyóbűvölő (foly mn in) 
kígyócső (fn, kígyó|cső) 
kígyóember (fn, kígyó|ember) 
kígyófajzat (fn, kígyó|fajzat) 
kígyófészek (fn, kígyó|fészek) 
kigyógyít (ige) 
kigyógyul (ige) 
kígyóhagyma (fn, kígyó|hagyma) 
kígyókaktusz (fn, kígyó|kaktusz) 
kígyókő (fn, kígyó|kő) 
kígyómarás (fn, kígyó|marás) 
kígyómarás elleni szer (szk) 
kígyóméreg (fn, kígyó|méreg) 
kigyomlál (ige) 
kígyómozgás (fn, kígyó|mozgás) 
kígyónyelv (fn, kígyó|nyelv) 
kígyószisz (fn, kígyó|szisz) 
kígyót-békát kiált rá (kif) 
kígyótojás (fn, kígyó|tojás) 
kígyóuborka (fn, kígyó|uborka) 
kígyóvonal (fn, kígyó|vonal) 
kígyózik (ige) 
kígyózó mozgású (szk) 
kígyózó út (szk) 



kigyönyörködi magát (szk) 
kigyújt (ige) 
kigyúl (ige) 
kigyullad (ige) 
kigyúlt (bef mn in) 
kigyúr (ige) 
kigyúrt (bef mn in) 
kihág (ige) 
kihágás (fn) 
kihagy (ige) 
kihagyás (fn) 
kihagyásos (mn) 
kihagyhatatlan (mn) 
kihajigál (ige) 
kihajít (ige) 
kihajlik (ige) 
kihajlít (ige) 
kihajnalodik (ige) 
kihajol (ige) 
kihajóz (ige) 
kihajózik (ige) 
kihajszol (ige) 
kihajt (ige) 
kihajtat (ige) 
kihajtó (fn) 
kihajtó (foly mn in) 
kihajtós (mn) 
kihal (ige) 
kihalás (fn) 
kihalász (ige) 
kihalászik (ige) 
kihall (ige) 
kihallatszik (ige) 
kihallgat (ige) 
kihallgatás (fn) 
kihallgatótiszt 
kihallik (ige) 
kihaló (fn) 
kihaló (foly mn in) 
kihalófélben (hsz) 
kihalófélben van (szk) 
kihalt (bef mn in) 
kihalt (mn) 
kihalta után (szk) 
kihámoz (ige) 
kihamvad (ige) 
kihangosít (ige) 
kihangosító készülék (szk) 
kihangsúlyoz (ige) 
kihangzás (fn) 
kihangzik (ige) 
kihantol (ige) 
kihány (ige) 
kiharangoz (ige) 
kiharap (ige) 
kiharcol (ige) 
kiharcolás (fn) 



kihasad (ige) 
kihasal (ige) 
kihasít (ige) 
kihasznál (ige) 
kihasználás (fn) 
kihasználatlan (fn) 
kihasználatlan (mn) 
kihasználatlanság (fn) 
kihasználatlanul (hsz) 
kihasználhat (ige) 
kihasználtság (fn) 
kihat (ige) 
kihatás (fn) 
kihatol (ige) 
kihátrál (ige) 
kiházasít (ige) 
kihegyesedik (ige) 
kihegyez (ige) 
kihegyezett (bef mn in) 
kihelyez (ige) 
kihelyezés (fn) 
kihengerel (ige) 
kihengerít (ige) 
kiherél (ige) 
kihesseget (ige) 
kihever (ige) 
kiheveredik (ige) 
kihevít (ige) 
kihevül (ige) 
kihímez (ige) 
kihirdet (ige) 
kihirdetés (fn) 
kihív (ige) 
kihívás (fn) 
kihívó (fn) 
kihívó (foly mn in) 
kihívó (mn) 
kihívó modorú (szk) 
kihívóan (hsz) 
kihízik (ige) 
kihizlal (ige) 
kihord (ige) 
kihordás (fn) 
kihordó (fn) 
kihordó (foly mn in) 
kihorgász (ige) 
kihoz (ige) 
kihozza a maximumot 
kihörpint (ige) 
kihull (ige) 
kihullik (ige) 
kihuny (ige) 
kihurcol (ige) 
kihurcolkodik (ige) 
kihúz (ige) 
kihuzat (fn) 
kihúzatás (fn) 



kihúzható (foly mn in) 
kihúzó (fn) 
kihúzó (foly mn in) 
kihúzóasztal (fn, kihúzó|asztal) 
kihúzódik (ige) 
kihúzókörző (fn, kihúzó|körző) 
kihúzós (mn) 
kihúzós körző (szk) 
kihűl (ige) 
kihűlés (fn) 
kihűt (ige) 
kihüvelyez (ige) 
kiigazít (ige) 
kiigazítás (fn) 
kiigazodik (ige) 
kiigényel (ige) 
kiikszel (ige) 
kiiktat (ige) 
kiiktatás (fn) 
kiindul (ige) 
kiindulás (fn) 
kiindulási (mn) 
kiinduló adatok (szk) 
kiindulóállomás (fn, kiinduló|állomás) 
kiindulópont (fn, kiinduló|pont) 
kiír (ige) 
kiírás (fn) 
kiíró (foly mn in) 
kiirt (ige) 
kiírt (bef mn in) 
kiirtás (fn) 
kiismer (ige) 
kiismerhetetlen (mn) 
kiismerszik (ige) 
kiiszik (ige) 
kiizzad (ige) 
kiizzaszt (ige) 
kijár (ige) 
kijárás (fn) 
kijárási (mn) 
kijárat (fn) 
kijárat (ige) 
kijárati váltó (szk) 
kijáró (fn) 
kijáró (foly mn in) 
kijátszás (fn) 
kijátszik (ige) 
kijavít (ige) 
kijavítás (fn) 
kijegecesedik (ige) 
kijegyez (ige) 
kijegyzetel (ige) 
kijelenik (ige) 
kijelent (bef mn in) 
kijelent (ige) 
kijelentés (fn) 
kijelenthet (ige) 



kijelentkezés (fn) 
kijelentkezik (ige) 
kijelentő (fn) 
kijelentő (foly mn in) 
kijelentő mód (szk) 
kijelentő mondat (szk) 
kijelentőlap (fn, kijelentő|lap) 
kijelöl (ige) 
kijelölés (fn) 
kijelző (foly mn in) 
kijelző fényereje 
kijelzőn 
kijelzős (mn) 
Kijev (tnév) 
kijevi jércemell v. pulykamell (szk) 
kijjebb (hsz) 
kijjebb megy (szk) 
kijózanít (ige) 
kijózanító (foly mn in) 
kijózanítóállomás (fn) 
kijózanodik (ige) 
kijöhet (ige) 
kijön (ige) 
kijövet (hsz) 
kijut (ige) 
kijutás (fn) 
kijuttat (ige) 
kikacag (ige) 
kikalapál (ige) 
kikalkulál (ige) 
kikanalaz (ige) 
kikanalazás (fn) 
kikandikál (ige) 
kikanyarít (ige) 
kikanyarodik (ige) 
kikap (ige) 
kikapál (ige) 
kikapar (ige) 
kikapaszkodik (ige) 
kikapcsol (ige) 
kikapcsolás (fn) 
kikapcsolási jel 
kikapcsolási moratórium 
kikapcsolódás (fn) 
kikapcsolódik (ige) 
kikapós (mn) 
kikaróz (ige) 
kikászálódik (ige) 
kikecmereg (ige) 
kikefél (ige) 
kikékít (ige) 
kikel (ige) 
kikelet (fn) 
kikelt (bef mn in) 
kikelt (ige) 
kikeményít (ige) 
kikémlel (ige) 



kiken (ige) 
kikent-kifent (mn) 
kikent-kifent bajszú (kif) 
kikényszerít (ige) 
kikényszerítés (fn) 
kiképez (ige) 
kiképezetlen (mn) 
kiképzés (fn) 
kiképzési (mn) 
kiképzetlen (mn) 
kiképzett (bef mn in) 
kiképző (fn) 
kiképző (foly mn in) 
kiképzőalakulat (fn, kiképző|alakulat) 
kiképzőcsoport (fn, kiképző|csoport) 
kiképzőközpont (fn, kiképző|központ) 
kiképzőtábor (fn, kiképző|tábor) 
kiképzőtiszt (fn, kiképző|tiszt) 
kikér (ige) 
kikérdez (ige) 
kikérdezés (fn) 
kikéredzik (ige) 
kikéredzkedik (ige) 
kikerekedik (ige) 
kikerekít (ige) 
kikeres (ige) 
kikérés (fn) 
kikeresztelkedik (ige) 
kikerget (ige) 
kikerics (fn) 
kikericsfélék (fn) 
kikérő (foly mn in) 
kikerül (ige) 
kikerülés (fn) 
kikerülhet (ige) 
kikerülhetetlen (mn) 
kikészít (ige) 
kikészítés (fn) 
kikészítő (fn) 
kikészítő (foly mn in) 
kikészül (ige) 
kikever (ige) 
kikeveredik (ige) 
kikézbesít (ige) 
kikezd (ige) 
kikezdés (fn) 
kikezdhetetlen (mn) 
kikezel (ige) 
ki-ki (ik) 
ki-ki alapon (kif) 
kikiabál (ige) 
kikiált (ige) 
kikiáltás (fn) 
kikiáltási (mn) 
kikiáltó (fn) 
kikiáltó (foly mn in) 
kikímél (ige) 



kikínlódott (bef mn in) 
kikirics (fn) 
kikirikí (isz) 
kikísér (ige) 
kikísérletez (ige) 
kikívánkozik (ige) 
kiklopfol (ige) 
kikocsizik (ige) 
kikopik (ige) 
kikopog (ige) 
kikopogtat (ige) 
kikoptat (ige) 
kikormányoz (ige) 
kikosaraz (ige) 
kikotor (ige) 
kikotyog (ige) 
kikottyant (ige) 
kikovácsol (ige) 
kiköhög (ige) 
kikölcsönöz (ige) 
kikölt (ige) 
kiköltekezik (ige) 
kiköltözés (fn) 
kiköltözik (ige) 
kiköltözők 
kiköltöztet (ige) 
kiköltöztetés (fn) 
kikönyököl (ige) 
kikönyörög (ige) 
kiköp (ige) 
kiköpött (bef mn in) 
kiköszörül (ige) 
kiköszörülhető csorba esett 
kiköt (ige) 
kikötés (fn) 
kikötő (fn) 
kikötő (foly mn in) 
kikötőbak (fn, kikötő|bak) 
kikötőbója (fn, kikötő|bója) 
kikötőcölöp (fn, kikötő|cölöp) 
kikötőhely (fn, kikötő|hely) 
kikötőhíd (fn, kikötő|híd) 
kikötői (mn) 
kikötői munkás (szk) 
kikötőmunkás (fn) 
kikötőnegyed (fn) 
kikötő-pályaudvar (fn, kikötő|pályaudvar) 
kikötőváros (fn, kikötő|város) 
kikötöz (ige) 
kikötőzár (fn, kikötő|zár) 
kiköttet (ige) 
kikövetkeztet (ige) 
kikövez (ige) 
kiközösít (ige) 
kiközösítés (fn) 
kiközvetít (ige) 
kikrákog (ige) 



kikristályosít (ige) 
kikristályosodik (ige) 
kikukkant (ige) 
kikukoricáz (ige) 
kikukucskál (ige) 
kikunyerál (ige) 
kikunyiz 
kikupálódik (ige) 
kikúrál (ige) 
kikutat (ige) 
kiküld (ige) 
kiküldés (fn) 
kiküldetés (fn) 
kiküldetési (mn) 
kiküldetési díj (szk) 
kiküldött (bef mn in) 
kiküldött (fn) 
kiküldött tudósító (szk) 
kiküllebbít (ige) 
kikürtöl (ige) 
kiküszöböl (ige) 
kiküszöbölés (fn) 
kiküzd (ige) 
kíl (fn) 
kilábal (ige) 
kilábal a bajból (kif) 
kilábalás (fn) 
kilágyul (ige) 
kilakoltat (ige) 
kilakoltatás (fn) 
kilát (ige) 
kilátás (fn) 
kilátásba helyez (szk) 
kilátástalan (mn) 
kilátástalanság (fn) 
kilátó (fn) 
kilátó (foly mn in) 
kilátogat (ige) 
kilátótorony (fn, kilátó|torony) 
kilátszik (ige) 
kílbót (fn) 
kilégzés (fn) 
kilehel (ige) 
kilélegzés (fn) 
kilélegzik (ige) 
kileli a hideg (kif) 
kilenc (szn) 
kilenc centiméteres (szk) 
kilenc év (szk) 
kilenc hektoliteres (szk) 
kilenc hónap (szk) 
kilenc hónapi (szk) 
kilenc hónapos (szk) 
kilenc nap (szk) 
kilenc óra (szk) 
kilenced (fn) 
kilenced (szn) 



kilencedfél (fn) 
kilencedfél (szn) 
kilencedik (szn) 
kilencediki (mn) 
kilencen (hsz) 
kilences (mn) 
kilences számú (szk) 
kilencéves (mn) 
kilencévi (mn, kilenc|évi) 
kilencezer (szn, kilenc|ezer) 
kilencféle (mn) 
kilencfelé vágták (kif) 
Kilenclyukú híd (tnév) 
kilencmilliárd (szn) 
kilencmillió (szn) 
kilencmilliónyi (mn, kilenc|milliónyi) 
kilencnapi (mn) 
kilencnapos (mn, kilenc|napos) 
kilencórás (mn) 
kilenctagú (mn) 
kilenc-tíz milliós (szk) 
kilencven (szn) 
kilencven kilométeres (szk) 
kilencvenegy (szn) 
kilencvenes (mn) 
kilencvenéves (mn) 
kilencvenévi (mn, kilencven|évi) 
kilencvenkilenc (szn) 
kilencvenmázsás (mn, kilencven|mázsás) 
kilencvenötmilliárd (szn, kilencvenöt|milliárd) 
kilencvenöt-száz (szn, kilencvenöt|-száz) 
kilencszáz (szn) 
kilencszáz éves (szk) 
kilencszázezer (szn, kilencszáz|ezer) 
kilencszázötven (szn) 
kilencszer (hsz) 
kilendít (ige) 
kilendül (ige) 
kileng (ige) 
kilengés (fn) 
kilép (ige) 
kilépés (fn) 
kiléphet (ige) 
kilépő (fn) 
kilépő (foly mn in) 
kilépő határállomás (szk) 
kilépőállomás (fn, kilépő|állomás) 
kilépőcédula (fn, kilépő|cédula) 
kilépővezeték (fn, kilépő|vezeték) 
kiléptet (ige) 
kiléptetés (fn) 
kiles (ige) 
kilét (fn, ki|lét) 
kilim (kelim, fn) 
Kilimandzsáró (tnév) 
kilincs (fn) 
kilincsel (ige) 



kilincsmű (fn, kilincs|mű) 
kilistáz (ige) 
kiló (fn) 
kilo- 
kilobban (ige) 
kilociklus (fn) 
kiloccsan (ige) 
kilocsog (ige) 
kilocsogtat (ige) 
kilódít (ige) 
kilódul (ige) 
kilóg (ige) 
kilóg a lóláb 
kilóg a sorból 
kilogramm (kg, fn) 
kilogramm-kalória (fn) 
kilogrammnyi (mn) 
kilogrammonként (hsz) 
kilogrammos (mn) 
kilohertz (kHz, fn) 
kilokalória (kcal, fn) 
kilombosodik (ige) 
kilométer (km, fn) 
kilométerdíj (fn, kilométer|díj) 
kilométerenként (hsz) 
kilométeres (mn) 
kilométerjelzés (fn, kilométer|jelzés) 
kilométerkő (fn, kilométer|kő) 
kilométer-mutató (fn, kilométer|-mutató) 
kilométernyi (mn) 
kilométeróra (fn, kilométer|óra) 
kilométerpénz (fn, kilométer|pénz) 
kilométer-számláló (fn, kilométer|számláló) 
kilométerszelvény 
kilónként (hsz) 
kilónkénti (mn) 
kilónyi (mn) 
kiloohm (kΩ, fn) 
kilop (ige) 
kilopakodik (ige) 
kilopódzik (ige) 
kilopond (fn) 
kilós (fn) 
kilós (mn) 
kilós ponty (szk) 
kilós ruha (szk) 
kilószám (fn, kiló|szám) 
kilotonna (fn) 
kilottyan (ige) 
kilovagol (ige) 
kilovolt (kV, fn) 
kilowatt (kW, fn) 
kilowattóra (kWh, fn) 
kilő (ige) 
kilök (ige) 
kilötyköl (ige) 
kilötyög (ige) 



kilötyögtet (ige) 
kilöttyen (ige) 
kilöttyent (bef mn in) 
kilövell (ige) 
kilövés (fn) 
kilövőállás (fn) 
kilövőhely (fn) 
kilúgoz (ige) 
kilúgozás (fn) 
kilúgozódás (fn) 
kilyuggat (ige) 
kilyukad (ige) 
kilyukaszt (ige) 
kimagaslik (ige) 
kimagasló (foly mn in) 
kimagasló (mn) 
kimagasló volta (szk) 
kimagaslóan (hsz) 
kimagol (kimagoz, ige) 
kimagoz (ige) 
kimagyaráz (ige) 
kimagyarázkodik (ige) 
kimanikűröz (ige) 
kimar (ige) 
kimarad (ige) 
kimaradás (fn) 
kimaradási engedély (szk) 
kimarat (ige) 
kimarjít (ige) 
kimarjul (ige) 
kimarkol (ige) 
kimaródás (fn) 
kimártogat (ige) 
kimásol (ige) 
kimászik (ige) 
kimaszkíroz (ige) 
kimázol (ige) 
kimazsoláz (ige) 
Kimberley (tnév) 
kimegy (ige) 
kimehet (ige) 
kímél (ige) 
kimelegedik (ige) 
kímélet (fn) 
kíméletes (mn) 
kíméletesség (fn) 
kíméleti (mn) 
kíméleti idő (szk) 
kíméletlen (mn) 
kíméletlenség (fn) 
kíméletlenül (hsz) 
kímélő (foly mn in) 
kímélő menü (szk) 
kimélyít (ige) 
kimélyül (ige) 
kimenekít (ige) 
kimenekítés (fn) 



kimenekül (ige) 
kimenet (fn) 
kimenet (hsz) 
kimenetel (fn) 
kimenetel (ige) 
kimenetelű (mn) 
kimenő (fn) 
kimenő (foly mn in) 
kimenőegység (fn, kimenő|egység) 
kimenőjel (fn, kimenő|jel) 
kimenőnap (fn, kimenő|nap) 
kimenős (mn) 
kimenőteljesítmény (fn, kimenő|teljesítmény) 
kiment (bef mn in) 
kiment (ige) 
kimentés (fn) 
kimer (ige) 
kimér (ige) 
kiméra (fn) 
kimered (ige) 
kimeredt szemmel (kif) 
kimérés (fn) 
kimerészkedik (ige) 
kimereszt (ige) 
kimerevít (ige) 
kimeri a vizet (szk) 
kimerít (ige) 
kimeríthetetlen (mn) 
kimerítő (foly mn in) 
kimerítő folyamatosság 
kimerítően (hsz) 
kimért (bef mn in) 
kimért (mn) 
kimerül (ige) 
kimerülés (fn) 
kimerült (bef mn in) 
kimerült (mn) 
kimerültség (fn) 
kimesterkedik (ige) 
kimeszel (ige) 
kimetsz (ige) 
ki-miféle (szk) 
kimoccan (ige) 
kimódol (ige) 
kimográf (fn) 
kimond (ige) 
kimondás (fn) 
kimondat (ige) 
kimondatlan (mn) 
kimondatlanul (hsz) 
kimondhat (ige) 
kimondhatatlan (mn) 
kimondott (bef mn in) 
kimondott (mn) 
kimondottan (hsz) 
kimondva-kimondatlanul (szk) 
kimonó (fn) 



kimonóujj (fn, kimonó|ujj) 
kimos (ige) 
kimosakodik (ige) 
kimosdik (ige) 
kimozdít (ige) 
kimozdul (ige) 
kimúl (ige) 
kimulatja magát (szk) 
kimúlik (ige) 
kimunkál (ige) 
kimunkálás (fn) 
kimustrál (ige) 
kimutat (ige) 
kimutatás (fn) 
kimutatható (foly mn in) 
kimutathatóan (hsz) 
kimutatják méregfogukat 
kiművel (ige) 
kiművelt (bef mn in) 
kín (fn) 
Kína (tnév) 
Kína-barát (fn) 
kínabor (fn) 
Kína-ellenes (mn) 
kínaezüst (fn, kína|ezüst) 
kínaezüst tálca (szk) 
kínafa (fn) 
kinagyít (ige) 
kinagyol (ige) 
kínahéj (fn) 
kínai (fn) 
kínai (mn) 
kínai fal (szk) 
kínai fehér (szk) 
kínai nagy fal (szk) 
Kínai Népköztársaság (tnév) 
kínai orvoslás 
kínai tea (szk) 
kínai tus (szk) 
Kínai-alföld (tnév) 
kínai-japán viszony (szk) 
kínál (ige) 
kínálat (fn) 
kínálati (mn) 
kínálati oldal 
kínálati többlet 
kínálgat (ige) 
kínálhat (ige) 
kínálkozik (ige) 
kínáltat (ige) 
kínavasbor (fn) 
kincs (fn) 
kincses (mn) 
kincsesbánya (fn, kincses|bánya) 
kincsesház (fn) 
kincseskamra (fn) 
kincsesláda (fn) 



kincsestár (fn) 
kincskereső (fn, kincs|kereső) 
kincskereső (foly mn in, kincs|kereső) 
kincslelet (fn, kincs|lelet) 
kincsszomjas (mn, kincs|szomjas) 
kincstár (fn, kincs|tár) 
kincstári (mn) 
kincstárjegy (fn, kincstár|jegy) 
kincstárnok (fn, kincs|tárnok) 
kincstartó (fn, kincs|tartó) 
kincsvágy (fn, kincs|vágy) 
kindertojás (fn) 
kinemaszkóp (fn) 
kinematikus (mn) 
kinematográfia (fn) 
kinemesít (ige) 
kineráma (fn) 
Kineret-tó (Generázet-tó, tnév) 
kinesztetikus érzet (szk) 
kinesztézia (fn) 
kinetika (fn) 
kinetikus (mn) 
kinevel (ige) 
kinevelődik (ige) 
kinevet (ige) 
kinevettet (ige) 
kinevez (ige) 
kinevezés (fn) 
kinevezési (mn) 
kinevezési okmány (szk) 
kinevezett (fn) 
kinéz (ige) 
kinézés (fn) 
kinézet (fn) 
kinézet (ige) 
kinézetű (mn) 
kineziológia (fn) 
Kinga (tnév) 
Kingston (tnév) 
kínhalál (fn, kín|halál) 
kinin (fn) 
kininfa (fn, kinin|fa) 
Kinizsi (tnév) 
Kinizsi sör (tnév) 
Kinizsi-vár (tnév, Kinizsi|-vár) 
kínkeserves (mn) 
kínlódás (fn) 
kínlódik (ige) 
kinn (kint, hsz) 
kinn hagy (szk) 
kinn lehet (szk) 
kinn lesz (szk) 
kinn maradt (szk) 
kinn rekedt (szk) 
kinnlakás (fn) 
kinnlakó (fn) 
kinnlevő (mn) 



kinnlevőség (kintlevőség, fn) 
kínos (mn) 
kínos helyzetbe kerül 
kínosan (hsz) 
kínos-keserves (mn) 
kínoz (ige) 
kínoztat (ige) 
kinő (ige) 
kinövés (fn) 
kínpad (fn, kín|pad) 
kínpadra vonás (szk) 
kínrím (fn, kín|rím) 
Kinshasa (tnév) 
kínszenvedés (fn, kín|szenvedés) 
kint (kinn, hsz) 
kinti (mn) 
kintlévőség (kinnlevőség, fn) 
kintorna (fn) 
kintről (hsz) 
kinulláz (ige) 
kinurenin rendszer 
kínvallatás (fn, kín|vallatás) 
kínzás (fn) 
kínzó (mn) 
kínzó éhség (szk) 
kínzó fájdalom (szk) 
kínzó szomjúság (szk) 
kínzóeszköz (fn, kínzó|eszköz) 
kínzókamra (fn, kínzó|kamra) 
kínzószerszám (fn) 
kinyal (ige) 
kinyargal (ige) 
kinyer (ige) 
kinyiffan (ige) 
kinyilatkoztat (ige) 
kinyilatkoztatás (fn) 
kinyílik (ige) 
kinyilvánít (ige) 
kinyilvánítás (fn) 
kinyír (ige) 
kinyit (ige) 
kinyitás (fn) 
kinyittat (ige) 
kinyom (ige) 
kinyomat (ige) 
kinyomoz (ige) 
kinyomtat (ige) 
kinyomtatás (fn) 
kinyomul (ige) 
kinyög (ige) 
kinyújt (ige) 
kinyújtózik (ige) 
kinyújtózkodik (ige) 
kinyújtóztat (ige) 
kinyúl (ige) 
kinyúlik (ige) 
kinyuvaszt (ige) 



kinyuvasztás (fn) 
kinyű (ige) 
kiokád (ige) 
kiokosít (ige) 
kiokoskodik (ige) 
kiokosodik (ige) 
kioktat (ige) 
kioktatás (fn) 
kiókumlál (ige) 
kiold (ige) 
kioldó (fn) 
kioldó (foly mn in) 
kioldódik (ige) 
kioldógomb (fn, kioldó|gomb) 
kioldótekercs (kioldó|tekercs) 
kioldoz (ige) 
kiollóz (ige) 
kiolt (ige) 
kioltás (fn) 
kioltógáz 
kiolvad (ige) 
kiolvas (ige) 
kiolvasó (fn) 
kiolvasóvers (kiolvasó|vers) 
kiolvaszt (ige) 
kiomlik (ige) 
kiondolál 
kiont (ige) 
kioperál (ige) 
kioson (ige) 
kioszk (fn) 
kioszt (ige) 
kiosztás (fn) 
Kiotó (tnév) 
kiotói (mn) 
kióvakodik (ige) 
kiöblít (ige) 
kiöblösödik (ige) 
kiöklendez (ige) 
kiöklöz (ige) 
kiöl (ige) 
kiölt (bef mn in) 
kiölt (ige) 
kiöltözik (ige) 
kiöltöztet (ige) 
kiömlik (ige) 
kiömlőnyílás 
kiönt (ige) 
kiöntés (fn) 
kiöntő (fn) 
kiöntő (foly mn in) 
kiöntőnyílás (fn, kiöntő|nyílás) 
kiöregedik (ige) 
kiőrlés 
kiőröl 
kiötlik (ige) 
kiötöl (ige) 



kiözönlik (ige) 
kipadlóz (ige) 
kipakol (ige) 
kipállás (fn) 
kipalléroz (ige) 
kipállik (ige) 
kipanamáz (ige) 
kipanaszkodja magát (szk) 
kipányváz (ige) 
kipapol (ige) 
kiparancsol (ige) 
kiparíroz (ige) 
kipárnáz (ige) 
kipárolgás (fn) 
kipárolog (ige) 
kipasszol (ige) 
kipattan (ige) 
kipattanás (fn) 
kipattant (bef mn in) 
kipattant (ige) 
kipattint (ige) 
kipattog (ige) 
kipattogzik (ige) 
kipcsak (fn) 
kipécéz (ige) 
kipécézték 
kipeckel (ige) 
kipeg-kopog (ige) 
kipellengérez (ige) 
kipenderedik (ige) 
kipenderít (ige) 
kipenderül (ige) 
kiperdül (ige) 
kipereg (ige) 
kiperget (ige) 
kiperzsel (ige) 
kipihen (ige) 
kipillant (ige) 
kipipál (ige) 
kipirgál (ige) 
kipirosít (ige) 
kipirosodik (ige) 
kipirul (ige) 
kipiszkál (ige) 
kipisszeg (ige) 
kipixelt 
kipked-kapkod (ige) 
kiplakátol (ige) 
kiplakátoz (ige) 
kipletykál (ige) 
kipletykáz (ige) 
Kipling, Rudyard Kipling (tnév) 
kipofoz (ige) 
kipólyál (ige) 
kipólyáz (ige) 
kipontoz (ige) 
kipontozódik (ige) 



kiporcióz (ige) 
kiporol (ige) 
kipótol (ige) 
kipotyog (ige) 
kipotyol (ige) 
kipottyan (ige) 
kipöcköl (ige) 
kipödör (ige) 
kipp-kopp (isz) 
kipp-kopp (msz) 
kiprédikál (ige) 
kipreparál (ige) 
kiprésel (ige) 
kiprintel (ige) 
kipróbál (ige) 
kipróbálás (fn) 
kipróbálhat (ige) 
kipróbált (bef mn in) 
kipróbált (mn) 
kipróbálta magát 
kiprovokál (ige) 
kipucol (ige) 
kipuffad (ige) 
kipufog (ige) 
kipufogó (fn) 
kipufogó (foly mn in) 
kipufogócső (fn, kipufogó|cső) 
kipufogódob (fn, kipufogó|dob) 
kipufogógáz (fn, kipufogó|gáz) 
kipufogórendszer (fn, kipufogó|rendszer) 
kipuhatol (ige) 
kipuhul (ige) 
kipukkad (ige) 
kipukkan (ige) 
kipukkaszt (ige) 
kipúposodik (ige) 
kipurcan (ige) 
kipurgál (ige) 
kipuskáz (ige) 
kipusztít (ige) 
kipusztul (ige) 
kipusztulás (fn) 
kirablás (fn) 
kirabol (ige) 
kiradíroz (ige) 
kirág (ige) 
kiragad (ige) 
kiragaszt (ige) 
kiragyog (ige) 
kirajzik (ige) 
kirajzol (ige) 
kirajzolódik (ige) 
kirak (ige) 
kirakat (fn) 
kirakat (ige) 
kirakatablak (fn, kirakat|ablak) 
kirakatbaba (fn, kirakat|baba) 



kirakatbábu (fn, kirakat|bábu) 
kirakatcsapat 
kirakaternyő (fn, kirakat|ernyő) 
kirakatmunka (fn, kirakat|munka) 
kirakatper (fn, kirakat|per) 
kirakatpolitika (fn, kirakat|politika) 
kirakatrendezés (fn, kirakat|rendezés) 
kirakatrendező (fn, kirakat|rendező) 
kirakatrendező (foly mn in, kirakat|rendező) 
kirakatszínház 
kirakatüveg (fn, kirakat|üveg) 
kirakatverseny (fn, kirakat|verseny) 
kirakó (fn) 
kirakó (foly mn in) 
kirakodik (ige) 
kirakodó (fn) 
kirakodó (foly mn in) 
kirakodó hajó (szk) 
kirakodóállomás (fn, kirakodó|állomás) 
kirakodóasztal (fn, kirakodó|asztal) 
kirakodódaru (fn, kirakodó|daru) 
kirakodóhely (fn, kirakodó|hely) 
kirakodóvásár (fn, kirakodó|vásár) 
kirakójáték (fn, kirakó|játék) 
kirakós (mn) 
kirakóvásár (fn, kirakó|vásár) 
király (fn) 
király elleni összeesküvés (szk) 
királyasszony (fn, király|asszony) 
királybíró (fn, király|bíró) 
királycsináló (foly mn in) 
királydinnye (fn, király|dinnye) 
királydráma (fn, király|dráma) 
királyellenesség (fn) 
királyfi (fn, király|fi) 
királygyilkos (mn, király|gyilkos) 
Király-hágó (tnév) 
királyhű (mn) 
királyi (mn) 
királyi családbeli (szk) 
királyi korona (szk) 
királyi méltóság (szk) 
királyi vár (szk) 
királyindiai védelem (szk) 
királyka (fn) 
királykék (fn) 
királykék (mn) 
királykisasszony (fn, király|kisasszony) 
Király-kő (tnév) 
királylány (királyleány, fn, király|lány) 
királyleány (fn, király|leány) 
királyliliom (fn, király|liliom) 
királymonda (fn, király|monda) 
királyné (fn) 
királynő (fn, király|nő) 
királynői (mn) 
királyosdi (fn) 



királypálma (fn, király|pálma) 
királypárti (mn, király|párti) 
Királyrét (fn, király|rét) 
királyság (fn) 
királysas (fn) 
királysír (fn, király|sír) 
királyszárny (fn, király|szárny) 
királytigris (fn, király|tigris) 
királyválasztás (fn, király|választás) 
királyválasztó jog (szk) 
királyvargánya (fn, király|vargánya) 
királyvíz (fn, király|víz) 
kirámol (ige) 
kiráncigál (ige) 
kirándít (ige) 
kirándul (ige) 
kirándulás (fn) 
kiránduló (fn) 
kiránduló (foly mn in) 
kiránduló család (szk) 
kiránduló-autóbusz (fn, kiránduló|-autóbusz) 
kirándulóforgalom (fn, kiránduló|forgalom) 
kirándulóhajó (fn, kiránduló|hajó) 
kirándulóhely (fn, kiránduló|hely) 
kirándulóidő (fn, kiránduló|idő) 
kirándulótérkép (fn, kiránduló|térkép) 
kirándulóvonat (fn, kiránduló|vonat) 
kirángat (ige) 
kiránt (ige) 
kirántani való csirke (szk) 
kirántott csirke (szk) 
kiráz (ige) 
kirázódik (ige) 
Kirchhoff (tnév) 
kireggeledik (ige) 
kirejtjelez (ige) 
kireked (ige) 
kirekeszt (ige) 
kirekesztés (fn) 
kirekesztettség (fn) 
kirekesztő (fn) 
kirekesztő (foly mn in) 
kirekesztő módszer (szk) 
kirelejzumát (msz) 
kirendel (ige) 
kirendelés (fn) 
kirendeltség (fn) 
kireparál (ige) 
kireped (ige) 
kirepít (ige) 
kirepül (ige) 
kirésel (ige) 
kireszel (ige) 
kireteszel (ige) 
kiretusál 
kirezgés (fn) 
kirgiz (fn) 



kirgiz (mn) 
Kirgízia (tnév) 
Kirgizisztán (tnév) 
kirí (ige) 
Kiribati (tnév) 
kiritkít (ige) 
kirittyent (ige) 
kirívó (foly mn in) 
kirívó (mn) 
kirívóan (hsz) 
kiró (ige) 
kirobban (ige) 
kirobbanás (fn) 
kirobbant (bef mn in) 
kirobbant (ige) 
kirobbantás (fn) 
kirobog (ige) 
kirohan (ige) 
kirohanás (fn) 
kirojtosodik (ige) 
kirojtoz (ige) 
kirókáz (ige) 
kiromantia (fn) 
kiront (ige) 
kirostál (ige) 
kirothad (ige) 
kirótt büntetés (szk) 
kiröhög (ige) 
kiröppen (ige) 
kiruccan (ige) 
kiruccanás (fn) 
kirúg (ige) 
kirúgás (fn) 
kirúgódik (ige) 
kiruház (ige) 
kirukkol (ige) 
kirurgus (fn) 
kirúzsoz (ige) 
kirügyezik (ige) 
kis (mn) 
Kis- 
kis adag (szk) 
kis aktivitás (szk) 
kis alapterületű 
kis angyal (szk) 
kis átmérő (szk) 
kis bárány (szk) 
kis betű (szk) 
kis birtok (szk) 
kis bojtár (szk) 
kis cipő (szk) 
kis csirke (szk) 
kis csupor (szk) 
kis diák (szk) 
kis együttes (szk) 
Kis éji zene (tnév) 
kis ember (szk) 



kis érték (szk) 
kis- és középvállalkozások 
kis- és középvállalkozói szektor 
kis- és nagykereskedelem (szk) 
kis étek (szk) 
kis étvágy (szk) 
kis fej (szk) 
kis fizetés (szk) 
kis fogyasztás (szk) 
kis formátum (szk) 
kis haszon (szk) 
kis ház (szk) 
kis háztartás (szk) 
kis helyigény 
kis hiba (szk) 
kis híja (szk) 
kis horderejű (szk) 
kis húg (szk) 
kis ideig (szk) 
kis igény (szk) 
kis ívű kanyar (szk) 
kis jelentőség (szk) 
kis Jézus (szk) 
kis jövedelem (szk) 
kis kanál (szk) 
kis képernyő (szk) 
kis kés (szk) 
kis kéz (szk) 
kis kezdőbetű (szk) 
kis kiterjedés (szk) 
kis kocsi (szk) 
kis kocsma (szk) 
kis község (szk) 
kis lábujj (szk) 
kis létszám (szk) 
kis lyuk (szk) 
kis mennyiség (szk) 
kis motor (szk) 
kis nemzet (szk) 
kis növés (szk) 
kis nyugdíj (szk) 
kis pajtás (szk) 
kis rész (szk) 
kis segédprogram 
kis sorozat (szk) 
kis sugár (szk) 
kis számban (szk) 
kis szem (szk) 
Kis Szent Bernát-hágó (tnév) 
kis teherbírás (szk) 
kis terjedelem (szk) 
kis termelékenység (szk) 
kis termet (szk) 
kis testvér (szk) 
kis udvar (szk) 
kis unoka (szk) 
kis vérkör (szk) 



kis zászló 
kisa (kisafa, fn) 
kisadag (fn, kis|adag) 
kisadag pörkölt (szk) 
kisadózó vállalkozások tételes adója 
kisafa (fn) 
kisagy (fn, kis|agy) 
kiságy (fn, kis|agy) 
kisajátít (ige) 
kisajátítás (fn) 
kisajátítási (mn) 
kisajtol (ige) 
kisalakú (mn, kis|alakú) 
Kisalföld (tnév, Kis|alföld) 
kisállam (fn) 
kisállamok 
kisállattartás (fn) 
kisállattenyésztés (fn) 
kisállattenyésztő telep (szk) 
kisámfáz (ige) 
kisantant (fn, kis|antant) 
Kis-Antillák (fn) 
kisanya (fn) 
kisapa (fn) 
kisarjad (ige) 
kisarjadzik (ige) 
kisárus (fn) 
kisárutermelés (fn, kisáru|termelés) 
kisárutermelő (fn) 
kisasszony (fn) 
Kisasszony napja (tnév) 
kisasszonyfutball (fn, kisasszony|futball) 
kisasszonynap (fn, kisasszony|nap) 
kisautó (fn) 
Kis-Ázsia (tnév, Kis|-Ázsia) 
kisbaba (fn, kis|baba) 
Kis-Balaton (tnév, Kis|-Balaton) 
kisbárány (fn, kis|bárány) 
kisbefektető (fn) 
kisbefektető (mn) 
Kisbér (tnév) 
kisbéres (fn, kis|béres) 
kisbérlő (fn) 
kisbérlő (mn) 
kisbetétes (mn) 
kisbetű (fn, kis|betű) 
kisbetűs írás (szk) 
kisbíró (fn) 
kisbirtok (fn, kis|birtok) 
kisbirtokos (fn, kis|birtokos) 
kisbirtokos (mn, kis|birtokos) 
kisbirtokrendszer (fn, kisbirtok|rendszer) 
kisbojtár (fn, kis|bojtár) 
kisbolygó (fn) 
kisbolygók (fn) 
kisborjú (fn, kis|borjú) 
kisbőgő (fn, kis|bőgő) 



kisbronz 
kisbusz (fn) 
kisbútor (fn) 
kiscica (fn, kis|cica) 
kiscímer (fn, kis|címer) 
kiscserkész (fn, kis|cserkész) 
kiscsikó (fn, kis|csikó) 
kiscsirke (kiscsibe, fn, kis|csirke) 
kiscsoport (fn, kis|csoport) 
kiscsoportos (mn, kis|csoportos) 
kisded (fn) 
kisded játék (szk) 
kisded korában (szk) 
kisdednevelés (fn, kisded|nevelés) 
kisdedóvó (fn, kisded|óvó) 
kisdedóvó (foly mn in, kisded|óvó) 
kisdiák (fn, kis|diák) 
kisdiák korában (szk) 
kisdiák koromban (szk) 
kisdob (fn) 
kisdobos (fn, kis|dobos) 
kisdobos (mn, kis|dobos) 
kisdoktor (fn) 
kisdoktori (fn) 
kisdoktori (mn) 
kisdolog (fn) 
kisdöntő (fn) 
Kis-Duna (tnév) 
kisebb (mn) 
kisebb arányú (szk) 
kisebb értékű (szk) 
kisebb fajta (szk) 
kisebb mennyiség 
kisebb rendű (szk) 
kisebb számú (szk) 
kisebb terjedelmű (szk) 
kisebbedik (ige) 
kisebbfajta (mn) 
kisebbik (mn) 
kisebbít (ige) 
kisebbítendő (beálló mn in) 
kisebbítendő (fn) 
kisebbíttet (ige) 
kisebb-nagyobb (mn, kisebb|-nagyobb) 
kisebb-nagyobb fokú (szk) 
kisebbrendű (mn) 
kisebbrendűségi (mn) 
kisebbrendűségi érzés (szk) 
kisebbség (fn) 
kisebbségellenes (mn) 
kisebbségi (mn) 
kisebbségi önkormányzat (szk) 
kisebbségpolitika (fn, kisebbség|politika) 
kisebbségügyi (mn) 
kisebbségvédelem (fn, kisebbség|védelem) 
kisebbségvédelmi (mn) 
kisebbszerű (mn, kisebb|szerű) 



kisebesedés (fn) 
kisebesedik (ige) 
kisebesít (ige) 
kisegér (fn) 
kisegít (ige) 
kisegítő (fn) 
kisegítő (foly mn in) 
kisegítő alkalmazott (szk) 
kisegítő csapat (szk) 
kisegítő munkás (szk) 
kisegítő pincér (szk) 
kisegítő személyzet (szk) 
kisegyüttes (fn, kis|együttes) 
kiselejtez (ige) 
kisember (fn, kis|ember) 
kisemmiz (ige) 
kisemmizett (bef mn in) 
kisemmizett (fn) 
kisemmizett (mn) 
kiseprűz (ige) 
kísér (ige) 
kísérel (ige) 
kísérés (fn) 
kíséret (fn) 
kísérget (ige) 
kísérhet (ige) 
kiserked (ige) 
kiserken (ige) 
kísérlet (fn) 
kísérletes (mn) 
kísérletez (ige) 
kísérletezés (fn) 
kísérletezik (ige) 
kísérletező kedv (szk) 
kísérleti (mn) 
kísérleti adás (szk) 
kísérleti adó (szk) 
kísérleti alany (szk) 
kísérleti detektívregény-sorozat 
kísérleti fizika (szk) 
kísérleti intézet (szk) 
kísérleti léggömb (szk) 
kísérleti műhely (szk) 
kísérleti nyúl (szk) 
kísérleti projekt 
kísérleti robbantás (szk) 
kísérleti színház (szk) 
kísérleti telep (szk) 
kísérletileg (hsz) 
kísérletsorozat (fn, kísérlet|sorozat) 
kísérő (fn) 
kísérő (foly mn in) 
kísérő beszéd (szk) 
kísérő hajó (szk) 
kísérő műsor (szk) 
kísérő tünet (szk) 
kiserőd (fn, kis|erőd) 



kísérőfilm (fn, kísérő|film) 
kísérőirat (szk, kísérő|irat) 
kísérőital (szk, kísérő|ital) 
kísérőjegyzék (fn, kísérő|jegyzék) 
kísérőjelenség (fn, kísérő|jelenség) 
kísérőlevél (fn, kísérő|levél) 
kísérőszöveg (fn, kísérő|szöveg) 
kísérőzene (fn, kísérő|zene) 
kísért (bef mn in) 
kísért (ige) 
kísértés (fn) 
kísértésbe visz (szk) 
kísértet (fn) 
kísértet (ige) 
kísérteties (mn) 
kísértetiesen (hsz) 
kísértetjárás (fn, kísértet|járás) 
kísértő (fn) 
kísértő (foly mn in) 
kísértő (mn) 
kisestélyi (fn, kis|estélyi) 
kisestélyi (mn, kis|estélyi) 
kiseszű (mn, kis|eszű) 
kisétál (ige) 
kisevő (fn, kis|evő) 
kisevő (mn, kis|evő) 
Kisfaludi Strobl-alkotás 
Kisfaludy Károly (tnév) 
Kisfaludy Társaság (tnév) 
Kisfaludy-ház (tnév, Kisfaludy|-ház) 
Kis-Fátra (tnév) 
kisfeszültség (fn) 
kisfeszültségű áram (szk) 
kisfilm (fn, kis|film) 
kisfilmes fényképezőgép (szk) 
kisfiú (fn, kis|fiú) 
kisfiúkoromban 
kisfiús (mn) 
kisfogyasztó (fn, kis|fogyasztó) 
kisfogyasztó (mn, kis|fogyasztó) 
kisfokú (mn) 
kisföldalatti (fn) 
kisfrekvencia (fn, kis|frekvencia) 
kisfrekvenciás erősítés (szk) 
kisfröccs (fn, kis|fröccs) 
kisgazda (fn, kis|gazda) 
kisgazdaelnök (fn, kisgazda|elnök) 
kisgazdafrakció (fn, kisgazda|frakció) 
kisgazda-képviselő (fn, kis|gazda|képviselő) 
kisgazdapárt (fn, kisgazda|párt) 
kisgazdapárti (mn) 
kisgazdaság (fn) 
kisgazda-társadalom (fn, kis|gazda|társadalom) 
kisgép (fn) 
kisgépesítés (fn) 
kisgyerek (fn) 
kisgyermek (fn) 



kisgyermekes (mn) 
kisgyermekkor (fn, kisgyermek|kor) 
kisgyűlés (fn) 
kishajó (fn) 
kishajóforgalom 
kishaszonbérlet (fn) 
kishatárforgalom (fn) 
kishibás áru (szk) 
kishirdetés (fn) 
kishitű (mn, kis|hitű) 
kishitűség (fn) 
kishitűsködik (ige) 
kishivatalnok (fn) 
kishold (fn) 
kishúg (fn) 
kisíbol (ige) 
kisiet (ige) 
kisigényű (mn, kis|igényű) 
kisikál (ige) 
kisiklás (fn) 
kisiklat (ige) 
kisiklik (ige) 
kisilabizál (ige) 
kisimít (ige) 
kisimul (ige) 
kisinas (fn) 
kisipar (fn, kis|ipar) 
kisipari (mn) 
kisiparos (fn, kis|iparos) 
kisiparos (mn, kis|iparos) 
kisiparoscsalád (fn) 
kisiparosság (fn) 
kisír (ige) 
kisirodai lézernyomtató 
kisírt (bef mn in) 
kisírt szemű (szk) 
kisiskolás (fn) 
kisiskolás (mn) 
kisisten (fn, kis|isten) 
kiskabát (fn, kis|kabát) 
kiskacsa (fn, kis|kacsa) 
kiskaliberű (mn, kis|kaliberű) 
kiskaliberű ember (szk) 
kiskanál (fn, kis|kanál) 
kiskapitalista (fn, kis|kapitalista) 
kiskapitalista (mn, kis|kapitalista) 
kiskapu (fn, kis|kapu) 
kiskarácsony (fn, kis|karácsony) 
Kis-Kárpátok (tnév) 
kiskassza (fn) 
kiskáté (fn, kis|káté) 
kiskatona (fn, kis|katona) 
Kis-Kaukázus (tnév) 
kiskedd (fn) 
kiskereskedelem (fn, kis|kereskedelem) 
kiskereskedelmi (mn) 
kiskereskedelmi ár (szk) 



kiskereskedelmi hálózat (szk) 
kiskereskedelmi szektor 
kiskereskedés (fn) 
kiskereskedő (fn) 
kiskert (fn) 
kiskerttulajdonos (fn, kiskert|tulajdonos) 
kiskés (fn, kis|kés) 
kiskirály (fn, kis|király) 
kiskirálykodik (ige) 
kiskocsi (fn, kis|kocsi) 
kiskocsma (fn, kis|kocsma) 
kiskomám (fn) 
kiskorában (hsz, kis|korában) 
kiskorú (mn, kis|korú) 
kiskorú gyermek 
kiskorú személy (szk) 
kiskorúság (fn) 
kiskosztüm (fn, kis|kosztüm) 
kisköröm (fn) 
Kiskőrös (tnév, Kis|kőrös) 
kisközség (fn) 
kiskun (fn) 
Kiskunfélegyháza (tnév) 
Kiskunhalas (tnév) 
Kiskunság (tnév, Kis|kunság) 
kiskutya (fn) 
Kis-Küküllő (tnév, Kis|-Küküllő) 
kislakás (fn) 
kislakás-építési akció (szk) 
kislány (kisleány, fn) 
kislelkű (mn, kis|lelkű) 
kislelkűség (fn) 
kislexikon (fn) 
kisliba (fn) 
kismacska (fn) 
kismalac (fn) 
kismama (fn, kis|mama) 
kismamacipő (fn, kismama|cipő) 
kismamaruha (fn, kismama|ruha) 
Kismarton (tnév) 
Kismedve (tnév) 
kisméretű (mn) 
kisméretű táblagép 
kismértékben (hsz) 
kismértékű (mn, kis|mértékű) 
kismester (fn) 
kismillió (szn) 
kisminkel (ige) 
kismise (fn) 
kismiska (fn) 
kismonográfia 
kismosás (fn) 
kismotor (fn, kis|motor) 
kismutató (fn, kis|mutató) 
kisnemes (fn) 
kisnyomású kazán (szk) 
kisnyugdíjas (mn) 



kisnyúl (fn) 
kisodródik (ige) 
kisokos (fn) 
kisolló (fn) 
kisomfordál (ige) 
kisorosz (fn) 
kisorsol (ige) 
kisóz (ige) 
kisöbű (mn, kis|öbű) 
kisöbű puska (szk) 
kisöcs (fn) 
kisöpör (ige) 
kisöreg (fn) 
kisöreg (mn) 
kisőrlőfog (fn) 
kispad (fn) 
kispályás (mn) 
kispap (fn, kis|pap) 
kisparaszt (fn) 
kisparasztság (fn, kis|parasztság) 
kispárna (fn, kis|párna) 
kispekulál (ige) 
kispénzű (mn, kis|pénzű) 
kisplasztika (fn, kis|plasztika) 
kispolgár (fn, kis|polgár) 
kispolgár (mn, kis|polgár) 
kispolgári (mn) 
kispolgárság (fn, kis|polgárság) 
kispolszki 
kispórol (ige) 
kisportolt (bef mn in) 
kisportolt (mn) 
kispörkölt (fn, kis|pörkölt) 
kispörkölt (mn, kis|pörkölt) 
kispuska (fn) 
Kis-Rabszolga-tó (tnév) 
kisrádió (fn) 
kisregény (fn, kis|regény) 
kisrészvényes (mn) 
kisrófol (ige) 
Kiss Ferenc (tnév) 
kissé (hsz) 
kissé bő (szk) 
Kisstadion (tnév) 
kisstílű (mn) 
Kis-Szunda-szigetek (tnév) 
kistafíroz (ige) 
kistányér (fn) 
kisteherautó (fn) 
kistelepülés (fn) 
kistengely (fn) 
kisterem (fn) 
kistermelés (fn) 
kistermelő (fn) 
kistermelő (mn) 
kistérség (fn) 
kistérségi (mn) 



kistestvér (fn) 
Kis-Tisza (tnév) 
kistisztviselő (fn) 
kistőkés (fn) 
kisturbina (fn) 
kisúg (ige) 
kisugároz (ige) 
kisugárzás (fn) 
kisugárzik (ige) 
kisugárzóképesség (fn) 
kisujj (fn, kis|ujj) 
Kisújszállás (tnév) 
kisulykol (ige) 
kisúrol (ige) 
kisurran (ige) 
kisuvikszol (ige) 
kisül (ige) 
kisülés (fn) 
kisürget (ige) 
kisüst (fn) 
kisüsti (mn) 
kisüsti főzés 
kisüsti pálinka (szk) 
kisüt (ige) 
kisüt a nap (szk) 
kisüzem (fn) 
kisüzemi (mn) 
kisvad (fn) 
kisvállalat (fn, kis|vállalat) 
kisvállalati adó 
kisvállalkozás (fn) 
kisvállalkozó (fn, kis|vállalkozó) 
kisvállalkozói (mn) 
Kisvárda (tnév) 
kisváros (fn, kis|város) 
kisvárosi (mn) 
kisvártatva (hsz) 
kisvasárnap (fn) 
kisvasút (fn) 
kisvendéglő (fn) 
kisvíz (fn) 
Kis-Zsellér-hegy (tnév, Kis-Zsellér|-hegy) 
kiszab (ige) 
kiszabadít (ige) 
kiszabadítás (fn) 
kiszabadul (ige) 
kiszabadulás (fn) 
kiszabás (fn) 
kiszabhat (ige) 
kiszaggat (ige) 
kiszaglász (ige) 
kiszagol (ige) 
kiszakad (ige) 
kiszakaszt (ige) 
kiszakít (ige) 
kiszalad (ige) 
kiszalajt 



kiszalaszt (ige) 
kiszáll (ige) 
kiszállás (fn) 
kiszállít (ige) 
kiszállítás (fn) 
kiszámít (ige) 
kiszámítás (fn) 
kiszámíthatatlan (mn) 
kiszámíthatatlanság (fn) 
kiszámítható (fn) 
kiszámítható (foly mn in) 
kiszámíthatóság (fn) 
kiszámított (bef mn in) 
kiszámított (mn) 
kiszámlál (ige) 
kiszámol (ige) 
kiszámoló versike (szk) 
kiszánt (ige) 
kiszárad (ige) 
kiszáradás (fn) 
kiszárít (ige) 
kisze (fn) 
kiszed (ige) 
kiszédeleg (ige) 
kiszegez (ige) 
kiszehajtás (fn, kisze|hajtás) 
kiszekíroz (ige) 
kiszélesedés (fn) 
kiszélesedik (ige) 
kiszélesít (ige) 
kiszélesítés (fn) 
kiszélesül (ige) 
kiszellőzik (ige) 
kiszellőztet (ige) 
kiszemel (ige) 
kiszenved (ige) 
kiszerel (ige) 
kiszerelés (fn) 
kiszerepez (ige) 
kiszeret (ige) 
kiszerkeszt (ige) 
kiszignál (ige) 
kiszikkad (ige) 
kiszikkaszt (ige) 
kiszimatol (ige) 
kiszínez (ige) 
kiszipolyoz (ige) 
kiszitál (ige) 
kiszív (ige) 
kiszivárgott 
kiszivárog (ige) 
kiszivárogtat (ige) 
kiszivárogtatás (fn) 
kiszivárogtató 
kiszivattyúz (ige) 
kiszól (ige) 
kiszólás (fn) 



kiszolgál (ige) 
kiszolgálás (fn) 
kiszolgáló (fn) 
kiszolgáló (foly mn in) 
kiszolgálóhelyiség (fn, kiszolgáló|helyiség) 
kiszolgálópult 
kiszolgált (bef mn in) 
kiszolgáltat (ige) 
kiszolgáltatás (fn) 
kiszolgáltatott (bef mn in) 
kiszolgáltatott (mn) 
kiszolgáltatott helyzet 
kiszolgáltatottság (fn) 
kiszólít (ige) 
kiszop (ige) 
kiszór (ige) 
kiszorít (ige) 
kiszorítás (fn) 
kiszorító (fn) 
kiszorító (foly mn in) 
kiszorítósdi (fn) 
kiszorítózik (ige) 
kiszóródik (ige) 
kiszorul (ige) 
kiszögellés (fn) 
kiszögellik (ige) 
kiszökhet 
kiszökik (ige) 
kiszőkít (ige) 
kiszökken (ige) 
kiszöktet (ige) 
kiszőkül (ige) 
kisszámítógép (fn) 
kisszámú (mn, kis|számú) 
kisszék (fn) 
kisszerű (mn) 
kisszótár (fn) 
kisszövetkezet (fn) 
kiszuperál (ige) 
kiszúr (ige) 
kiszurkol (ige) 
kiszűr (ige) 
kiszüremlik (ige) 
kiszűrés (fn) 
kiszűrődik (ige) 
kit 
kitagad (ige) 
kitágít (ige) 
kitágul (ige) 
Kitaibel (tnév) 
kitakar (ige) 
kitakarít (ige) 
kitakarodik (ige) 
kitakaródzik (ige) 
kitaláció (fn) 
kitalál (ige) 
kitálal (ige) 



kitalálás (fn) 
kitalálhat (ige) 
kitalált (bef mn in) 
kitalált (mn) 
kitalpal (ige) 
kitámad (ige) 
kitámaszt (ige) 
kitámogat (ige) 
kitámolyog (ige) 
kitáncol (ige) 
kitanít (ige) 
kitaníttat (ige) 
kitántorgott 
kitántorog (ige) 
kitanul (ige) 
kitanulmányoz (ige) 
kitanult (bef mn in) 
kitapaszt (ige) 
kitapasztal (ige) 
kitapétáz (ige) 
kitapint (ige) 
kitapogat (ige) 
kitapos (ige) 
kitapsol (ige) 
kitár (ige) 
kitáráz (ige) 
kitárcsáz (ige) 
kitárgyal (ige) 
kitart (ige) 
kitárt (bef mn in) 
kitárt (mn) 
kitartás (fn) 
kitartó (fn) 
kitartó (foly mn in) 
kitartó (mn) 
kitartó szorgalom (szk) 
kitartóan (hsz) 
kitartott (bef mn in) 
kitartott (fn) 
kitartott (mn) 
kitartottság (fn) 
kitárul (ige) 
kitárulkozás (fn) 
kitárulkozik (ige) 
kitaszít (ige) 
kitaszított (bef mn in) 
kitaszított (fn) 
kitát (ige) 
kitataroz (ige) 
kitavaszodik (ige) 
kitégláz (ige) 
kiteker (ige) 
kitekeredik (ige) 
kitekint (ige) 
kitekintés (fn) 
kitelefonál (ige) 
kitelel (ige) 



kitelepedik (ige) 
kitelepít (ige) 
kitelepítés (fn) 
kitelepítési (mn) 
kitelepül (ige) 
kitelik (ige) 
kiteljesedés (fn) 
kiteljesedik (ige) 
kiteljesítés (fn) 
kitenyerel (ige) 
kitenyészt (ige) 
kitép (ige) 
kitépdes (ige) 
kitépked (ige) 
kitér (ige) 
kitérdel (ige) 
kitérdeltet (ige) 
kitérdepel (ige) 
kitérdesedik (ige) 
kiterebélyesedik (ige) 
kitereget (ige) 
kiterel (ige) 
kiteremt (ige) 
kitérés (fn) 
kiterít (ige) 
kitérít (ige) 
kiterjed (ige) 
kiterjedés (fn) 
kiterjedésű (mn) 
kiterjedhet (ige) 
kiterjedően (hsz) 
kiterjedt (bef mn in) 
kiterjedt (mn) 
kiterjedtség (fn) 
kiterjeszkedik (ige) 
kiterjeszt (ige) 
kiterjesztés (fn) 
kitermel (ige) 
kitermelés (fn) 
kitermelési (mn) 
kitermelő (fn) 
kitermelő (foly mn in) 
kitermeszt (ige) 
kitérő (fn) 
kitérő (foly mn in) 
kitérő válasz (szk) 
kitérőállomás (fn, kitérő|állomás) 
kitérőhely (fn, kitérő|hely) 
kitérővágány (fn, kitérő|vágány) 
kitérővágat (ige, kitérő|vágat) 
kiterül (ige) 
kitervel (ige) 
kitervez (ige) 
kitessékel (ige) 
kitesz (ige) 
kitétel (fn) 
kitetszik (ige) 



kitetszik a szavaiból (kif) 
kitett (bef mn in) 
kitevő (fn) 
kitevő (foly mn in) 
kitevő (mn) 
kitikkad (ige) 
kitilt (ige) 
kitiltás (fn) 
kitin (fn) 
kitinpáncél (fn, kitin|páncél) 
kitipeg (ige) 
kitipor (ige) 
kitisztáz (ige) 
kitisztít (ige) 
kitisztogat (ige) 
kitisztul (ige) 
kitli (fn) 
kitódul (ige) 
kitol (ige) 
kitolás (fn) 
kitold (ige) 
kitollasodik (ige) 
kitolódik (ige) 
kitolófánk (fn, kitoló|fánk) 
kitolókása (fn, kitoló|kása) 
kitoloncol (ige) 
kitoloncolás (fn) 
kitolul (ige) 
kitombol (ige) 
kitotóz (ige) 
kitölt (ige) 
kitöltés (fn) 
kitöltetlen (mn) 
kitöltetlen blanketta (szk) 
kitöm (ige) 
kitör (ige) 
kitöredezik (ige) 
kitörés (fn) 
kitörésgátló (fn) 
kitörési (mn) 
kitörésvédelem (fn, kitörés|védelem) 
kitörhet (ige) 
kitörik (ige) 
kitörlődik (ige) 
kitörő (fn) 
kitörő (foly mn in) 
kitöröl (ige) 
kitörölhetetlen (mn) 
kitt (fn) 
kitud (ige) 
kitudakol (ige) 
kitudód (ige) 
kitudódik (ige) 
kitúr (ige) 
kituszkol (ige) 
kitükrösödik (ige) 
kitűnik (ige) 



kitűnő (fn) 
kitűnő (foly mn in) 
kitűnő (mn) 
kitűnő rendű (szk) 
kitűnő tanuló (szk) 
kitűnően (hsz) 
kitűnőség (fn) 
kitüntet (ige) 
kitüntetés (fn) 
kitüntetési (mn) 
kitüntetésszámba megy (kif) 
kitüntetett (bef mn in) 
kitüntetett (fn) 
kitüntető (foly mn in) 
kitüremkedik (ige) 
kitüremlik (ige) 
kitűrődik (ige) 
kitűz (ige) 
kitűzés (fn) 
kitűző (foly mn in) 
kitűzött cél (szk) 
Kitzbühel (tnév) 
kitty-kotty 
kiudvarol (ige) 
kiugrás (fn) 
kiugraszt (ige) 
kiugrat (ige) 
kiugrik (ige) 
kiugró (fn) 
kiugró (foly mn in) 
kiugró párkány (szk) 
kiugró rész (szk) 
kiugróan (hsz) 
kiugrott (bef mn in) 
kiújul (ige) 
kiújulás (fn) 
kiúszik (ige) 
kiút (fn) 
kiutal (ige) 
kiutál (ige) 
kiutalás (fn) 
kiutasít (ige) 
kiutasítás (fn) 
kiutasító végzés (szk) 
kiutazás (fn) 
kiutazik (ige) 
kiútkeresés (fn, kiút|keresés) 
kiúttalanság (fn) 
kiuzsoráz (ige) 
kiügyeskedik (ige) 
kiül (ige) 
kiüldöz (ige) 
kiültet (ige) 
kiüresedik (ige) 
kiüresít (ige) 
kiürít (ige) 
kiürítés (fn) 



kiürül (ige) 
kiüt (ige) 
kiütés (fn) 
kiütéses (mn) 
kiütéses tífusz (szk) 
kiütközik (ige) 
kiűz (ige) 
kiüzen (ige) 
kiűzés (fn) 
kiűzetés (fn) 
kivackolódik 
kivág (ige) 
kivágás (fn) 
kivagdal (ige) 
kivágódik (ige) 
kivagonoz (ige) 
kivágott (bef mn in) 
kivágott (mn) 
kivágott ruha (szk) 
kivágtat (ige) 
kivágyik (ige) 
kivagyiság (fn) 
kiváj (ige) 
kivakar (ige) 
kivakaródzik (ige) 
kivakol (ige) 
kiválás (fn) 
kiválaszt (ige) 
kiválasztás (fn) 
kiválaszthat (ige) 
kiválasztó mirigy (szk) 
kiválasztódás (fn) 
kiválasztott (bef mn in) 
kiválasztott (fn) 
kiválasztott (mn) 
kiválasztott érték 
kiválik (ige) 
kivall (ige) 
kivallat (ige) 
kiváló (foly mn in) 
kiváló (mn) 
kiváló fotóminőség 
kiváló író (szk) 
kiváló kezelhetőség 
kiváló minőségű (szk) 
kiváló művész (szk) 
kiváló teljesítmény (szk) 
kiváló termék (szk) 
kiválóan (hsz) 
kiválóan hasznosítható 
kiválogat (ige) 
kiválóság (fn) 
kivált (bef mn in) 
kivált (ige) 
kiváltás (fn) 
kiválthat (ige) 
kiváltképp (hsz) 



kiváltképpen (hsz) 
kiváltó ok 
kiváltódik (ige) 
kiváltság (fn) 
kiváltságlevél (fn, kiváltság|levél) 
kiváltságos (fn) 
kiváltságos (mn) 
kiváltságos osztályok (szk) 
kivan (ige) 
kíván (ige) 
kívánalmak 
kívánalom (fn) 
kívánat (fn) 
kívánatos (mn) 
kíváncsi (mn) 
kíváncsian (hsz) 
kíváncsiság (fn) 
kíváncsiskodik (ige) 
kivándorlás (fn) 
kivándorlási (mn) 
kivándorló (fn) 
kivándorló (foly mn in) 
kivándorló csoport (szk) 
kivándorlóhajó (fn, kivándorló|hajó) 
kivándorol (ige) 
kívánhat (ige) 
kívánkozik (ige) 
kívánnivaló (fn) 
kívánós (mn) 
kívánság (fn) 
kívánsághangverseny (fn, kívánság|hangverseny) 
kívánságkosár 
kívánságlista (fn, kívánság|lista) 
kívánságműsor (fn, kívánság|műsor) 
kívánt (bef mn in) 
kívánt (mn) 
kívántatik (ige) 
kivár (ige) 
kivárás (fn) 
kivarr (ige) 
kivasal (ige) 
kivásárlás (fn) 
kivásárol (ige) 
kivattáz (ige) 
kivéd (ige) 
kivédés (fn) 
kivégez (ige) 
kivégzés (fn) 
kivégző (fn) 
kivégző (foly mn in) 
kivégzőosztag (fn, kivégző|osztag) 
kivehet (ige) 
kivehető (fn) 
kivehető (foly mn in) 
kivehető (mn) 
kivénhedt (mn) 
kivénül (ige) 



kiver (ige) 
kiverekedik (ige) 
kivergődik (ige) 
kivermel (ige) 
kivert (bef mn in) 
kivert (mn) 
kivert kutya (szk) 
kivés (ige) 
kiveséz (ige) 
kivesz (ige) 
kiveszik (ige) 
kivesző (fn) 
kivesző (foly mn in) 
kiveszőfélben levő (szk) 
kivet (ige) 
kivét (ige) 
kivétel (fn) 
kivétel nélküli szabály (szk) 
kivételes (fn) 
kivételes (mn) 
kivételesen (hsz) 
kivételez (ige) 
kivételezés (fn) 
kivételezett (bef mn in) 
kivetés (fn) 
kivetett (bef mn in) 
kivetett (fn) 
kivetít (ige) 
kivetítés (fn) 
kivetítő (foly mn in) 
kivetkőzik (ige) 
kivetkőztet (ige) 
kivetnivaló (fn) 
kivetődik (ige) 
kivéve (hsz) 
kivezényel (ige) 
kivezet (ige) 
kivezetés (fn) 
kivezető (foly mn in) 
kivezető konnektor (szk) 
kivezető út (szk) 
kivi (fn) 
kivicsorít (ige) 
kiviggyan (ige) 
kiviharzik (ige) 
kivihetetlen (mn) 
kivihető (foly mn in) 
kivilágít (ige) 
kivilágítás (fn) 
kivilágítatlan (fn) 
kivilágítatlan (mn) 
kiviláglik (ige) 
kivilágosít (ige) 
kivilágos-kivirradtig (hsz) 
kivilágosodik (ige) 
kivillamosozik (ige) 
kivillan (ige) 



kivillant (bef mn in) 
kivillant (ige) 
kivirágzik (ige) 
kivirít (ige) 
kivirrad (ige) 
kivirradtig (hsz) 
kivirul (ige) 
kivisz (ige) 
kivitel (fn) 
kivitelez (ige) 
kivitelezés (fn) 
kivitelezés minősége 
kivitelezési (mn) 
kivitelezésű (mn) 
kivitelezett 
kivitelezhetetlen (mn) 
kivitelező (foly mn in) 
kivitelezői (mn) 
kiviteli (mn) 
kiviteli engedély (szk) 
kiviteli vám (szk) 
kivitelű (mn) 
kivív (ige) 
kivívás (fn) 
kivizsgál (ige) 
kivizsgálás (fn) 
kivon (ige) 
kivonandó (beálló mn in) 
kivonandó (fn) 
kivonás (fn) 
kivonat (fn) 
kivonat (ige) 
kivonatol (ige) 
kivonatos (mn) 
kivonószer (fn) 
kivonszol (ige) 
kivont (bef mn in) 
kivonul (ige) 
kivonulás (fn) 
kivörösödik (ige) 
kívül (hsz) 
kívül (nu) 
kívül álló (szk) 
kívül eső (szk) 
kívül marad (szk) 
kívül reked (szk) 
kívülálló (fn) 
kívül-belül (hsz, kívül|-belül) 
kívüle (hsz) 
kívüli (mn) 
kívülre (hsz) 
kívülről (hsz) 
kizár (ige) 
kizárás (fn) 
kizárási (mn) 
kizárhat (ige) 
kizáró (foly mn in) 



kizáró ok (szk) 
kizáróan (hsz) 
kizáródik (ige) 
kizárólag (hsz) 
kizárólagos (mn) 
kizárólagosan (hsz) 
kizárólagosság (fn) 
kizárt (bef mn in) 
kizavar (ige) 
Kizil-kum (Kizil-kum sivatag, tnév) 
kizmizikez (ige) 
kizökken (ige) 
kizökkent (bef mn in) 
kizökkent (ige) 
kizöldített háztartás 
kizöldül (ige) 
kizúdít (ige) 
kizúdul (ige) 
kizuhan (ige) 
kizsákmányol (ige) 
kizsákmányolás (fn) 
kizsákmányoló (fn) 
kizsákmányoló (foly mn in) 
kizsákmányolt (bef mn in) 
kizsákmányolt (mn) 
kizsarol (ige) 
kizsebel (ige) 
kizsendül (ige) 
kizsigerel (ige) 
kizsuppol (ige, ki|zsuppol) 
kizsuppoltat (ige) 
kizsűriz (ige) 
kkv-szektor 
klafa (mn) 
Klagenfurt (tnév) 
klakk (fn) 
klakkban-frakkban (szk) 
klán (fn) 
klapancia (fn) 
klapec (fn) 
Klapka György (tnév) 
Klapka-induló (tnév, Klapka|-induló) 
klappol (ige) 
Klára (tnév) 
klarinét (fn) 
klarinétos (fn) 
klarinétos (mn) 
klarinétoz (klarinétozik, ige) 
kláris (fn) 
klarissza (fn) 
klarissza (mn) 
klastrom (fn) 
klassz (mn) 
klasszicista (fn) 
klasszicitás (fn) 
klasszicizál (ige) 
klasszicizáló (foly mn in) 



klasszicizáló (mn) 
klasszicizmus (fn) 
klasszifikáció (fn) 
klasszifikál (ige) 
klasszifikálás (fn) 
klasszika-filológia (fn, klasszika|-filológia) 
klasszika-filológus (fn) 
klasszikai (mn) 
klasszikus (fn) 
klasszikus (mn) 
klasszikus művészet (szk) 
Klasszikus Regénytár (tnév) 
klasszikus telefon 
klasszikus versforma (szk) 
klasszikus zene (szk) 
klasszikusan (hsz) 
klasszis (fn) 
klasszisjátékos (mn) 
klasszisversenyző 
Klaudia (tnév) 
klausztrofóbia (fn, klausztro|fóbia) 
Klauzál Gábor (Klauzál Gábor-i, tnév) 
klauzula (fn) 
klauzúra (fn) 
klaviatúra (fn) 
klavikordon 
klemátisz (fn) 
Klementina (tnév) 
Klemperer (szk) 
Klemperer-szerű (mn, Klemperer|-szerű) 
klenódium (fn) 
Kleopátra (tnév) 
klepetus (fn) 
klepszidra (fn) 
kleptománia (fn) 
kleptomániás (fn) 
kleptomániás (mn) 
klerikális (fn) 
klerikális (mn) 
klerikalizmus (fn) 
klerikus (fn) 
klerikus (mn) 
klérus (fn) 
kliens (fn) 
kliensoldalon 
kliensrendszer (fn, kliens|rendszer) 
klientéla (fn) 
klientúra (fn) 
klikk (fn) 
klikkezés (fn) 
klikkharc (fn, klikk|harc) 
klikkrendszer (fn, klikk|rendszer) 
klíma (fn) 
klímaberendezés (fn, klíma|berendezés) 
klímakamra (fn, klíma|kamra) 
klímakonferencia 
klimakterikus panaszok (szk) 



klimaktérium (fn) 
klímakutató 
klímakvóta 
klímatechnika (fn, klíma|technika) 
klímaterápia (fn, klíma|terápia) 
klimatikus (mn) 
klimatikus gyógyhely (szk) 
klimatizáció (fn) 
klimatizál (ige) 
klimatizálás (fn) 
klimatizált (mn) 
klimatográfia (fn) 
klimatológia (fn) 
klimatológus (fn) 
klimatoterápia (fn) 
klímaváltozás (fn, klíma|változás) 
klímaviszony (fn, klíma|viszony) 
klimax (fn) 
klimpíroz (ige) 
klinika (fn) 
klinikai (mn) 
klinikai halál (szk) 
klinikai kezelés (szk) 
klinikai orvos (szk) 
klinikopatológia (fn) 
klinikus (fn) 
klinkertégla (fn, klinker|tégla) 
klip (fn) 
klipper (fn) 
klipsz (fn) 
klíring (fn) 
klíringforgalom (fn, klíring|forgalom) 
klíringmegállapodás (fn, klíring|megállapodás) 
klisé (fn) 
klisévéső gép (szk) 
kliséz (ige) 
klisíroz (ige) 
klistély (fn) 
klívia (fn) 
kló (fn) 
kloáka (fn) 
klón (fn) 
klonális (mn) 
klónoz (ige) 
klónozás (fn) 
klopfol (ige) 
klopfolófa (fn) 
Klopstock (tnév) 
klór (fn) 
klorátok (fn) 
klóratom (fn, klór|atom) 
klór-benzol (fn, klór|-benzol) 
klór-ecetsav (fn, klór-ecet|sav) 
klórelőállítás (fn, klór|előállítás) 
klórgáz (fn, klór|gáz) 
klorid (fn) 
kloridion (fn) 



klórkaucsuk (fn, klór|kaucsuk) 
klórmész (fn, klór|mész) 
klorocid (fn) 
klorofill (fn) 
kloroform (fn) 
klóros (mn) 
klóroz (ige) 
klórozás (fn) 
klorózis (fn) 
klórsav (fn, klór|sav) 
klórvegyület (fn, klór|vegyület) 
Klotild (tnév) 
klott (fn) 
klott konyhakötény (szk) 
klottnadrág (fn, klott|nadrág) 
klotűr (fn) 
klotyó (fn) 
klozet (fn) 
klöpli (fn) 
klú (fn) 
klub (fn) 
klubcsapat (fn, klub|csapat) 
klubdélután (fn, klub|délután) 
klubélet (fn, klub|élet) 
klubelnök (fn, klub|elnök) 
klubest (fn, klub|est) 
klubfotel (fn, klub|fotel) 
klubfutball 
klubház (fn, klub|ház) 
klubhelyiség (fn, klub|helyiség) 
klubigazgató (fn, klub|igazgató) 
klubmodell 
klubnap (fn, klub|nap) 
klubtag (fn, klub|tag) 
klubtagság (fn, klub|tagság) 
klubtárs (fn, klub|társ) 
klubvezetés (fn, klub|vezetés) 
klubvezető (fn, klub|vezető) 
klubvezető (foly mn in, klub|vezető) 
klumpa (fn) 
km (röv) 
knapp (fn) 
KNDK (tnév) 
knédli (fn) 
Kneipp, Sebastian Kneipp (tnév) 
Kneipp-féle (mn, Kneipp|-féle) 
Kneipp-kúra (fn, Kneipp|-kúra) 
K-nel 
kneszet 
knesszet (fn) 
Knezich (tnév) 
knock out (fn) 
knockout (fn) 
knockoutol (ige) 
Knorr bögrés leves 
know-how (fn) 
koacerválás (fn) 



koadjutor (fn) 
koaguláció (fn) 
koagulátor (fn) 
koala (fn) 
koalamackó (fn, koala|mackó) 
koalíció (fn) 
koalíciókötés (fn, koalíció|kötés) 
koalíciós (mn) 
koalíciós kormány (szk) 
koalíciós partner 
koaxiális kábel (szk) 
kobak (fn) 
kobalt (fn) 
kobaltágyú (fn, kobalt|ágyú) 
kobaltbomba (fn, kobalt|bomba) 
kobaltfesték (fn, kobalt|festék) 
kobaltkék (mn, kobalt|kék) 
kobaltsó (fn, kobalt|só) 
kobaltüveg (fn, kobalt|üveg) 
kobold (fn) 
kóbor (fn) 
kóbor (mn) 
kóbor áram 
kóbor eb (szk) 
kóbor kutya (szk) 
kóboráram (fn, kóbor|áram) 
kóborog (ige) 
kóborol (ige) 
koboz (fn) 
koboz (ige) 
kobra (fn) 
kobzos (fn) 
kobzos (mn) 
kóc (fn) 
koca (fn) 
kocaautós 
kocadohányos (mn) 
kocajátékos (fn) 
kocamalac (fn, koca|malac) 
kocavadász (fn, koca|vadász) 
koccan (ige) 
koccanás (fn) 
koccanásos (mn) 
koccant (ige) 
koccint (ige) 
koccintás (fn) 
koccintgat (ige) 
kóceráj (fn) 
Koch, Robert Koch (tnév) 
Koch-bacilus (tnév, Koch|-bacilus) 
kócipor (mn) 
kocka (fn) 
kocka alakú (szk) 
kocka-borotvaszappan (fn, kocka|-borotvaszappan) 
kockaburkolat (fn, kocka|burkolat) 
kockacukor (fn, kocka|cukor) 
kockaház (fn, kocka|ház) 



kockajáték (fn, kocka|játék) 
kockakő (fn, kocka|kő) 
kockakő burkolás (szk) 
kockakő útburkolat (szk) 
kockamargarin 
kockán forgó (kif) 
kockán forog (kif) 
kockára tesz (kif) 
kockás (mn) 
kockás papír (szk) 
kockás szövet (szk) 
kockasajt (fn, kocka|sajt) 
kockásliliom (fn) 
kockatészta (fn, kocka|tészta) 
kockavetés (fn, kocka|vetés) 
kockáz (kockázik, ige) 
kockázás (fn) 
kockázat (fn) 
kockázat (ige) 
kockázat nélküli (szk) 
kockázatcsökkenés (fn) 
kockázati (mn) 
kockázati megítélés 
kockázati tényező (szk) 
kockázati tőke 
kockázatitőke-befektetés 
kockázatitőke-társaság 
kockázatkezelés 
kockázatmentes (mn) 
kockázatos (mn) 
kockázattal jár 
kockázattűrő 
kockázatú (mn) 
kockázatvállalás (fn, kockázat|vállalás) 
kockázatvállalási hajlandóság 
kockázatviselés (fn) 
kockázik (ige) 
kockázott bacon 
kockáztat (ige) 
kockáztatás (fn) 
kócmadzag (fn, kóc|madzag) 
kocódás (fn) 
kocódik (ige) 
kocog (ige) 
kocogás (fn) 
kocogómozgalom (fn, kocogó|mozgalom) 
kocogtat (ige) 
kocogtatás (fn) 
kócos (fn) 
kócos (mn) 
kócos haj (szk) 
kócosság (fn) 
kócsag (fn) 
kócsagforgó (fn, kócsag|forgó) 
kócsagos (mn) 
kócsagtoll (fn, kócsag|toll) 
kócsagtollbokréta (fn, kócsag|tollbokréta) 



kocsány (fn) 
kocsányos (mn) 
kocsányos tölgy (szk) 
kocsánytalan (mn) 
kocsi (fn) 
kocsiablak (fn, kocsi|ablak) 
kocsialkatrész (fn, kocsi|alkatrész) 
kocsiállás (fn, kocsi|állás) 
kocsiálláspénz (fn) 
kocsibeálló (foly mn in) 
kocsibejáró (fn, kocsi|bejáró) 
kocsibuktató (fn, kocsi|buktató) 
kocsiderék (fn, kocsi|derék) 
kocsifecskendő 
kocsifékező (fn, kocsi|fékező) 
kocsifelhajtó (fn, kocsi|felhajtó) 
kocsifeljáró (fn, kocsi|feljáró) 
kocsifényező (fn, kocsi|fényező) 
kocsiforduló (fn, kocsi|forduló) 
kocsigyártás (fn, kocsi|gyártás) 
kocsigyártó (fn, kocsi|gyártó) 
kocsigyártó (foly mn in, kocsi|gyártó) 
kocsikázik (ige) 
kocsikenőcs (fn, kocsi|kenőcs) 
kocsikerék (fn, kocsi|kerék) 
kocsikeréknyom (fn, kocsikerék|nyom) 
kocsikísérő (fn, kocsi|kísérő) 
kocsikísérő (foly mn in, kocsi|kísérő) 
kocsiláda (fn, kocsi|láda) 
kocsilámpa (fn, kocsi|lámpa) 
kocsiló (fn) 
kocsimester (kocsi|mester) 
kocsimosás (fn, kocsi|mosás) 
kocsimosó (fn, kocsi|mosó) 
kocsiműhely (fn, kocsi|műhely) 
kocsiosztály (fn, kocsi|osztály) 
kocsipark (fn, kocsi|park) 
kocsiponyva (fn, kocsi|ponyva) 
kocsirakodó (fn, kocsi|rakodó) 
kocsirakomány (fn, kocsi|rakomány) 
kocsirendező (fn, kocsi|rendező) 
kocsirendező (foly mn in, kocsi|rendező) 
kocsirúd (fn, kocsi|rúd) 
kocsis (fn) 
kocsis (mn) 
kocsisbeszédű (mn) 
kocsisbor (fn, kocsis|bor) 
kocsisgazda (fn) 
kocsisor (fn, kocsi|sor) 
kocsistempó (fn, kocsis|tempó) 
kocsisülés (fn) 
kocsiszám (fn, kocsi|szám) 
kocsiszekrény (fn, kocsi|szekrény) 
kocsiszín (fn, kocsi|szín) 
kocsiút (fn, kocsi|út) 
kocsiülés (fn, kocsi|ülés) 
kocsiverseny (fn, kocsi|verseny) 



kocsivezető (fn, kocsi|vezető) 
kocsivizsgáló (fn, kocsi|vizsgáló) 
kocsizik (ige) 
kocsizörgés (fn, kocsi|zörgés) 
kocsma (korcsma, fn) 
kocsmaasztal (fn, kocsma|asztal) 
kocsmacégér (fn, kocsma|cégér) 
kocsmafrazeológia 
kocsmahivatal (fn, kocsma|hivatal) 
kocsmai (mn) 
kocsmapult (fn, kocsma|pult) 
kocsmáros (fn) 
kocsmárosné (fn) 
kocsmatöltelék (fn, kocsma|töltelék) 
kocsmatündér (fn, kocsma|tündér) 
kocsmázik (ige) 
kocsonya (fn) 
kocsonyafesztivál 
kocsonyafőzés (fn, kocsonya|főzés) 
kocsonyahús (fn, kocsonya|hús) 
kocsonyás (mn) 
kocsonyás anyag (szk) 
kocsonyás tányér (szk) 
kocsonyásítóanyag (fn) 
kocsonyásodik (ige) 
kocsord (fn) 
kód (fn) 
kóda (coda, fn) 
kodácsol (ige) 
Kodak (tnév) 
Kodak film (szk) 
Kodak gép 
Kodály körönd (tnév) 
Kodály Zoltán (Kodály Zoltán-i, tnév) 
Kodály-módszer (fn, Kodály|-módszer) 
Kodály-tanítvány (fn, Kodály|-tanítvány) 
kódátvitel (fn, kód|átvitel) 
kodein (fn) 
kodekcsomag 
kódex (fn) 
kódexíró (fn, kódex|író) 
kódexíró (foly mn in, kódex|író) 
kódexmásoló (fn, kódex|másoló) 
kódexmásoló (foly mn in, kódex|másoló) 
kodifikáció (fn) 
kodifikációs bizottság 
kodifikációs nonszensz 
kodifikál (ige) 
kodifikátor 
kódkészlet (fn, kód|készlet) 
kódmentes webszerkesztő 
kódnév 
kódol (ige) 
kódolás (fn) 
kódoló 
kódoló DNS-szekvencia 
kódolóegység (fn) 



kódolt (bef mn in) 
kódolt jel (szk) 
kódorog (ige) 
kódrendszer (fn, kód|rendszer) 
kódszám (fn, kód|szám) 
kódszerkesztés 
kódváltás (fn, kód|váltás) 
koedukáció (fn) 
koedukált osztály (szk) 
koefficiens (fn) 
koegzisztál (ige) 
koegzisztencia (fn) 
koenzim (fn) 
kofa (fn) 
kofaasszony (fn, kofa|asszony) 
kofahajó (fn, kofa|hajó) 
kofálkodik (ige) 
kofamérleg (fn, kofa|mérleg) 
kofaság (fn) 
kofáskodik (ige) 
kofavonat (fn, kofa|vonat) 
koffein (fn) 
koffeinmentes (mn) 
koffeintabletta (fn, koffein|tabletta) 
koffer (fn) 
kófic (fn) 
kognitív (mn) 
kohász (fn) 
kohászat (fn) 
kohászati (mn) 
koherencia (fn) 
koherens (mn) 
koherens sugárzás (szk) 
kohézió (fn) 
kohéziós (mn) 
kohéziós energia (szk) 
kohéziós támogatás 
kohó (fn) 
kohóalumínium (fn, kohó|alumínium) 
kohógáz (fn, kohó|gáz) 
kohóipar (fn, kohó|ipar) 
kohókoksz (fn, kohó|koksz) 
kohol (ige) 
koholmány (fn) 
koholt (bef mn in) 
koholt (mn) 
kohómérnök (fn, kohó|mérnök) 
kohómunkás (fn) 
kohómű (fn, kohó|mű) 
kohósalak (fn, kohó|salak) 
kohósít (ige) 
kohóüzem (fn, kohó|üzem) 
koincidencia (fn) 
koincidens (mn) 
koiné (fn) 
koitál (ige) 
koitusz (fn) 



kojtol 
koka (fn) 
kokacserje (fn) 
kókad (ige) 
kókadt (bef mn in) 
kókadt (mn) 
kókadt virág (szk) 
kókadtság (fn) 
kokain (fn) 
kokaincsempészet (fn, kokain|csempészet) 
kokaininjekció (fn, kokain|injekció) 
kokainista (fn) 
kokainista (mn) 
kokainizmus (fn, kokain|izmus) 
kokainmérgezés (fn, kokain|mérgezés) 
kokárda (fn) 
kokárdavirág (fn, kokárda|virág) 
kokas (kakas, fn) 
kokett (mn) 
kokettál (ige) 
koki (fn) 
kokilla (fn) 
kokkusz (coccus, fn) 
kókler (fn) 
kóklerkedik (ige) 
kóklerség (fn) 
kokó (fn) 
kokojsza (fn) 
kokott (fn) 
koksz (fn) 
kokszbrikett (fn, koksz|brikett) 
kokszfogyasztás (fn, koksz|fogyasztás) 
kokszfűtéses (mn) 
kokszfűtéses kályha (szk) 
kokszkályha (fn, koksz|kályha) 
kokszkosár (fn, koksz|kosár) 
kokszol (ige) 
kokszolható szén 
kokszoló (foly mn in) 
kokszolómű (fn) 
kokszosít (ige) 
kokszosodás (fn) 
koksztároló bunker (szk) 
koktél (fn) 
koktélparadicsom 
koktélparti (mn, koktél|parti) 
koktélruha (fn, koktél|ruha) 
kókusz (fn) 
kókuszdió (fn, kókusz|dió) 
kókuszgolyó (fn, kókusz|golyó) 
kókuszpálma (fn, kókusz|pálma) 
kókuszreszelék (fn, kókusz|reszelék) 
kókuszréteg 
kókuszrost (fn, kókusz|rost) 
kókuszszőnyeg (fn, kókusz|szőnyeg) 
kókusztej (fn, kókusz|tej) 
kóla (fn) 



Kola-félsziget (fn) 
kólásüveg (fn, kólás|üveg) 
kolbász (fn) 
kolbászáru (fn, kolbász|áru) 
kolbászféle (fn) 
kolbászhús (fn, kolbász|hús) 
kolbászillat (fn, kolbász|illat) 
kolbászkrém 
kolbászmérgezés (fn, kolbász|mérgezés) 
kolbászrúd (fn, kolbász|rúd) 
kolbászszag (fn, kolbász|szag) 
kolbásztöltelék (fn, kolbász|töltelék) 
kolchicin (fn) 
koldul (ige) 
koldulás (fn) 
kolduló (foly mn in) 
kolduló (mn) 
kolduló barát 
kolduló rend 
koldus (fn) 
koldus (mn) 
koldus paraszt (szk) 
koldusasszony (fn, koldus|asszony) 
koldusbot (fn, koldus|bot) 
koldusbotra jut (kif) 
koldusbotra jutás (kif) 
koldusének (fn, koldus|ének) 
koldusgyermek (fn, koldus|gyermek) 
kolduskenyér (fn) 
koldustarisznya (fn) 
koldustetű (fn) 
koldusszegény (fn, koldus|szegény) 
koledál (ige) 
kolera (fn) 
kolerabacilus (fn, kolera|bacilus) 
kolerajárvány (fn, kolera|járvány) 
kolerás (mn) 
kolerikus (mn) 
kolesz (fn) 
koleszterin (fn) 
koleszterin-anyagcsere (fn) 
koleszterinmentes (mn) 
koleszterinszint (fn, koleszterin|szint) 
koleszterinszint-érték (fn) 
koleszterinvizelés (fn, koleszterin|vizelés) 
kolhoz (fn) 
kolhozfalu (fn, kolhoz|falu) 
kolhozföld (fn, kolhoz|föld) 
kolhozparaszt (fn, kolhoz|paraszt) 
kolhozrendszer (fn, kolhoz|rendszer) 
kolhoztag (fn, kolhoz|tag) 
kolhozvagyon (fn, kolhoz|vagyon) 
kólibacilus (fn) 
kólibaktérium (fn) 
kolibri (fn) 
kólika (fn) 
kólint (ige) 



kollaboráció (fn) 
kollaborál (ige) 
kollaboráns (fn) 
kollagén (fn) 
kollagenáz (fn) 
kollagénrost 
kollapszus (fn) 
kollár (fn) 
kollaudálás (fn) 
kollázs (fn) 
kolléga (kollega, fn) 
kolléganő (fn, kolléga|nő) 
kollegiális (mn) 
kollegiális viszony 
kollegina (fn) 
kollégista (fn) 
kollégium (fn) 
kollégiumi (mn) 
kollekció (fn) 
kollektív (mn) 
kollektív bér (szk) 
kollektív biztonság (szk) 
kollektív elfogadottság 
kollektív gazdálkodás (szk) 
kollektív munka (szk) 
kollektív szerződés (szk) 
kollektíva (fn) 
kollektivista (fn) 
kollektivizál (ige) 
kollektivizálás (fn) 
kollektivizmus (fn) 
kollektor (fn) 
kollerjárat (fn) 
kolligátum (fn) 
kollimáció (fn) 
kollízió (fn) 
kollódium (fn) 
kolloid (fn) 
kolloid ezüst (szk) 
kolloidkémia (fn, kolloid|kémia) 
kollokvál (ige) 
kollokvens (mn) 
kollokvium (fn) 
kollúzió (fn) 
kolna (fn) 
kóló (fn) 
kolofon (fn) 
kolokán (fn) 
kolomejka (fn) 
kolomp (fn) 
kolompár (fn, kolomp|ár) 
kolompér (krumpli, fn, kolomp|ér) 
kolompol (ige) 
kolompos (fn) 
kolompszó (fn, kolomp|szó) 
kolonc (fn) 
kolónia (fn) 



kolóniaház 
koloniál (fn) 
koloniál (mn) 
koloniálbútor (fn) 
kolonialista törekvések (szk) 
kolonializmus (fn) 
kolonizáció (fn) 
kolonizációs és inváziós képesség 
kolonizál (ige) 
kolonizátor (fn) 
kolonna (fn) 
kolontos (mn) 
kolop (fn) 
kolorádóbogár (fn, kolorádó|bogár) 
koloratúra (fn) 
koloratúrária (fn, koloratúr|ária) 
koloratúrénekes (fn, koloratúr|énekes) 
koloratúrszoprán (fn) 
kolorimetria (fn) 
kolorista (fn) 
kolorit (fn) 
kolorizmus (fn) 
kolostor (fn) 
kolostorba vonulás (szk) 
kolostori (mn) 
kolosszális (mn) 
kolosszus (fn) 
kolosztrum (fn) 
Kolozsvár (tnév) 
Kolozsvári György (tnév) 
Kolping-iskola 
kolportál (ige) 
kolportázs (fn) 
kolumbárium (fn) 
Kolumbia (tnév) 
Kolumbusz (tnév) 
kolumna (fn) 
kólya (fn) 
koma (fn) 
kóma (fn) 
komaasszony (fn, koma|asszony) 
komál (ige) 
komámasszony (fn) 
komámuram (fn, komám|uram) 
Komárom (tnév) 
Komárom-Esztergom megye (tnév) 
komaság (fn) 
komatál (fn, koma|tál) 
komáz (ige) 
komázik (ige) 
kombájn (fn) 
kombájnos (mn) 
kombájnszerelő műhely (szk) 
kombájnvezető (fn, kombájn|vezető) 
kombi (fn) 
kombidressz (fn) 
kombidressz-szett 



kombináció (fn) 
kombinációs (mn) 
kombinációs áramkör (szk) 
kombinál (ige) 
kombinálás 
kombinálóképesség (fn) 
kombinált (bef mn in) 
kombinált (mn) 
kombinált fogó (szk) 
kombinált hajtómű (szk) 
kombinált szekrény (szk) 
kombinát (fn) 
kombinatív (mn) 
kombinatorika (fn) 
kombiné (fn) 
komcsi (fn) 
komédia (fn) 
komédiás (fn) 
komédiás (mn) 
komédiázik (ige) 
komfort (fn) 
komfortábli (fn) 
komfortáblis (fn) 
komfortérzet (fn, komfort|érzet) 
komfortfokozat (fn, komfort|fokozat) 
komfortos (mn) 
komi (mn) 
Komiföld (tnév) 
komika (fn) 
komikum (fn) 
komikus (fn) 
komikus (mn) 
komikus eposz (szk) 
komikus színész (szk) 
Kominform (tnév) 
Komintern (tnév) 
komi-permják (mn) 
komissió (komisszió, fn) 
komissiózik (ige) 
komisz (mn) 
komiszáros (fn) 
komiszkenyér (fn, komisz|kenyér) 
komiszkodik (ige) 
komiszság (fn) 
komisszár (fn) 
komisszió (komissió, fn) 
komitácsi (fn) 
Komjáthy Benedek (tnév) 
komló (fn) 
Komló (tnév) 
komlóföld (fn, komló|föld) 
komlóliszt (fn, komló|liszt) 
komlós (mn) 
komlóskert (fn) 
kommandíroz (ige) 
kommandó (fn) 
kommandós (mn) 



kommenció 
kommenciós 
kommendál (ige) 
komment 
kommentál (ige) 
kommentálás (fn) 
kommentár (fn) 
kommentátor (fn) 
kommentel 
kommerciális (mn) 
kommersz (mn) 
kommersz áru (szk) 
kommersz ital (szk) 
kommuna (fn) 
kommunális (mn) 
kommunális épület (szk) 
kommunális hulladék (szk) 
kommunális szolgáltatás (szk) 
kommunárd (fn) 
kommunikáció (fn) 
kommunikációelmélet (fn, kommunikáció|elmélet) 
kommunikációképtelenség (fn, kommunikáció|képtelenség) 
kommunikációs (mn) 
kommunikációs államtitkár 
kommunikációs osztály 
kommunikációs szakadék 
kommunikációs tanácsadó 
kommunikációs technológia 
kommunikál (ige) 
kommunikatív (mn) 
kommunikátor (fn) 
kommunista (fn) 
kommunista (mn) 
kommunista és munkáspártok (szk) 
Kommunista Internacionálé (tnév) 
Kommunista kiáltvány (tnév) 
kommunista párt (szk) 
kommunista rendszer 
kommunistabarát (fn) 
kommunistaellenes (mn) 
kommunizál (ige) 
kommunizmus (fn) 
kommutáció (fn) 
kommutatív (mn) 
kommutativitás (fn) 
kommutátor (fn) 
kommün (fn) 
kommünár (fn, kommün|ár) 
kommüniké (fn) 
komócsin (fn) 
komód (fn) 
komoly (mn) 
komoly arccal (szk) 
komoly árverés 
komoly áttörés 
komoly baj 
komoly gazdasági veszteség 



komoly hangú (szk) 
komoly kár 
komolyabb baj 
komolyabb felhasználó 
komolyabb pénzösszeg 
komolyabban (hsz) 
komolyan (hsz) 
komolykodik (ige) 
komolyodik (ige) 
komolyra fordul (kif) 
komolyság (fn) 
komolytalan (mn) 
komolyzene (fn, komoly|zene) 
komolyzenei (mn) 
komondor (fn) 
komondorkölyök (fn, komondor|kölyök) 
komor (mn) 
komor hangulat (szk) 
komor tekintet (szk) 
komorna (fn) 
komornyik (fn) 
komorság (fn) 
komótos (mn) 
komp (fn) 
kompakt (fn, komp|akt) 
kompakt (mn, komp|akt) 
kompakt fénycső 
kompakt gép 
kompakt kocsi 
kompakt méret 
kompakt váz 
kompaktlemez (fn, kompakt|lemez) 
kompánia (fn) 
komparatív (mn) 
komparátor (fn) 
kompasz (fn) 
kompatibilis (mn) 
kompatibilis adapter 
kompatibilis eszköz 
kompatibilitás (fn) 
kompatibilitás-ellenőrzés 
kompatibilitási gond 
kompatibilitási probléma 
kompátkelés (fn, komp|átkelés) 
kompátkelőhely (fn, komp|átkelőhely) 
kompendium (fn) 
kompendium kérdései 
kompenzáció (fn) 
kompenzációs (mn) 
kompenzál (ige) 
kompenzálás (fn) 
kompenzálatlan (mn) 
kompenzálótekercs (fn) 
kompenzátor (fn) 
kompetencia (fn) 
kompetens (mn) 
komphajó (fn, komp|hajó) 



kompiláció (fn) 
kompilál (ige) 
kompjúter (komputer, fn) 
komplé (fn) 
komplementáris (mn) 
komplementaritás (fn) 
komplementer (mn) 
komplementer színek (szk) 
komplementrendszer (fn) 
komplett (mn) 
komplett csomag 
komplett hülyeség 
komplett készlet (szk) 
komplett reggeli (szk) 
komplex (mn) 
komplex módszer (szk) 
komplex szám (szk) 
komplex technika 
komplex vegyület (szk) 
komplexbrigád (fn, komplex|brigád) 
komplexitás (fn) 
komplexitásigény (fn) 
komplexkémia (fn) 
komplexum (fn) 
komplexus (fn) 
komplikáció (fn) 
komplikál (ige) 
komplikálódik (ige) 
komplikált (bef mn in) 
komplikált (mn) 
komplikáltság (fn) 
kompliment (fn) 
komponál (ige) 
komponens (fn) 
komponens lötyög 
komponista (fn) 
komposzt (fn) 
komposztál (ige) 
komposztálás (fn) 
komposztálóanyag (fn) 
komposzttrágya (fn, komposzt|trágya) 
kompót (fn) 
kompozíció (fn) 
kompozíciós (mn) 
kompozit ablakkezelő 
kompozit effekt 
kompozit videó 
komprádor (fn) 
kompresszíbilis (mn) 
kompresszibilitás (fn) 
kompresszió (fn) 
kompresszor (fn) 
komprimál (ige) 
komprimálás 
kompromisszum (fn) 
kompromisszumkész 
kompromisszumkészség (fn, kompromisszum|készség) 



kompromisszumos (mn) 
kompromittál (ige) 
komputer (fn) 
komputeres (mn) 
komputerizál 
komputertomográf (fn) 
komputertomográfia (fn, komputer|tomográfia) 
komputervezérelt (bef mn in) 
komputervezérelt (mn) 
Komszomol (fn) 
komszomolista (mn) 
konc (fn) 
koncedál (ige) 
koncentráció (fn) 
koncentrációs (mn) 
koncentrációs tábor (szk) 
koncentrál (ige) 
koncentrálás (fn) 
koncentrálódás (fn) 
koncentrálódik (ige) 
koncentrálóképesség 
koncentrált (bef mn in) 
koncentrált (mn) 
koncentrált alkohol (szk) 
koncentrált takarmány (szk) 
koncentráltan (hsz) 
koncentrátum (fn) 
koncentrikus (mn) 
koncentrikus kör (szk) 
koncepció (fn) 
koncepcionális (mn) 
koncepciós (mn) 
koncepciós per (szk) 
koncepciótermék 
koncepciózus (mn) 
konceptus (fn) 
koncér (fn, konc|ér) 
koncert (fn) 
koncertez (koncertezik, ige) 
koncertfilm 
koncertkörút (fn, koncert|körút) 
koncertmester (fn, koncert|mester) 
koncertprogram (fn, koncert|program) 
koncertsorozat (fn, koncert|sorozat) 
koncertterem (fn, koncert|terem) 
koncertzenekar (fn, koncert|zenekar) 
koncesszió (fn) 
koncessziós (mn) 
koncessziós díj 
koncessziós jog 
koncessziós szerződés (szk) 
konchal (fn, konc|hal) 
konciliáns (mn) 
koncipiál (ige) 
koncleső (fn) 
konda (fn) 
kondás (fn) 



kondás (mn) 
kondenzáció (fn) 
kondenzációs készülék 
kondenzál (ige) 
kondenzálás (fn) 
kondenzálóberendezés 
kondenzálószer (fn) 
kondenzált (bef mn in) 
kondenzált (mn) 
kondenzált tej (szk) 
kondenzátor (fn) 
kondenzátorcső (fn, kondenzátor|cső) 
kondenzátortelep (fn, kondenzátor|telep) 
kondenzátum (fn) 
kondenzcsík (fn, kondenz|csík) 
kondenzor (fn) 
kondenzvíz (fn) 
kondér (fn) 
kondi (fn) 
kondíció (fn) 
kondicionál (ige) 
kondicionálás (fn) 
kondicionáló (foly mn in) 
kondicionáló torna (szk) 
kondicionálóterem (fn) 
kondicionált ételaverzió 
kondigép (fn, kondi|gép) 
kondít (ige) 
konditerem (fn, kondi|terem) 
kondoleál (ige) 
kondom (fn) 
kondor (fn) 
kondor (mn) 
kondorkeselyű (fn, kondor|keselyű) 
kondorodik (ige) 
kondottiere (fn) 
kondukció (fn) 
konduktancia (fn) 
konduktív módszer (szk) 
konduktor (fn) 
kondul (ige) 
konfekció (fn) 
konfekció (mn) 
konfekcionál (ige) 
konfekciós (mn) 
konfekciós ruha (szk) 
konfekciót gyártó cég 
konfekt (fn) 
konferál (ige) 
konferansz (fn) 
konferanszié (fn) 
konferencia (fn) 
konferenciaközpont (fn, konferencia|központ) 
konferencia-központ (fn, konferencia|-központ) 
konferenciaterem (fn, konferencia|terem) 
konferenciaturizmus (fn, konferencia|turizmus) 
konferenciavezető (fn, konferencia|vezető) 



konferenciázik (ige) 
konfesszió (fn) 
konfetti (fn) 
konfetticsata (fn, konfetti|csata) 
konfidencia (fn) 
konfidens (mn) 
konfiguráció (fn) 
konfigurációs (mn) 
konfigurációs felület 
konfigurál 
konfigurálás 
konfigurálható 
konfigurálja magát 
konfirmáció (fn) 
konfirmál (ige) 
konfiskál (ige) 
konfliktus (fn) 
konfliktusban érintett felek 
konfliktusgóc (fn, konfliktus|góc) 
konfliktushelyzet (fn, konfliktus|helyzet) 
konfliktuskezelés (fn, konfliktus|kezelés) 
konfliktusos (mn) 
konflis (fn) 
konform (mn) 
konformáció (fn) 
konformista (mn) 
konformizmus (fn) 
konföderáció (fn) 
konföderatív (mn) 
konfrontáció (fn) 
konfrontál (ige) 
konfrontálód (ige) 
konfuciánus (mn) 
konfúzió (fn) 
konfúzus (mn) 
kong (ige) 
kongat (ige) 
kong-bong (ige) 
kongeniális (mn) 
konglomeráció (fn) 
konglomerátum (fn) 
Kongó (fn) 
kongó (foly mn in) 
kongó (mn) 
Kongói Demokratikus Köztársaság (tnév) 
Kongó-medence (tnév) 
kongótégla (fn, kongó|tégla) 
Kongó-torkolat (tnév, Kongó|-torkolat) 
kongóvörös (fn) 
kongóvörös (mn) 
kongré (fn) 
kongregáció (fn) 
kongreganista (mn) 
kongresszus (fn) 
kongresszusi (mn) 
kongresszusi dokumentum (szk) 
kongresszusi határozat (szk) 



kongresszusi központ (szk) 
kongresszusi küldött (szk) 
kongrua (fn) 
kongruencia (fn) 
kongruens (fn) 
kongruens (mn) 
konídium (fn) 
konídiumos gombák (szk) 
kónikus (mn) 
konjugáció (fn) 
konjugál (ige) 
konjugált függvény (szk) 
konjunktív (mn) 
konjunktúra (fn) 
konjunktúraciklus 
konjunktúrahullám (fn, konjunktúra|hullám) 
konjunktúraindex (fn, konjunktúra|index) 
konjunktúrakutatás (fn, konjunktúra|kutatás) 
konjunkturális (mn) 
konjunktúralovag (fn, konjunktúra|lovag) 
konkáv (mn) 
konkáv lencse (szk) 
konklávé (fn) 
konkludál (ige) 
konklúzió (fn) 
konkoly (fn) 
konkolyhintés (fn, konkoly|hintés) 
konkolyos búza (szk) 
konkolyozó (fn) 
konkordancia (fn) 
konkordancia-szótár (fn) 
konkordátum (fn) 
konkrét (mn) 
konkrét ötlet 
konkrét termék 
konkrétabban (hsz) 
konkrétan (hsz) 
konkretizál (ige) 
konkrétum (fn) 
konkubinátus (fn) 
konkurál (ige) 
konkurencia (fn) 
konkurenciaharc (fn, konkurencia|harc) 
konkurens (fn) 
konkurens (mn) 
konkurens cég 
konkurens szereplő 
konkurens vállalat (szk) 
konkvisztádor (fn) 
konnektor (fn) 
konnektordugó (fn, konnektor|dugó) 
konnektoros hibrid modell 
konok (mn) 
konokság (fn) 
konokul (hsz) 
konspiráció (fn) 
konspirál (ige) 



konspirátor (fn) 
konstábler (fn) 
Konstancia (tnév) 
konstans (fn) 
konstans (mn) 
Konstantin (Bíborbanszületett Konstantin, tnév) 
Konstantinápoly (tnév) 
Konstanz (tnév) 
konstatál (ige) 
konstelláció (fn) 
konsternáció (fn) 
konsternál (ige) 
konstitúció (fn) 
konstitucionális (mn) 
konstitutív (mn) 
konstruál (ige) 
konstrukció (fn) 
konstrukciós (mn) 
konstruktív (mn) 
konstruktivista (fn) 
konstruktivitás (fn) 
konstruktivizmus (fn) 
konstruktőr (fn) 
konszekutív (mn) 
konszenzus (fn) 
konszenzusos (mn) 
konszern (fn) 
konszignáció (fn) 
konszignációs lerakat (szk) 
konszignál (ige) 
konszolidáció (fn) 
konszolidációs (mn) 
konszolidál (ige) 
konszolidálás (fn) 
konszolidálód (ige) 
konszolidálódik (ige) 
konszolidált (bef mn in) 
konszolidált (mn) 
konszolidált állapot (szk) 
konszonancia (fn) 
konszonáns (fn) 
konszonáns (mn) 
konszonantizmus (fn) 
kontaktfertőzés (fn, kontakt|fertőzés) 
kontaktgáz (fn, kontakt|gáz) 
kontaktgyanta (fn, kontakt|gyanta) 
kontaktkulcs (fn, kontakt|kulcs) 
kontaktlencse (fn, kontakt|lencse) 
kontaktlencse-laboratórium (fn) 
kontaktméreg (fn, kontakt|méreg) 
kontaktszemüveg (fn, kontakt|szemüveg) 
kontaktszög (fn, kontakt|szög) 
kontaktus (fn) 
kontaktüveg (fn, kontakt|üveg) 
kontamináció (fn) 
kontaminál (ige) 
kontár (fn) 



kontár (mn) 
kontár módon (szk) 
kontárkéz 
kontárkodik (ige) 
kontármunka (fn) 
kontató (fn) 
kontempláció (fn) 
kontemplál (ige) 
kontemplatív (mn) 
konténer (fn) 
konténeres szállítás (szk) 
konténerház (fn, konténer|ház) 
konténer-pályaudvar (fn, konténer|-pályaudvar) 
konténer-telefonközpont (fn, konténer|-telefonközpont) 
konténervonat (fn, konténer|vonat) 
kontesztál (ige) 
kontextus (fn) 
kontinens (fn) 
kontinensbajnokság (fn, kontinens|bajnokság) 
kontinensviadal (fn, kontinens|viadal) 
kontinensszegély (fn, kontinens|szegély) 
kontinentális (mn) 
kontinentális jog 
kontinentális self (szk) 
kontingens (fn) 
kontingentál (ige) 
kontinuitás (fn) 
kontinuus (mn) 
kontírozás (fn) 
kontírozó könyvelő (szk) 
kontó (fn) 
kontra (fn) 
kontra (mn) 
kontrabasszus (fn, kontra|basszus) 
kontrademagógia 
kontradikció (fn) 
kontrafagott (fn) 
kontrafék (fn) 
kontrahál (ige) 
kontraindikáció (fn) 
kontrakció (fn) 
kontraktus (fn) 
kontralemez (fn) 
kontraposzt (fn) 
kontraprodukció 
kontraproduktív 
kontrapunkt (fn) 
kontrapunktikus (mn) 
kontrás (mn) 
kontraszelekció (fn) 
kontraszelektív (fn) 
kontraszelektív (mn) 
kontraszt (fn) 
kontrasztanyag (fn, kontraszt|anyag) 
kontrasztarány 
kontrasztív (fn, kontraszt|ív) 
kontrasztjelenség (fn, kontraszt|jelenség) 



kontrasztosság (fn) 
kontrasztpapír (fn, kontraszt|papír) 
kontratenor (fn) 
kontráz (kontrázik, ige) 
kontról (fn) 
kontrola (fn) 
kontrolál (ige) 
kontroll (fn) 
kontrollál (ige) 
kontrollálható 
kontrollapparátus (fn, kontroll|apparátus) 
kontrollcsoport (fn, kontroll|csoport) 
kontrollfény 
kontrollkártya (fn, kontroll|kártya) 
kontroll-lámpa 
kontroll-lehetőség (fn) 
kontrollszerep 
kontrollszerkesztő (fn, kontroll|szerkesztő) 
kontrollvizsgálat (fn, kontroll|vizsgálat) 
kontroverzia (fn) 
kontúr (fn) 
konty (fn) 
kontyalávaló (fn) 
kontyfésű (fn, konty|fésű) 
kontyháló (fn, konty|háló) 
kontyos (fn) 
kontyos (mn) 
kontyvirág (fn, konty|virág) 
kontyviselet (konty|viselet) 
kónusz (fn) 
konvejer (fn) 
konvejor (konvejer, fn) 
konvekciós fűtés 
konvektor (fn) 
konvenció (fn) 
konvencionális (mn) 
konvenciós (fn) 
konvenciós (mn) 
konveniál (ige) 
konvent (fn) 
konvergál (ige) 
konvergáló 
konvergencia (fn) 
konvergenciaelmélet (fn) 
konvergens (mn) 
konvergens sor (szk) 
konvertál (ige) 
konvertálás (fn) 
konvertálhatóság (fn) 
konvertálódás (fn) 
konverter (fn) 
konverteracél (fn, konverter|acél) 
konvertgáz (fn) 
konvertibilis (mn) 
konvertibilis deviza (szk) 
konvertibilis elszámolás (szk) 
konvertibilis valuta (szk) 



konvertibilitás (fn) 
konvertita (fn) 
konvertita (mn) 
konverzáció (fn) 
konverzál (ige) 
konverzió (fn) 
konverziószámítás (fn, konverzió|számítás) 
konvex (mn) 
konvex függvény (szk) 
konvex lencse (szk) 
konvexitás (fn) 
konviktus (fn) 
konvoj (fn) 
konzekvencia (fn) 
konzekvens (mn) 
konzekvensen (hsz) 
konzerv (fn) 
konzerv marhapörkölt (szk) 
konzerv tökfőzelék (szk) 
konzervál (ige) 
konzerválás (fn) 
konzerválóanyag (fn) 
konzerválószer (fn) 
konzerváru (fn, konzerv|áru) 
konzervatív (fn) 
konzervatív (mn) 
konzervatív erő (szk) 
konzervatív republikánus 
konzervativizmus (fn) 
konzervatív-liberális törésvonal 
konzervátor (fn) 
konzervatórium (fn) 
konzervdoboz (fn, konzerv|doboz) 
konzervgulyás (fn, konzerv|gulyás) 
konzervgyár (fn, konzerv|gyár) 
konzervgyártás (fn, konzerv|gyártás) 
konzervgyümölcs (fn, konzerv|gyümölcs) 
konzervipar (fn, konzerv|ipar) 
konzervkészítmény (fn, konzerv|készítmény) 
konzervkivitel (fn, konzerv|kivitel) 
konzervnyitó (fn, konzerv|nyitó) 
konzervnyitó (foly mn in, konzerv|nyitó) 
konzervsonka (fn, konzerv|sonka) 
konzervvér (fn, konzerv|vér) 
konzi (fn) 
konziliárius (fn) 
konzílium (fn) 
konzisztencia (fn) 
konzisztenciahiba (fn) 
konzisztens (mn) 
konzisztórium (fn) 
konzol (fn) 
konzorcium (fn) 
konzul (fn) 
konzulátus (fn) 
konzulens (fn) 
konzuli (mn) 



konzuli egyezmény (szk) 
konzultáció (fn) 
konzultációs (mn) 
konzultál (ige, konzul|tál) 
konzultáns (fn) 
konzultatív (mn) 
konzum (fn) 
konzumnő (fn, konzum|nő) 
konzumtársadalom (fn, konzum|társadalom) 
konya (mn) 
konyak (fn) 
konyakkészítés (fn) 
konyakmeggy (fn, konyak|meggy) 
konyakos meggy (szk) 
konyakosüveg (fn) 
konyha (fn) 
konyhaajtó (fn, konyha|ajtó) 
konyhaasztal (fn, konyha|asztal) 
konyhabútor (fn, konyha|bútor) 
konyhaedény (fn, konyha|edény) 
konyhaeszköz (fn, konyha|eszköz) 
konyhafa (fn, konyha|fa) 
konyhafelszerelés (fn, konyha|felszerelés) 
konyhafőnök (fn, konyha|főnök) 
konyhahulladék (konyha|hulladék) 
konyhai (mn) 
konyhai baleset 
konyhai gépek 
konyhakémia 
konyhakert (fn, konyha|kert) 
konyhakertészet (fn, konyha|kertészet) 
konyhakés (fn, konyha|kés) 
konyhakész (mn, konyha|kész) 
konyhakész csirke (szk) 
konyhakész rizs 
konyhakész termék (szk) 
konyhakötény (fn, konyha|kötény) 
konyhakövezet (fn, konyha|kövezet) 
konyhakredenc (fn, konyha|kredenc) 
konyhalány (fn, konyha|lány) 
konyhalatinság (fn, konyha|latinság) 
konyhamalac (fn, konyha|malac) 
konyhamérleg (fn, konyha|mérleg) 
konyhaművészet (fn, konyha|művészet) 
konyhanövény (fn, konyha|növény) 
konyhanyelv (fn, konyha|nyelv) 
konyhapénz (fn, konyha|pénz) 
konyharuha (fn, konyha|ruha) 
konyhás (mn) 
konyhaséf (konyha|séf) 
konyhasó (fn, konyha|só) 
konyhaszag (fn, konyha|szag) 
konyhaszék (fn, konyha|szék) 
konyhaszekrény (fn, konyha|szekrény) 
konyhaszemélyzet (fn, konyha|személyzet) 
konyhatechnika (fn, konyha|technika) 
konyhatündér (fn, konyha|tündér) 



konyít (ige) 
konnyad (ige) 
konyul (ige) 
kooperáció (fn) 
kooperációs (mn) 
kooperál (ige) 
kooperatív (mn) 
kooptál (ige) 
koordináció (fn) 
koordinációs (mn) 
koordinációs képesség 
koordinációs vegyület (szk) 
koordinál (ige) 
koordinálás (fn) 
koordinált molekula (szk) 
koordináta (fn) 
koordináta-rendszer (fn, koordináta|-rendszer) 
koordinátatengely (fn, koordináta|tengely) 
koordinatív (mn) 
koordinátor (fn) 
kopácsol (ige) 
kopálgyanta (fn) 
kopáncs (fn) 
kopár (mn) 
kopár sziget (szk) 
kopár szikla 
kopár terület (szk) 
kopás (fn) 
kopásálló (fn) 
kopásálló (foly mn in) 
kopásállóság (fn) 
kopásgátló szer (szk) 
kopasz (mn) 
kopasz fej (szk) 
kopaszodik (ige) 
kopaszra nyírás (szk) 
kopaszság (fn) 
kopaszt (ige) 
kopasztat (ige) 
kópé (fn) 
kopejka (fn) 
kopek (fn) 
Kopernikusz, Nikolaus  (Kopernikusz, tnév) 
kópéság (fn) 
kópia (fn) 
kopik (ige) 
kopíroz (ige) 
kopírpapír (fn) 
kopja (fn) 
kopja alakú (szk) 
kopjafa (fn, kopja|fa) 
kopjás (mn) 
kopjatörés (fn, kopja|törés) 
koplal (ige) 
koplalás (fn) 
koplalókúra (fn) 
koplalóművész (fn) 



koplaltat (ige) 
kopó (fn) 
kopó (foly mn in) 
kopófalka (fn, kopó|falka) 
kopog (ige) 
kopogás (fn) 
kopogó cipő (szk) 
kopogóbogár (fn) 
kopogós (fn) 
kopogós (mn) 
kopogtat (ige) 
kopogtatás (fn) 
kopogtató (fn) 
kopogtató (foly mn in) 
kopogtatócédula (fn, kopogtató|cédula) 
kopoltyú (fn) 
kopoltyúfedő (fn, kopoltyú|fedő) 
kopoltyúlemez (fn, kopoltyú|lemez) 
kopoltyúnyílás (fn, kopoltyú|nyílás) 
kopoltyús (fn) 
kopoltyús (mn) 
kopolya (fn) 
koponya (fn) 
koponyaalap (fn, koponya|alap) 
koponyaalapi sérülés 
koponyaalapi törés (szk) 
koponyaalkat (fn, koponya|alkat) 
koponyacsont (fn, koponya|csont) 
koponyalékelés (fn) 
koponyamérő körző (szk) 
koponyasérülés (fn, koponya|sérülés) 
koponyatan (fn, koponya|tan) 
koponyatető (fn, koponya|tető) 
koponyatörés (fn, koponya|törés) 
koponyaüreg (fn, koponya|üreg) 
koponyavarrat (fn, koponya|varrat) 
koporsó (fn) 
koporsó alakú (szk) 
koporsóba tétel (szk) 
koporsófedél (fn, koporsó|fedél) 
koporsós (mn) 
koporsószeg (fn, koporsó|szeg) 
kopott (bef mn in) 
kopott (mn) 
kopott ruha (szk) 
kopottas (mn) 
kopottság (fn) 
kopp (msz) 
koppan (ige) 
koppanás (fn) 
koppant (bef mn in) 
koppant (ige) 
koppantó (fn) 
Koppány (tnév) 
Koppenhága (tnév) 
koppint (ige) 
kopra (fn) 



koprodukció (fn) 
koprodukciós (mn) 
koprodukciós előadás 
kopt (mn) 
koptat (ige) 
koptató (fn) 
koptató (foly mn in) 
koptatózsinór (fn, koptató|zsinór) 
kopula (fn) 
kor (fn) 
kór (fn) 
kor szelleme 
kora (hsz) 
kora (mn) 
kora barokk (szk) 
kora délután (szk) 
kora délutáni (szk) 
kora délutáni óra 
kora gótika (szk) 
kora gyermeksége óta (szk) 
kora hajnal (szk) 
kora hajnalban (szk) 
kora ifjúságában (szk) 
kora középkori (szk) 
kora nyári (szk) 
kora őszi (szk) 
kora reggel (szk) 
kora reneszánsz (szk) 
kora tavasz (szk) 
kora tavaszi (szk) 
korában (hsz) 
korábban (hsz) 
korábbi (mn) 
korabeli (mn) 
korabeli itáliai festészet 
koraérés (fn, kora|érés) 
koraérett (mn, kora|érett) 
korai (mn) 
korai barack (szk) 
korai kereszténység 
korál (fn) 
korálelőjáték (fn, korál|előjáték) 
korall (fn, kor|áll) 
koráll (ige, kor|áll) 
korall alakú (szk) 
korall karperec (szk) 
korallállat (fn, korall|állat) 
korallatoll (fn, korall|atoll) 
korallérc (fn, korall|érc) 
korallfüzér (fn, korall|füzér) 
korallgomba (fn, korall|gomba) 
korallgyöngy (fn, korall|gyöngy) 
korallhalászat (fn, korall|halászat) 
korallpad (fn, korall|pad) 
korallpiros (fn) 
korallpiros (mn) 
korallsziget (fn, korall|sziget) 



korallszínű (mn) 
Korall-tenger (tnév) 
korallváz (fn, korall|váz) 
korallzátony (fn, korall|zátony) 
korán (fn) 
korán érett (szk) 
korán érő (szk) 
korán érő alma (szk) 
korán fekszik (szk) 
korán fekvés (szk) 
korán fekvő (szk) 
korán kelés (szk) 
korán kelő (szk) 
korán őszülő (szk) 
korán reggel (szk) 
koránt (hsz) 
koránt sincs (szk) 
korántse (hsz, koránt|se) 
korántsem (hsz, koránt|sem) 
Korányi Frigyes (tnév) 
koraszülés (fn, kora|szülés) 
koraszülött (fn) 
koraszülött (mn) 
koraszülöttkórház (fn) 
koravén (mn) 
korbács (fn) 
korbácsol (ige) 
korbácsütés (fn, korbács|ütés) 
kórboncnok (fn, kór|boncnok) 
kórboncolás (fn, kór|boncolás) 
kórbonctan (fn, kór|bonctan) 
korc (fn) 
korcs (fn) 
korcs (mn) 
korcs eb (szk) 
korcs faj (szk) 
korcs ivadék (szk) 
korcs nemzedék (szk) 
korcsma (kocsma, fn) 
korcsolya (fn) 
korcsolyabajnok (fn, korcsolya|bajnok) 
korcsolyacipő (fn, korcsolya|cipő) 
korcsolyakulcs (fn, korcsolya|kulcs) 
korcsolyapálya (fn, korcsolya|pálya) 
korcsolyázik (ige) 
korcsoport (fn, kor|csoport) 
korcsosodik (ige) 
korcsosul (ige) 
kord (fn) 
korda (fn) 
kordában tart (kif) 
kordában tartás (kif) 
kordában tartható 
kordbársony (fn, kord|bársony) 
kordbársony kosztüm (szk) 
kordbársony nadrág (szk) 
kordbársony öltöny (szk) 



kordé (fn) 
kordélyos (fn) 
kordélyos (mn) 
kordiális (mn) 
Kordillera (tnév) 
Kordillerák (tnév) 
kordivat (fn, kor|divat) 
kordokumentum (fn, kor|dokumentum) 
kordon (fn) 
kordonkötél (fn, kordon|kötél) 
kordonművelés (fn, kordon|művelés) 
kordován (fn) 
kordovánbőr csizma (szk) 
kordováncsizma (fn, kordován|csizma) 
Korea (tnév) 
koreai gyártó 
Koreai Köztársaság (tnév) 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (tnév) 
kórélettan (fn, kór|élettan) 
korelnök (fn, kor|elnök) 
kórelőzmény (fn, kór|előzmény) 
korengedély (fn, kor|engedély) 
korengedélyes (mn) 
korengedmény (fn, kor|engedmény) 
korengedményes (mn) 
koreografál (ige) 
koreográfia (fn) 
koreográfus (fn) 
kóreset (fn, kór|eset) 
koreszme (fn, kor|eszme) 
korfa (fn, kor|fa) 
korfestés (fn, kor|festés) 
korforduló (fn, kor|forduló) 
Korfu (tnév) 
korgó (foly mn in) 
korgó (mn) 
korgó gyomor (szk) 
korgó gyomrú (szk) 
korgó has (szk) 
korhad (fn, kor|had) 
korhad (ige, kor|had) 
korhadék (fn) 
korhadéklakó (fn, korhadék|lakó) 
korhadó anyag (szk) 
korhadt (bef mn in) 
korhadt (mn) 
korhadt gerenda (szk) 
korhadtság (fn) 
korhangulat (fn, kor|hangulat) 
korhaszt (ige) 
korhatag (mn) 
korhatár (fn, kor|határ) 
korhatár nélküli film (szk) 
kórház (fn, kór|ház) 
kórház-államosítás 
kórházba kerülés (szk) 
kórházépület (fn, kórház|épület) 



kórházhajó (fn, kórház|hajó) 
kórházi (mn) 
kórházi ápolás (szk) 
kórházi beutalás (szk) 
kórházi élelmezés (szk) 
kórházi főorvos (szk) 
kórházigazgató (fn, kórház|igazgató) 
kórházigazgató (foly mn in, kórház|igazgató) 
kórházparancsnok (fn, kórház|parancsnok) 
kórházvonat (fn, kórház|vonat) 
korhely (fn, kor|hely) 
korhely (mn, kor|hely) 
korhely férj (szk) 
korhely természet (szk) 
korhelykedik (ige) 
korhelyleves (fn, korhely|leves) 
korhol (ige) 
korhű (mn, kor|hű) 
korhű jelmez (szk) 
korhűség (fn, kor|hűség) 
kori (mn) 
koriander (fn) 
kóricál (ige) 
korifeus (fn) 
Korinthosz (tnév) 
Korinthoszi-öböl (tnév) 
kórisme (fn, kór|isme) 
kórista (fn) 
kóristalány (fn, kórista|lány) 
korizik (ige) 
korízlés (fn, kor|ízlés) 
kórjelzés (kór|jelzés) 
korkedvezmény (fn, kor|kedvezmény) 
korkedvezményes (mn) 
korkép (fn, kór|kép) 
kórkép (fn, kór|kép) 
korkülönbség (fn, kor|különbség) 
kórlap (fn, kór|lap) 
korlát (fn) 
korlátgyakorlat (fn, korlát|gyakorlat) 
korlátlan (mn) 
korlátlan hatalmú (szk) 
korlátlan hatalom (szk) 
korlátlanul (hsz) 
korlátokat állít 
korlátol (ige) 
korlátolt (bef mn in) 
korlátolt (mn) 
korlátolt felelősségű társaság (szk) 
korlátoltság (fn) 
korlátoz (ige) 
korlátozás (fn) 
korlátozás alá vont 
korlátozási (mn) 
korlátozatlan (mn) 
korlátozhat (ige) 
korlátozó intézkedés (szk) 



korlátozódik (ige) 
korlátozott (bef mn in) 
korlátozott (mn) 
korlátozott források 
korlátozott vezetőképesség 
korlátozottan (hsz) 
korlátozottság (fn) 
korláttalan (mn) 
kórleírás (fn, kór|leírás) 
kormány (fn) 
kormányablakrendszer 
kormányalakítás (fn, kormány|alakítás) 
kormányalakítási (mn) 
kormányalelnök (fn, kormány|alelnök) 
kormányátalakítás (fn, kormány|átalakítás) 
kormánybeavatkozás (fn, kormány|beavatkozás) 
kormánybizottság (fn, kormány|bizottság) 
kormánybiztos (fn, kormány|biztos) 
kormánybiztosi (mn) 
kormánybiztosság (fn, kormány|biztosság) 
kormányblokk (fn, kormány|blokk) 
kormánycsapat (fn, kormány|csapat) 
kormánydelegáció (fn, kormány|delegáció) 
kormánydöntés (fn, kormány|döntés) 
kormányellenes (mn) 
kormányellenes megmozdulás 
kormányellenesség 
kormányelnök (fn, kormány|elnök) 
kormányerő (fn, kormány|erő) 
kormányfelület (fn, kormány|felület) 
kormányférfi (fn, kormány|férfi) 
kormányforma (fn, kormány|forma) 
kormányforma (mn, kormány|forma) 
kormányfő (fn, kormány|fő) 
kormányfői (mn) 
kormányfőjelölt (fn, kormányfő|jelölt) 
kormányfőtanácsos (fn) 
kormányfőtanácsos (mn) 
kormánygarancia (fn, kormány|garancia) 
kormányhatalom (fn, kormány|hatalom) 
kormányhatározat (fn, kormány|határozat) 
kormányhatóság (fn, kormány|hatóság) 
kormányház (fn, kormány|ház) 
kormányhivatal (fn, kormány|hivatal) 
kormányholtjáték (fn) 
kormányintézkedés (fn, kormány|intézkedés) 
kormányjavaslat (fn, kormány|javaslat) 
kormányképes (mn) 
kormányképviselő (fn, kormány|képviselő) 
kormányképviselő (foly mn in, kormány|képviselő) 
kormánykerék (fn, kormány|kerék) 
kormánykitüntetés (fn, kormány|kitüntetés) 
kormánykoalíció (fn, kormány|koalíció) 
kormánykoalíciós (mn) 
kormánykör (fn, kormány|kör) 
kormánykörökben (hsz) 
kormányközeg (fn, kormány|közeg) 



kormányközi (mn) 
kormányküldöttség (fn, kormány|küldöttség) 
kormánylap (fn, kormány|lap) 
kormánylapát (fn, kormány|lapát) 
kormánylemez (kormány|lemez) 
kormánylista (fn, kormány|lista) 
kormánymegállapodás (fn, kormány|megállapodás) 
kormánymű (fn, kormány|mű) 
kormánynyilatkozat (fn, kormány|nyilatkozat) 
kormányoldal (fn, kormány|oldal) 
kormányos (fn) 
kormányos (mn) 
kormányosfülke (fn) 
kormányoz (ige) 
kormányőr (fn, kormány|őr) 
kormányőrség (fn, kormány|őrség) 
kormányösszekötő rúd (szk) 
kormánypálca (fn, kormány|pálca) 
kormánypárt (fn, kormány|párt) 
kormánypárti (mn, kormány|párti) 
kormánypárti politikus 
kormánypolitika (fn, kormány|politika) 
kormányprogram (fn, kormány|program) 
kormányprogram-javaslat (fn, kormányprogram|-javaslat) 
kormányra jutás (szk) 
kormányrakéta (fn, kormány|rakéta) 
kormányrendelet (fn, kormány|rendelet) 
kormányrúd (fn, kormány|rúd) 
kormánysajtó (fn, kormány|sajtó) 
kormányszakértő (fn, kormány|szakértő) 
kormányszék (fn, kormány|szék) 
kormányszerkezet (fn, kormány|szerkezet) 
kormányszerv (fn, kormány|szerv) 
kormányszint (fn, kormány|szint) 
kormányszóvivő (fn, kormány|szóvivő) 
kormányszóvivői (mn) 
kormánytag (fn, kormány|tag) 
kormánytámogatás (fn, kormány|támogatás) 
kormánytámogató párt (szk) 
kormánytanácsos (fn) 
kormánytanácsos (mn) 
kormánytengely (fn, kormány|tengely) 
kormánytisztviselő (fn, kormány|tisztviselő) 
kormánytoll (fn, kormány|toll) 
kormánytöbbség (fn, kormány|többség) 
kormányülés (fn, kormány|ülés) 
kormányválság (fn, kormány|válság) 
kormányváltás (fn, kormány|váltás) 
kormányváltozás (fn, kormány|változás) 
kormányzár (fn, kormány|zár) 
kormányzás (fn) 
kormányzási (mn) 
kormányzat (fn) 
kormányzati (mn) 
kormányzati struktúra (szk) 
kormányzati szereplő 
kormányzati támogatottság 



kormányzati ügyfélkapu 
kormányzó (fn) 
kormányzó (foly mn in) 
kormányzó párt (szk) 
kormányzógyűrűs (mn, kormányzó|gyűrűs) 
kormányzói (mn) 
kormányzópárt (fn, kormányzó|párt) 
kormányzóság (fn) 
kormeghatározás (fn, kór|meghatározás) 
kórmeghatározás (fn, kór|meghatározás) 
kormorán (fn) 
kormos (mn) 
kormos arc (szk) 
kormosalma (fn) 
kormoskörte (fn) 
kormoz (ige) 
kormozódik (ige) 
Kornél (tnév) 
Kornélia (tnév) 
korner (fn) 
kornett (fn) 
kornyadozik (ige) 
kornyikál (ige) 
kóró (fn) 
korog (ige) 
kórokozó (fn, kór|okozó) 
kórokozó (foly mn in, kór|okozó) 
kórokozó baktérium (szk) 
korom (fn) 
koromfekete (fn) 
koromfekete (mn) 
koromfesték (fn, korom|festék) 
koromfogó (fn, korom|fogó) 
koromsötét (fn, korom|sötét) 
koromsötét (mn, korom|sötét) 
koromsötétség (fn, korom|sötétség) 
korona (fn) 
koronabirtok (fn, korona|birtok) 
koronaékszer (fn, korona|ékszer) 
koronaérték (fn, korona|érték) 
koronafürt (fn, korona|fürt) 
koronagyarmat (fn, korona|gyarmat) 
koronaherceg (fn, korona|herceg) 
koronaőr (fn, korona|őr) 
koronaőrség (fn, korona|őrség) 
koronás (mn) 
koronás fő (szk) 
koronaszőr (fn, korona|szőr) 
koronatanács (fn, korona|tanács) 
koronatanú (fn, korona|tanú) 
koronatanú (mn, korona|tanú) 
koronaügyész (fn, korona|ügyész) 
koronaüveg (fn, korona|üveg) 
koronáz (ige) 
koronazár (fn, korona|zár) 
koronázás (fn) 
koronázási (mn) 



koronázatlan (mn) 
koronázótemplom (fn) 
koronázóváros (fn) 
korong (fn) 
korong alakú (szk) 
koronglövészet (fn, korong|lövészet) 
koronglövő (fn) 
korongol (ige) 
korongozik (ige) 
korongozó (fn) 
korongozó (foly mn in) 
korongpár (fn) 
koronként (hsz) 
koros (mn) 
kóros (mn) 
kórós (mn) 
kóros elváltozás (szk) 
koros férfi (szk) 
kórosan (hsz) 
korosodik (ige) 
korosság (fn) 
kórosság (fn) 
korosztály (fn, kor|osztály) 
korosztálykülönbség (fn, kor|osztálykülönbség) 
korosztályos (mn) 
korpa (fn) 
korpacibere (fn, korpa|cibere) 
korpafű (fn, korpa|fű) 
korpafűfélék (fn) 
korpakenyér (fn, korpa|kenyér) 
korparancs (fn, kor|parancs) 
korpás (mn) 
korpás fej (szk) 
korporáció (fn) 
korpótlék (fn, kor|pótlék) 
korpulens (fn) 
korpulens (mn) 
korpulens férfi (szk) 
korpusz (fn) 
korpuszkula (fn) 
korpuszkuláris (mn) 
korpuszkuláris elmélet (szk) 
korpuszkulum (fn) 
korpusztervezés (fn, korpusz|tervezés) 
korrajz (fn, kor|rajz) 
korrázió (fn) 
korreferátum (fn, kor|referátum) 
korreferens (fn, kor|referens) 
korrekció (fn) 
korrekciós (mn) 
korrekt (mn) 
korrekt vétel 
korrekt viselkedés (szk) 
korrekten (hsz) 
korrektor (fn, kor|rektor) 
korrektség (fn) 
korrektúra (fn) 



korrektúra fül 
korrektúralevonat (fn, korrektúra|levonat) 
korrektül (hsz) 
korreláció (fn, kor|reláció) 
korrelációs függvény (szk) 
korrelál (ige) 
korrelatív (mn) 
korrelatív megfelelés (szk) 
korrepetál (ige) 
korrepetitor (fn) 
korrespondencia (fn) 
korreszpondens (mn) 
korridor (fn) 
korrigál (ige) 
korrigálás (fn) 
korrigált hatásfok (szk) 
korrodál (ige) 
korrodálódás (fn) 
korrodálódik (ige) 
korrózió (fn) 
korrózióálló ötvözet (szk) 
korróziógátlás (fn, korrózió|gátlás) 
korróziótermék (fn, korrózió|termék) 
korrózióvédelem (fn, korrózió|védelem) 
korrozív (mn) 
korrumpál (ige) 
korrumpálás 
korrumpálható (foly mn in) 
korrumpálódott 
korrupció (fn) 
korrupcióellenes (mn) 
korrupciógyanús (mn) 
korrupciós (mn) 
korrupciós botrány (szk) 
korrupt (mn) 
kórság (fn) 
korsó (fn) 
korstílus (fn, kor|stílus) 
korszak (fn, kor|szak) 
korszakalkotó (fn, korszak|alkotó) 
korszakalkotó (foly mn in, korszak|alkotó) 
korszakalkotó (mn, korszak|alkotó) 
korszakforduló (fn, korszak|forduló) 
korszakhatár (fn, korszak|határ) 
korszakol (ige) 
korszakolás (fn) 
korszakos (mn) 
korszakos mű (szk) 
korszakváltás (fn, korszak|váltás) 
korszellem (fn, kor|szellem) 
korszerű (mn) 
korszerű technika (szk) 
korszerűen (hsz) 
korszerűség (fn, kor|szerűség) 
korszerűsít (ige) 
korszerűsítés (fn) 
korszerűsítési (mn) 



korszerűtlen (mn) 
kórszövettan (fn, kór|szövettan) 
kórtan (fn, kór|tan) 
kortárs (fn, kor|társ) 
Kortárs (tnév) 
kortárs alkotó 
kortárs író (szk) 
kortárs jelleg 
kortársi (mn) 
kórterem (fn, kór|terem) 
kortes (fn) 
kortesfogás (fn) 
korteshadjárat (fn) 
kortesízű (mn) 
korteskedik (ige) 
kortesnóta (fn) 
kortévesztés (fn) 
kortikoszteron (fn) 
kortina (fn) 
kortizon (fn) 
kortörténet (fn, kór|történet) 
kórtörténet (fn, kór|történet) 
kortünet (fn, kór|tünet) 
kórtünet (fn, kór|tünet) 
korty (fn) 
kortyant (kortyint, ige) 
kortyint (kortyant, ige) 
kortyintgat (ige) 
kortyol (ige) 
kortyolgat (ige) 
kortyondi (mn) 
korú (mn) 
korund (fn) 
kórus (fn) 
kórusmű (fn, kórus|mű) 
kórusművészet (fn, kórus|művészet) 
kórustag (fn, kórus|tag) 
korvett (fn) 
korvetthadnagy (fn) 
korvettkapitány (fn) 
Korzika (tnév) 
korzó (fn) 
korzózik (ige) 
kos (fn) 
kosár (fn) 
kosaras (fn) 
kosaras (mn) 
kosarazik (ige) 
kosárfonás (fn, kosár|fonás) 
kosárfonó 
kosárfonómester (fn) 
kosárka (fn) 
kosárkötés (fn, kosár|kötés) 
kosárlabda (fn, kosár|labda) 
kosárlabda-bajnokság (fn, kosárlabda|-bajnokság) 
kosárlabdacsapat (fn, kosárlabda|csapat) 
kosárlabdagyűrű (fn, kosárlabda|gyűrű) 



kosárlabdajáték (fn, kosár|labdajáték) 
kosárlabda-válogatott (fn, kosárlabda|-válogatott) 
kosárlabda-világbajnokság (fn) 
kosárlabdázik (ige) 
kosárlabdázó (foly mn in) 
kosárszám (kosárszámra, fn, kosár|szám) 
kosbárány (kos|bárány) 
kosbor (fn) 
Kosciuszko, Tadeus Kosciuszko (fn) 
kóser (mn) 
koslat (ige) 
kosorr (fn) 
kosorrú (mn) 
Kosovo (tnév) 
Kossuth Lajos utca (tnév) 
Kossuth rádió (tnév) 
Kossuth tér (tnév) 
Kossuth-bankó (fn, Kossuth|-bankó) 
Kossuth-barát politikus (szk) 
Kossuth-díj (Kossuth|-díj) 
Kossuth-díjas költő (szk) 
Kossuth-emlékmű (Kossuth|-emlékmű) 
Kossuth-forma egyéniség (szk) 
Kossuth-kalap (fn, Kossuth|-kalap) 
KossuthLajos (tnév) 
Kossuth-mauzóleum (Kossuth|-mauzóleum) 
Kossuth-mellszobor (Kossuth|-mellszobor) 
Kossuth-nóta (Kossuth|-nóta) 
Kossuth-párt (Kossuth|-párt) 
Kossuth-szakáll (fn, Kossuth|-szakáll) 
Kossuth-szobor (Kossuth|-szobor) 
Kossuthtelep (tnév, Kossuth|telep) 
Kossuth-tisztelet (fn, Kossuth|-tisztelet) 
kóstál (ige) 
kóstol (ige) 
kóstolgat (ige) 
kóstoló (fn) 
kóstoló (foly mn in) 
kóstolópróba (fn, kóstoló|próba) 
kostök (fn) 
kosz (fn) 
kósza (mn) 
kósza hír (szk) 
kószál (ige) 
koszekáns (fn) 
koszfészek (fn, kosz|fészek) 
koszinusz (fn) 
koszinusztétel (fn, koszinusz|tétel) 
koszkaparó (fn, kosz|kaparó) 
koszlott (mn) 
koszmó (fn) 
koszmós fej (szk) 
koszol (ige) 
koszolódik (ige) 
koszorú (fn) 
koszorúba kötés (szk) 
koszorúér (fn, koszorú|ér) 



koszorúér-elmeszesedés (fn) 
koszorúérgörcs (fn, koszorúér|görcs) 
koszorúér-szűkület (fn, koszorúér|-szűkület) 
koszorúfa (fn, koszorú|fa) 
koszorúfonás (fn, koszorú|fonás) 
koszorúfüge (fn, koszorú|füge) 
koszorúgerenda (fn, koszorú|gerenda) 
koszorúmegváltás (fn, koszorú|megváltás) 
koszorúpárkány (fn, koszorú|párkány) 
koszorús (mn) 
koszorús kábelszerkezet (szk) 
koszorús költő (szk) 
koszorús poéta (szk) 
koszorúslány (koszorúsleány, fn) 
koszorúszalag (fn, koszorú|szalag) 
koszorúz (ige) 
koszorúzás (fn) 
koszorúzik (ige) 
koszos (mn) 
koszosodik (ige) 
kosszarv (fn) 
koszt (fn) 
kosztadás (fn, koszt|adás) 
kosztol (ige) 
Kosztolányi Dezső (tnév) 
Kosztolányi Dezső tér (tnév) 
kosztos (fn) 
kosztos (mn) 
kosztos diák (szk) 
kosztpénz (fn, koszt|pénz) 
kosztüm (fn) 
kosztümkabát (fn, kosztüm|kabát) 
kosztümös (mn) 
kotangens (fn) 
kóter (fn) 
kotkodács (msz) 
kotkodácsol (ige) 
kotkodákol (ige) 
kotkodál (ige) 
kotla (fn) 
kotlett (fn) 
kotlik (ige) 
kotló (fn) 
kotló (foly mn in) 
kotlóalja (fn) 
kotlós (fn) 
kotlós (mn) 
kotlóstyúk (fn, kotlós|tyúk) 
kotnyeles (mn) 
kotnyeleskedik (ige) 
kotnyelesség (fn) 
kótog (ige) 
koton (fn) 
kotonoz (ige) 
kotor (ige) 
kotorász (kotorászik, ige) 
kotorászik (ige) 



kotorék (fn) 
kotorékeb (fn) 
kotorékverseny (fn, kotorék|verseny) 
Kotori-öböl (tnév) 
kotró (fn) 
kotró (foly mn in) 
kotródik (ige) 
kotrógép (fn, kotró|gép) 
kotróhajó (fn, kotró|hajó) 
kotta (fn) 
kottaállvány (fn, kotta|állvány) 
kottafej (fn, kotta|fej) 
kottafüzet (fn, kotta|füzet) 
kottamásolás (fn, kotta|másolás) 
kottaolvasás (fn, kotta|olvasás) 
kottapapír (fn, kotta|papír) 
kottatartó (fn, kotta|tartó) 
kottatartó (foly mn in, kotta|tartó) 
kottáz (ige) 
kotu (fn) 
koturnus (fn) 
kotus (mn) 
kotus talaj 
kótyagos (mn) 
kótyavetye (fn) 
kotyog (ige) 
kotyogó (foly mn in) 
kotyogó (mn) 
kótyomfitty (fn) 
kotty (msz) 
kottyan (ige) 
kotyvalék (fn) 
kotyvaszt (ige) 
kova (fn) 
Kovách (tnév) 
kovacinkérc 
Kovács (fn) 
kovács kisiparos (szk) 
Kovács Pál-tanya (tnév) 
Kovács úr (szk) 
kovácsdarab (fn, kovács|darab) 
kovácsinas (mn) 
kovácsipar (fn, kovács|ipar) 
kovácslegény (fn, kovács|legény) 
kovácsmester (fn, kovács|mester) 
kovácsmunka (fn, kovács|munka) 
kovácsműhely (fn, kovács|műhely) 
kovácsol (ige) 
kovácsolás (fn) 
kovácsolható (foly mn in) 
kovácsolható (mn) 
kovácsolódik (ige) 
kovácsológép (fn) 
kovácsolt (bef mn in) 
kovácsolt (mn) 
kovácsoltvas (fn) 
kovácsoltvas csillár (szk) 



kovácsoltvas kályha (szk) 
kovácsoltvas kapu (szk) 
kovácsoltvas lemez (szk) 
kovácsoltvas patkó (szk) 
kovácsszén (fn, kovács|szén) 
kovácstűzhely (fn, kovács|tűzhely) 
kovácsvas (fn, kovács|vas) 
kovaföld (fn, kova|föld) 
kovakő (fn, kova|kő) 
kovalens kötés (szk) 
kóvályog (ige) 
kovamoszat (fn, kova|moszat) 
kovandpörk (fn) 
kovapala (fn, kova|pala) 
kovariancia (fn) 
kovariáns (mn) 
kovás (mn) 
kovás puska (szk) 
kovasav (fn, kova|sav) 
kovász (fn) 
kovászol (ige) 
kovászos (mn) 
kovászos uborka (szk) 
kovásztalan (mn) 
Kováts (tnév) 
kóved (fn) 
kozák (fn) 
kozák (mn) 
kozák falu (szk) 
kozák lovas (szk) 
kozákdárda (fn, kozák|dárda) 
kozákkapitány (fn, kozák|kapitány) 
kozákló (fn) 
kozáktiszt (fn, kozák|tiszt) 
kozma (fn) 
kozmaolaj (fn, kozma|olaj) 
kozmás (mn) 
kozmás ízű (szk) 
kozmás szag (szk) 
kozmásodik (ige) 
kozmetika (fn) 
kozmetikai (mn) 
kozmetikáz (ige) 
kozmetikázik (ige) 
kozmetikum (fn) 
kozmetikus (fn) 
kozmetikus (mn) 
kozmikus (mn) 
kozmikus sugárzás (szk) 
kozmikus űr (szk) 
kozmodrom (fn) 
kozmogén (fn) 
kozmogenezis (fn, kozmo|genezis) 
kozmogónia (fn) 
kozmokémia (fn) 
kozmológia (fn) 
kozmonauta (fn) 



kozmopolita (mn) 
kozmopolitizmus (fn) 
kozmosz (fn) 
kő (fn) 
kő dombormű 
kő járdaszegély 
kő mellvéd 
kő padlóburkolat 
kő útjelző 
kőagyag (kő|agyag) 
köb (fn) 
kőbalta (fn, kő|balta) 
kőbálvány (fn, kő|bálvány) 
kőbánya (fn, Kő|bánya) 
Kőbánya (tnév, Kő|bánya) 
Kőbánya alsó 
Kőbánya felső 
kőbányai világos sör 
kőbástya (fn, kő|bástya) 
köbcenti (fn) 
köbcentiméter (fn, köb|centiméter) 
köbcentis (mn) 
köbdeciméter (köb|deciméter) 
kőbe faragott 
kőbe vés 
kőbe vésés 
köbgyök (fn, köb|gyök) 
köbgyökvonás (köbgyök|vonás) 
köblös (mn) 
köbmérték (köb|mérték) 
köbméter (fn, köb|méter) 
köbméterenként (hsz) 
köbméteres (mn) 
köbméternyi (mn) 
köböl (fn) 
kőbölcső (fn, kő|bölcső) 
köböz (ige) 
köbözés (fn) 
köbre emel 
köbre emelés 
köbtartalom (fn, köb|tartalom) 
köbtartalom-számítás 
kőburkolat (fn, kő|burkolat) 
kőcímer (fn, kő|címer) 
kőcsipke (fn, kő|csipke) 
köcsög (fn) 
köcsögduda (fn, köcsög|duda) 
köcsögkalap (fn, köcsög|kalap) 
köd (fn) 
köd alakban 
ködalak (fn, köd|alak) 
kődarab (fn, kő|darab) 
ködbe borult 
ködbe borult táj 
ködbe vész 
ködbomba (köd|bomba) 
ködbunda (köd|bunda) 



ködfátyol (fn, köd|fátyol) 
ködfénylámpa (fn) 
ködfolt (fn, köd|folt) 
ködfüggöny (fn, köd|függöny) 
ködgránát (köd|gránát) 
ködgyertya (fn, köd|gyertya) 
ködkamra (fn, köd|kamra) 
ködkép (fn, köd|kép) 
ködkupola (köd|kupola) 
ködkürt (fn, köd|kürt) 
ködlámpa (fn, köd|lámpa) 
ködlik (ige) 
ködlovag (fn, köd|lovag) 
ködmön (fn) 
kődobásnyi (mn) 
kődobásnyira 
ködös (mn) 
ködösít (ige) 
ködösítés (fn) 
ködösödik (ige) 
ködsapka (köd|sapka) 
ködsüveg (köd|süveg) 
ködszitálás (fn, köd|szitálás) 
ködveszély (köd|veszély) 
kőedény (fn, kő|edény) 
kőemlék (fn, kő|emlék) 
kőépület (fn, kő|épület) 
kőfal (fn, kő|fal) 
kőfaragás (fn, kő|faragás) 
kőfaragó (fn, kő|faragó) 
kőfaragó (foly mn in, kő|faragó) 
kőfaragó kalapács 
kőfaragóipar (kőfaragó|ipar) 
kőfaragómester (fn, kőfaragó|mester) 
kőfejtés (fn, kő|fejtés) 
kőfejtő (fn, kő|fejtő) 
kőfejtő (foly mn in, kő|fejtő) 
kőfejtő munkás 
kőforgató (kő|forgató) 
kőfülke (fn, kő|fülke) 
kőfűrész (fn, kő|fűrész) 
kőgát (fn, kő|gát) 
kőhajítás (fn, kő|hajítás) 
kőhajításnyi (mn) 
kőhajításnyira (kő|hajításnyira) 
kőhalom (fn, kő|halom) 
kőhányás (kő|hányás) 
kőhasáb (fn, kő|hasáb) 
kőhatás 
kőház (fn, kő|ház) 
köhécsel (ige) 
Kő-hegy 
köhent (ige) 
kőhíd (fn, kő|híd) 
köhint (ige) 
köhög (ige) 
köhögés (fn) 



köhögés elleni szer 
köhögéscsillapító szer 
köhögési roham 
köhögős (mn) 
köhögtet (ige) 
kőhúr (fn, kő|húr) 
kőkastély (fn, kő|kastély) 
kőkemény (mn, kő|kemény) 
kőkeményen (hsz) 
kökény (fn) 
kökénybokor (fn, kökény|bokor) 
kökényes (mn) 
kökényszemű (mn, kökény|szemű) 
kökényszilva (kökény|szilva) 
kőkereszt (fn, kő|kereszt) 
kőkerítés (fn, kő|kerítés) 
kőkocka (fn, kő|kocka) 
kőkolonc 
kőkoporsó (fn, kő|koporsó) 
kőkor (fn, kő|kor) 
kőkori (mn) 
kőkorsó (fn, kő|korsó) 
kőkorszak (fn, kő|korszak) 
kőkorszakbeli (mn) 
kökörcsin (fn) 
kőkrisztus (fn, kő|krisztus) 
kőlap (fn, kő|lap) 
Kölcsey Ferenc (tnév) 
Kölcsey-kutató (Kölcsey|-kutató) 
Kölcsey-vers (Kölcsey|-vers) 
Kölcsey-versbeli (Kölcsey|-versbeli) 
kölcsön (fn) 
kölcsön- 
kölcsön- és hitelpolitika 
kölcsönad (ige, kölcsön|ad) 
kölcsönállomány 
kölcsönbérlet (fn, kölcsön|bérlet) 
kölcsönbérleti szerződés 
kölcsöndíj (kölcsön|díj) 
kölcsönegyezmény (fn, kölcsön|egyezmény) 
kölcsönfeltétel 
kölcsönhat 
kölcsönhatás (fn, kölcsön|hatás) 
kölcsönhatási energia 
kölcsönjátékos (mn) 
kölcsönjegyzés (fn, kölcsön|jegyzés) 
kölcsönkap (ige, kölcsön|kap) 
kölcsönkenyér (fn, kölcsön|kenyér) 
kölcsönkér (ige) 
kölcsönkészülék (kölcsön|készülék) 
kölcsönkönyvtár (fn, kölcsön|könyvtár) 
kölcsönkötvény (fn, kölcsön|kötvény) 
kölcsönös (mn) 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 
kölcsönösen (hsz) 
kölcsönösség (fn) 
kölcsönösszeg (fn, kölcsön|összeg) 



kölcsönöz (ige) 
kölcsönszerződés (fn, kölcsön|szerződés) 
kölcsönszó (fn, kölcsön|szó) 
kölcsöntőke (fn, kölcsön|tőke) 
kölcsöntörlesztés (fn, kölcsön|törlesztés) 
kölcsönügylet (fn, kölcsön|ügylet) 
kölcsönvesz (ige) 
kölcsönvétel (fn, kölcsön|vétel) 
kölcsönvéve (kölcsön|véve) 
kölcsön-visszafizetés 
kölcsön-visszafizetési kötelezettség 
kölcsönzés (fn) 
kölcsönzési (mn) 
kölcsönző (fn) 
kölcsönző (foly mn in) 
kölcsönzőhely (fn) 
kölcsönzővállalat 
köldök (fn) 
köldöknéző (fn, köldök|néző) 
köldöknéző (foly mn in, köldök|néző) 
köldöksérv (fn, köldök|sérv) 
köldökzsinór (fn, köldök|zsinór) 
köles (fn) 
köleskása (fn) 
kölesszem (fn) 
Köln (tnév) 
kölni (fn) 
kölnisüveg (fn) 
kölniszóró 
kölnivíz (fn) 
kölnivizes üveg 
kölönc (fn) 
kölönte (fn) 
költ (ige) 
költekezés (fn) 
költekezik (ige) 
költekező életmódú 
költemény (fn) 
költeménygyűjtemény (költemény|gyűjtemény) 
költés (fn) 
költészet (fn) 
költészeti (mn) 
költészettan (fn, költészet|tan) 
költet (ige) 
költhet (ige) 
költő (fn) 
költő (foly mn in) 
költőfejedelem (fn, költő|fejedelem) 
költőgép (költő|gép) 
költöget (ige) 
költőhely (fn, költő|hely) 
költői (mn) 
költői becsű 
költői egyéniség 
költői lélek 
költői remek 
költői szabadság 



költőietlen (mn) 
költőiség (fn) 
költőkirály (fn, költő|király) 
költőnemzedék (fn, költő|nemzedék) 
költőnő (fn, költő|nő) 
költőpénz (fn, költő|pénz) 
költőtárs (fn, költő|társ) 
költött (bef mn in) 
költött (mn) 
költött nevű 
költőüreg (fn, költő|üreg) 
költözés (fn) 
költözhet (ige) 
költözik (ige) 
költözködés (fn) 
költözködik (ige) 
költöző (foly mn in) 
költöző madár 
költöztet (ige) 
költöztetés (fn) 
költőzseni 
költség (fn) 
költségarányos (mn) 
költségbecslés (fn, költség|becslés) 
költségcsökkenés (fn) 
költségcsökkentés (fn, költség|csökkentés) 
költségcsökkentés érdekében 
költségcsökkentő (foly mn in) 
költségcsökkentő (mn) 
költségek lefaragása 
költségelemzés 
költség-előirányzat 
költségelszámolás (fn, költség|elszámolás) 
költséges (mn) 
költséggörbe (fn, költség|görbe) 
költséghatékony 
költséghatékonysági intézkedés 
költség-hozzájárulás 
költségigény (fn, költség|igény) 
költségigényes 
költségjegyzék (költség|jegyzék) 
költségkeret (fn, költség|keret) 
költségkihatás (fn, költség|kihatás) 
költségkímélés (fn) 
költségkülönbözet (fn, költség|különbözet) 
költségmegtakarítás (fn, költség|megtakarítás) 
költségmentes (mn) 
költségnorma (fn, költség|norma) 
költségnövekedés (fn, költség|növekedés) 
költségnyilvántartás (fn, költség|nyilvántartás) 
költségráfordítás (fn, költség|ráfordítás) 
költségszámítás (fn, költség|számítás) 
költségtérítés (fn, költség|térítés) 
költségtérítéses (mn) 
költségtöbblet (fn, költség|többlet) 
költségű (mn) 
költségvetés (fn, költség|vetés) 



költségvetési (mn) 
költségvetési bevétel 
költségvetési ciklus 
költségvetési év 
költségvetési hiány 
költségvetési keret 
költségvetési szakadék 
költségvetési támogatás 
költségvetési terv 
költségvetési tétel 
költségvetési törvény 
költségvetési vita 
költségvetés-javító program 
költségvetés-készítés 
költségvetésű (mn) 
költségviselés (fn, költség|viselés) 
költségvonzat (fn, költség|vonzat) 
kölykes (mn) 
kölykezik (ige) 
kölyök (fn) 
kölyök vadmacska 
kölyökcsapat (fn, kölyök|csapat) 
kölyökgólya (fn, kölyök|gólya) 
kölyökképű (mn) 
kölyökkutya (fn, kölyök|kutya) 
kölyöklány (fn, kölyök|lány) 
kölyökmacska (fn, kölyök|macska) 
kölyökpezsgő (fn, kölyök|pezsgő) 
kölyű (fn) 
kőmedence (fn, kő|medence) 
kömény (fn) 
köményleves 
köménylikőr (kömény|likőr) 
köménymag (fn, kömény|mag) 
köménymagleves (mn) 
köménymagos (mn) 
köménymagos leves 
köménypálinka (kömény|pálinka) 
kőműves (fn) 
kőműves (mn) 
kőműves segédmunkás 
kőművesállvány (fn) 
kőművesipari tanuló 
kőműveskalapács (fn, kőműves|kalapács) 
kőműveskanál (fn) 
kőműveslegény (fn, kőműves|legény) 
kőművesmester (fn, kőműves|mester) 
kőművesmunka (fn, kőműves|munka) 
kőművesség (fn) 
kőművesszerszám (fn) 
köntörfalaz (ige) 
köntörfalazás (fn) 
köntös (fn) 
könny (fn) 
könnyár (fn, könny|ár) 
könnyáztatta arc 
könnybe lábadt szemmel 



könnyben úszik 
könnycsatorna (fn, könny|csatorna) 
könnycsepp (fn, könny|csepp) 
könnycsont (könny|csont) 
könnyebbedik (ige) 
könnyebbít (ige) 
könnyebbség (fn) 
könnyed (mn) 
könnyedén (hsz) 
könnyedség (fn) 
könnyekig hatódva 
könnyelmű (mn) 
könnyelműen (hsz) 
könnyelműség (fn) 
könnyelműsködik (ige) 
könnyen (hsz) 
könnyen hívő 
könnyen kezelhető 
könnyen vesz 
könnyes (mn) 
könnyes szemű 
könnyezik (ige) 
könnyeztet (ige) 
könnyfakasztó (fn) 
könnyfakasztó (foly mn in) 
könnyfakasztó (mn) 
könnyfakasztó bomba 
könnygáz (fn, könny|gáz) 
könnygázbomba (fn, könnygáz|bomba) 
könnygödör (könny|gödör) 
könnyhullatás (fn) 
könnyít (ige) 
könnyítés (fn) 
könnyített honosítás 
könnymirigy (fn, könny|mirigy) 
könnyű (mn) 
könnyű álom 
könnyű bilincs 
könnyű fajsúlyú 
könnyű felfogású 
könnyű fizikai munkát végző 
könnyű géppuska 
könnyű hadosztály 
könnyű harckocsi 
könnyű kezelhetőség 
könnyű kezű 
könnyű poggyász 
könnyű préda 
könnyű súly 
könnyű szállíthatóság 
könnyűatléta (fn, könnyű|atléta) 
könnyűatlétika (fn) 
könnyűbenzin (fn) 
könnyűbeton (fn, könnyű|beton) 
könnyűborona (fn) 
könnyűbúvár (fn, könnyű|búvár) 
könnyűcirkáló (fn) 



könnyűcirkáló (mn) 
könnyűfém (fn, könnyű|fém) 
könnyűfémmű (fn, könnyűfém|mű) 
könnyűgépkezelő (fn) 
könnyűhidrogén (fn) 
könnyűipar (fn, könnyű|ipar) 
könnyűipari (mn) 
könnyül (ige) 
könnyűlovasság (fn) 
könnyűség (fn) 
könnyűsúly (fn, könnyű|súly) 
könnyűsúlyú birkózó 
könnyűszerkezet (fn) 
könnyűszerkezetes épület 
könnyűszerkezetes passzívház 
könnyűszerkezet-lakatos 
könnyűszerrel (hsz) 
könnyűvérű (mn, könnyű|vérű) 
könnyűvíz (fn) 
könnyűvizes 
könnyűzene (fn, könnyű|zene) 
könnyűzenei (mn) 
könnyűzenei műsor 
könnyzacskó (fn, könny|zacskó) 
könnyzápor (fn, könny|zápor) 
kőnyomás (fn, kő|nyomás) 
kőnyomat (fn, kő|nyomat) 
kőnyomatos (fn) 
kőnyomatos (mn) 
kőnyomda (fn, kő|nyomda) 
könyök (könyék, fn) 
könyökcső (fn, könyök|cső) 
könyökhajlat (fn, könyök|hajlat) 
könyökízület (könyök|ízület) 
könyöklő (fn) 
könyöklő (foly mn in) 
könyöklő (mn) 
könyököl (ige) 
könyöksín (könyök|sín) 
könyöktörés (fn, könyök|törés) 
könyökvédő (fn, könyök|védő) 
könyöradomány (fn, könyör|adomány) 
könyörgés (fn) 
könyörög (ige) 
könyörtelen (mn) 
könyörtelenül (hsz) 
könyörül (ige) 
könyörület (fn) 
könyörületes (mn) 
könyörületesség (fn) 
könyű 
könyv (fn) 
könyv alakban 
könyv alakú (mn) 
könyv- és papírkereskedés 
könyv- és zenemű-kereskedés 
könyv nélkül tudja 



könyvadomány (fn, könyv|adomány) 
könyvállvány (fn, könyv|állvány) 
könyvankét (könyv|ankét) 
könyvbarát (fn, könyv|barát) 
könyvbemutató (fn, könyv|bemutató) 
könyvbemutató (foly mn in, könyv|bemutató) 
könyvbemutató (mn, könyv|bemutató) 
könyvbeszerzés 
könyvbírálat (fn, könyv|bírálat) 
könyvboríték (könyv|boríték) 
könyvborító (fn, könyv|borító) 
könyvbölcső (fn, könyv|bölcső) 
könyvdráma (fn, könyv|dráma) 
könyvecske (fn) 
könyvégetés (fn, könyv|égetés) 
könyvel (ige) 
könyvelés (fn) 
könyvelési (mn) 
könyvelhet (ige) 
könyvelő (fn) 
könyvelő (foly mn in) 
könyvelői (mn) 
könyvelőiroda (fn, könyvelő|iroda) 
könyvelőség (fn) 
könyveltet (ige) 
könyves (fn) 
könyves (mn) 
Könyves Kálmán 
könyvesbolt (fn, könyves|bolt) 
könyvesház (fn) 
könyvespolc (fn, könyves|polc) 
könyvészet (fn) 
könyvgyűjtemény (fn, könyv|gyűjtemény) 
könyvgyűjtő (fn, könyv|gyűjtő) 
könyvgyűjtő (foly mn in, könyv|gyűjtő) 
könyvhét (fn, könyv|hét) 
könyvheti (mn) 
könyvhónap (könyv|hónap) 
könyvismertetés (fn, könyv|ismertetés) 
könyvízű (mn) 
könyvjegy (könyv|jegy) 
könyvjegyzék (fn, könyv|jegyzék) 
könyvjelző (fn, könyv|jelző) 
könyvjóváírás (fn, könyv|jóváírás) 
könyvjutalom (fn, könyv|jutalom) 
könyvkereskedés (fn, könyv|kereskedés) 
könyvkereskedő (fn, könyv|kereskedő) 
könyvkiadás (fn, könyv|kiadás) 
könyvkiadó (fn, könyv|kiadó) 
könyvkiadó (foly mn in, könyv|kiadó) 
könyvkiállítás (fn, könyv|kiállítás) 
könyvkivonat (könyv|kivonat) 
könyvkölcsönzés (fn, könyv|kölcsönzés) 
könyvkölcsönző (fn) 
könyvkölcsönző osztály 
könyvkötészet (fn, könyv|kötészet) 
könyvkötő (fn, könyv|kötő) 



könyvkötő (foly mn in, könyv|kötő) 
könyvkötő műhely 
könyvkötő vászon 
könyvkötőipar (könyvkötő|ipar) 
könyvkötőmester (könyvkötő|mester) 
könyvkötőmesterség (könyvkötő|mesterség) 
könyvkötőszakma (könyvkötő|szakma) 
könyvkritika (fn, könyv|kritika) 
könyvküldemény (fn, könyv|küldemény) 
könyvlap (fn, könyv|lap) 
könyvmoly (fn, könyv|moly) 
könyvművész (fn, könyv|művész) 
könyvművészet (fn, könyv|művészet) 
könyvnap (fn, könyv|nap) 
könyvnélküli (fn, könyv|nélküli) 
könyvnyelvi 
könyvnyomda (fn, könyv|nyomda) 
könyvnyomtatás (fn, könyv|nyomtatás) 
könyvnyomtató műhely 
könyvpavilon (fn, könyv|pavilon) 
könyvpiac (fn, könyv|piac) 
könyvrendelés (fn, könyv|rendelés) 
könyvritkaság (fn, könyv|ritkaság) 
könyvsátor (fn, könyv|sátor) 
könyvsiker (fn, könyv|siker) 
könyvsorozat (fn, könyv|sorozat) 
könyvszagú (mn) 
könyvszakértő (fn, könyv|szakértő) 
könyvszekrény (fn, könyv|szekrény) 
könyvszemle (fn, könyv|szemle) 
könyvtábla (fn, könyv|tábla) 
könyvtámasz (könyv|támasz) 
könyvtár (fn, könyv|tár) 
könyvtárfejlesztés (fn, könyvtár|fejlesztés) 
könyvtári (mn) 
könyvtárközi (mn) 
könyvtárlátogatás (fn, könyvtár|látogatás) 
könyvtáros (fn) 
könyvtáros (mn) 
könyvtárőr (fn, könyvtár|őr) 
könyvtárszoba (fn, könyvtár|szoba) 
könyvtártudomány (fn, könyvtár|tudomány) 
könyvtártulajdonos 
könyvtárügy (fn, könyvtár|ügy) 
könyvterjesztés (fn, könyv|terjesztés) 
könyvterjesztő vállalat 
könyvtetű (könyv|tetű) 
könyvtok (könyv|tok) 
könyvtrailer (fn, könyv|trailer) 
könyvújdonság (fn, könyv|újdonság) 
könyvügynök (fn, könyv|ügynök) 
könyvvásár (fn, könyv|vásár) 
könyvvezetés (fn, könyv|vezetés) 
könyvvezetési (mn) 
könyvvitel (fn, könyv|vitel) 
könyvviteli (mn) 
könyvvizsgálat (fn, könyv|vizsgálat) 



könyvvizsgáló (fn, könyv|vizsgáló) 
könyvvizsgáló (foly mn in, könyv|vizsgáló) 
könyvvizsgálói (mn) 
kőolaj (fn, kő|olaj) 
kőolajár (fn, kőolaj|ár) 
kőolajár-robbanás 
kőolajbányászat (fn, kőolaj|bányászat) 
kőolaj-érdekeltség (kőolaj|-érdekeltség) 
kőolaj-feldolgozó 
kőolaj-felhasználás 
kőolaj-finomítás (kőolaj|-finomítás) 
kőolaj-finomító 
kőolajfúró telep 
kőolajipar (fn, kőolaj|ipar) 
kőolajkészlet 
kőolaj-kitermelés 
kőolajmező (fn, kőolaj|mező) 
kőolajszármazék (fn, kőolaj|származék) 
kőolajszennyezés 
kőolajszükséglet (fn, kőolaj|szükséglet) 
kőolaj-távvezeték 
kőolajtelep (fn, kőolaj|telep) 
kőolajtermék (fn, kőolaj|termék) 
kőolajtermelő vállalat 
kőolajüzem (kőolaj|üzem) 
kőolajválság (fn, kőolaj|válság) 
kőolajvezeték (fn, kő|olajvezeték) 
kőolajvidék (kő|olajvidék) 
kőomlás (fn, kő|omlás) 
kőoszlop (fn, kő|oszlop) 
köp (ige) 
kőpad (fn, kő|pad) 
kőpadló (fn, kő|padló) 
köpcös (mn) 
köpcösödik (ige) 
köpdös (ige) 
köpedelem (fn) 
köpeny (fn) 
köpenyes (mn) 
köpenykoszorú (köpeny|koszorú) 
köpés (fn) 
köpeszt (ige) 
köpet (fn) 
köpet (ige) 
kőpillér (fn, kő|pillér) 
köpköd (ige) 
köpködő (fn) 
köpködő (foly mn in) 
köpködő (mn) 
kőpor (fn, kő|por) 
köpőcsésze (fn, köpő|csésze) 
köpöly (fn) 
köpölyöz (ige) 
köpönyeg (fn) 
köpönyegforgatás (fn, köpönyeg|forgatás) 
köpönyegforgató (fn, köpönyeg|forgató) 
köpönyegforgató (foly mn in, köpönyeg|forgató) 



köpper 
köptető (fn) 
köptető (foly mn in) 
köptetőszer (fn, köptető|szer) 
kőpúder (kő|púder) 
köpű (fn) 
köpül (ige) 
köpülő (fn) 
kör (fn) 
kőr (fn) 
kör alakú (mn) 
kör alaprajzú templom 
kőr dáma 
kör keresztmetszet 
kőrács (fn, kő|rács) 
kőrajz (fn, kő|rajz) 
kőrakás (fn, kő|rakás) 
Kőrakás park 
körállatorvos 
körbálázó 
körbástya (fn, kör|bástya) 
körbe- (ik) 
körbe áll 
körbeáll (ige) 
körbeforgat (ige) 
körbefut (ige) 
körbejár (ige) 
körbekérdez (ige) 
körbe-körbe 
körbélyegző (fn, kör|bélyegző) 
körben 
körben áll 
körben álló 
körben forgás 
körben forgó mozgás 
körben forog 
körben futó 
körben mozgás 
körben mozog 
körbenéz (ige) 
körberöhög (ige) 
körbetartozás (fn) 
körbetelefonál (ige) 
körbever (ige) 
körbevesz (ige) 
körcikk (fn, kör|cikk) 
körcikkelyes sajt 
körcsárdás (kör|csárdás) 
kördiagram (fn, kör|diagram) 
kördobozos sajt 
köré (hsz) 
köré (nu) 
körégő (kör|égő) 
köréje 
körelőny (kör|előny) 
kőrengeteg (fn, kő|rengeteg) 
köret (fn) 



körfésű (fn, kör|fésű) 
körfolyosó (fn, kör|folyosó) 
körfolyosós ház 
körfordulat (fn, kör|fordulat) 
körforgalmú (mn) 
körforgalom (fn, kör|forgalom) 
körforgás (fn, kör|forgás) 
körforgó (fn, kör|forgó) 
körforgó (mn, kör|forgó) 
körfúró (kör|fúró) 
körfüggvény 
körfűrész (fn, kör|fűrész) 
körgallér (fn, kör|gallér) 
körgát (fn, kör|gát) 
körgyalu (kör|gyalu) 
körgyűrű (fn, kör|gyűrű) 
körhagyó (mn) 
körhaj (kör|haj) 
körháló (kör|háló) 
körhinta (fn, kör|hinta) 
köringa (kör|inga) 
körintegrál (kör|integrál) 
körirat (fn, kör|irat) 
kőris (fn) 
kőrisbogár (fn, kőris|bogár) 
kőrisfa (fn, kőris|fa) 
Kőris-hegy 
körít (ige) 
körítés (fn) 
köríttet 
körív (fn, kör|ív) 
körjegyző (fn, kör|jegyző) 
körjegyzőség (fn, kör|jegyzőség) 
körkapcsolás (fn, kör|kapcsolás) 
körkemence (kör|kemence) 
körkép (fn, kör|kép) 
körkérdés (fn, kör|kérdés) 
körkés (fn, kör|kés) 
körkilátás (kör|kilátás) 
körkörös (mn) 
körkörös függőség 
körkötő (kör|kötő) 
körkötőgép (fn, kör|kötőgép) 
körkötőtű (fn, kör|kötőtű) 
körlépcső (fn, kör|lépcső) 
körlet (fn) 
körletparancsnok (fn, körlet|parancsnok) 
körlevél (fn, kör|levél) 
körling 
körmagyar (fn) 
körme feketéje 
Körmend (tnév) 
körmenet (fn, kör|menet) 
körméret (fn, kör|méret) 
körmérkőzés (fn, kör|mérkőzés) 
körmeszakadtáig (körömszakadtig, hsz) 
körmondat (fn, kör|mondat) 



körmozgás (fn, kör|mozgás) 
Körmöcbánya (tnév) 
körmöci (mn) 
körmöci arany 
Körmöci-hegység 
körmöl (ige) 
körmönfont (mn) 
körmönfont okoskodás 
körmönfontság (fn) 
körmös (fn) 
körmös (mn) 
környék (fn, kör|nyék) 
környékbeli (mn) 
környéke 
környékez (ige) 
környéki (mn) 
környez (ige) 
környezet (fn) 
környezet (ige) 
környezetbarát (fn, környezet|barát) 
környezetbarát (mn, környezet|barát) 
környezetbarát fűtés 
környezetbarát technológia 
környezetgazdálkodás (fn, környezet|gazdálkodás) 
környezet-gazdaságtan 
környezeti (mn) 
környezeti ártalom 
környezeti változó 
környezeti zaj 
környezetkárosítás (fn) 
környezetkárosító (foly mn in) 
környezetkárosító (mn) 
környezetkárosodás (fn, környezet|károsodás) 
környezetkímélő (foly mn in) 
környezetkímélő (mn) 
környezetkímélő szer 
környezetpolitika (fn, környezet|politika) 
környezetrombolás (fn) 
környezetszennyezés (fn) 
környezetszennyező (foly mn in) 
környezetszennyeződés (fn, környezet|szennyeződés) 
környezettanulmány (fn, környezet|tanulmány) 
környezettechnika (fn, környezet|technika) 
környezetterhelés (fn, környezet|terhelés) 
környezetterhelési (mn) 
környezettudatos életforma 
környezettudatos életvitel 
környezettudatos gondolkodás 
környezettudatosabb életmód 
környezettudatosság 
környezetváltozás (fn, környezet|változás) 
környezetvédelem (fn, környezet|védelem) 
környezetvédelmi (mn) 
környezetvédelmi előrejelzés 
környezetvédelmi információrendszer 
környezetvédő (fn, környezet|védő) 
környezetvédő (foly mn in, környezet|védő) 



környezetvédők 
környező (foly mn in) 
környező (mn) 
környülállás (fn) 
körorvos (fn, kör|orvos) 
kőrózsa (fn, kő|rózsa) 
köröm (fn) 
körömágy (fn, köröm|ágy) 
körömágygyulladás (fn, körömágy|gyulladás) 
körömcipő (fn, köröm|cipő) 
körömfájás (fn, köröm|fájás) 
körömfeketényi (mn) 
körömház (köröm|ház) 
körömhold (köröm|hold) 
körömkefe (fn, köröm|kefe) 
körömlakk (fn, köröm|lakk) 
körömlakklemosó (fn) 
körömméreg (köröm|méreg) 
körömnyi (mn) 
körömolló (fn, köröm|olló) 
körömpassz (köröm|passz) 
körömpörkölt (bef mn in) 
körömpróba (köröm|próba) 
körömráspoly (fn, köröm|ráspoly) 
körömreszelő (fn, köröm|reszelő) 
körömszakadtáig (körömszakadtig, hsz) 
körömszorító (köröm|szorító) 
körömvágó olló 
körömvas (köröm|vas) 
körömvirág (fn, köröm|virág) 
körönd (fn) 
körös (mn) 
Körös (Körös-part, tnév) 
Kőrös (tnév) 
Kőröshegy (tnév) 
Kőrösi Csoma Sándor (tnév) 
körös-körül (hsz, körös|-körül) 
Körös-mellék (Körös|-mellék) 
Körös-part (Körös|-part) 
körött (mn) 
körötte 
köröttük 
köröz (ige) 
körözés (fn) 
körözési (mn) 
körözést ad ki 
körözőlevél (fn, köröző|levél) 
körözőplakát 
körözött (bef mn in) 
körözött (fn) 
köröztet (ige) 
körözvény (fn) 
körpálya (fn, kör|pálya) 
körpáncélos 
körpanoráma (fn, kör|panoráma) 
körpánt (kör|pánt) 
körpecsét (fn, kör|pecsét) 



körplasztika (fn, kör|plasztika) 
körposta (kör|posta) 
körrendelet (fn, kör|rendelet) 
körrepülés (fn, kör|repülés) 
körsebesség (kör|sebesség) 
körséta (fn, kör|séta) 
körszájú (mn) 
körszakáll (fn, kör|szakáll) 
körszék (kör|szék) 
körszelet (fn, kör|szelet) 
körszínház (fn, kör|színház) 
körszövőgép (kör|szövőgép) 
körtálcás 
körtálcás téliszalámi 
körtánc (fn, kör|tánc) 
körte (fn) 
körte alakú (mn) 
körtebefőtt (fn, körte|befőtt) 
körtefa (fn, körte|fa) 
körtefa prés 
körtefajta (fn, körte|fajta) 
körtefajta (mn, körte|fajta) 
körtefalevél (fn, körte|falevél) 
körteízű 
körtelefon (fn, kör|telefon) 
körtepálinka (fn, körte|pálinka) 
körtér (fn, kör|tér) 
körtike (fn) 
körtve (körtvély, fn) 
körút (fn, kör|út) 
körutazás (fn, kör|utazás) 
körúti (mn) 
körű (mn) 
körűen (hsz) 
körül (nu) 
körül- (ik) 
körülaggat 
körüláll (ige) 
körülárkol (ige) 
körülbástyáz (ige) 
körülbelül (hsz) 
körüldong (ige) 
körüle 
körülépít (ige) 
körülér (ige) 
körülfalaz (ige) 
körülfog (ige) 
körülfoly 
körülfordul 
körülforog 
körülfut (ige) 
körülhajóz 
körülhatárol (ige) 
körülhízeleg (ige) 
körülhord (ige) 
körülhordoz (ige) 
körüli (mn) 



körülír (ige) 
körülírás (fn) 
körülírt (bef mn in) 
körüljár (ige) 
körüljártat (ige) 
körülkerít (ige) 
körülkerül (ige) 
körülleng (ige) 
körülmegy 
körülmény (fn) 
körülményes (mn) 
körülményesen (hsz) 
körülményeskedik (ige) 
körülményhatározó (körülmény|határozó) 
körülmetél (ige) 
körülmetélés (fn) 
körülnéz (ige) 
körülötte 
körülrajong (ige) 
körülrak (ige) 
körülröhög (ige) 
körülszaglász (ige) 
körülszánt (ige) 
körülszeg (ige) 
körültáncol (ige) 
körültekint (ige) 
körültekintés (fn) 
körültekintő (foly mn in) 
körültekintő (mn) 
körültekintő magatartás 
körültekintően (hsz) 
körüludvarol (ige) 
körülugrál (ige) 
körülutazik (ige) 
körülül (ige) 
körülvág (ige) 
körülvesz (ige) 
körülvett (bef mn in, körül|vett) 
körülvett (mn, körül|vett) 
körülvéve (hsz) 
körülvezet (ige) 
körülvisz 
körülzár (ige) 
körvadászat (fn, kör|vadászat) 
körvasút (fn, kör|vasút) 
körverseny (fn, kör|verseny) 
körvonal (fn, kör|vonal) 
körvonalaz (ige) 
körvonalazód (ige) 
körzés (fn) 
körzet (fn) 
körzetesít (ige) 
körzetesítés (fn) 
körzeti (mn) 
körzeti gimnázium 
körzeti gyermekorvos 
körzeti orvos 



körzeti orvosi rendelő 
körzeti vízmű 
körzetparancsnok (körzet|parancsnok) 
körző (fn) 
körző (foly mn in) 
körzőkészlet (fn, körző|készlet) 
körzőnyílás (körző|nyílás) 
körzőszár (körző|szár) 
körzőtok (körző|tok) 
kősivatag (fn, kő|sivatag) 
kősó (fn) 
kősóbánya (kő|sóbánya) 
kösöntyű (fn) 
kősüllő (fn, kő|süllő) 
kösz (msz) 
kőszál (fn, kő|szál) 
kőszáli (mn) 
kőszáli sas 
Kőszeg (tnév) 
Kőszegi-hegység 
kőszén (fn, kő|szén) 
kőszénbánya (fn, kő|szénbánya) 
kőszénbányászat (fn, kőszén|bányászat) 
kőszénfüst (kőszén|füst) 
kőszéngáz (kő|széngáz) 
kőszénhulladék (kőszén|hulladék) 
kőszénkátrány (fn, kőszén|kátrány) 
kőszénkoksz (kőszén|koksz) 
kőszénkorszak (fn, kőszén|korszak) 
kőszénréteg (kőszén|réteg) 
kőszent (fn, kő|szent) 
kőszéntelep (fn, kőszén|telep) 
kőszerszám (fn, kő|szerszám) 
köszi 
kőszikla (fn, kő|szikla) 
kőszínház (fn, kő|színház) 
kőszirt (fn, kő|szirt) 
kőszív (fn, kő|szív) 
kőszívű (mn, kő|szívű) 
köszméte (pöszméte, fn) 
köszmétearaszoló (köszméte|araszoló) 
köszmétefélék 
kőszobor (fn, kő|szobor) 
kőszobrász (fn, kő|szobrász) 
köszön (ige) 
köszönés (fn) 
köszönet (fn) 
köszönetnyilvánítás (fn, köszönet|nyilvánítás) 
köszönhet (ige) 
köszönhető (foly mn in) 
köszönhető (mn) 
köszönhetően (hsz) 
köszönő (foly mn in) 
köszönő (mn) 
köszönő viszony 
köszönőember (fn) 
köszönőlevél (fn) 



köszönőszó 
köszönt (bef mn in) 
köszönt (ige) 
köszöntés (fn) 
köszönthet (ige) 
köszöntő (fn) 
köszöntő (foly mn in) 
köszöntő (mn) 
köszöntőbeszéd 
köszöntővers (fn, köszöntő|vers) 
köszörű (fn) 
köszörűgép (fn, köszörű|gép) 
köszörűkorong (fn, köszörű|korong) 
köszörűkő (fn, köszörű|kő) 
köszörül (ige) 
köszörület 
köszörületlen (mn) 
köszörülődik (ige) 
köszörültet 
köszörűs (fn) 
köszörűs (mn) 
köszörűsműhely (fn, köszörűs|műhely) 
köszvény (fn) 
köszvényes (fn) 
köszvényes (mn) 
köszvényes roham 
köt (ige) 
kőtábla (fn, kő|tábla) 
kőtár (fn, kő|tár) 
kötbér (fn, köt|bér) 
köteg (fn) 
kötegelés (fn) 
kötegelt (bef mn in) 
kötekedés (fn) 
kötekedik (ige) 
kötekedő kedvű 
kötél (fn) 
kötél általi halál 
kötélcsiga (kötél|csiga) 
kötélcsomó (fn, kötél|csomó) 
kötéldob (kötél|dob) 
kötelék (fn) 
köteléki díjszabás 
kötelékrepülés (fn, kötelék|repülés) 
kötelem (fn) 
köteles (fn) 
köteles (mn) 
köteles beszéd 
köteles gondosság 
köteles példány 
köteles rész 
köteles tisztelet 
kötelesmester 
kötelesség (fn) 
kötelességérzet (fn, kötelesség|érzet) 
kötelességmulasztás (fn, kötelesség|mulasztás) 
kötelességszegés (fn, kötelesség|szegés) 



kötelességszerű (mn) 
kötelességszerűen (hsz) 
kötelességteljesítés (fn, kötelesség|teljesítés) 
kötelességtudás (fn, kötelesség|tudás) 
kötelességtudó (fn, kötelesség|tudó) 
kötelességtudó (foly mn in, kötelesség|tudó) 
kötelességtudó (mn, kötelesség|tudó) 
kötelez (ige) 
kötelezés (fn) 
kötelezet (ige) 
kötelezettség (fn) 
kötelezettség nélkül 
kötelezettségvállalás (fn, kötelezettség|vállalás) 
kötelezhet (ige) 
kötelező (fn) 
kötelező (foly mn in) 
kötelező (mn) 
kötelező egészségbiztosítás 
kötelező felelősségbiztosítás 
kötelező tananyag 
kötelező tantárgy 
kötelezően (hsz) 
kötelezvény (fn) 
kötélgyártó (fn, kötél|gyártó) 
kötélgyártó (foly mn in, kötél|gyártó) 
kötélhágcsó (fn, kötél|hágcsó) 
kötélhíd (fn, kötél|híd) 
kötélhúzás (fn, kötél|húzás) 
kötélideg (fn) 
kötélidegzetű (mn) 
kötéllétra (fn, kötél|létra) 
kötélmászás (fn, kötél|mászás) 
kötelmi (mn) 
kötélpálya (fn, kötél|pálya) 
kötélre való gazember (fn) 
kötéltánc (fn, kötél|tánc) 
kötéltáncos (fn, kötél|táncos) 
kötéltáncos (mn, kötél|táncos) 
kötélvastagságú 
kötélvasút (fn, kötél|vasút) 
kötélverő (fn, kötél|verő) 
kötélverő (foly mn in, kötél|verő) 
kötélverő kisiparos 
kötélverőmester (kötélverő|mester) 
kötélzet (fn) 
kőtenger (fn, kő|tenger) 
kötény (fn) 
köténycsel (kötény|csel) 
kötényruha (fn, kötény|ruha) 
kötés (fn) 
kötéscsere (kötés|csere) 
kötéserősség (kötés|erősség) 
kötési energia 
kötésterv (fn, kötés|terv) 
kötésű (mn) 
kötészet (fn) 
kötet (fn) 



kötetcímke (kötet|címke) 
kötetes (mn) 
kötetkezelés 
kötetlen (mn) 
kötetlen forma 
kötetnyi (mn) 
kötetsorszám (kötet|sorszám) 
kötetszám (fn, kötet|szám) 
köthet (ige) 
kötlevél (fn) 
kötni való (mn) 
kötni való bolond 
kötnivaló (fn) 
kötő (fn) 
kötő (foly mn in) 
kötőanyag (fn, kötő|anyag) 
kötöde (fn) 
kötödés (mn) 
kötődés (fn) 
kötődése (kötődés|e) 
kötődésű (mn) 
kötődik (ige) 
kötőelem (fn, kötő|elem) 
kötőfék (fn, kötő|fék) 
kötőfékszár (fn, kötőfék|szár) 
kötőfonal (kötő|fonal) 
kötőgép (fn, kötő|gép) 
kötőgerenda (fn, kötő|gerenda) 
kötöget (ige) 
kötőhangzó (fn, kötő|hangzó) 
kötőhangzó (foly mn in, kötő|hangzó) 
kötőhártya (fn, kötő|hártya) 
kötőhártya-gyulladás 
kötőidom 
kötőipar (kötő|ipar) 
kötőív (kötő|ív) 
kötőjel (fn, kötő|jel) 
kötőjelhasználat (kötőjel|használat) 
kötőképesség (kötő|képesség) 
kőtömb (fn, kő|tömb) 
kötőmód (kötő|mód) 
kötőnő (fn, kötő|nő) 
kötőpamut (kötő|pamut) 
kőtörő (fn, kő|törő) 
kőtörő (foly mn in, kő|törő) 
kőtörő munkás 
kőtörőfű (fn, kőtörő|fű) 
kötőszó (fn, kötő|szó) 
kötőszóhalmozás (kötőszó|halmozás) 
kötőszóismétlés (kötőszó|ismétlés) 
kötőszövet (fn, kötő|szövet) 
kötő-szövő ipar 
kötő-szövő ipari 
kötött (bef mn in) 
kötött (mn) 
kötött árú termék 
kötött blúz 



kötött bugyi 
kötött gazdálkodás 
kötött kesztyű 
kötött mellény 
kötött pályás tömegközlekedés 
kötött talaj 
kötöttáru (fn, kötött|áru) 
kötöttáru-készítő 
kötötten (hsz) 
kötöttfogású (fn) 
kötöttfogású (mn) 
kötöttfogású birkózás 
kötöttség (fn) 
kötőtű (fn, kötő|tű) 
kötőüzem (kötő|üzem) 
kötöz (ige) 
kötözés (fn) 
kötözködés (fn) 
kötözködik (ige) 
kötözni való bolond 
kötöző (fn) 
kötöző (foly mn in) 
kötözőgyapot 
kötözőhely (fn) 
kötözőpólya (fn, kötöző|pólya) 
kötözősaláta (fn) 
kötözőspárga (kötöző|spárga) 
kötözőszer (fn) 
kötözött (bef mn in) 
kötözött sonka 
kötöztet (ige) 
kötszer (fn) 
kötszeres doboz 
kötszer-sterilizálás 
kötszövő (fn) 
kötszövött (mn) 
kőttes (mn) 
köttet (ige) 
kötvény (fn) 
kötvényárfolyam (fn, kötvény|árfolyam) 
kötvénybirtok (kötvény|birtok) 
kötvénycsere (fn, kötvény|csere) 
kötvényes (mn) 
kötvényhozam (fn, kötvény|hozam) 
kötvénykamat (fn, kötvény|kamat) 
kötvénykibocsátás (fn, kötvény|kibocsátás) 
kötvénytulajdonos (fn, kötvény|tulajdonos) 
kötvénytulajdonos (mn, kötvény|tulajdonos) 
kővágó (fn, kő|vágó) 
kővágó (foly mn in, kő|vágó) 
kőváza (kő|váza) 
kővé mered 
kővé válás 
kővé változtat 
kövecs (fn) 
kövecses (mn) 
kövér (mn) 



kövér arc 
kövér sajt 
kövér tej 
kövéren (hsz) 
kövéres (mn) 
kövérít (ige) 
kövérkés (mn) 
kövérség (fn) 
köves (mn) 
köves talaj 
Köves-Tunguzka 
kövesút (fn) 
köveszt (ige) 
követ (fn) 
követ (ige) 
követ kell dobni az állóvízbe 
követel (ige) 
Követel rovat 
követelés (fn) 
követelésállomány (fn, követelés|állomány) 
követelhet (ige) 
követelmény (fn) 
követelményrendszer (fn, követelmény|rendszer) 
követelnivalója van 
követelődzik (követelőzik, ige) 
követelőzik (ige) 
követendő (beálló mn in) 
követendő (mn) 
követendő példa 
követés (fn) 
követési (mn) 
követési távolság 
követésre méltó 
követhet (ige) 
követhetetlen (mn) 
követi (mn) 
következés (fn) 
következésképp 
következésképpen (hsz) 
következetes (mn) 
következetesen (hsz) 
következetesség (fn) 
következetlen (mn) 
következetlenség (fn) 
következhet (ige) 
következik (ige) 
következmény (fn) 
következményes (mn) 
következő (fn) 
következő (foly mn in) 
következően (hsz) 
következőképp 
következőképpen 
következőleg (hsz) 
következtében (hsz) 
következtében (nu) 
következtet (ige) 



következtetés (fn) 
következtethet (ige) 
következtető (foly mn in, következte|tő) 
következtető (mn, következte|tő) 
követő (fn) 
követő (foly mn in) 
követő (mn) 
követően (hsz) 
követőgolyó (követő|golyó) 
követség (fn) 
követségbe küldés 
követségi (mn) 
követségi fogadás 
követségi tanácsos 
követválasztás (fn, követ|választás) 
követválasztó polgárság 
kövez (ige) 
kövezet (fn) 
kövezetkő (kövezet|kő) 
kövezetlen (mn) 
kövezett (bef mn in) 
kövezett (mn) 
kövezett út 
kövezetvám (kövezet|vám) 
kövező (fn) 
kövezőmester (kövező|mester) 
kövidinka (fn) 
kövirigó (fn) 
kövirózsa (fn) 
kövület (fn) 
köz (fn) 
köz (mn) 
köz- 
köz- és felsőoktatás 
köz- és irodalmi nyelv 
közadakozás (fn, köz|adakozás) 
közadó (fn, köz|adó) 
közadomány (fn, köz|adomány) 
közakarat (fn, köz|akarat) 
közalapítvány (fn, köz|alapítvány) 
közalapítványi (mn) 
közalkalmazott (bef mn in, köz|alkalmazott) 
közalkalmazott (fn, köz|alkalmazott) 
közalkalmazott (mn, köz|alkalmazott) 
közalkalmazotti (mn) 
közalkalmazotti bértáblázat 
közalkalmazotti törvény 
közállapot (fn, köz|állapot) 
kőzápor (fn, kő|zápor) 
közbe (ik) 
közbe- (ik) 
közbeavatkozik (ige) 
közbebeszél (közbe|beszél) 
közbecsülés (fn, köz|becsülés) 
közbeékelődik (ige) 
közbeesik (ige) 
közbeeső (fn) 



közbeeső (foly mn in) 
közbeiktat (ige) 
közbeiktatás (fn) 
közbejátszik (ige) 
közbejön (ige) 
közbejött (bef mn in) 
közbejött akadály 
közbejötte (fn) 
közbejövő (foly mn in) 
közbekiabál (ige) 
közbekiált (ige) 
közbe-közbe (hsz) 
közbelép (ige, közbe|lép) 
közbelépés (fn, köz|belépés) 
közben (hsz) 
közben (nu) 
közbeni (mn) 
közbenjár (ige, közben|jár) 
közbenjárás (fn, közben|járás) 
közbenjáró (fn) 
közbenjáró (foly mn in) 
közben-közben 
közbenső (mn) 
közbenső állomás 
közbenső mag 
közbenső mérleg 
közbeszéd (fn, köz|beszéd) 
közbeszerzés (fn, köz|beszerzés) 
közbeszerzési (mn) 
közbeszerzési pályázat 
közbeszerzési törvény 
közbeszól (ige, közbe|szól) 
közbeszólás (fn) 
közbeszúr (ige, közbe|szúr) 
közbevág (ige) 
közbevegyül 
közbevet (ige) 
közbevetés (fn, köz|bevetés) 
közbevetőleg (hsz) 
közbezárt (bef mn in) 
közbirtok (fn, köz|birtok) 
közbirtokosság (fn) 
közbirtokossági (mn) 
közbizalom (fn, köz|bizalom) 
közbiztonság (fn, köz|biztonság) 
közbiztonsági (mn) 
közbiztonsági razzia 
közbocsánat (fn, köz|bocsánat) 
közbotrány (fn, köz|botrány) 
közbotrányokozás (fn) 
közbül (hsz) 
közbül levő 
közbülső (mn) 
közbűntényes (mn) 
közcél (fn, köz|cél) 
közcélú (mn) 
közcélú felajánlás 



közcélú munka 
közcsatorna (fn, köz|csatorna) 
közcsend (fn, köz|csend) 
közcsendháborítás (köz|csendháborítás) 
közcsodálat (fn, köz|csodálat) 
közderültség (fn, köz|derültség) 
közé (nu) 
közé- (ik) 
közeg (fn) 
közegellenállás (fn, közeg|ellenállás) 
közegészség (fn, köz|egészség) 
közegészségtan (fn, köz|egészségtan) 
közegészségügy (fn, köz|egészségügy) 
közegészségügyi (mn) 
közeghatás (közeg|hatás) 
közegidegenség 
közéje 
közéjük lő 
közel (hsz) 
közel (nu) 
közel áll 
közel álló 
közel azonos sebesség 
közel hoz 
közel lakik 
közel lakó 
közel s távol 
közel van 
közelálló (fn) 
közelben (hsz) 
közelebb (mn) 
közelebb tol 
közelebbi (fn) 
közelebbi (mn) 
közelebbről (hsz) 
közelében van 
közeledés (fn) 
közeledik (ige) 
közeledte (fn) 
közeleg (ige) 
közélelmezés (fn, köz|élelmezés) 
közelesen (hsz) 
közélet (fn, köz|élet) 
közéleti (mn) 
közéleti személy 
közéleti tevékenység 
közéleti tisztaság 
közelfelderítés (fn) 
közelfelderítő repülőgép 
közelget (ige) 
közelgő (mn) 
közelharc (fn, közel|harc) 
közelhatás (fn) 
közeli (mn) 
közeli rokon 
közelít (ige) 
közelítés (fn) 



közelítésmód (fn, közelítés|mód) 
közelíthet (ige) 
közelítő érték 
közelítő módszer 
közeljövő (fn) 
Közel-Kelet 
közelkép (fn) 
közellátás (fn, köz|ellátás) 
közellátási (fn) 
közellátási (mn) 
közellátásügyi (mn) 
közellátó (fn, közel|látó) 
közellátó (foly mn in, közel|látó) 
közellátó szemű 
közellenség (fn, köz|ellenség) 
közellét (fn, közel|lét) 
közelmúlt (bef mn in, közel|múlt) 
közelmúlt (fn, közel|múlt) 
közelmúlt (mn, közel|múlt) 
közelmúltbeli (mn) 
közelre mutató névmás 
közelség (fn) 
közember (fn, köz|ember) 
közénk jön 
közénk vágott 
közép (fn) 
Közép- 
Közép- és Kelet-Európa 
Közép-Afrika (Közép|-Afrika) 
Közép-afrikai Köztársaság 
középagy (fn, közép|agy) 
középár (fn, közép|ár) 
középarány (fn, közép|arány) 
középarányos (fn) 
középarányos (mn) 
Közép-Ázsia 
középbirtok (fn, közép|birtok) 
középbirtokos (fn) 
középbirtokos (mn) 
középcsatár (fn, közép|csatár) 
középdöntő (fn, közép|döntő) 
középdöntő (foly mn in, közép|döntő) 
közepe táján 
középen (hsz) 
középérték (fn, közép|érték) 
közepes (mn) 
közepes élettartamú 
közepes erejű 
közepes hatótávolságú 
közepes sebességű 
közepes táv 
közepes vízállású 
közepesen (hsz) 
közepett (hsz) 
közepette (hsz) 
közép-európai térség 
középfajú (mn, közép|fajú) 



középfedezet (fn, közép|fedezet) 
középfekvés (fn, közép|fekvés) 
középfelnémet (fn, közép|felnémet) 
középfelnémet (mn, közép|felnémet) 
középfinom (mn, közép|finom) 
középfok (fn, közép|fok) 
középfokú (mn) 
középfokú iskola 
középfolyás (közép|folyás) 
középfutam (fn, közép|futam) 
középfül (fn, közép|fül) 
középfülgyulladás (fn, középfül|gyulladás) 
középhajó (közép|hajó) 
középhátvéd (fn, közép|hátvéd) 
középhegység (fn, közép|hegység) 
középhőmérséklet (fn, közép|hőmérséklet) 
középhullám (fn, közép|hullám) 
középhullámú (mn) 
közepi (mn) 
középidő (fn, közép|idő) 
középiskola (fn, közép|iskola) 
középiskolai (mn, közép|iskolai) 
középiskolás (fn, közép|iskolás) 
középiskolás (mn, közép|iskolás) 
középiskolás korában 
középjáték (fn, közép|játék) 
középkáder (fn, közép|káder) 
középkategória (fn, közép|kategória) 
középkategóriás (mn) 
középkék (mn) 
középkezdés (fn, közép|kezdés) 
középkonzol 
középkor (fn, közép|kor) 
középkorász (fn) 
középkori (mn) 
középkori dráma 
középkorú (mn) 
középkorú férfi 
középmagas (mn, közép|magas) 
középmagyar 
középmeridián 
középmezőny (fn, közép|mezőny) 
középminőség (közép|minőség) 
középnagyságú (mn) 
középnehéz (mn, közép|nehéz) 
Közép-Orosz-hátság 
középosztály (fn, közép|osztály) 
középosztálybeli (mn) 
középpálya (fn, közép|pálya) 
középpályás (mn) 
középparaszt (fn, közép|paraszt) 
középparasztság (fn, közép|parasztság) 
középpárt (fn, közép|párt) 
középpont (fn, közép|pont) 
középponti (mn) 
középre 
középre tartó erő 



középre zár 
középréteg (fn, közép|réteg) 
középrím (fn, közép|rím) 
középsebesség (fn, közép|sebesség) 
középső (mn) 
középső folyás 
középső szint 
középső ujj 
Középső-Atlasz 
Középső-Balkán 
Középső-Kordillera (Középső|-Kordillera) 
Középső-Urál 
középsúly (fn, közép|súly) 
középsúlyú birkózó 
középszer (fn, közép|szer) 
középszerű (mn) 
Közép-szibériai-fennsík (közép|-szibériai-fennsíki) 
középszint (fn, közép|szint) 
középszintű (mn) 
középszintű vezető 
Közép-Szlovákia 
középtájon 
középtáv (fn, közép|táv) 
középtávfutó (fn, középtáv|futó) 
középtávfutó (foly mn in, középtáv|futó) 
középtávú (mn) 
középtávú előrejelzés 
középtávú terv 
középtér (fn, közép|tér) 
középtermet (fn, közép|termet) 
középtermetű (mn, közép|termetű) 
Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet 
középút (fn, közép|út) 
középutas (mn) 
középutas retorika 
középület (fn, köz|épület) 
középület-tervező 
középütt (hsz) 
középüzem (fn, közép|üzem) 
középvállalat (fn, közép|vállalat) 
középvállalkozás (fn, közép|vállalkozás) 
középvállalkozó (fn, közép|vállalkozó) 
középvállalkozói (mn) 
középvezető (fn, közép|vezető) 
középvezető (foly mn in, közép|vezető) 
középvonal (fn, közép|vonal) 
közérdek (fn, köz|érdek) 
közérdeklődés (fn, köz|érdeklődés) 
közérdekű (mn, köz|érdekű) 
közérdekű kötelezettségvállalás 
közérdekű közlemény 
közerkölcs (fn, köz|erkölcs) 
közerkölcsök 
közért (fn) 
közértes (fn) 
közértes (mn) 
közérthető (foly mn in, köz|érthető) 



közérthető (mn, köz|érthető) 
közérthetően (hsz) 
közérthetőség (fn, köz|érthetőség) 
közérzés (fn, köz|érzés) 
közérzet (fn, köz|érzet) 
közérzetjavító (fn, közérzet|javító) 
közérzetjavító (foly mn in, közérzet|javító) 
közérzetű (mn) 
kőzet (fn) 
kőzetalkotó ásvány 
kőzetgyapot (fn, kőzet|gyapot) 
közétkezés (fn, köz|étkezés) 
közétkeztetés (fn, köz|étkeztetés) 
kőzetliszt (fn, kőzet|liszt) 
kőzetminta (fn, kőzet|minta) 
kőzetolvadék 
kőzetomlás (kőzet|omlás) 
kőzetréteg (fn, kőzet|réteg) 
kőzettan (fn, kőzet|tan) 
kőzettelér (fn, kőzet|telér) 
kőzetzúzó (kőzet|zúzó) 
közévág (ige) 
közfal (fn, köz|fal) 
közfeladat (fn, köz|feladat) 
közfelfogás (fn, köz|felfogás) 
közfelháborodás (fn, köz|felháborodás) 
közfelkiáltás (fn, köz|felkiáltás) 
közfeltűnés (fn, köz|feltűnés) 
közférfiú 
közfigyelem (fn, köz|figyelem) 
közfinn 
közfoglalkoztatás 
közfogyasztás (fn, köz|fogyasztás) 
közforgalmi (mn) 
közforgalmi jármű 
közforgalmi repülőtér 
közforgalmú (mn) 
közforgalom (fn, köz|forgalom) 
közfőnév (köz|főnév) 
közfunkció (fn, köz|funkció) 
közfürdő (fn, köz|fürdő) 
közgáz (fn, köz|gáz) 
közgazda (fn, köz|gazda) 
közgazdaság (fn, köz|gazdaság) 
közgazdasági (mn) 
közgazdaságilag (hsz) 
közgazdaságtan (fn, köz|gazdaságtan) 
közgazdaság-tudomány (közgazdaság|-tudomány) 
közgazdász (fn, köz|gazdász) 
közgazdász szakember 
közgazdász szakértő 
közgazdászdoktor (közgazdász|doktor) 
közgazdász-gondolkodás 
közgazdászképzés 
közgazdász-kollégium (közgazdász|-kollégium) 
közgondolkodás (fn, köz|gondolkodás) 
közgyám (fn, köz|gyám) 



közgyógyellátás (fn) 
közgyógyellátási (mn) 
közgyógyellátási igazolvány 
közgyűjtemény (fn, köz|gyűjtemény) 
közgyűjteményi (mn) 
közgyűlés (fn, köz|gyűlés) 
közgyűlési (mn) 
közhangulat (fn, köz|hangulat) 
közhasználat (fn, köz|használat) 
közhasználati (mn) 
közhasználati cikk 
közhasználatú (mn) 
közhasználatú jármű 
közhasznú (mn) 
közhasznú társaság 
közhasznú volta 
közhaszon (fn, köz|haszon) 
közhatalmi (mn) 
közhatalom (fn, köz|hatalom) 
közhely (fn, köz|hely) 
közhelyes (mn) 
közhelyeslés (köz|helyeslés) 
közhelyesség 
közhely-kérdés 
közhelyszerű (mn, közhely|szerű) 
közhiedelem (fn, köz|hiedelem) 
közhír (fn, köz|hír) 
közhírré tesz 
közhírré tétel 
közhit (fn, köz|hit) 
közhitelű (mn) 
közhitelű nyilvántartás 
közhivatal (fn, köz|hivatal) 
közhivatalnok (fn, köz|hivatalnok) 
közi (mn) 
közibe 
közigazgatás (fn, köz|igazgatás) 
közigazgatási (mn) 
közigazgatási államtitkár 
közigazgatási bizottság 
közigazgatásilag (hsz) 
közigazgatás-történet (közigazgatás|-történet) 
közintézmény (fn, köz|intézmény) 
közirat (fn, köz|irat) 
közíró (fn, köz|író) 
közíró (foly mn in, köz|író) 
közismereti tantárgy 
közismereti tárgy 
közismert (bef mn in, köz|ismert) 
közismert (mn, köz|ismert) 
közismerten (hsz) 
közízlés (fn, köz|ízlés) 
közjáték (fn, köz|játék) 
közjegyző (fn, köz|jegyző) 
közjegyzői (mn) 
közjó (fn, köz|jó) 
közjog (fn, köz|jog) 



közjogi (mn) 
közjogi alapítvány 
közjogi érvénytelenség 
közjogi méltóság 
közjólét (fn, köz|jólét) 
közkatona (fn, köz|katona) 
közkedvelt (bef mn in) 
közkedvelt (mn) 
közkedveltség (fn) 
közkegyelem (fn, köz|kegyelem) 
közkeletű (mn, köz|keletű) 
közkereseti (mn) 
közkereseti társaság (kkt.) 
közkéz (fn, köz|kéz) 
közkézen forgó 
közkézen forog 
közkiadás (fn, köz|kiadás) 
közkincs (fn, köz|kincs) 
közkinccsé tétel 
közkívánat (fn, köz|kívánat) 
közkívánatra 
közkórház (fn, köz|kórház) 
közköltség (fn, köz|költség) 
közköltségen 
közkönyvtár (fn, köz|könyvtár) 
közkút (fn, köz|kút) 
közlegelő (fn, köz|legelő) 
közlegény (fn, köz|legény) 
közlegénység (köz|legénység) 
közlekedés (fn) 
közlekedésbiztonság (fn, közlekedés|biztonság) 
közlekedésbiztonsági (mn) 
közlekedésbiztonsági társaság 
közlekedésfejlesztési (mn) 
közlekedésfelügyelet (fn, közlekedés|felügyelet) 
közlekedési (mn) 
közlekedési akadály 
közlekedési baleset 
közlekedési hálózat 
közlekedési információ 
közlekedéspolitika (fn, közlekedés|politika) 
közlekedésrendészet (fn, közlekedés|rendészet) 
közlekedésrendészeti (mn) 
közlekedéstechnikai kiállítás 
közlekedésügy (fn, közlekedés|ügy) 
közlekedésügyi (mn) 
közlekedhet (ige) 
közlekedik (ige) 
közlekedő (fn) 
közlekedő (foly mn in) 
közlekedő (mn) 
közlekedőedény 
közlekedőút 
közlekedtet (ige) 
közlékeny (mn) 
közlékenység (fn) 
közlemény (fn) 



közlendő (beálló mn in) 
közlendő (fn) 
közlés (fn) 
közlési (mn) 
közlevéltár (fn, köz|levéltár) 
közlőmű (fn) 
közlöny (fn) 
közlőtengely 
közmédia (fn, köz|média) 
közmédiatudat 
közmédium (fn, köz|médium) 
közmegbecsülés (fn, köz|megbecsülés) 
közmegbízatás (fn, köz|megbízatás) 
közmegbotránkozás 
közmegegyezés (fn, köz|megegyezés) 
közmegelégedés (fn, köz|megelégedés) 
közmegelégedésre 
közmeghallgatás (fn) 
közmegvetés (fn, köz|megvetés) 
közmondás (fn, köz|mondás) 
közmondásgyűjtemény (fn, közmondás|gyűjtemény) 
közmondásos (mn) 
közmondásszerű (mn) 
közmunka (fn, köz|munka) 
közmunkabevallás (közmunka|bevallás) 
közmunkaprogram (fn, köz|munkaprogram) 
közmunkás (mn) 
közmunkaváltság (fn, közmunka|váltság) 
közmű (fn, köz|mű) 
közműadó 
közműalagút (fn, közmű|alagút) 
közműcég (fn, közmű|cég) 
közműdíj (fn, közmű|díj) 
közműépítés (fn, közmű|építés) 
közműfejlesztés (fn, közmű|fejlesztés) 
közműhálózat (fn, közmű|hálózat) 
közműszektor 
közművállalat (fn, közmű|vállalat) 
közművelődés (fn, köz|művelődés) 
közművelődési (mn) 
közművelődési egyesület 
közművelődési törvény 
közműveltség (fn, köz|műveltség) 
közműves (mn) 
közművesít (ige) 
közművesítés (fn) 
közművezeték (fn, közmű|vezeték) 
köznap (fn, köz|nap) 
köznapi (mn) 
köznapiság (fn) 
köznemes (fn, köz|nemes) 
köznemesség (fn, köz|nemesség) 
köznép (fn, köz|nép) 
köznév (fn, köz|név) 
köznevelés (fn, köz|nevelés) 
köznevetség (fn, köz|nevetség) 
köznévi (mn) 



köznyelv (fn, köz|nyelv) 
köznyelvi (mn) 
köznyelvi kiejtés 
közóhaj (fn, köz|óhaj) 
közokirat (fn, köz|okirat) 
közokirat-hamisítás 
közoktatás (fn, köz|oktatás) 
közoktatási (mn) 
közoktatási rendszer 
közoktatás-politika 
közoktatásügy (fn, közoktatás|ügy) 
közoktatásügyi (mn) 
közöl (ige) 
közölés (fn) 
közölhet (ige) 
közölhetetlen (mn) 
közölhető (foly mn in) 
közölhető (mn) 
közölnivaló (fn) 
közölt (mn) 
közömbös (mn) 
közömbös gáz 
közömbösen (hsz) 
közömbösít (ige) 
közömbösítés (fn) 
közömbösítő hatás 
közömbösség (fn) 
közönség (fn) 
közönségcsalogató (fn, közönség|csalogató) 
közönségcsalogató (foly mn in, közönség|csalogató) 
közönséges (mn) 
közönséges tört 
közönségesen (hsz) 
közönségsiker (fn, közönség|siker) 
közönségszavazás (fn, közönség|szavazás) 
közönségszervezés (fn, közönség|szervezés) 
közönségszervező (fn, közönség|szervező) 
közönségszolgálat (fn, közönség|szolgálat) 
közönségtalálkozó (fn, közönség|találkozó) 
közönségtalálkozó (foly mn in, közönség|találkozó) 
közöny (fn) 
közönyös (mn) 
közönyösen (hsz) 
közönyösség (fn) 
közös (mn) 
közös beruházás 
közös delegáltjai 
Közös Folyónk a Lajta Alapítvány 
közös hadsereg 
közös jószág 
közös napló 
közös nevező 
közös nevezőre hoz 
közös nyilatkozat 
közös osztó 
közös többszörös 
közös tulajdon 



közös ügy 
közös ülés 
közösen (hsz) 
közösködik (ige) 
közösség (fn) 
közösségellenes (mn) 
közösségépítő erő 
közösségi (mn) 
közösségi élmény 
közösségi érdek 
közösségi érzés 
közösségi háló 
közösségi kertek 
közösségi közlekedés 
közösségi média 
közösségi megoldás 
közösségi oldal 
közösségi összetartás 
közösségi portál 
közösségi szellem 
közösségi tevékenység 
közösségi tulajdon 
közösségszervező tevékenység 
közösségteremtés 
közösül (ige) 
közösülés (fn) 
között (közt, nu) 
közötte 
közöttes (mn) 
közötti (mn) 
közpálya (fn, köz|pálya) 
közpark (fn, köz|park) 
közpénz (fn, köz|pénz) 
közpénzcsapda 
központ (fn, köz|pont) 
központfúró (fn, központ|fúró) 
központfúró (foly mn in, központ|fúró) 
központi (mn) 
központi adattároló 
központi alap 
központi antenna 
központi atom 
központi egység 
központi esemény 
központi fűtés 
központi hatalom 
központi kérdés 
központi nyilvántartás 
központi oktatásirányítás 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
központi tanterv 
központi tárhely 
központi temető 
központi ügyelet 
központi zár 
központifűtés-szerelő 
központilag (hsz) 



központosít (ige) 
központosítás (fn) 
központosító törekvések 
központosított (bef mn in) 
központosul (ige) 
központozás (fn, köz|pontozás) 
központú (mn) 
közpréda (fn, köz|préda) 
közrádió 
közraktár (fn, köz|raktár) 
közraktári (mn) 
közraktározás (fn) 
közre (ik) 
közre- (ik) 
közread (ige, közre|ad) 
közreadás (fn) 
közrebocsát (ige, közre|bocsát) 
közrebocsátás (fn, közre|bocsátás) 
közrefog (ige) 
közrehat (ige) 
közrejátszhat (ige) 
közrejátszik (ige) 
közreműködés (fn) 
közreműködik (ige) 
közreműködő (foly mn in) 
közrend (fn, köz|rend) 
közrend elleni kihágás 
közrendbontás (közrend|bontás) 
közrendészet (fn, köz|rendészet) 
közrendőr (fn, köz|rendőr) 
közrendű (mn) 
közrendvédelmi (mn) 
közrendvédelmi bírság 
közrészvét (köz|részvét) 
közrevesz 
közröhej (fn, köz|röhej) 
közt (között, nu) 
köztársaság (fn, köz|társaság) 
köztársaság elleni 
köztársaság-ellenes (köztársaság|-ellenes) 
köztársaság-ellenesség (köztársaság|-ellenesség) 
köztársasági (fn) 
köztársasági (mn) 
köztársasági alkotmány 
köztársasági csapat 
köztársasági elnök 
köztársaságielnök-választás 
köztársaságpárt (köztársaság|párt) 
köztársaságpárti (mn, köztársaság|párti) 
köztartás (köz|tartás) 
köztartozás (fn, köz|tartozás) 
közte (hsz) 
közteher (fn, köz|teher) 
közteherviselés (fn, közteher|viselés) 
köztelevízió (fn, köz|televízió) 
köztemető (fn, köz|temető) 
köztemető (foly mn in, köz|temető) 



köztér (fn, köz|tér) 
köztéri (mn) 
köztéri szobor 
közterület (fn, köz|terület) 
közterület-felügyelet 
közterület-felügyelő 
közterület-fenntartó vállalat 
közterület-használati engedély 
közterületi (mn) 
köztes (mn) 
köztes növény 
köztes réteg 
köztes termesztés 
köztestület (fn, köz|testület) 
köztestületi (mn) 
köztetszés (fn, köz|tetszés) 
köztévé (fn, köz|tévé) 
közti (mn) 
köztiagy (fn) 
köztisztaság (fn, köz|tisztaság) 
köztisztasági (mn) 
köztisztelet (fn, köz|tisztelet) 
köztiszteletben álló 
köztisztviselő (fn, köz|tisztviselő) 
köztisztviselői (mn) 
köztisztviselői jogviszony 
köztitermék (fn) 
köztörök (fn) 
köztörök (mn) 
köztörvényes (mn) 
köztörvényes bűncselekmény 
köztörvényi (mn) 
köztudat (fn, köz|tudat) 
köztudomás (fn, köz|tudomás) 
köztudomásra jut 
köztudomású (mn) 
köztudomásúan (hsz) 
köztudott (bef mn in) 
köztudott (fn) 
köztudott (mn) 
köztudott dolog 
köztudottan (hsz) 
köztulajdon (fn, köz|tulajdon) 
köztulajdonba vétel 
közút (fn, köz|út) 
közutálat (fn, köz|utálat) 
közúthálózat (fn, köz|úthálózat) 
közúti (mn, köz|úti) 
közúti baleset 
közúti jármű 
közúti közlekedés 
közútkezelő (fn, közút|kezelő) 
kőzúzalék (fn, kő|zúzalék) 
kőzúzás (fn, kő|zúzás) 
közügy (fn, köz|ügy) 
közül (nu) 
közüle 



közület (fn, köz|ület) 
közületi (mn) 
közüzem (fn, köz|üzem) 
közüzemi (mn) 
közüzemi díj 
közvád (fn, köz|vád) 
közvádló (fn, köz|vádló) 
közvágóhíd (fn, köz|vágóhíd) 
közvagyon (fn, köz|vagyon) 
közvélekedés (fn, köz|vélekedés) 
közvélemény (fn, köz|vélemény) 
közvélemény-kutatás (közvélemény|-kutatás) 
közvélemény-kutató (fn, közvélemény|kutató) 
közveszélyes (mn) 
közvetett (mn) 
közvetett adó 
közvetett bizonyíték 
közvetett függvény 
közvetett szabadrúgás 
közvetetten (hsz) 
közvetettség (fn) 
közvetít (ige) 
közvetítés (fn, köz|vetítés) 
közvetítési (mn) 
közvetíthet (ige) 
közvetítő (fn) 
közvetítő (foly mn in) 
közvetítő kereskedelem 
közvetítőállomás (közvetítő|állomás) 
közvetítői (mn) 
közvetítőkocsi 
közvetítőrendszer 
közvetlen (hsz) 
közvetlen (mn) 
közvetlen érdek 
közvetlen hardverelérés 
közvetlen hatás 
közvetlen irányítás 
közvetlen kapcsolat 
közvetlen kocsi 
közvetlen támogatás 
közvetlen veszély 
közvetlen vonalú 
közvetlenebbül (hsz) 
közvetlenség (fn) 
közvetlenül (hsz) 
közvetve (hsz) 
közvilágítás (fn, köz|világítás) 
közvilágítási (mn) 
közviszony (fn) 
közvitéz (fn, köz|vitéz) 
közvitéz (mn, köz|vitéz) 
közzene (köz|zene) 
közzétesz (ige) 
közzététel (fn, közzé|tétel) 
közzétételi (mn) 
kőzsák (fn, kő|zsák) 



község (fn) 
községegyesítés (fn, község|egyesítés) 
községesítés (fn) 
községfejlesztés (fn, község|fejlesztés) 
községház (fn, község|ház) 
községháza (fn) 
községi (mn) 
községtanács (fn, község|tanács) 
közszabadság (fn, köz|szabadság) 
közszáj (fn, köz|száj) 
közszájon forog 
közszellem (fn, köz|szellem) 
közszemérem (fn, köz|szemérem) 
közszemérem elleni vétség 
közszemle (fn, köz|szemle) 
közszemlére tétel 
közszereplés (fn, köz|szereplés) 
közszereplő (fn, köz|szereplő) 
közszeretet (fn, köz|szeretet) 
közszerzemény (köz|szerzemény) 
közszféra (fn, köz|szféra) 
közszláv (köz|szláv) 
közszó (fn, köz|szó) 
közszói (mn) 
közszokás (fn, köz|szokás) 
közszolga (fn, köz|szolga) 
közszolgálat (fn, köz|szolgálat) 
közszolgálati (mn) 
közszolgálati alkalmazott 
közszolgálati média 
közszolgálati médium 
közszolgáltatás (fn, köz|szolgáltatás) 
közszolgáltatási (mn) 
közszükséglet (fn, köz|szükséglet) 
közszükségleti (mn) 
közszükségleti cikk 
kp (röv) 
krach (fn) 
krajcár (fn) 
krajcáros (mn) 
krajcáros gond 
krajcároskodik (ige) 
krájzleráj 
krakéler (fn) 
krakkbenzin (fn, krakk|benzin) 
krakkgáz (fn) 
Krakkó (tnév) 
Krakkói vajdaság 
krakkol (ige) 
krakkolás (fn) 
krakkolókatalizátor (fn) 
krákog (ige) 
krall 
krallozik 
krampács (fn) 
krampácsol (ige) 
krampampuli (fn) 



krampusz (fn) 
krapek (fn) 
Kraszna (tnév) 
Krasznodar (tnév) 
Krasznojarszk (tnév) 
kráter (fn) 
kráter alakú 
kravátli (fn) 
K-re 
kreáció (fn) 
kreál (ige) 
kreatin 
kreatív (mn) 
kreatív szakember 
kreatív szakma 
kreativitás (fn) 
kreatúra (fn) 
kredenc (fn) 
kredit (fn) 
kreditrendszer 
krédó (fn) 
krém (fn) 
krematórium (fn) 
krémes (fn) 
krémes (mn) 
krémes lepény 
krémfagylalt (fn, krém|fagylalt) 
krémkávé (fn, krém|kávé) 
Kreml (tnév) 
krémleves (mn) 
krémlikőr (fn, krém|likőr) 
kremlinológus (fn) 
krémpúder (krém|púder) 
krémsajt (fn, krém|sajt) 
krémszappan utántöltő 
krémszín (fn, krém|szín) 
krémszínű (mn) 
krémtúró (fn, krém|túró) 
kreol (fn) 
kreol (mn) 
kreol férfi 
kreol színű 
krepdesin (fn) 
krepp (fn) 
krepp ágynemű 
krepp ingblúz 
kreppfonal (krepp|fonal) 
kreppkaucsuk (krepp|kaucsuk) 
kreppnejlon (krepp|nejlon) 
krepp-papír (krepp|-papír) 
kreppselyem (krepp|selyem) 
krepptalp (krepp|talp) 
kreppzsorzsett 
KRESZ-oktatás 
KRESZ-tábla 
kresztomátia (fn) 
KRESZ-vizsga 



kréta (fn) 
Kréta (tnév) 
Kréta szigete 
krétafehér (mn) 
krétai (mn) 
krétakor (fn, kréta|kor) 
krétapapír (fn, kréta|papír) 
krétapor (fn, kréta|por) 
krétarajz (fn, kréta|rajz) 
krétáz (ige) 
kretén (fn) 
kretén (mn) 
kretenoid 
kreton (fn) 
krezol (fn) 
krezolvörös (mn) 
kricsmi (fn) 
krigli (fn) 
krikett (fn) 
krikettezik (ige) 
krikszkraksz (fn) 
Krím (tnév) 
Krím félsziget 
krimi (fn) 
krími háború 
krími tatár 
krimibe illő 
kriminális (mn) 
kriminalisztika (fn) 
kriminálpszichológia (fn) 
kriminológia (fn) 
kriminológus (fn) 
krimisorozat (fn) 
krimó (fn) 
krinolin (fn) 
kriogén (fn) 
kriogén hajtóanyag 
kriogén réteg 
kriokábel 
kriolit (fn) 
kriosztát (fn) 
kripli (fn) 
kripta (fn) 
kriptabolt (kripta|bolt) 
kriptahangulat (fn, kripta|hangulat) 
kriptaszag (fn, kripta|szag) 
kriptaszökevény (fn, kripta|szökevény) 
kriptográfia (fn) 
kripton (fn) 
kriptonégő (fn, kripton|égő) 
kriptonlámpa (fn, kripton|lámpa) 
krisnás (fn) 
krisnás (mn) 
krispin 
kristály (fn) 
kristály alakban 
kristály alakú 



kristály generáció 
kristály gyermek 
kristály virágváza 
kristályalakzat (kristály|alakzat) 
kristálycukor (fn, kristály|cukor) 
kristálycukorgyártás (kristálycukor|gyártás) 
kristálycsoport (fn, kristály|csoport) 
kristálydetektor (fn, kristály|detektor) 
kristálydióda (fn, kristály|dióda) 
kristályfizika (fn, kristály|fizika) 
kristálygömb (fn, kristály|gömb) 
kristálykehely (fn, kristály|kehely) 
kristálymikrofon (kristály|mikrofon) 
kristálymozaik 
kristályos (mn) 
kristályos szerkezet 
kristályosít (ige) 
kristályosodás (fn) 
kristályosodik (ige) 
kristályrács (fn, kristály|rács) 
kristályrendszer (fn, kristály|rendszer) 
kristályszerkezet (fn, kristály|szerkezet) 
kristálytan (fn, kristály|tan) 
kristálytiszta (mn, kristály|tiszta) 
kristályüveg (fn, kristály|üveg) 
kristályváza (fn, kristály|váza) 
kristályvíz (fn, kristály|víz) 
Kristóf (tnév) 
krisztallizáció (fn) 
krisztallográfia (fn) 
Krisztián (tnév) 
Krisztina (tnév) 
Krisztinaváros (tnév) 
Krisztus (tnév) 
Krisztus előtt és előtti 
Krisztus után és utáni 
Krisztus-fej (Krisztus|-fej) 
krisztusfüggés (krisztus|függés) 
Krisztus-hit (Krisztus|-hit) 
Krisztus-hívő (Krisztus|-hívő) 
krisztusi (mn) 
Krisztus-szakáll (Krisztus|-szakáll) 
Krisztus-szakállas (Krisztus|-szakállas) 
krisztustövis (fn, krisztus|tövis) 
kritérium (fn) 
kritériumrendszer (fn, kritérium|rendszer) 
kriticizmus (fn) 
kritika (fn) 
kritikai (mn) 
kritikai hozzáállás 
kritikai realizmus 
kritikán aluli 
kritikátlan (mn) 
kritikus (fn) 
kritikus (mn) 
kritikus hely 
kritikus pont 



kritikusan (hsz) 
kritikusi (mn) 
kritizál (ige) 
Krivij Rih 
krizantém (fn) 
krízis (fn) 
krízishelyzet (fn, krízis|helyzet) 
krizoberill 
krokett (fn) 
kroki (fn) 
krokodil (krokodilus, fn) 
krokodilbőr (fn, krokodil|bőr) 
krokodilbőr táska 
krokodilkönny 
krokodilus (fn) 
krokodilusokoskodás (krokodilus|okoskodás) 
króm (fn) 
krómacél (fn, króm|acél) 
krómacél fúró 
kromatikus (mn) 
kromatikus skála 
kromatikus szám 
kromatográfia (fn) 
krombi 
krómbőr (króm|bőr) 
krómcserzés (króm|cserzés) 
krómfesték (króm|festék) 
krómibolya (króm|ibolya) 
krómnikkel (fn, króm|nikkel) 
kromofág (fn) 
kromoszóma (fn) 
kromoszómaaberráció (fn, kromoszóma|aberráció) 
kromoszomális (mn) 
kromoszómapár (fn) 
kromoszóma-rendellenesség 
króm-oxid (króm|-oxid) 
krómoz (ige) 
krómozás (fn) 
krómpác (króm|pác) 
krómsárga (mn) 
krómsav (króm|sav) 
krónika (fn) 
krónikaíró (fn, krónika|író) 
krónikaíró (foly mn in, krónika|író) 
krónikás (fn) 
krónikás (mn) 
krónikus (mn) 
krónikus folyamat 
krónikus hurut 
krónikus májbeteg 
kronológia (fn) 
kronológiai (mn) 
kronologikus (mn) 
kronologikus szál 
kronométer (fn) 
krosszozik (ige) 
krosszverseny (fn) 



krotonsav (fn) 
Krőzus (tnév) 
krőzusi vagyon 
krúda 
krudélis (mn) 
krudelitás (fn) 
Krúdy (tnév) 
krúgat (ige) 
krumpli (fn) 
krumplicukor (fn, krumpli|cukor) 
krumpliföld (fn) 
krumplifőzelék (fn) 
krumpligombóc 
krumplileves (fn, krumpli|leves) 
krumplinudli (fn) 
krumplinyomó (fn, krumpli|nyomó) 
krumpliorr (fn) 
krumplipaprikás (fn) 
krumplipüré (fn) 
krumplis (mn) 
krumplis kenyér 
krumplis tészta 
krumplisaláta 
krumplivirág (fn) 
krupié (fn) 
krupon 
krupontalp (krupon|talp) 
krupp 
Krupp-művek (Krupp|-művek) 
krümmer 
ktsz (fn) 
Kuala Lumpur 
Kuangcsou 
Kuba (tnév) 
Kubai Köztársaság 
Kubán 
kubaszivar (fn, kuba|szivar) 
kubik (fn) 
kubikgödör (fn) 
kubikol (ige) 
kubikos (fn) 
kubikosmunka (fn) 
kubikostalicska (fn, kubikos|talicska) 
kubista (mn) 
kubizmus (fn) 
kuckó (fn) 
kuckuc (msz) 
kuc-kuc (msz) 
kucorodik (ige) 
kucorog (ige) 
kucséber (fn) 
kucsma (fn) 
kucsmagomba (fn, kucsma|gomba) 
kudarc (fn) 
kudarcélmény (fn, kudarc|élmény) 
kudarcot vall 
Kudzsiri-havasok 



kufár (fn) 
kufárkodik (ige) 
kufárlélek (kufár|lélek) 
kufárlelkű 
kuferces 
kuffer (fn) 
kufircol (ige) 
Kufstein (tnév) 
kugli (fn) 
kuglibáb (kuglibábu) 
kuglibaba (fn, kugli|baba) 
kuglibábu 
kugligolyó (fn) 
kuglipálya (fn) 
kuglizik (ige) 
kuglizó (fn) 
kuglóf (fn) 
kuglófsütő (fn, kuglóf|sütő) 
kuglófsütő (foly mn in, kuglóf|sütő) 
Kujbisev (tnév) 
kujon (fn) 
kujtorog (ige) 
kuka (fn) 
kuka (mn) 
kukac (fn) 
kukacol (ige, kuka|col) 
kukacos (mn) 
kukacoskodik (ige) 
kukás (mn) 
kukásautó (fn) 
kukáskocsi (fn) 
kukázik (ige) 
kukázó (foly mn in) 
kuki (fn) 
kukk (msz) 
kukkant (ige) 
kukker (fn) 
kukkol (ige) 
kukkolda (fn) 
kukkoló 
kukkra (hsz) 
Ku-Klux-Klan (tnév) 
kukorékol (ige) 
kukorica (fn) 
kukoricacsalamádé (fn, kukorica|csalamádé) 
kukoricacső (fn, kukorica|cső) 
kukoricacsősz (kukorica|csősz) 
kukoricacsuhé (fn, kukorica|csuhé) 
kukoricacsutka (fn, kukorica|csutka) 
kukoricadara (fn, kukorica|dara) 
kukoricafejtés (kukorica|fejtés) 
kukoricafosztás (fn, kukorica|fosztás) 
kukoricagóré (fn, kukorica|góré) 
kukoricahaj (fn, kukorica|haj) 
kukoricahántás (kukorica|hántás) 
kukoricakása (fn, kukorica|kása) 
kukoricakeményítő (fn, kukorica|keményítő) 



kukoricakombájn (kukorica|kombájn) 
kukoricalevél (fn, kukorica|levél) 
kukoricaliszt (fn, kukorica|liszt) 
kukoricamálé (fn, kukorica|málé) 
kukoricamoly (fn, kukorica|moly) 
kukoricamorzsoló (fn, kukorica|morzsoló) 
kukoricamorzsoló gép 
kukoricaolaj (fn, kukorica|olaj) 
kukoricapálinka (kukorica|pálinka) 
kukoricapehely (fn, kukorica|pehely) 
kukoricás (fn) 
kukoricasaláta (fn, kukorica|saláta) 
kukoricaszár (fn, kukorica|szár) 
kukoricaszem (fn, kukorica|szem) 
kukoricát daráló malom 
kukoricatábla (fn, kukorica|tábla) 
kukoricatermesztés (fn, kukorica|termesztés) 
kukoricatörés (fn, kukorica|törés) 
kukoricaüszög (kukorica|üszög) 
kukoricáz (ige) 
kukoricázik (ige) 
kukorít (ige) 
kuksizik (ige) 
kuksol (ige) 
kukta (fn) 
kuktafazék (fn, kukta|fazék) 
kuktálkodik (ige) 
kuktáskodik (ige) 
kukucs (msz) 
kukucskál (ige) 
kukukk (msz) 
kukurikú (msz) 
Kukutyin (tnév) 
kulacs (fn) 
kulák (fn) 
kuláklista (fn, kulák|lista) 
kulákság (fn) 
kuláns (mn) 
kulcs (fn) 
kulcsállás (kulcs|állás) 
kulcsár (fn) 
kulcsátadás (fn) 
kulcscsomó (fn, kulcs|csomó) 
kulcscsont (fn, kulcs|csont) 
kulcscsonttörés (fn, kulcs|csonttörés) 
kulcsember (fn, kulcs|ember) 
kulcsfigura (fn, kulcs|figura) 
kulcsfontosságú (mn) 
kulcsfrakció (kulcs|frakció) 
kulcshelyzet (fn, kulcs|helyzet) 
kulcsipar (fn, kulcs|ipar) 
kulcsiparág (fn, kulcs|iparág) 
kulcsjátékos (mn) 
kulcskarika (fn, kulcs|karika) 
kulcskérdés (fn, kulcs|kérdés) 
kulcslyuk (kulcsluk, fn, kulcs|lyuk) 
kulcsol (ige) 



kulcsolódik (ige) 
kulcsos (fn) 
kulcsos (mn) 
kulcspont (fn, kulcs|pont) 
kulcspozíció (fn, kulcs|pozíció) 
kulcsprobléma 
kulcsra zár 
kulcsrakész (mn) 
kulcsregény (fn, kulcs|regény) 
kulcsszám (fn, kulcs|szám) 
kulcsszerep (fn, kulcs|szerep) 
kulcsszereplő (fn, kulcs|szereplő) 
kulcsszó (fn, kulcs|szó) 
kulcstartó (fn, kulcs|tartó) 
kulcstartó (foly mn in, kulcs|tartó) 
kulcstoll (kulcs|toll) 
kulcsvezető 
kulcsvirág (fn, kulcs|virág) 
kuli (fn) 
kuli (mn) 
kulikabát (fn) 
kulikocsi 
kulimász (fn) 
kulimunka (fn) 
kulináris (mn) 
kulipintyó (fn) 
kulissza (fn) 
kulisszatitok (fn, kulissza|titok) 
kulisszatologató 
kuliz (kulizik, ige) 
kulizik (ige) 
kullancs (fn) 
kullog (ige) 
kulminál (ige) 
kulőr 
kúlság 
kultikus (mn) 
kultivál (ige) 
kultiválás 
kultivátor (fn) 
kultúr- 
kultúra (fn) 
kultúrafogyasztásban hiányt szenvedő 
kultúrafogyasztási szokás 
kultúrafogyasztási típus 
kultúrájú (mn) 
kultúraközvetítés 
kulturálatlan (mn) 
kulturális (mn) 
kulturális adó 
kulturális aktivitási forma 
kulturális csatorna 
kulturális csomópont 
kulturális diplomácia 
kulturális diplomáciai műszó 
kulturális együttműködés 
kulturális élet 



kulturális esemény 
kulturális fejlődés 
kulturális forradalom 
kulturális főszerkesztő 
kulturális főváros 
kulturális intézet 
kulturális javak 
kulturális központ 
kulturális lehetőség 
kulturális miniszter 
kulturális örökség 
kulturális rendezvény 
kulturális részleg 
kulturálisan (hsz) 
kultúrállam (fn) 
kulturálódás (fn) 
kulturált (mn) 
kulturált viselkedés 
kulturáltan (hsz) 
kulturáltság (fn) 
kultúrattasé (fn, kultúr|attasé) 
kultúrautó (fn, kultúra|utó) 
kultúraváltás 
kultúrbotrány (fn) 
kultúrcikk (fn) 
kultúrcsere (fn) 
kultúrcsoport (fn) 
kultúregyesület (fn) 
kultúregyezmény (fn, kultúr|egyezmény) 
kultúrélet (fn) 
kultúrember (fn) 
kultúrérték (fn) 
kultúrest (fn) 
kultúrfelelős (fn) 
kultúrforradalom (fn) 
kultúrfölény (fn) 
kultúrharc (fn) 
kultúrház (fn) 
kultúrigény (fn, kultúr|igény) 
kultúrintézmény (fn) 
kultúrkapcsolat (fn, kultúr|kapcsolat) 
kultúrkör (fn) 
kultúrközösség (fn) 
kultúrkúria 
kultúrmérnök (fn) 
kultúrmisszió 
kultúrmocsok (fn) 
kultúrmunka (fn) 
kultúrműsor (fn, kultúr|műsor) 
kultúrnemzet (fn) 
kultúrnép (fn) 
kultúrnövény (fn) 
kultúrnyelv (fn) 
kultúros (fn) 
kultúros (mn) 
kultúrotthon (fn) 
kultúrpolitika (fn, kultúr|politika) 



kultúrpolitikai (mn) 
kultúrstratégiai szerep 
kultúrszcéna 
kultúrszenny (fn) 
kultúrszínvonal (fn) 
kultúrsznob (fn) 
kultúrszociológia 
kultúrszomj (fn) 
kultúrtáj (fn) 
kultúrtanácsnok (fn) 
kultúrterem (fn) 
kultúrtörténet (fn) 
kultúrtörténeti (mn) 
kultúrtörténeti érték 
kultúrverseny (fn) 
kultusz (fn) 
kultuszfilmrendező 
kultuszminiszter (fn, kultusz|miniszter) 
kultuszminisztérium (fn, kultusz|minisztérium) 
kultuszmű 
kultusztárca (fn, kultusz|tárca) 
kumisz (fn) 
kumuláció (fn) 
kumulál (ige) 
kumulálódás (fn) 
kumulatív (mn) 
kumulusz (fn) 
kumuluszfelhő (fn, kumulusz|felhő) 
kun (fn) 
kun (mn) 
Kun- 
kun betörés 
Kun László (tnév) 
kun süveg 
kuncog (ige) 
kuncsaft (fn) 
kuncsorog (kuncorog, ige) 
kunéroz (ige) 
Kung Fu-ce 
kungfucsata 
kunhalom (fn, kun|halom) 
Kunigunda (tnév) 
kunkapitány (kun|kapitány) 
kunkor (fn, kun|kor) 
kunkori (mn) 
kunkorít (ige) 
kunkorodik (ige) 
kunkorog (ige) 
kunkötés (fn, kun|kötés) 
kunság (fn) 
Kunszentmárton (tnév) 
kunszt (fn) 
kunsztozik 
kunyerál (ige) 
kunyhó (fn) 
kunyhótető (kunyhó|tető) 
kunyorál (ige) 



Kuomintang (tnév) 
Kuomintang-kormány (Kuomintang|-kormány) 
kúp (fn) 
kúp alakú (mn) 
kupa (fn) 
kupac (fn) 
kupacs (fn) 
kupacsapat (fn, kupa|csapat) 
kupadöntő (fn, kupa|döntő) 
kupadöntő (foly mn in, kupa|döntő) 
kupadöntő mérkőzés 
kupagyőzelem (fn, kupa|győzelem) 
kupagyőztes (fn, kupa|győztes) 
Kupagyőztesek Európa-kupája 
kupak (fn) 
kupaktanács (fn, kupak|tanács) 
kupaküzdelem (fn, kupa|küzdelem) 
kupameccs (fn, kupa|meccs) 
kupamérkőzés (fn, kupa|mérkőzés) 
kupán vág 
kupán vágás 
kuparendszer (fn, kupa|rendszer) 
kupaszerda (fn, kupa|szerda) 
kupaszereplés (fn, kupa|szereplés) 
kupavédő (fn, kupa|védő) 
kupavédő (foly mn in, kupa|védő) 
kupcihér (mn) 
kúpcserép (fn, kúp|cserép) 
kúpcsőrű 
kupé (fn) 
kupec (fn) 
kupeckedik (ige) 
kupeckodik (kupeckedik, ige) 
kúpgörgős 
kupi (fn) 
kupica (fn) 
kúpkerék (fn, kúp|kerék) 
kuplé (fn) 
kupléénekes (mn) 
kupleráj (fn) 
kuplung (fn) 
kúpmetszet (kúp|metszet) 
kúpol (ige) 
kupola (fn) 
kupolaboltozat (kupola|boltozat) 
kupolacsarnok (fn, kupola|csarnok) 
kupoladob (fn, kupola|dob) 
kupolás (mn) 
kupolás tető 
kupolaszerkezet (fn, kupola|szerkezet) 
kupolókemence (fn) 
kupon (fn) 
kuponcsomag 
kuponkiküldési időszak 
kuporgat (ige) 
kuporodik (ige) 
kuporog (ige) 



kúpos (mn) 
kúppalást (fn, kúp|palást) 
kúpprojekció 
kuprit 
kúpszelet (fn, kúp|szelet) 
kúptengely (kúp|tengely) 
kúpvetület (fn, kúp|vetület) 
kúpvirág (fn, kúp|virág) 
kúr (ige) 
kúra (fn) 
kurafi (fn) 
kúrál (ige) 
kuráre 
kurátor (fn) 
kuratórium (fn) 
kurátortárs 
kúrázik (ige) 
kurázsi (fn) 
kurbli (fn) 
kurbliz (ige) 
kurd (fn) 
kurd (mn) 
kurgán (fn) 
kúria (fn) 
kúriai (mn) 
kúriai bíró 
kuriális (mn) 
kuriális stílus 
kuriozitás (fn) 
kuriózum (fn) 
kurír (fn) 
kurizál (ige) 
kurjant (ige) 
kurjantás (fn) 
kurjantgat (ige) 
kurjongat (ige) 
kurkász (kurkászik, ige) 
kurkuma (fn) 
kúrogat 
kurrens (mn) 
kurrens ügy 
kurrentál (ige) 
kurrog (ige) 
kúrszalon (fn) 
Kurszk (tnév) 
kurta (mn) 
kurta farkú 
kurta nemes 
kurta nyak 
kurta szoknya 
kurta vas 
kurta-furcsa (mn) 
kúrtaksa (fn) 
kurtanemes (fn) 
kurtavas (fn) 
kúrtaxa (fn) 
kurtít (ige) 



kurtizán (fn) 
kuruc (fn) 
kuruc ballada 
kuruc generális 
kuruc kor 
kuruc kori (mn) 
kuruc korszak 
kuruc költészet 
kuruc nóta 
kuruc vezér 
kuruc világ 
kuruckodik (ige) 
kuruc-labanc harcok 
Kurucles 
kurucság (fn) 
kuruglya (fn) 
kurutty 
kuruttyol (ige) 
kuruzslás (fn) 
kuruzsló (fn) 
kuruzsló (foly mn in) 
kuruzsol (ige) 
kurva (fn) 
kurva anyját 
kurválkodás 
kurválkodik (ige) 
kurvapecér (fn, kurva|pecér) 
kurvás (mn) 
kurzív (mn) 
kurzív betűtípus 
kurzív szedésű 
kurzivál (ige) 
kurzor (fn) 
kurzorgomb 
kurzorvezérelt menü 
kurzus (fn) 
kurzusváltás 
kushad (ige) 
kuss (msz) 
kussol (ige) 
kusza (mn) 
kusza betű 
kuszál (ige) 
kuszált (bef mn in) 
kuszált (mn) 
kuszált hajú 
kuszáltság (fn) 
kúszás (fn) 
kúszat (ige) 
kúszik (ige) 
kuszkusz (fn) 
kúszóáram 
kúszóláb 
kúszómadár 
kúszónövény (fn, kúszó|növény) 
kút (fn) 
kutacs (fn) 



kútágas (fn, kút|ágas) 
kutakodás (fn) 
kutakodik (ige) 
kútásó (fn, kút|ásó) 
kútásó (foly mn in, kút|ásó) 
kutat (ige) 
kutatás (fn) 
kutatásfejlesztés (fn, kutatás|fejlesztés) 
kutatásfejlesztési központ 
kutatási (mn) 
kutatásirányítás (kutatás|irányítás) 
kutatásmódszertan 
kutatás-nyilvántartás 
kutatástervezés (kutatás|tervezés) 
kutatásvezető (fn, kutatás|vezető) 
kutatásszervezés (fn, kutatás|szervezés) 
kutathat (ige) 
kutat-matat 
kutatni való anyag 
kutató (fn) 
kutató (foly mn in) 
kutató tekintet 
kutató tudós 
kutatóakna (fn, kutató|akna) 
kutatóárok (fn, kutató|árok) 
kutatócsoport (fn, kutató|csoport) 
kutatóegyetem (fn, kutató|egyetem) 
kutatóeszköz (fn, kutató|eszköz) 
kutatóexpedíció (fn, kutató|expedíció) 
kutatógeneráció 
kutatóhely (fn, kutató|hely) 
kutatói (mn) 
kutatóintézet (fn, kutató|intézet) 
kutatóközpont (fn, kutató|központ) 
kutatólaboratórium (fn, kutató|laboratórium) 
kutatómódszer (fn, kutató|módszer) 
kutatómunka (fn, kutató|munka) 
kutatónap (fn, kutató|nap) 
kutatóösztön (kutató|ösztön) 
kutatópont (fn, kutató|pont) 
kutatóreaktor (fn, kutató|reaktor) 
kutatószonda (fn, kutató|szonda) 
kutatótárna (kutató|tárna) 
kutatótáró (kutató|táró) 
kutatóterem (fn, kutató|terem) 
kutatóút (fn, kutató|út) 
kútba ugrás 
kútfigura (kút|figura) 
kútforrás (fn, kút|forrás) 
kútfő (fn, kút|fő) 
kútfúrás (fn, kút|fúrás) 
kútfúró (fn, kút|fúró) 
kútgém (fn, kút|gém) 
kútgyűrű (fn, kút|gyűrű) 
kutikula (fn) 
kutin 
kútkáva (fn, kút|káva) 



kútmérgezés (fn, kút|mérgezés) 
kútmester (kút|mester) 
kútostor (fn, kút|ostor) 
kútra járó 
kutrica (fn) 
Kutuzov (fn) 
kútvíz (fn, kút|víz) 
kutya (fn) 
kutya (mn) 
kutya baja 
kutya dolga van 
kutya éhes 
kutya élet 
kutya hideg 
kutya kötelessége 
kutya nehéz 
kutya rossz idő 
kutya természete van 
kutya világ 
kutyabarát (fn, kutya|barát) 
kutyabenge (fn) 
kutyabérlet (kutya|bérlet) 
kutyabolha (kutya|bolha) 
kutyabőr (fn, kutya|bőr) 
kutyadög (fn, kutya|dög) 
kutyaeledel 
kutyafáját (msz) 
kutyafejű (mn) 
kutyafuttában (hsz) 
kutyafuttató (fn, kutya|futtató) 
kutyafuttató (foly mn in, kutya|futtató) 
kutyafülű (mn) 
kutyagol (ige) 
kutyagumi (fn, kutya|gumi) 
kutyaháj (kutya|háj) 
kutyaharapás (fn, kutya|harapás) 
kutyaház (fn, kutya|ház) 
kutyaházi (mn) 
kutyahistória (kutya|história) 
kutyahitű 
kutyahűség (fn, kutya|hűség) 
kutyajegy (kutya|jegy) 
kutyakiállítás (fn, kutya|kiállítás) 
kutyakomédia (fn, kutya|komédia) 
kutyakorbács (fn, kutya|korbács) 
kutyakozmetika (fn, kutya|kozmetika) 
kutyakölyök (fn, kutya|kölyök) 
kutyalakodalom (kutya|lakodalom) 
kutyálkodik (ige) 
kutya-macska barátság 
kutyamosó (fn, kutya|mosó) 
kutyanyelv (fn, kutya|nyelv) 
kutyaól (fn) 
kutyapecér (fn, kutya|pecér) 
kutyapiszok (fn, kutya|piszok) 
kutyára bízza a szalonnát 
kutyás (mn) 



kutyás pásztor 
kutyaság (fn) 
kutyasétáltatás (fn) 
kutyasétáltató (foly mn in) 
kutyaszar (fn, kutya|szar) 
kutyaszorító (fn, kutya|szorító) 
kutyaszorító (foly mn in, kutya|szorító) 
kutyatej (fn, kutya|tej) 
kutyaugatás (fn, kutya|ugatás) 
kutyaúszás (kutya|úszás) 
kutyaütő (fn, kutya|ütő) 
kutyaütő (foly mn in, kutya|ütő) 
kutyavásár (fn, kutya|vásár) 
kutyaviadal (fn, kutya|viadal) 
kutyavonítás (fn, kutya|vonítás) 
kutyázik (ige) 
kutykurutty (isz) 
kutyul (ige) 
kutyus (fn) 
kutyuska (fn) 
Kuvait (tnév) 
kuvasz (fn) 
kuvik (fn) 
kuvikol (ige) 
Kuznyecki-medence 
kübli (fn) 
küklopsz (fn) 
Küküllő (tnév) 
kül- 
külalak (fn, kül|alak) 
külcsín (fn, kül|csín) 
küld (ige) 
küldemény (fn) 
küldés (fn) 
küldet (ige) 
küldetés (fn) 
küldetéstudat (fn, küldetés|tudat) 
küldhet (ige) 
küldönc (fn) 
küldöncszolgálat (fn, küldönc|szolgálat) 
küldött (bef mn in) 
küldött (fn) 
küldött (mn) 
küldöttértekezlet (küldött|értekezlet) 
küldöttgyűlés (küldött|gyűlés) 
küldöttközgyűlés (küldött|közgyűlés) 
küldöttség (fn) 
küldöttségileg (hsz) 
küldöttségjárás (küldöttség|járás) 
küldöttségvezető (fn, küldöttség|vezető) 
küldöttválasztás (fn) 
küldöttválasztó értekezlet 
küldöz (ige) 
küldözget (ige) 
külfejtés (fn) 
külforgalom 
külföld (fn) 



külföldi (mn) 
külföldi befektetés 
külföldi érdekeltség 
külföldi hitel 
külföldi képviselet 
külföldi magyar intézet 
külföldi tőke 
külföldi út 
külföldi utas 
külföldjáró (külföld|járó) 
külgazdaság (fn) 
külgazdasági (mn) 
külhon (fn) 
külhoni (mn) 
külhonos (fn) 
külhonos (mn) 
külkapcsolat (fn) 
külkapcsolatok 
külképviselet (fn, kül|képviselet) 
külkereskedelem (fn, kül|kereskedelem) 
külkereskedelem-politika 
külkereskedelmi (mn) 
külkereskedelmi vállalat 
küllem (fn) 
küllemű (mn) 
küllő (fn) 
küllőrojt (küllő|rojt) 
külmisszió (fn) 
külország (fn) 
külön (mn) 
külön- 
külön áll 
külön bejáratú szoba 
külön él 
külön engedély 
külön érdek 
külön érdekű 
külön fejezet 
külön figyelmet érdemel 
külön háztartás 
külön jár 
külön lakik 
külön lap 
külön nyelv 
külön partíció 
külön pohara van 
külön pótlék 
külön szak 
külön szóba ír 
külön tárgyal 
külön utakon jár 
külön vállalkozás 
különadó (foly mn in, külön|adó) 
különágy (fn) 
különalku 
különáll (ige, külön|áll) 
különállás (fn) 



különálló (foly mn in) 
különálló (mn) 
különb (fn) 
különbéke (fn, külön|béke) 
különben (hsz) 
különben is 
különben sem 
különbíróság (fn, külön|bíróság) 
különbizottság (fn, külön|bizottság) 
különbözet (fn) 
különbözet (ige) 
különbözeti (mn) 
különbözeti vizsga 
különbözik (ige) 
különböző (foly mn in) 
különböző (mn) 
különböző extrák 
különböző fajta 
különbözőség (fn) 
különböztet (ige) 
különbség (fn) 
különbségtétel (fn, különbség|tétel) 
különc (fn) 
különc (mn) 
különcködik (ige) 
különcség (fn) 
különdíj (fn) 
különdíjszabás (fn, különdíj|szabás) 
különélés (fn) 
különélő (foly mn in, külön|élő) 
különélő (mn, külön|élő) 
különélő házastárs 
különféle (mn, külön|féle) 
különféleség (fn) 
különgép (fn) 
különhagy 
különhajó (fn) 
különír (ige) 
különírás (fn) 
különírt szavak 
különít (ige) 
különítmény (fn) 
különítményes (mn) 
különjárat (fn, külön|járat) 
különjuttatás (fn) 
különkiadás (fn, külön|kiadás) 
különködik (ige) 
külön-külön 
különlakás 
különleges (mn) 
különleges technológia 
különlegesen (hsz) 
különlegesség (fn) 
különlegességszámba megy 
különlenyomat (fn) 
különlét (fn) 
különmegállapodás (fn) 



különmegbízott (fn, külön|megbízott) 
különmunka (fn) 
különnemű (mn, külön|nemű) 
különnemű mennyiségek 
különóra (fn, külön|óra) 
különös (mn) 
különösebben (hsz) 
különösen (hsz) 
különösképp (különösképpen) 
különösség (fn) 
különszakasz (fn) 
különszám (fn) 
különszámot adtak ki 
különszerződés (fn) 
különszoba (fn) 
különterem (fn, külön|terem) 
különterem (ige, külön|terem) 
különtudósító (fn, külön|tudósító) 
különül (ige) 
különvagyon (fn) 
különválás (fn) 
különválaszt (ige) 
különválasztás (fn) 
különválik (ige) 
különvált (bef mn in) 
különvált (ige) 
különvált (mn) 
különválva élnek 
különvélemény (fn, külön|vélemény) 
különverseny 
különvonat (fn, külön|vonat) 
különnyomat (fn) 
külpiac (fn) 
külpiaci (mn) 
külpolitika (fn, kül|politika) 
külpolitikai (mn) 
külsejű (mn) 
külsérelmi 
külső (fn) 
külső (mn) 
Külső- 
külső akkumulátor 
külső alkalmazás 
külső DVD-író 
külső égésű motor 
külső egység 
külső elválasztású mirigyek 
külső felirat 
külső forma 
külső meghajtó 
külső merevlemez 
külső program 
külső programozó 
külső sáv 
külső tárhely 
külső vezeték 
külső winchester 



külsődleges (mn) 
külsőleg (hsz) 
külsőleges (mn) 
külsős (fn) 
külsős (mn) 
külsőség (fn) 
külsőséges (mn) 
Külső-Somogy (Külső|-Somogy) 
külsőzik 
külszín (fn) 
külszíni (mn) 
külszíni bánya 
külszíni bányász 
külszíni fejtés 
külszolgálat (fn) 
külszolgálatos (mn) 
kültag (fn, kül|tag) 
kültakaró (fn) 
kültelek (fn) 
kültelki (mn) 
kültelki villamos 
kültér 
kültéri gres padlólap 
kültéri használat 
külterjes (mn) 
külterjes gazdálkodás 
külterjes gazdaság 
külterjes mezőgazdaság 
külterület (fn, kül|terület) 
külterületi (mn) 
külügy (fn, kül|ügy) 
külügyér (fn, külügy|ér) 
külügyi (mn) 
külügyi hivatal 
Külügyi Kapcsolatok Szenátusi Bizottság 
külügyminiszter (fn, külügy|miniszter) 
külügyminiszter-helyettes (külügyminiszter|-helyettes) 
külügyminiszteri (mn) 
Külügyminisztérium (fn, külügy|minisztérium) 
külügyminisztériumi (mn) 
külváros (fn, kül|város) 
külvárosi (mn) 
külvilág (fn, kül|világ) 
külzet (fn) 
künn (hsz) 
kűr (fn) 
küret (fn) 
kűrium (fn) 
Kürosz 
kűrruha (fn, kűr|ruha) 
kürt (fn) 
kürtállatka (kürt|állatka) 
kürtcsiga (kürt|csiga) 
kürtjel (fn, kürt|jel) 
kürtjelzés (fn, kürt|jelzés) 
kürtő (fn) 
kürtődugó (kürtő|dugó) 



kürtőkalap (fn, kürtő|kalap) 
kürtöl (ige) 
kürtőlyuk (kürtőluk, kürtő|lyuk) 
kürtös (fn) 
kürtös (mn) 
kürtősfánk (kürtős|fánk) 
kürtőskalács (fn, kürtős|kalács) 
kürtszó (fn, kürt|szó) 
küsz (fn) 
küszködés (fn) 
küszködik (ige) 
küszöb (fn) 
küszöbbe botlás 
küszöbérték (fn, küszöb|érték) 
küszöbfeszültség (fn, küszöb|feszültség) 
küszöbmélység (küszöb|mélység) 
küszöböl (ige, küsz|öböl) 
küszöbönálló (mn) 
küszvágó (küsz|vágó) 
kütyü (fn) 
küzd (ige) 
küzdelem (fn) 
küzdelemsorozat (fn, küzdelem|sorozat) 
küzdelmes (mn) 
küzdeni akarás 
küzdeni tudás 
küzdés (fn) 
küzdhet (ige) 
küzdő (foly mn in) 
küzdő (mn) 
küzdő fél 
küzdőfél (fn) 
küzdőhely (fn) 
küzdőkedv 
küzdőképesség (fn) 
küzdősport 
küzdőszellem (küzdő|szellem) 
küzdőtárs 
küzdőtér (fn, küzdő|tér) 
kV (röv) 
kvaccs 
kváderkő (fn) 
kváderozás (fn) 
kvadrál (ige) 
kvadráns (fn) 
kvadráns (mn) 
kvadrát (fn) 
kvadratikus (mn) 
kvadratúra (fn) 
kvadrupólus (fn) 
kvalifikáció (fn) 
kvalifikációs (mn) 
kvalifikációs torna 
kvalifikál (ige) 
kvalifikálás (fn) 
kvalifikált (bef mn in) 
kvalifikált (mn) 



kvalitás (fn) 
kvalitatív (mn) 
kvalitatív elemzés 
kvantálás (fn) 
kvantitás (fn) 
kvantitatív (mn) 
kvantitatív analízis 
kvantitatív különbség 
kvantum (fn) 
kvantumelmélet (fn, kvantum|elmélet) 
kvantumfizika (fn, kvantum|fizika) 
kvantummechanika (fn, kvantum|mechanika) 
kvarc (fn) 
kvarcfény (fn, kvarc|fény) 
kvarchomok (fn, kvarc|homok) 
kvarcit 
kvarckristály (fn, kvarc|kristály) 
kvarclámpa (fn, kvarc|lámpa) 
kvarcol (ige) 
kvarcóra (fn, kvarc|óra) 
kvarcóraelem 
kvarcüveg (fn, kvarc|üveg) 
kvargli (fn) 
kvark (fn) 
kvart (fn) 
kvártély (fn) 
kvártélycsináló 
kvártélymester (fn, kvártély|mester) 
kvártélyos 
kvártélyoz (ige) 
kvartett (fn) 
kvasz (fn) 
kvasszia (fn) 
kvaterkázik (ige) 
kvazár (fn) 
kvázi (hsz) 
kvázineutrális (mn) 
kvéker (mn) 
kveruláns (fn) 
kvesztor 
kvesztúra (fn) 
kvietál (ige) 
kvint (fn) 
kvintesszencia (fn, kvint|esszencia) 
kvintett (fn) 
kvintváltó (kvint|váltó) 
kvitt (mn) 
kvittek vagyunk 
kvíz (fn) 
kvízfelelet (kvíz|felelet) 
kvízjáték (fn) 
kvízkérdés (kvíz|kérdés) 
kvóciens (fn) 
kvóta (fn) 
kvótarendszer (fn, kvóta|rendszer) 
kW (röv) 
kWh (röv) 



 
  



L 
l (fn) 
l (L, röv) 
l 
L alak 
L alakú 
l betű és L betű 
l és L 
l hang 
l végű szó 
la (fn) 
la (msz) 
La Fayette 
La Fontaine 
La Manche 
La Manche csatorna 
La Paz 
La Plata 
láb (fn) 
lába feje 
lábad (ige) 
lábadozik (ige) 
lábadozó (fn) 
lábadozó (foly mn in) 
lábadozó (mn) 
lábadozó beteg 
lábal (lábol, ige) 
lábalja a vizet 
labanc (fn) 
labanc vezér 
labancság (fn) 
lábápolás (fn, láb|ápolás) 
lábápoló (láb|ápoló) 
lábas (lábos, fn) 
lábas (mn) 
lábasfejű (fn) 
lábasfejűek 
lábasjószág (fn) 
lábatlan (mn) 
lábatlankodik (ige) 
lábazat (fn) 
lábbal 
lábbeli (fn) 
lábbilincs (fn, láb|bilincs) 
lábboltozat (fn, láb|boltozat) 
lábcsukló (fn, láb|csukló) 
labda (fn) 
labdaátvétel (fn, labda|átvétel) 
labdacs (fn) 
labdaéhség (labda|éhség) 
labdafogás (fn, labda|fogás) 
labdagyakorlat (labda|gyakorlat) 
labdaház (labda|ház) 



labdajáték (fn, labda|játék) 
labdakezelés (fn, labda|kezelés) 
labdalevétel (fn, labda|levétel) 
labdamenet (fn, labda|menet) 
labdarózsa (fn, labda|rózsa) 
labdarúgás (fn, labda|rúgás) 
labdarúgó (fn) 
labdarúgó (foly mn in) 
labdarúgó-akadémia 
labdarúgó-bajnokság (labdarúgó|-bajnokság) 
labdarúgócsapat (fn, labdarúgó|csapat) 
labdarúgó-egyesület (labdarúgó|-egyesület) 
labdarúgó-felszerelés 
labdarúgóklub (fn, labdarúgó|klub) 
labdarúgóliga (fn, labdarúgó|liga) 
labdarúgó-mérkőzés (labdarúgó|-mérkőzés) 
labdarúgó-nagyhatalom 
labdarúgópálya (fn, labdarúgó|pálya) 
labdarúgósport (fn, labdarúgó|sport) 
labdarúgó-stadion (labdarúgó|-stadion) 
labdarúgó-szakosztály (labdarúgó|-szakosztály) 
labdarúgó-szövetség (labdarúgó|-szövetség) 
labdarúgótorna (fn, labdarúgó|torna) 
labdarúgó-válogatott (labdarúgó|-válogatott) 
labdarúgó-világbajnokság 
labdaszedő (fn, labda|szedő) 
labdaszedő (foly mn in, labda|szedő) 
labdaszedő gyerek 
labdatartás (fn, labda|tartás) 
labdavezetés (fn, labda|vezetés) 
labdázás (fn) 
labdázik (ige) 
labdazsonglőr (fn, labda|zsonglőr) 
lábdobogás (fn, láb|dobogás) 
lábdunyha (láb|dunyha) 
lábemelés (fn, láb|emelés) 
lábfagyás (fn, láb|fagyás) 
lábfájás (fn, láb|fájás) 
lábfej (fn, láb|fej) 
lábfék (fn, láb|fék) 
lábfürdő (fn, láb|fürdő) 
lábgyűrű (láb|gyűrű) 
lábhát (fn, láb|hát) 
lábhegy (fn, láb|hegy) 
labiális (mn) 
labializáció (fn) 
lábikó (fn) 
lábikra (fn, láb|ikra) 
labilis (mn) 
labilitás (fn) 
labiodentális (mn) 
labirint (fn) 
labirintus (fn) 
lábító (fn) 
lábizzadás (fn, láb|izzadás) 
lábjegyzet (fn, láb|jegyzet) 
lábkormány (fn, láb|kormány) 



lábközépcsont (fn) 
lábmelegítő (fn, láb|melegítő) 
lábmetszet (láb|metszet) 
lábmosás (fn, láb|mosás) 
lábmunka (fn, láb|munka) 
lábnyi (mn) 
lábnyom (fn, láb|nyom) 
laboda (fn) 
lábol (lábal, ige) 
lábolja a patakot 
lábon 
labor (fn) 
laboráns (fn) 
laboratórium (fn) 
laboratóriumi (mn) 
laboratóriumi minta 
laboratóriumi vizsgálat 
laborfelszerelés 
laborkontroll 
laborlelet (fn, labor|lelet) 
laborvizsgálat (fn, labor|vizsgálat) 
lábos (lábas, fn) 
lábpedál (fn, láb|pedál) 
lábra 
lábra áll 
lábra kap 
Labrador (tnév) 
lábravaló (fn) 
lábseb (fn, láb|seb) 
lábsérülés (fn, láb|sérülés) 
lábsó (fn) 
lábspray 
lábszag (fn, láb|szag) 
lábszagú (mn) 
lábszár (fn, láb|szár) 
lábszárcsont (fn, láb|szárcsont) 
lábszárfekély (fn, lábszár|fekély) 
lábszárpólya (lábszár|pólya) 
lábszártekercs (lábszár|tekercs) 
lábszárvédő (fn, lábszár|védő) 
lábszíj (fn, láb|szíj) 
lábszomszéd (láb|szomszéd) 
lábszőnyeg (láb|szőnyeg) 
lábtámasz (fn, láb|támasz) 
lábtartó (fn, láb|tartó) 
lábtempó (fn, láb|tempó) 
lábtengó (fn) 
lábtenisz (fn, láb|tenisz) 
lábtér 
lábtó (láb|tó) 
lábtő (fn, láb|tő) 
lábtőcsont (fn, lábtő|csont) 
lábtörés (fn, láb|törés) 
lábtörlő (fn, láb|törlő) 
lábtyű (fn) 
lábú (mn) 
lábujj (fn, láb|ujj) 



lábujjhegy (fn, lábujj|hegy) 
lábujjhegyen 
lábvíz (fn, láb|víz) 
lábzsák (fn, láb|zsák) 
lacafacázik (ige) 
Laci fiú 
lacibetyár (fn) 
lacikonyha (fn, laci|konyha) 
lacipecsenye (fn, laci|pecsenye) 
Laczkovics (tnév) 
Lada (tnév) 
láda (fn) 
Lada gépkocsi 
ládafia (fn) 
ládafiók (láda|fiók) 
Lada-tulajdonos (Lada|-tulajdonos) 
ládd 
ladik (fn) 
ládika (fn) 
ladikázik (ige) 
ládikó (fn) 
ladikos (fn) 
ladikos (mn) 
ladino 
Ladoga-tó (fn) 
lady (fn) 
lafanc 
lafetta 
laffog (ige) 
láger (fn) 
Lagerlöf 
Lagerlöf-féle (Lagerlöf|-féle) 
lágervilág 
Lago Maggiore 
Lagos (tnév) 
lagúna (fn) 
lagzi (fn) 
lagzizik 
lágy (mn) 
lágy anyag 
lágy burok 
lágy hangú 
lágy kenyér 
lágy komponens 
lágy röntgensugárzás 
lágy szíve van 
lágy tapintású 
lágy tojás 
lágy víz 
lágyacél (fn, lágy|acél) 
lágyan (hsz) 
lágyék (fn) 
lágyéksérv (fn, lágyék|sérv) 
lágyéktáj (lágyék|táj) 
lágyezüstérc (fn) 
lágyfekély (fn, lágy|fekély) 
lágyfém 



lágyforrasz (fn) 
lágyforrasztás 
lágyít (ige) 
lágyítás (fn) 
lágyító (foly mn in) 
lágyítójel 
lágyítószer (fn) 
lágylencse (fn) 
Lágymányos (tnév) 
lágymányosi (mn) 
lagymatag (mn) 
lágymeleg (mn) 
lágymosó 
lágyság (fn) 
lágyszárúak 
lágyszívű (mn, lágy|szívű) 
lágyszívűség (fn) 
lágyul (ige) 
lágyulási fok 
lágyuláspont (fn, lágyulás|pont) 
lágyvas (fn, lágy|vas) 
lágyvas tömb 
Láhner 
laicizmus (fn) 
laikus (fn) 
laikus (mn) 
lajbi (fn) 
lajha 
lajhár (fn) 
lájk (fn) 
lájkol (ige) 
Lajos (tnév) 
Lajos-forrás (Lajos|-forrás) 
lajstrom (fn) 
lajstromos (mn) 
lajstromoz (ige) 
lajstromozás (fn) 
lajt (fn) 
Lajta (tnév) 
Lajta folyó 
Lajta-hegység (Lajta|-hegység) 
Lajta-hegységi (Lajta|-hegységi) 
Lajta-part (Lajta|-part) 
Lajta-parti (Lajta|-parti) 
lajtorja (fn) 
lajtos (mn) 
lajtos kocsi 
lak (fn) 
lakáj (fn) 
lakájos (mn) 
lakájruha (lakáj|ruha) 
lakályos (mn) 
lakás (fn) 
lakás célú megtakarítás 
lakás hőigénye 
lakásadó (fn, lakás|adó) 
lakásalap (fn, lakás|alap) 



lakásállomány (fn, lakás|állomány) 
lakásár (fn, lakás|ár) 
lakásavatás (fn, lakás|avatás) 
lakásavató (fn, lakás|avató) 
lakásbejelentés (lakás|bejelentés) 
lakásbelső (fn, lakás|belső) 
lakásbérbeadás (fn, lakás|bérbeadás) 
lakásbérlet (fn, lakás|bérlet) 
lakásbérleti (mn) 
lakásbérlő (fn, lakás|bérlő) 
lakásbetörés (fn, lakás|betörés) 
lakásbiztosítás (fn, lakás|biztosítás) 
lakáscélú (mn) 
lakáscím (fn, lakás|cím) 
lakáscsere (fn, lakás|csere) 
lakáscsere-szerződés (lakáscsere|-szerződés) 
lakásdíszítés (fn, lakás|díszítés) 
lakásépítés (fn, lakás|építés) 
lakásépítési (mn) 
lakásépítő szövetkezet 
lakásfeloszlatás (lakás|feloszlatás) 
lakásfeltörő (foly mn in) 
lakásfelújítás (fn, lakás|felújítás) 
lakásfenntartási (mn) 
lakásfoglaló (fn, lakás|foglaló) 
lakásfoglaló (foly mn in, lakás|foglaló) 
lakásgazdálkodás (fn, lakás|gazdálkodás) 
lakásgazdálkodási (mn) 
lakásgond (fn, lakás|gond) 
lakás-használatbavétel (lakás|-használatbavétel) 
lakás-használatbavételi díj 
lakáshelyzet (fn, lakás|helyzet) 
lakáshiány (fn, lakás|hiány) 
lakáshirdetés (fn, lakás|hirdetés) 
lakáshitel (fn, lakás|hitel) 
lakáshitelezés (fn) 
lakáshivatal (fn, lakás|hivatal) 
lakásigény (fn, lakás|igény) 
lakásigénylő (fn, lakás|igénylő) 
lakásínség (fn, lakás|ínség) 
lakáskarbantartó cég 
lakáskérdés (fn, lakás|kérdés) 
lakáskoncepció (fn, lakás|koncepció) 
lakáskölcsön (fn, lakás|kölcsön) 
lakáskörülmény (fn, lakás|körülmény) 
lakásközvetítés (fn, lakás|közvetítés) 
lakáskultúra (fn, lakás|kultúra) 
lakásleválasztás (fn) 
lakásmegosztás (lakás|megosztás) 
lakásművészet (lakás|művészet) 
lakásonként (hsz) 
lakásos (mn) 
lakásotthon (fn, lakás|otthon) 
lakáspénz (fn, lakás|pénz) 
lakáspiac (fn, lakás|piac) 
lakáspolitika (fn, lakás|politika) 
lakáspolitikai (mn) 



lakásprivatizáció (fn, lakás|privatizáció) 
lakásprobléma (fn, lakás|probléma) 
lakásprogram (fn, lakás|program) 
lakásra szoruló 
lakásrendelet (fn, lakás|rendelet) 
lakás-takarékpénztár 
lakástámogatás (fn, lakás|támogatás) 
lakástámogatási (mn) 
lakástextil (fn, lakás|textil) 
lakástextil-szaküzlet (lakástextil|-szaküzlet) 
lakástörvény (fn, lakás|törvény) 
lakástulajdon (fn, lakás|tulajdon) 
lakástulajdonos (fn, lakás|tulajdonos) 
lakástulajdonos (mn, lakás|tulajdonos) 
lakástűz (fn, lakás|tűz) 
lakástűz-biztosítás 
lakásügy (fn, lakás|ügy) 
lakásügyi (mn) 
lakásüzér (fn, lakás|üzér) 
lakásváltoztatás (fn, lakás|változtatás) 
lakásvásárlás (fn, lakás|vásárlás) 
lakásvásárlási (mn) 
lakásviszonyok (fn, lakás|viszonyok) 
lakásszentelő (fn) 
lakásszövetkezet (fn, lakás|szövetkezet) 
lakat (fn) 
lakat (ige) 
lakatkulcs (fn, lakat|kulcs) 
lakatlan (mn) 
lakatlan ház 
lakatol (ige) 
lakatos (fn) 
lakatos (mn) 
lakatos szakember 
lakatos szakmunkás 
lakatosinas (fn, lakatos|inas) 
lakatosinas (mn, lakatos|inas) 
lakatosmester (fn, lakatos|mester) 
lakatosmunka (fn, lakatos|munka) 
lakatosműhely (fn, lakatos|műhely) 
lakatossegéd (fn, lakatos|segéd) 
lakatosüzem (fn, lakatos|üzem) 
lakatosszerszám (lakatos|szerszám) 
lakbér (fn, lak|bér) 
lakbércsökkentés (lakbér|csökkentés) 
lakbéremelés (fn, lakbér|emelés) 
lakberendezés (fn, lak|berendezés) 
lakberendezési (mn) 
lakberendező (fn) 
lakberendező (foly mn in) 
lakberendező (mn) 
lakberendező vállalat 
lakbérfizetés (fn, lakbér|fizetés) 
lakbérhátralék (fn, lakbér|hátralék) 
lakbérkönyv (lakbér|könyv) 
lakbér-megállapítás 
lakbérmentesség (lakbér|mentesség) 



lakbérnegyed (lak|bérnegyed) 
lakbérnövekedés (lakbér|növekedés) 
lakbérpótlék (lakbér|pótlék) 
lakbérrészlet (lakbér|részlet) 
lakbértámogatás (fn, lakbér|támogatás) 
lakbértérítés (lakbér|térítés) 
lakbértörlesztés (lakbér|törlesztés) 
lakbéruzsora (lakbér|uzsora) 
lakcím (fn, lak|cím) 
lakcímnyilvántartás (fn, lakcím|nyilvántartás) 
lakhat (ige) 
lakhatás (fn, lak|hatás) 
lakhatási (mn) 
lakhatási engedély 
lakhatatlan (mn) 
lakható (foly mn in) 
lakható (mn) 
lakhely (fn, lak|hely) 
lakhelyelhagyási (mn) 
lakhelyelhagyási tilalom 
Lakihegy (tnév) 
lakik (ige) 
lakitelki (mn) 
lakk (fn) 
lakkbenzin (fn, lakk|benzin) 
lakkbőr (fn, lakk|bőr) 
lakkcipő (fn, lakk|cipő) 
lakkfesték (fn, lakk|festék) 
lakk-kence (lakk|-kence) 
lakkművesség 
lakkoldó szer 
lakkoz (ige) 
lakkozás (fn) 
lakktáska (fn, lakk|táska) 
lakli (fn) 
lakmározik (ige) 
lakmusz (fn) 
lakmuszpapír (fn, lakmusz|papír) 
lakmuszzuzmó (lakmusz|zuzmó) 
lakó (fn) 
lakó (foly mn in) 
lakóautó (fn, lakó|autó) 
lakóbizottság (fn, lakó|bizottság) 
lakodalmas (mn) 
lakodalmi (mn) 
lakodalmi menet 
lakodalmi torta 
lakodalom (fn) 
lakóépület (fn, lakó|épület) 
lakógyűlés (fn, lakó|gyűlés) 
lakóhajó (fn, lakó|hajó) 
lakóház (fn, lakó|ház) 
lakóházépítés (fn, lakó|házépítés) 
lakóház-tulajdonos 
lakóhely (fn, lakó|hely) 
lakóhely szerinti 
lakóhelyiség (fn, lakó|helyiség) 



lakói (mn) 
lakóingatlan (fn, lakó|ingatlan) 
lakókocsi (fn, lakó|kocsi) 
lakókonyha (fn, lakó|konyha) 
lakókönyv (fn, lakó|könyv) 
lakókörnyezet (fn, lakó|környezet) 
lakóközösség (fn, lakó|közösség) 
lakol (ige) 
lakoltat (ige) 
lakoma (fn) 
lakomázik (ige) 
lakónegyed (fn) 
lakonikus (mn) 
lakóövezet (fn, lakó|övezet) 
lakópark (fn, lakó|park) 
lakos (fn) 
lakos (mn) 
lakosság (fn) 
lakosságcsere (fn, lakosság|csere) 
lakosságcsere-egyezmény 
lakossági (mn) 
lakossági áram- és gáztartifa 
lakossági fogyasztás 
lakossági fogyasztói ár 
lakossági fórum 
lakossági gázár 
lakossági szféra 
lakosságszám (fn, lakosság|szám) 
lakosságú (mn) 
lakosú (mn) 
lakószoba (fn, lakó|szoba) 
lakószomszéd (fn, lakó|szomszéd) 
lakosztály (fn, lak|osztály) 
lakótárs (fn, lakó|társ) 
lakótelek (fn, lakó|telek) 
lakótelep (fn, lakó|telep) 
lakótelepi (mn) 
lakótér (fn, lakó|tér) 
lakóterület (fn, lakó|terület) 
lakóterületi (mn) 
lakótorony (fn, lakó|torony) 
lakótömb (fn, lakó|tömb) 
lakott (bef mn in) 
lakott (mn) 
lakott hely 
lakott terület 
lakozik (ige) 
lakrész (fn, lak|rész) 
lakta 
laktáció (fn) 
laktalbumin (fn) 
laktanya (fn, lak|tanya) 
laktanyafogság (fn, laktanya|fogság) 
laktanyarend (laktanya|rend) 
laktanyaszolgálat (laktanya|szolgálat) 
laktanyaudvar (fn, laktanya|udvar) 
laktanyaügyelet (laktanya|ügyelet) 



laktanya-ügyeletes 
laktató (fn) 
laktató (foly mn in) 
laktató (mn) 
laktató étel 
laktóz (fn) 
laktóz (ige) 
laktózmentes UHT-tej 
lalláz (ige) 
lám (msz) 
láma (fn) 
lámagyapjú (fn, láma|gyapjú) 
lámakolostor (fn, láma|kolostor) 
Lamartine 
lambéria (fn) 
lamé (fn) 
lamella (fn) 
lamelláris (mn) 
lamentáció (fn) 
lamentál (ige) 
laméruha (fn, lamé|ruha) 
laminált (bef mn in) 
laminált (mn) 
laminált padló 
laminált padlóburkolat 
lamináris áramlás 
lámpa (fn) 
lámpa nélküli 
lámpabél (fn, lámpa|bél) 
lámpabura (fn, lámpa|bura) 
lámpaégő (fn, lámpa|égő) 
lámpaelem (fn, lámpa|elem) 
lámpaernyő (fn, lámpa|ernyő) 
lámpafej (fn, lámpa|fej) 
lámpafény (fn, lámpa|fény) 
lámpafoglalat (fn, lámpa|foglalat) 
lámpagyújtás (fn, lámpa|gyújtás) 
lámpagyújtó (lámpa|gyújtó) 
lámpagyújtogató (fn, lámpa|gyújtogató) 
lámpajelzés (lámpa|jelzés) 
lámpakar (lámpa|kar) 
lámpakezelő (lámpa|kezelő) 
lámpaláz (fn, lámpa|láz) 
lámpaolaj (fn, lámpa|olaj) 
lámpaoltás (fn, lámpa|oltás) 
lámpaoszlop (fn, lámpa|oszlop) 
lámpás (fn) 
lámpás (mn) 
lampasz (fn) 
lámpatartó (fn, lámpa|tartó) 
lámpatest (fn, lámpa|test) 
lámpatörött 
lámpaüveg (fn, lámpa|üveg) 
lámpavas (fn, lámpa|vas) 
lámpavilág (fn, lámpa|világ) 
lámpáz (ige) 
lámpázókészülék 



lámpázott tojás 
lámpazsinór (lámpa|zsinór) 
lampion (fn) 
lampionos menet 
lánc (fn) 
lánc alakú 
láncalja 
láncborona (lánc|borona) 
láncdohányos (mn) 
lancetta 
láncfonal (lánc|fonal) 
láncfűrész (fn, lánc|fűrész) 
láncgörgő (lánc|görgő) 
lánchajtás (fn, lánc|hajtás) 
lánchegység (fn, lánc|hegység) 
lánchíd (fn, lánc|híd) 
lánchídi (mn, lánc|hídi) 
lánchordta 
lánckamra (fn, lánc|kamra) 
lánckerék (lánc|kerék) 
lánckereskedelem (fn, lánc|kereskedelem) 
lánckorlát (fn, lánc|korlát) 
lánckötés (lánc|kötés) 
lánckövetkeztetés (fn, lánc|következtetés) 
láncmeghajtású 
láncmolekula (fn, lánc|molekula) 
láncol (ige) 
láncolás (fn) 
láncolat (fn) 
láncolatos (mn) 
láncoló (foly mn in) 
láncos (mn) 
láncos bomba 
láncos buzogány 
láncöltés (lánc|öltés) 
láncra verve 
láncreakció (fn, lánc|reakció) 
lánctalp (fn, lánc|talp) 
lánctalpas jármű 
lánctalpas traktor 
láncterelő hajtómű 
láncú (mn) 
láncvédő (lánc|védő) 
láncvezető 
láncvezető görgő 
lánccsörgés (fn, lánc|csörgés) 
lánccsörgés (mn, lánc|csörgés) 
láncszem (fn, lánc|szem) 
land art 
Landerer-nyomda 
landol (ige) 
landolás (fn) 
lándzsa (fn) 
lándzsa alakú 
lándzsahal (fn, lándzsa|hal) 
lándzsahegy (fn, lándzsa|hegy) 
lándzsaív (lándzsa|ív) 



lándzsalevelű 
lándzsás (mn) 
lándzsatű (lándzsa|tű) 
lándzsavetés (lándzsa|vetés) 
láng (fn) 
langaléta (fn) 
langaléta legény 
langallik 
langalló (fn) 
langalló (mn) 
lángba borít 
lángba borítás 
lángbagoly (láng|bagoly) 
lángbetű (fn, láng|betű) 
lángbetűkkel 
lángcső (láng|cső) 
lángelme (fn, láng|elme) 
lángelméjű (mn, láng|elméjű) 
lángész (fn, láng|ész) 
lángeszű (mn) 
lángfestés (láng|festés) 
lángfogó (láng|fogó) 
lángfotometria 
lánghegesztés (fn) 
lánghőmérséklet (láng|hőmérséklet) 
lángkemence (láng|kemence) 
lánglelkű (mn, láng|lelkű) 
lángliszt (fn, láng|liszt) 
lánglovag (fn, láng|lovag) 
lángmentesítő szer 
lángnyelv (fn, láng|nyelv) 
lángol (ige) 
lángolás (fn) 
lángoló (foly mn in) 
lángoló (mn) 
lángolt (bef mn in) 
lángolt kolbász 
lángos (fn) 
lángos (mn) 
lángossütő (fn) 
lángoszlop (fn, láng|oszlop) 
lángpallos (fn, láng|pallos) 
lángra lobbanás 
lángsír (fn, láng|sír) 
lángsugár (láng|sugár) 
lángszínezés (láng|színezés) 
lángszóró (fn, láng|szóró) 
lángszórós támadás 
lángtenger (fn, láng|tenger) 
lángtér (láng|tér) 
languszta (fn) 
lángvágó (fn, láng|vágó) 
lángvirág (fn, láng|virág) 
lángvörös (mn) 
langy (mn) 
langymeleg (fn, langy|meleg) 
langymeleg (mn, langy|meleg) 



langyos (mn) 
langyos víz 
langyosít (ige) 
langyosodik (ige) 
lanka (fn) 
lankad (ige) 
lankadatlan (mn) 
lankadozik (ige) 
lankadt (bef mn in) 
lankadt (mn) 
lankadt figyelem 
lankadtság (fn) 
lankás (mn) 
lankaszt (ige) 
lankatag (mn, lanka|tag) 
lanolin (fn) 
lanolinos szappan 
lanolinszappan (lanolin|szappan) 
lanovka (fn) 
lanszíroz (ige) 
lant (fn) 
lant alakú 
lantán (fn) 
lanterna 
lantfarkú madár 
lanthal (lant|hal) 
lanthúr (lant|húr) 
lantmadár (fn, lant|madár) 
lantol (ige) 
lantorna (fn) 
lantornás ablak 
lantos (fn) 
lantos (mn) 
lantpengető (foly mn in, lant|pengető) 
lantverő (fn, lant|verő) 
lány (leány, fn) 
lány korában 
lánycsapat (leánycsapat, fn, lány|csapat) 
lanyha (mn) 
lanyha forgalmú 
lanyhul (ige) 
lányka (leányka, fn) 
lányka alsó 
lánykérés 
lánykori (leánykori, mn) 
lánynév (leánynév, fn, lány|név) 
lányos (leányos, Melléknév) 
lányos ház 
lányos mama 
lánypajtás (leánypajtás, fn, lány|pajtás) 
lánytárs (leánytárs, fn, lány|társ) 
lánytestvér (leánytestvér, fn, lány|testvér) 
lányunoka (leányunoka, fn, lány|unoka) 
Laokoón (tnév) 
Laokoón-csoport (Laokoón|-csoport) 
Laosz (tnév) 
lap (fn) 



láp (fn) 
lapadagoló (fn, lap|adagoló) 
lapaj 
lapalapítás (fn, lap|alapítás) 
lapalji (mn) 
lapalji jegyzet 
lapály (fn) 
lapálymarha 
lapályos (mn) 
laparoszkóp (fn) 
lapát (fn) 
lapát alakú 
lapát alakú csiga 
lapátfej (lapát|fej) 
lapátfog (fn, lapát|fog) 
lapátfogú (mn, lapát|fogú) 
lapátfülű (mn) 
lapátkerék (fn, lapát|kerék) 
lapátnyél (fn, lapát|nyél) 
lapátol (ige) 
lapbetiltó rendelet 
lapbizományos 
lapcentrált kockarács 
lapelőfizetés (fn, lap|előfizetés) 
lapengedély (fn, lap|engedély) 
láperdő (fn, láp|erdő) 
lapértesülés (fn, lap|értesülés) 
lápföld (fn, láp|föld) 
lapgazda (fn, lap|gazda) 
laphiba (lap|hiba) 
lápi (mn) 
lapidáris (mn) 
lapilli (fn) 
lápisz (fn) 
lápiszol 
lapít (ige) 
lapító (fn) 
lapító (foly mn in) 
lapító (mn) 
lapjárás (fn, lap|járás) 
lapjelentés (fn, lap|jelentés) 
lapka (fn) 
lapkaméret 
lapkasajt 
lapkatok (lapka|tok) 
lapkeret (lap|keret) 
lapkiadó (fn, lap|kiadó) 
lapkiadó (foly mn in, lap|kiadó) 
lapkiadó vállalat 
lapkihordó (fn, lap|kihordó) 
lapkivágat (lapkivágás, fn) 
lápkút (láp|kút) 
Laplace (fn) 
lapmenedzser 
lapnyi vékonyságú akkumulátor 
lapnyomtató (foly mn in, lap|nyomtató) 
lapocka (fn) 



lapockacsont (fn, lapocka|csont) 
lapocska (fn) 
lapogat (ige) 
lapolvasó (fn, lap|olvasó) 
lapolvasó (foly mn in, lap|olvasó) 
laponyag 
lapos (mn) 
Lápos (mn) 
lapos csőrű 
lapos fenekű 
lapos hímzés 
lapos öltés 
lapos sarkú 
lapos sarkú cipő 
lapos sarok 
lápos terület 
lapos tető 
laposan (hsz) 
laposcsőrűek 
laposféreg (fn) 
laposfogó (fn, lapos|fogó) 
laposít (ige) 
laposodik (ige) 
laposra ver 
laposreszelő (fn) 
laposság (fn) 
lapostányér (fn, lapos|tányér) 
lapostető-szigetelés 
lapostetű (fn) 
laposüveg (fn) 
laposvas (fn) 
laposszög (fn) 
lapoz (ige) 
lapozgat (ige) 
lapozófájl 
lapp (fn) 
lapp (mn) 
lapp nyelvű 
lappad (ige, lap|pad) 
lappália (fn) 
lappancs (fn, lap|pancs) 
lappang (ige) 
lappangás (fn, lap|pangás) 
lappangási (mn) 
lappangási idő 
lappangó (fn) 
lappangó (foly mn in) 
lappangó (mn) 
lappangó munkanélküliség 
lappantyú (fn) 
lappantyúfélék 
Lappföld (tnév) 
lapradiátor (lap|radiátor) 
lapsus linguae 
lapszám (fn, lap|szám) 
lapszámoz (ige) 
lapszámozás (fn, lap|számozás) 



lapszél (fn, lap|szél) 
lapszéli (mn, lap|széli) 
lapszemle (fn, lap|szemle) 
lapszerkesztő (fn, lap|szerkesztő) 
lapszerkesztő (foly mn in, lap|szerkesztő) 
lapszoknya (fn, lap|szoknya) 
lapszög (lap|szög) 
lapszus (fn) 
laptábla (lap|tábla) 
laptáblabejegyzés 
láptalaj (fn, láp|talaj) 
laptárs (fn, lap|társ) 
laptartó (lap|tartó) 
lapterjesztés (fn, lap|terjesztés) 
lapterjesztő vállalat 
laptika 
laptop (fn, lap|top) 
laptop-diplomácia 
laptopok háza 
laptopvásárlás 
láptőzeg (láp|tőzeg) 
laptudósító (fn, lap|tudósító) 
laptudósító (foly mn in, lap|tudósító) 
laptulajdonos (fn, lap|tulajdonos) 
laptulajdonos (mn, lap|tulajdonos) 
lapu (fn) 
lapú (mn) 
lapul (ige) 
lapulevél (fn, lapu|levél) 
lapultság (fn) 
lapvállalat (fn, lap|vállalat) 
lapvas (lap|vas) 
lápvidék (fn, láp|vidék) 
lápvilág (fn, láp|világ) 
lápvirág (fn, láp|virág) 
lapzárta (fn, lap|zárta) 
largo 
lárifári (fn) 
laringális (mn) 
laringoszkóp (fn) 
laringoszkópia (fn) 
lárma (fn) 
lármafa (fn, lárma|fa) 
lármás (mn) 
lármás természetű 
lármázik (ige) 
Lárnaka 
Larousse (fn) 
Lars Christensen-föld 
Lars Christensen-földi 
Lars Christensen-part 
Lars Christensen-parti 
lárva (fn) 
lárvaállapot (fn, lárva|állapot) 
lárvaarcú (mn) 
Las Vegas 
laska (fn) 



laskagomba (fn, laska|gomba) 
laskatészta (fn, laska|tészta) 
lasponya (fn) 
láss csodát 
lassabb (mn) 
lassabbodik (lassúbbodik, ige) 
lassacskán (hsz) 
Lassalle (tnév) 
lassan (hsz) 
lassan égő 
lassan evő gyerek 
lassan ölő méreg 
lassanként (hsz) 
lassan-lassan 
lassít (ige) 
lassítás (fn) 
lassítási tényező 
lassíthat (ige) 
lassítóképesség 
lassítósáv 
lassított (bef mn in) 
lassított (mn) 
lassú (mn) 
lassú égés 
lassú felfogású 
lassú forgású 
lassú keringő 
lassú lengés 
lassú tánc 
lassúbbodik (lassabbodik, ige) 
lassúdad (mn) 
lassúdik (ige) 
lassul (ige) 
lassulás (fn) 
lassulási idő 
lassúság (fn) 
lassúzik (ige) 
László (tnév) 
lasszó (fn) 
lasztex (fn) 
lasztexnadrág (fn, lasztex|nadrág) 
laszti (fn) 
lat (fn) 
lát (ige) 
látás (fn) 
látáshiba (fn, látás|hiba) 
látási (mn) 
látási viszonyok 
látáskárosult (bef mn in, látás|károsult) 
látáskárosult (fn, látás|károsult) 
látáskárosult (mn, látás|károsult) 
látásmód (fn, látás|mód) 
látáspróba (látás|próba) 
látássérült (bef mn in, látás|sérült) 
látássérült (fn, látás|sérült) 
látássérült (mn, látás|sérült) 
látástábla (látás|tábla) 



látástávolság (fn, látás|távolság) 
látástávolság-mérő 
látástól vakulásig 
látászavar (fn, látás|zavar) 
látásszög (látás|szög) 
látat (fn) 
látatlan (mn) 
látatlanban 
latba vet 
latba vetés 
látcső (fn) 
látcsövez (ige) 
lateiner (fn) 
latens (fn) 
latens (mn) 
látens (mn) 
laterna (hsz) 
laterna magica 
láthat (ige) 
láthatár (fn) 
láthatás (fn) 
láthatatlan (mn) 
láthatatlan tinta 
láthatatlanul (hsz) 
látható (fn) 
látható (foly mn in) 
látható (mn) 
látható színkép 
láthatóan (hsz) 
láthatólag (hsz) 
laticel (fn) 
laticelpárna (laticel|párna) 
latifundium (fn) 
latin (fn) 
latin (mn) 
latin ábécé 
latin betű 
latin betűs 
latin nyelvi 
latin nyelvű 
latin szakos 
Latin-Amerika (fn, Latin|-Amerika) 
latin-amerikai 
latindolgozat (fn) 
latinista (fn) 
latinizmus (fn) 
latinkönyv (fn) 
latinóra (fn, latin|óra) 
latinos (fn) 
latinos (mn) 
latinosítás (fn) 
latinosság (fn) 
latinság (fn) 
latintanár (fn, latin|tanár) 
latintanítás (fn, latin|tanítás) 
latinul (hsz) 
látja a fától az erdőt 



látkép (fn, lát|kép) 
látkör (fn) 
látlelet (fn, lát|lelet) 
látnivaló (fn) 
látnok (fn) 
látnoki (mn) 
látó (fn) 
látó (foly mn in) 
látóasszony (fn, látó|asszony) 
látóérzék (látó|érzék) 
látófa (fn, látó|fa) 
látogat (ige) 
látogatás (fn) 
látogatási (mn) 
látogathat (ige) 
látogatható (foly mn in) 
látogató (fn) 
látogató (foly mn in) 
látogató körút 
látogatóba menő 
látogatóruha (látogató|ruha) 
látogatott (bef mn in) 
látogatott (mn) 
látogatottság (fn) 
látóhatár (fn, látó|határ) 
Látó-hegy 
látóideg (fn, látó|ideg) 
látóképesség (fn, látó|képesség) 
látókör (fn, látó|kör) 
látókörű (mn) 
latol (ige) 
latolgat (ige) 
latolgatás (fn) 
látomány 
látomás (fn) 
látómező (fn, látó|mező) 
lator (fn) 
lator (mn) 
Latorca (fn) 
latorkodik (ige) 
látószerv (fn, látó|szerv) 
látószervi betegség 
látószög (fn, látó|szög) 
látótávolság (fn, látó|távolság) 
látótengely (fn, látó|tengely) 
látótér (fn, látó|tér) 
látótérkiesés (fn, látótér|kiesés) 
látott (bef mn in) 
látott (mn) 
látra szóló betét 
látrajz (fn) 
latrina (fn) 
látszat (fn) 
látszat (ige) 
látszatengedmény (fn, látszat|engedmény) 
látszateredmény (fn, látszat|eredmény) 
látszatintézkedés (fn, látszat|intézkedés) 



látszatmegoldás (fn, látszat|megoldás) 
látszatszerződés (fn, látszat|szerződés) 
látszerész (fn) 
látszerészüzlet (látszerész|üzlet) 
latszik (fn) 
látszik (ige) 
látszó (foly mn in) 
látszó (mn) 
látszód (ige) 
látszólag (mn) 
látszólagos (mn) 
látta (fn) 
láttamoz (ige) 
láttamozás (fn) 
láttamoztat (ige) 
láttán 
láttára 
láttat (ige) 
látván látja 
látvány (fn) 
látványkonyha (fn, látvány|konyha) 
látványos (mn) 
látványos effektus 
látványosabban (hsz) 
látványosan (hsz) 
látványosbódé (fn) 
látványosság (fn) 
látványpékség (fn, látvány|pékség) 
látványrendezés (látvány|rendezés) 
látványtár helyisége 
látványtári funkció 
látványterv (fn, látvány|terv) 
látványvilág 
latyak (fn) 
latyakos (mn) 
Laura (tnév) 
laurencium (fn) 
laurinsav (fn) 
Lausanne (tnév) 
láva (fn) 
lávafolyam (fn, láva|folyam) 
lávafolyás (fn, láva|folyás) 
lávalerakódás (láva|lerakódás) 
lávasalakbeton 
lavina (fn) 
lavinaveszély (fn, lavina|veszély) 
lavíroz (ige) 
Lavoisier 
lavór (fn) 
Lavotta (tnév) 
laxáns (fn) 
láz (fn) 
laza (mn) 
laza ágyazat 
laza erkölcsű 
laza szövésű 
lazac (fn) 



lazacrózsaszín (lazac|rózsaszín) 
lázad (ige) 
lázadás (fn) 
lázadó (mn) 
lázadozik (ige) 
lázálom (fn, láz|álom) 
Lázár (tnév) 
lázár (láz|ár) 
lazarett 
lazarista (fn) 
lázas (mn) 
lázas beteg 
lazaság (fn) 
lázasan (hsz) 
lázba jön 
Lázbérci-víztároló 
lázbeteg (fn, láz|beteg) 
lázcsillapító (fn, láz|csillapító) 
lázcsillapító (foly mn in, láz|csillapító) 
lázgörbe (fn, láz|görbe) 
lazít (ige) 
lázít (ige) 
lazítás (fn) 
lázítás (fn) 
lázító (fn) 
lázító (foly mn in) 
lázító (mn) 
lázító tartalmú 
lazítószer (fn, lazító|szer) 
lazított kötés 
lázkiütés (fn, láz|kiütés) 
lázkúp (láz|kúp) 
lázlap (fn, láz|lap) 
lázmentes 
lázmentesség (láz|mentesség) 
lázmérő (fn, láz|mérő) 
lázmérő (foly mn in, láz|mérő) 
lázong (ige) 
lázongás (fn) 
lázroham (fn, láz|roham) 
lázrózsa (fn, láz|rózsa) 
láztábla (láz|tábla) 
láztalan (mn) 
lazul (ige) 
lazúr (fn) 
lazúrfesték (fn, lazúr|festék) 
lazúrkék (mn) 
lazúrkő (fn, lazúr|kő) 
lazúroz (ige) 
lazúrozás 
lazúrszínű 
lazsál (ige) 
lazsálás (fn) 
lázsiás 
lazsnak (fn) 
lazsnakol (ige) 
LCD-képernyő 



LCD-lapostévé 
LCD-monitor 
LCD-panel 
le (hsz) 
lé (fn) 
le- (ik) 
Le Havre 
Le Monde 
le nem fordítható 
Lea 
lead (ige) 
leadás (fn) 
leadó (fn) 
leadó (foly mn in) 
leadóállomás (fn, leadó|állomás) 
leadótorony (leadó|torony) 
leágazás (fn) 
leakaszt (ige) 
lealacsonyít (ige) 
lealacsonyító (foly mn in) 
lealacsonyodik (ige) 
lealáz (ige) 
lealázkodik 
lealázó (foly mn in) 
leáldozik (ige) 
leáldozófélben levő 
lealjasít (ige) 
lealjasodik (ige) 
lealkuszik (ige) 
leáll (ige) 
leállás (fn) 
leállít (ige) 
leállítás (fn) 
leállítás gomb 
leállíttat (ige) 
leállósáv (fn, leálló|sáv) 
léalma 
leamputál 
leander (fn) 
leantiszemitázás 
leány (lány, fn) 
leány korában 
leányág (fn, leány|ág) 
leányálom (fn, leány|álom) 
leányanya (fn, leány|anya) 
leányarc (fn, leány|arc) 
leányasszony (fn, leány|asszony) 
leányavatás (leány|avatás) 
leánybank (fn, leány|bank) 
leánycég 
leánycsapat (lánycsapat, fn, leány|csapat) 
leányegyház (fn, leány|egyház) 
leányélet (fn, leány|élet) 
Leányfalu (tnév) 
leányfej (fn, leány|fej) 
leányfő (leány|fő) 
leányfővel 



leánygimnázium (fn, leány|gimnázium) 
leánygyerek (fn, leány|gyerek) 
leánygyermek (fn, leány|gyermek) 
leányintézet (fn, leány|intézet) 
leányiskola (fn, leány|iskola) 
leányka (lányka, fn) 
leánykabát (leány|kabát) 
leánykabugyogó (leányka|bugyogó) 
leánykakerékpár (leányka|kerékpár) 
leánykamadár (fn, leányka|madár) 
leánykérés (fn, leány|kérés) 
leánykereskedelem (fn, leány|kereskedelem) 
leánykereskedő (fn, leány|kereskedő) 
leánykereskedő (foly mn in, leány|kereskedő) 
leánykérő (fn, leány|kérő) 
leánykérő (foly mn in, leány|kérő) 
leánykérőbe megy 
leánykodik (ige) 
leánykollégium (fn, leány|kollégium) 
leánykor (fn, leány|kor) 
leánykori (lánykori, mn) 
leánykökörcsin (fn, leány|kökörcsin) 
leánynév (lánynév, fn, leány|név) 
leánynevelés (fn, leány|nevelés) 
leánynézés (leány|nézés) 
leánynéző (fn, leány|néző) 
leánynyelv (fn, leány|nyelv) 
leányos (lányos, Melléknév) 
leányosztály (fn, leány|osztály) 
leányotthon (fn, leány|otthon) 
leánypajtás (lánypajtás, leány|pajtás) 
leányrablás (fn, leány|rablás) 
leányregény (fn, leány|regény) 
leányság (fn) 
leányszerep (leány|szerep) 
leányszoba (fn, leány|szoba) 
leányszöktetés (fn) 
leánytárs (lánytárs, fn, leány|társ) 
leánytélikabát (leány|télikabát) 
leánytestvér (lánytestvér, fn, leány|testvér) 
leányunoka (lányunoka, fn, leány|unoka) 
leányvállalat (fn, leány|vállalat) 
leányvásár (fn, leány|vásár) 
leányzó (fn) 
leapad (ige) 
leapaszt (ige) 
leápol (ige) 
Lear (tnév) 
Lear király 
Lear királyi 
learat (ige) 
leáraz (ige) 
leárnyékol (ige) 
leárulóz 
leás (ige) 
leázik (ige) 
leáztat (ige) 



lebabázik (ige) 
leballag (ige) 
lebaltáz (ige) 
lebámul (ige) 
lebarmol (ige) 
lebarnít (ige) 
lebarnul (ige) 
lebasz 
lebben (ige) 
lebbencs (fn) 
lebbencsleves (fn, lebbencs|leves) 
lebbencstészta (fn, lebbencs|tészta) 
lebbent (ige) 
lébecol (ige) 
lebecsmérel (ige) 
lebecsül (ige) 
lebecsülés (fn) 
lebeg (ige) 
lebegés (fn) 
lebegő (fn) 
lebegő (foly mn in) 
lebegő (mn) 
lebegő ablak 
lebegőpontos számábrázolás 
lebegtet (ige) 
lebegtetés (fn) 
lebegtetett anyag 
lebélyegez (ige) 
lebénul (ige) 
lebeny (fn) 
lebenye 
lebernyeg (fn) 
lebeszél (ige) 
lebetegedik (ige) 
lebiggyeszt (ige) 
lebilincsel (ige) 
lebilincselő (fn) 
lebilincselő (foly mn in) 
lebillen (ige) 
lebír (ige) 
lebirkóz (ige) 
lebke 
leblokkol (ige) 
lebocsát (ige) 
lebocsátkozik (ige, le|bocsátkozik) 
lébol 
lebombáz (ige) 
lebomlás (fn) 
lebomlik (ige) 
lebont (ige) 
lebontás (fn) 
lebonyolít (ige) 
lebonyolítás (fn) 
lebonyolítási (mn) 
lebonyolódik (ige) 
leborít (ige) 
leborogat 



leborotvál (ige) 
leborul (ige) 
lebotol 
lebotorkál (ige) 
lebőg (ige) 
lebőget (ige) 
lebuj (fn) 
lebújik (ige) 
lebukás (fn) 
lebukfencezik (ige) 
lebukik (ige) 
lebukott (bef mn in) 
lebukott (fn) 
lebuktat (ige) 
lebunkóz (ige) 
lebüntet 
lebzsel (ige) 
léc (fn) 
lécajtó (fn, léc|ajtó) 
lécdarab (fn, léc|darab) 
lécel (ige) 
léces (mn) 
lécez (ige) 
lécezet (fn) 
lécfal (fn, léc|fal) 
Lech-mező 
Lechner (tnév) 
lecibál (ige) 
lecihelődik (ige) 
lecipel (ige) 
lecke (fn) 
leckekikérdezés (fn) 
leckekönyv (fn, lecke|könyv) 
leckeóra (fn, lecke|óra) 
leckepénz (lecke|pénz) 
léckeret (fn, léc|keret) 
léckerítés (fn, léc|kerítés) 
leckéz (ige) 
leckéztet (ige) 
lécköz (fn, léc|köz) 
lecövekel (ige) 
lécrács (fn, léc|rács) 
lécrekesz (léc|rekesz) 
lecukroz 
lecsal (ige) 
lecsap (ige) 
lecsapás (fn) 
lecsapható (foly mn in) 
lecsapható ülés 
lecsapódás (fn) 
lecsapódásgátlós 
lecsapódik (ige) 
lecsapol (ige) 
lecsapószer (fn) 
lecsatlakozik (ige) 
lecsatol (ige) 
lecsavar (ige) 



lecsavarodik (ige) 
lecsavarozható talp 
lecsendesedik (ige) 
lecsendesít (ige) 
lecsendesül (ige) 
lecseng (ige) 
lecsengési idő 
lecsenget (ige) 
lecsepeg (ige) 
lecseppen (ige) 
lecsepül (ige) 
lecserél (ige) 
lecserélés (fn) 
lecsihad 
lecsillapít (ige) 
lecsillapodik (ige) 
lecsillapul (ige) 
lecsinál (ige) 
lecsíp (ige) 
lecsiszol (ige) 
lecsiszolódik (ige) 
lecsitít (ige) 
lecsitul (ige) 
lecska 
lecsó (fn) 
lecsókol (ige) 
lecsókolbász (fn, lecsó|kolbász) 
lecsordul (ige) 
lecsorog (ige) 
lecsós szelet 
lecsökken (ige) 
lecsökkent (bef mn in) 
lecsökkent (ige) 
lecsöpögtet (ige) 
lecsuk (ige) 
lecsuklik (ige) 
lecsukódik (ige) 
lecsúnyít 
lecsúszás (fn) 
lecsúszik (ige) 
lecsúszott (bef mn in) 
lecsúszott (mn) 
lecsúsztat (ige) 
lecsutakol (ige) 
lecsücsül (ige) 
lecsügg (ige) 
lecsüggeszt 
lecsüng (ige) 
lecsünget 
LED 
Léda (tnév) 
ledarál (ige) 
ledegradál (ige) 
ledér (mn) 
ledérség (fn) 
LED-es fényforrás 
LED-es lámpa 



lediktál (ige) 
lediplomázik 
LED-kijelző 
lednek (fn) 
ledob (ige) 
ledobban (ige) 
ledoktorál (ige) 
ledolgoz 
ledolgozás (fn) 
ledolgozik (ige) 
ledorongol (ige) 
ledózerol 
ledöbben (ige) 
ledöf (ige) 
ledől (ige) 
ledöngöl (ige) 
ledönt (ige) 
ledörgöl (ige) 
ledörgölődik 
ledörzsöl (ige) 
LED-spot izzó 
ledurrant (bef mn in) 
ledurrant (ige) 
lédús (mn) 
LED-világítás 
leég (ige, le|ég) 
leégés (fn) 
leéget (ige) 
leegyszerűsít (ige) 
leegyszerűsítés (fn) 
leegyszerűsödik (ige) 
leejt (ige, le|ejt) 
leél (ige) 
leellenőriz (ige) 
leellik 
leelőlegez (ige) 
leemel (ige) 
leendő (beálló mn in) 
leendő (mn) 
leendőbeli (mn) 
leénekel (ige) 
leenged (ige) 
leépít (ige) 
leépítés (fn) 
leépül (ige) 
leépülés (fn) 
leér (ige) 
leereszkedés (fn) 
leereszkedik (ige) 
leereszkedő (foly mn in) 
leereszt (ige) 
leérettségizik (ige) 
leérik (ige) 
leérkezik (ige) 
leerősít 
leértékel (ige) 
leértékelés (fn) 



leértékelési (mn) 
leértékelőd (ige) 
leértékelődés (fn) 
leértékelődik 
leértékelt áru 
leesik (ige) 
leeszik (ige) 
leevez (ige) 
lefagy (ige) 
lefagyás 
lefagyaszt (ige) 
lefárad (ige) 
lefarag (ige) 
lefaragás (fn) 
lefarol 
lefátyoloz (ige) 
lefattyaz 
lefed (ige) 
lefedés (fn) 
lefedettség (fn) 
lefedez (ige) 
lefegyverez (ige) 
lefegyverzés (fn) 
lefejel (ige) 
lefejez (ige) 
lefejezés (fn) 
lefejlik 
lefejt (bef mn in) 
lefejt (ige) 
lefékez (ige) 
lefekszik (ige) 
lefektet (ige) 
lefekvés (fn) 
lefele (hsz) 
lefelé (hsz) 
lefelé hajlik 
lefelé megy 
lefelel 
lefényképez (ige) 
lefeslik (ige) 
lefest (ige) 
lefésül (ige) 
lefeszít (ige) 
lefetyel (ige) 
leffeg (ige) 
leffentyű (fn) 
lefial 
lefilmez (ige) 
lefirkant (ige) 
lefitymál (ige) 
lefittyed 
lefittyedt ajkú 
lefixál (ige) 
lefizet (ige) 
lefizetés (fn) 
lefog (ige) 
lefogad (ige) 



lefogat (ige) 
lefogja a kezét 
lefoglal (ige) 
lefoglalás (fn) 
lefoglalóz (ige) 
lefoglalt hely 
lefogy (ige) 
lefogyaszt (ige) 
lefojt (ige) 
lefokoz (ige) 
lefolyás (fn) 
lefolyástalan (mn) 
lefolyású (mn) 
lefolyik (ige) 
lefolyó (fn) 
lefolyó (foly mn in) 
lefolyócsatorna (fn, lefolyó|csatorna) 
lefolyócső (fn, lefolyó|cső) 
lefolytat (ige) 
lefolytatás (fn) 
lefonnyad (ige) 
lefordít (ige) 
lefordítás (fn) 
lefordíthatatlan (mn) 
lefordul (ige) 
leforgás (fn) 
leforgat (ige) 
leforog (ige) 
leforraszt (ige) 
leforráz (ige) 
lefoszlik (ige) 
lefoszt (ige) 
lefő (ige) 
le-föl (hsz) 
le-föl jár 
le-föl sétálás 
leföldel (ige) 
lefölöz (ige) 
lefölözött tej 
lefőz (ige) 
lefröcsköl (ige) 
lefúj (ige) 
lefújás (fn) 
lefullad (ige) 
lefúr (ige) 
lefut (ige) 
lefutás (fn) 
lefutott (bef mn in) 
lefuttat (ige) 
lefúvás (fn) 
lefüggés 
lefüggönyöz (ige) 
lefülel (ige) 
lefürdik (ige) 
lefűrészel (ige) 
lég (fn) 
leg- 



legáció (fn) 
légakna (fn, lég|akna) 
legalább (hsz) 
legalábbis (hsz) 
legalacsonyabb rendű 
legális (mn) 
legálisan (hsz) 
legalitás (fn) 
legalizál (ige) 
legalizálás (fn) 
legalja (mn) 
legalja bor 
légálló záródású 
legalsó fokú 
legalsóbb rendű 
legalul 
legallyaz (ige) 
légáram (fn, lég|áram) 
légáramlás (fn, lég|áramlás) 
légáramlat (fn, lég|áramlat) 
légáteresztő 
legátus (fn) 
legatyásodik (ige) 
legazemberez (ige) 
legázol (ige) 
légbe röpítése 
légbefúvós motor 
legbelseje (fn) 
legbelül (hsz) 
légbeömlő 
légből kapott 
légbuborék (fn, lég|buborék) 
légcirkulációs 
légcsatornás 
légcsavar (fn, lég|csavar) 
légcserenyílás 
légcső (fn, lég|cső) 
légcsőhurut (fn, légcső|hurut) 
légcsőmetszés (fn, légcső|metszés) 
legdicséretreméltóbb 
legel (ige) 
legeleje (fn) 
legelész (legelészik, ige) 
légelhárítás (fn, lég|elhárítás) 
légelhárító (fn) 
légelhárító (foly mn in) 
légelhárító (mn) 
légelhárító ágyú 
légellenállás (fn, lég|ellenállás) 
légellenállási értékek 
legelő (fn) 
legelő (foly mn in) 
legelőbb is 
legelőhely (fn, legelő|hely) 
legelöl (hsz) 
legelöl álló 
legelőször (hsz) 



legelőször is 
legelőterület 
legelső 
legelső rangú 
legelsősorban (hsz) 
legelszigeteltebb 
legeltet (ige) 
legeltetés (fn) 
légelzárás (lég|elzárás) 
légembólia (fn, lég|embólia) 
legenda (fn) 
legendakör (fn, legenda|kör) 
legendárium (fn) 
legendás (mn) 
legendás hírű 
legendásan (hsz) 
legény (fn) 
legény létemre 
legényavatás (fn, legény|avatás) 
legénybúcsú (fn, legény|búcsú) 
legényélet (fn, legény|élet) 
legényember (fn, legény|ember) 
legényes (mn) 
legényfővel (legény|fővel) 
legényhűség (legény|hűség) 
legényke (fn) 
legénykedik (ige) 
legénykor (fn, legény|kor) 
legénylakás (fn, legény|lakás) 
legényrózsa (legény|rózsa) 
legénység (fn) 
legénységi (mn) 
legénysor (fn, legény|sor) 
legénysorban levő 
legényszállás (fn, legény|szállás) 
legénytoll (legény|toll) 
legényvirtus (legény|virtus) 
legépel (ige) 
legéppuskáz (ige) 
leges- 
legesleg- 
legeslegszebb színű 
legez-legaz 
légfegyver (fn, lég|fegyver) 
légfék (fn, lég|fék) 
légfékes mérleg 
legfeljebb (legföljebb, hsz) 
legfelső (mn) 
legfelső fokú 
legfelsőbb rendű 
legfeneke (fn) 
legfigyelemreméltóbb 
legfontosabb port 
legfontosabb tulajdonság 
legfőbb ügyész 
legfőbb vezetés 
legfőképp (hsz) 



legfőképpen (hsz) 
legföljebb (legfeljebb, hsz) 
legfölső fokú 
legfölsőbb rendű 
legfrissebb felmérés 
legfrissebb verzió 
légfrissítő 
légfrissítő aeroszol 
légfrissítő gél 
légfúró (fn, lég|fúró) 
légfürdő (lég|fürdő) 
légfürdőzik (ige) 
légfűtés (fn, lég|fűtés) 
légfűtő berendezés 
léggömb (fn, lég|gömb) 
léggömbárus (fn, léggömb|árus) 
léggömbfigyelő (léggömb|figyelő) 
léggömbkosár (léggömb|kosár) 
léggömbvadászat (léggömb|vadászat) 
léggömbzár (léggömb|zár) 
léghajó (fn, lég|hajó) 
léghajós (fn, lég|hajós) 
léghajós (mn, lég|hajós) 
léghajózás (fn, lég|hajózás) 
leghaladóbb szellemű 
léghenger (lég|henger) 
léghevítő (foly mn in) 
léghólyag (fn, lég|hólyag) 
leghorn 
léghullám (fn, lég|hullám) 
léghuzam (fn, lég|huzam) 
léghuzat (fn, lég|huzat) 
léghűtés (fn, lég|hűtés) 
léghűtéses motor 
légi (mn) 
légi bandita 
légi bemutató 
légi csata 
légi és vasúti forgalom 
légi fegyverkezés 
légi felderítés 
légi felvétel 
légi folyosó 
légi forgalom 
légi fölény 
légi győzelem 
légi haderő 
légi járat 
légi kalóz 
légi kalózkodás 
légi katasztrófa 
légi készültség 
légi közlekedés 
légi összeköttetés 
légi rendészet 
légi szállítás 
légi szerencsétlenség 



légi támaszpont 
légi támogatás 
légi tevékenység 
légi út 
légiakna (fn, légi|akna) 
légibázis (fn) 
légibomba (fn, légi|bomba) 
légicsapás (fn) 
légideszant (fn, légi|deszant) 
légierő (fn, légi|erő) 
légierőd 
légies (mn) 
légiesség (fn) 
légiflotta (fn) 
légiflottabázis (légiflotta|bázis) 
légiforgalmi (mn) 
légiforgalmi társaság 
légiforgalom-irányító rendszer 
légifuvardíj (fn) 
légihíd (fn) 
légijármű-technikus 
légikikötő (fn) 
légikisasszony (fn) 
leginkább (hsz) 
légió (fn) 
legionárius (fn) 
legionista (fn) 
légionista (fn) 
légiós (mn) 
légiósbetegség (fn) 
légiposta (fn, légi|posta) 
légiposta-boríték (légiposta|-boríték) 
légipostajárat (légiposta|járat) 
légiposta-küldemény (légiposta|-küldemény) 
légiposta-levélpapír 
légiriadó (fn, légi|riadó) 
legisleg- 
légitámadás (fn, légi|támadás) 
légitámaszpont (fn) 
légitársaság (fn) 
légitér (fn, légi|tér) 
legitim (mn) 
legitim kapcsolat 
legitimáció (fn) 
legitimációs (mn) 
legitimál (ige) 
legitimista (mn) 
legitimitás (fn) 
legitimizmus (fn) 
légitorpedó (fn) 
legitt 
légiutas-kísérő 
légiveszély (fn) 
légjárás (fn, lég|járás) 
legjava 
legjava termése 
legjobb (leg|jobb) 



légkábel (fn, lég|kábel) 
légkalapács (fn, lég|kalapács) 
légkamra (fn, lég|kamra) 
legkésőbb (hsz) 
legkevésbé (hsz) 
legkevésbé sem 
legkézenfekvőbb módszer 
legkisebb fokú 
legkisebb közös többszörös 
légkompresszor (lég|kompresszor) 
légkondicionálás (fn) 
légkondicionáló (fn) 
légkondicionáló berendezés 
légkondicionált (bef mn in) 
légkondicionált (fn) 
légkondicionált (mn) 
legkorábban (hsz) 
légköbméter (fn, lég|köbméter) 
légkör (fn, lég|kör) 
légkörfizika (fn, légkör|fizika) 
légköri (mn) 
légköri elektromosság 
légköri határréteg 
légköri kisülés 
légköri nyomás 
légköri viszonyok 
légköri zavar 
légkörtan (légkör|tan) 
légkörű (mn) 
legközelebb 
legközelebb álló 
legközepe (fn) 
léglökés (fn, lég|lökés) 
léglökéses (mn, lég|lökéses) 
léglökéses repülőgép 
legmagasabb rangú 
légmell (fn, lég|mell) 
legmélye (fn) 
légmentes (mn) 
légmentesen (hsz) 
légmentesít 
légmennyiség 
legmesszebb (hsz) 
legmesszebbmenő (fn) 
legmesszebbmenőkig 
légmozgás (fn, lég|mozgás) 
legnagyobb báj 
legnagyobb fokú 
legnagyobb közös osztó 
legnagyobb részben 
legnagyobbrészt (hsz) 
légnedvesség (fn, lég|nedvesség) 
légnemű (mn, lég|nemű) 
légnemű test 
legnevezetesebb 
légnyílás (lég|nyílás) 
légnyomás (fn, lég|nyomás) 



légnyomás okozta betegség 
légnyomáscsökkenés (fn, légnyomás|csökkenés) 
légnyomásmérő (fn, légnyomás|mérő) 
legó (fn) 
légó (fn) 
legolcsóbb 
légoltalmi (mn) 
légoltalmi oktatás 
légoltalmi pince 
légoltalom (fn, lég|oltalom) 
legombol (ige) 
legombolyít 
legombolyodik (ige) 
légóparancsnok (fn, légó|parancsnok) 
légópince (fn, légó|pince) 
legorombít (ige) 
légós (fn) 
légós (mn) 
légoszlop (fn, lég|oszlop) 
legott (hsz) 
legózik (ige) 
légózik 
legömbölyít (ige) 
legörbít 
legörbül (ige) 
legördít 
legördül (ige) 
legördülő menü 
legördülő mező 
legörget (ige) 
legörnyed (ige) 
légörvény (fn, lég|örvény) 
légpárna (fn, lég|párna) 
légpárnás jármű 
légpisztoly (fn, lég|pisztoly) 
légpuska (fn, lég|puska) 
legrégibb és legrégebbi 
légréteg (fn, lég|réteg) 
légritka (fn) 
légritka (mn) 
légritkítás (fn) 
légritkító 
légritkított (bef mn in) 
légritkított (mn) 
legrosszabb esetben 
legrosszabbkor 
légsúly (fn, lég|súly) 
légsúlymérő (fn, légsúly|mérő) 
légsűrítés 
légsűrítő (fn, lég|sűrítő) 
légsűrítő gép 
légsűrűség (lég|sűrűség) 
legszebb (leg|szebb) 
legszebb férfikoromban 
légszekrény (fn, lég|szekrény) 
legszéle (fn) 
légszennyezés (fn) 



légszennyezettség (fn) 
légszennyező (foly mn in) 
légszennyező anyagok 
légszennyeződés (fn, lég|szennyeződés) 
légszesz (fn, lég|szesz) 
légszeszfűtés (légszesz|fűtés) 
légszeszlámpa (lég|szeszlámpa) 
légszigetelés (lég|szigetelés) 
légszivattyú (fn, lég|szivattyú) 
legszívesebben (hsz) 
légszívó (lég|szívó) 
légszívó berendezés 
légszomj (fn, lég|szomj) 
légszűrő (fn, lég|szűrő) 
légszűrő (foly mn in, lég|szűrő) 
légszűrő betét 
légtechnika (fn, lég|technika) 
légtelenít (ige) 
légtelenítés (fn) 
légtér (fn, lég|tér) 
légterelő (foly mn in) 
légtérfogat (fn, lég|térfogat) 
legteteje (fn) 
légtisztaságmérés 
légtisztító (fn, lég|tisztító) 
légtisztító (foly mn in, lég|tisztító) 
légtornász (fn, lég|tornász) 
legtovább (hsz) 
legtöbb 
legtöbbet ígérő 
légtömeg (fn, lég|tömeg) 
légtükrözés (lég|tükrözés) 
leguán (fn) 
leguberál 
légudvar (lég|udvar) 
leguggol (ige) 
legújabb divatú 
legújabb ingyenes verzió 
legújabb kori 
legújabb típus 
legújabbfajta (mn) 
legurít (ige) 
legurul (ige) 
légút (fn, lég|út) 
légutak (fn) 
légúti (mn) 
legutóbb (hsz) 
legutóbbi (mn) 
legutoljára (hsz) 
légügy (fn, lég|ügy) 
légügyi (mn) 
légüres (mn) 
légüres tér 
légvágat (lég|vágat) 
legvalószínűbb 
légvár (fn, lég|vár) 
légvédelem (fn, lég|védelem) 



légvédelmi (mn) 
légvédelmi ágyú 
légvédelmi tüzérség 
légvédelmi üteg 
legvége (fn) 
legvégső esetben 
legvégül (hsz) 
légvezeték (fn, lég|vezeték) 
légvonal (fn, lég|vonal) 
légvonalban 
légvonat (fn, lég|vonat) 
légvonatos (mn) 
légzáró födém 
légzáró tömítés 
légzés (fn) 
légzési (mn) 
légzési gyakorlat 
légzéstechnika (fn, légzés|technika) 
légzőgyökér (fn) 
légzőkészülék (fn) 
légzőközpont (fn) 
légzőnyílás (fn) 
légzőszerv (fn) 
légzőszervi (mn) 
légzsák (fn, lég|zsák) 
légzsákújdonság 
légy (fn) 
légy szíves 
legyaláz (ige) 
legyalul (ige) 
legyárt (ige) 
légycsapó (fn, légy|csapó) 
légycsapó (foly mn in, légy|csapó) 
légycsípés (fn, légy|csípés) 
legyecske (fn) 
legyen (lég|yen) 
legyengít (ige) 
legyengül (ige) 
legyeskedik (ige) 
legyez (ige) 
legyezget (ige) 
legyező (fn) 
legyező (foly mn in) 
legyező alakban 
legyező alakú 
legyezőboltozat (legyező|boltozat) 
legyezőépület 
legyezőfű (fn, legyező|fű) 
legyezőpálma (fn, legyező|pálma) 
légyfogó (fn, légy|fogó) 
légyfogó (foly mn in, légy|fogó) 
légyfogó papír 
leggyengébb specifikációjú modellek 
leggyorsabb tárhelytempó 
léggyökér (fn, lég|gyökér) 
legyilkol (ige) 
legyint (ige) 



legyintés (fn) 
légyirtó szer 
légykapó (fn) 
légykő (légy|kő) 
légyköpés (légy|köpés) 
légyott (fn) 
legyökerezik (ige) 
légyölő (fn, légy|ölő) 
légyölő galóca 
legyőz (ige) 
legyőzés (fn) 
legyőzhet (ige) 
legyőzhetetlen (mn) 
legyőzött (bef mn in) 
legyőzött (fn) 
legyőzött (mn) 
légypapír (fn, légy|papír) 
légypiszok (fn, légy|piszok) 
légyszíves (mn) 
legyünk résen 
legyűr (ige) 
légyvesztő 
légyzümmögés (fn) 
léha (mn) 
lehagy (ige) 
lehajít (ige) 
lehajlás (fn) 
lehajlik (ige) 
lehajlít (ige) 
lehajol (ige) 
lehajráz (ige) 
lehajt (ige) 
lehajtósáv 
lehajtott gallérú 
lehalász 
lehalkít (ige) 
lehalkul (ige) 
lehallatszik (ige) 
lehallgat (ige) 
lehallgatás (fn) 
lehallgatási (mn) 
lehallgatóállomás (fn) 
lehallik (ige) 
lehámlik (ige) 
lehámoz (ige) 
lehangol (ige) 
lehangolás (fn) 
lehangoló (foly mn in) 
lehangolódik 
lehangolt (bef mn in) 
lehangolt (mn) 
lehangoltság (fn) 
lehánt (ige) 
lehántol 
lehány (ige) 
lehanyatlik (ige) 
leharap (ige) 



Lehár-operett (Lehár|-operett) 
lehasad (ige) 
léhaság (fn) 
lehasal (ige) 
lehasít (ige) 
léháskodik (ige) 
lehat (ige) 
lehatárolás (fn) 
lehatol (ige) 
lehátrál (ige) 
lehazaárulózása-leidegenszívűzése 
lehazudik (ige) 
lehel (ige) 
Lehel (tnév) 
Lehel hűtőgép 
Lehel kürtje 
lehelet (fn) 
leheletfinom (mn, lehelet|finom) 
leheletfinomságú (lehelet|finomságú) 
leheletkönnyű (mn) 
leheletnyi (mn) 
leheletszerű (mn) 
lehelyez (ige) 
lehengerel (ige) 
lehengerez 
lehengerít 
lehengerlő offenzíva 
lehervad (ige) 
lehervaszt (ige) 
léhés 
lehet (ige) 
lehetet (ige) 
lehetetlen (mn) 
lehetetlen időpont 
lehetetlenít (ige) 
lehetetlenség (fn) 
lehetetlenülés (fn) 
lehető (fn) 
lehető (foly mn in) 
lehető (mn) 
lehetőleg (hsz) 
lehetőség (fn) 
lehetővé tesz 
lehetséges (mn) 
lehever (ige) 
leheveredik (ige) 
lehidal (ige) 
lehiggad (ige) 
lehív (ige) 
lehívás (fn) 
lehívat (ige) 
léhó 
lehord (ige) 
lehorgad (ige) 
lehorgaszt (ige) 
lehorgonyoz (ige) 
lehorzsol (ige) 



lehorzsolódik 
lehoz (ige) 
lehozat (ige) 
lehörpint (ige) 
lehull (ige) 
lehullat (ige) 
lehullik (ige) 
lehulló menü 
lehuny (ige) 
lehunyt szemmel 
lehuppan (ige) 
lehurcol 
lehurcolkodik (ige) 
lehurrog (ige) 
lehúsol 
lehúz (ige) 
lehúzódik (ige) 
lehűl (ige) 
lehűlés (fn) 
lehűlési görbe 
lehülyéz (ige) 
lehűt (ige) 
léhűtő (fn, lé|hűtő) 
Leibniz (tnév) 
leigáz (ige) 
leigázás (fn) 
leigazol (ige) 
leigázott (bef mn in) 
leikrázik 
leimádkozik (ige) 
leinformálható (foly mn in) 
Leiningen-Westerburg Károly 
leint (ige) 
leír (ige) 
leírás (fn) 
leirat (fn) 
leírhat (ige) 
leírhatatlan (mn) 
leíró (fn) 
leíró (foly mn in) 
leíró jel 
leíró nyelvtan 
leíró tudomány 
leirt (ige) 
leiskoláz (ige) 
leiszik (ige) 
leitat (ige) 
leizzad (ige) 
lej (fn) 
lejár (fn, lej|ár) 
lejár (ige, lej|ár) 
lejárás (fn) 
lejárat (fn) 
lejárat (ige) 
lejáratás (fn) 
lejárati (mn) 
lejárati idő 



lejáratú (mn) 
lejáró (fn) 
lejáró (foly mn in) 
lejáróakna (lejáró|akna) 
lejárt (bef mn in) 
lejárt (mn) 
lejárta (fn) 
lejátszás (fn) 
lejátszik (ige) 
lejátszódik (ige) 
lejátszófej (fn) 
lejátszott (bef mn in) 
lejattol (ige) 
lejegyez (ige) 
lejegyzés (fn) 
lejelentkezik (ige) 
lejes (mn) 
lejjebb (hsz) 
lejjebb húz 
lejjebb jön 
lejjebb száll 
lejmol (ige) 
léjó 
lejön (ige) 
lejövet (hsz) 
lejsztol 
lejt (ige) 
lejtakna (fn) 
lejterjakab 
lejtés (fn) 
lejtmenet (fn) 
lejtmérés (fn) 
lejtő (fn, lej|tő) 
lejtő (foly mn in, lej|tő) 
lejtőre jutás 
lejtős (mn) 
lejtősít (ige) 
lejtősödik (ige) 
lejtőszög (fn, lejtő|szög) 
lejut (ige) 
lék (fn) 
lekacsoz 
lekáderez (ige) 
lekanalaz (ige) 
lekantároz 
lekanyarít (ige) 
lekanyarodik (ige) 
lekap (ige) 
lekapar (ige) 
lekapcsol (ige) 
lekaszabol (ige) 
lekaszál (ige) 
lekászálódik (ige) 
lekattint (ige) 
lekecmereg (ige) 
lekefél (ige) 
lékel (ige) 



leken (ige) 
lekenyerez (ige) 
leképez (ige) 
leképezés (fn) 
leképezési elmélet 
leképzés (fn) 
lekér (ige) 
lekérdezés (fn) 
lekérdezőnyelv (fn) 
lekerekít (ige) 
lekerekített vonal 
lekerget (ige) 
lekerül (ige) 
lekésik (ige) 
lekever (ige) 
lekezel (ige) 
lékháló (lék|háló) 
lekiált (ige) 
lekicsinyel (ige) 
lekicsinyít (ige) 
lekicsinylés (fn) 
lekicsinylő (foly mn in) 
lekicsinylő (mn) 
lekísér (ige) 
lekívánkozik (ige) 
lekókad (ige) 
lekollokvál 
lekonferál (ige) 
lekonyít (ige) 
lekonyul (ige) 
lekopás (fn) 
lekopaszt (ige) 
lekopik (ige) 
lekopíroz (ige) 
lekopog (ige) 
lekopogtat 
lekoppint (ige) 
lekoptat (ige) 
lekottáz (ige) 
lekozmál (ige) 
lekozmásít 
lekozmásodik 
leköltözik (ige) 
lekönyököl (ige) 
lekönyörög 
leköp (ige) 
leköröz (ige) 
leköszön (ige) 
leköszörül 
leköt (ige) 
lekötelez (ige) 
lekötelező (foly mn in) 
lekötés (fn) 
lekötött (bef mn in) 
lekötött (mn) 
lekötöttség (fn) 
lekötöz (ige) 



leközöl (ige) 
lektika 
lektor (fn) 
lektorál (ige) 
lektorátus (fn) 
lektűr (fn) 
lekucorodik (ige) 
lekuporodik (ige) 
lekushad (ige) 
lekúszik (ige) 
leküld (ige) 
leküzd (ige) 
leküzdés (fn) 
leküzdhetetlen (mn) 
lekvár (fn) 
lekvárfőzés (fn, lekvár|főzés) 
lekváros (mn) 
lekváros bukta 
lekváros derelye 
lekváros kenyér 
lekváros palacsinta 
lekvárosüveg (fn) 
lekvittel 
lel (ige) 
lelakatol (ige) 
lelakik (ige) 
leláncol (ige) 
lelankad (ige) 
lelapít (ige) 
lelappad (ige) 
lelapul (ige) 
lelassít (ige) 
lelassul (ige) 
lelassulás (fn) 
lelassulási idő 
lelát (ige) 
lelátó (fn) 
lelátó (foly mn in) 
lelátogat (ige) 
lelécel (ige) 
leledzik (ige) 
leleffed (ige) 
lelegel (ige) 
lélegezik (ige) 
lélegeztet (ige) 
lélegeztetőgép 
lélegeztetőkészülék (fn) 
lélegzés (fn) 
lélegzet (fn) 
lélegzetelállító (foly mn in, lélegzet|elállító) 
lélegzetelállító (mn, lélegzet|elállító) 
lélegzetű (mn) 
lélegzetvétel (fn, lélegzet|vétel) 
lélegzetvételnyi (mn) 
lélegzet-visszafojtva (lélegzet|-visszafojtva) 
lélegzik (ige) 
lélegzőcsomagolás 



lélegzőszerv 
lélek (fn) 
lélek nélküli 
lélekbe markoló 
lélekbúvár (fn, lélek|búvár) 
lélekelemzés (fn) 
lélekelemző (fn) 
lélekemelő (fn, lélek|emelő) 
lélekemelő (foly mn in, lélek|emelő) 
lélekemelő (mn, lélek|emelő) 
lélekharang (fn, lélek|harang) 
lélekidomár (fn, lélek|idomár) 
lélekjelenlét (fn, lélek|jelenlét) 
lélekkufár (fn, lélek|kufár) 
léleklátó (fn, lélek|látó) 
léleklátó (foly mn in, lélek|látó) 
lélekmelegítő (fn, lélek|melegítő) 
lélekmelegítő (foly mn in, lélek|melegítő) 
lélekmérgezés (lélek|mérgezés) 
lélekölő (mn, lélek|ölő) 
lélekrajz (fn, lélek|rajz) 
lélekromboló (fn, lélek|romboló) 
lélekromboló (foly mn in, lélek|romboló) 
lélekromboló (mn, lélek|romboló) 
lélekszakadva (hsz, lélek|szakadva) 
lélekszám (fn, lélek|szám) 
lélekszámú (mn) 
lélektan (fn, lélek|tan) 
lélektani (mn) 
lélektani krimi 
lélektanilag (hsz) 
lélektelen (mn) 
léleküdítő (foly mn in) 
lélekvándorlás (fn, lélek|vándorlás) 
lélekvédelmi intézmény 
lélekvesztő (fn, lélek|vesztő) 
lelemény (fn) 
leleményes (mn) 
leleményesség (fn) 
lelenc (fn) 
lelencház (fn, lelenc|ház) 
lelép (ige) 
lelépés (fn) 
leleplez (ige) 
leleplezés (fn) 
leleplező cikk 
lelepleződ (ige) 
lelepleződik 
lelépő (foly mn in) 
lelépő (mn) 
leléptet (ige) 
leléptetés (fn) 
leles (ige) 
lelet (fn) 
leletanyag (fn, lelet|anyag) 
leletegyüttes 
lelethely (lelet|hely) 



leletmentés (fn, lelet|mentés) 
leletmentés (mn, lelet|mentés) 
lelevelez (ige) 
lelhet (ige) 
lelibeg 
lelkedzett (bef mn in) 
lelkemadta 
lelkendez (lelkendezik, ige) 
lelkendezés (fn) 
lelkére 
lelkére beszél 
lelkére köt 
lelkes (mn) 
lelkesedés (fn) 
lelkesedik (ige) 
lelkesen (hsz) 
lelkesít (ige) 
lelkesség (fn) 
lelkesül (ige) 
lelkesült (bef mn in) 
lelkesült (mn) 
lelkesültség (fn) 
lelkész (fn) 
lelkészi (mn) 
lelkészi hivatal 
lelkészség (fn) 
lelketlen (mn) 
lelketlenség (fn) 
lelkezett (bef mn in) 
lelki (mn) 
lelki beteg 
lelki boldogság 
lelki élet 
lelki fájdalom 
lelki gondoskodás 
lelki gondozó 
lelki harc 
lelki jelenség 
lelki kényszer 
lelki küzdelem 
lelki nagyság 
lelki nyugalom 
lelki rokon 
lelki rokonság 
lelki sérülés 
lelki tusa 
lelki vak 
lelki válság 
lelki vigasz 
lelkialkat (fn, lelki|alkat) 
lelkiállapot (fn, lelki|állapot) 
lelkiatya (fn, lelki|atya) 
lelkierő (fn, lelki|erő) 
lelkifröccs (fn) 
lelkifurdalás (fn, lelki|furdalás) 
lelkigyakorlat (fn, lelki|gyakorlat) 
lelkiismeret (fn) 



lelkiismeretes (mn) 
lelkiismeretesen (hsz) 
lelkiismeretesség (fn) 
lelkiismeretfurdalás (fn) 
lelkiismeret-furdalás (lelkiismeret|-furdalás) 
lelkiismereti (mn) 
lelkiismereti döntés 
lelkiismereti szabadság 
lelkiismeretlen (mn) 
lelkiismeretlenség (fn) 
lelkiismeret-vizsgálat 
lelkileg (hsz) 
lelkipásztor (fn, lelki|pásztor) 
lelkipásztori (mn) 
lelkiség (fn) 
lelkivilág (fn) 
lelkizik (ige) 
lelkű (mn) 
lelkület (fn) 
lelkületű (mn) 
lelleg 
lelocsol (ige) 
lelóg (ige) 
lelógó fülű 
lelohad (ige) 
lelohaszt (ige) 
lelomboz (ige) 
lelombozódik 
lelop (ige) 
lelő (foly mn in) 
lelő (ige) 
lelőhely (fn) 
lelök (ige) 
lélötty 
lelövés (fn) 
leltár (fn) 
leltárellenőrzés (fn, leltár|ellenőrzés) 
leltárhiány (fn, leltár|hiány) 
leltári (mn) 
leltári álladék 
leltári napló 
leltári tárgy 
leltárkönyv (fn, leltár|könyv) 
leltárkülönbözet (leltár|különbözet) 
leltároz (ige) 
leltározás (fn) 
leltárvizsgálat (leltár|vizsgálat) 
lemacskáz (ige) 
lemafláz (ige) 
lemagáz (ige) 
lemálház (ige) 
lemállaszt 
lemállik (ige) 
lemar (ige) 
lemarad (ige) 
lemaradás (fn) 
lemaradoz 



lemarat (ige) 
lemarház (ige) 
lemásol (ige) 
lemászik (ige) 
lemázsál (ige) 
lemberdzsek (fn) 
lemegy (ige) 
lemélyed 
lemélyít (ige) 
lemenet (fn) 
lemenet (hsz) 
lemenetel (fn) 
lemenő (fn) 
lemenő (foly mn in) 
lemenő ági rokonság 
lement 
lement a nap 
lemente (fn) 
lemer (ige) 
lemér (ige) 
lemerül (ige) 
lemészárlás (fn) 
lemészárol (ige) 
lemeszel (ige) 
lemetél (ige) 
lemetsz (ige) 
lemez (fn) 
lemezacél (lemez|acél) 
lemezalbum (lemez|album) 
lemezáru (fn, lemez|áru) 
lemezbeállítás (lemez|beállítás) 
lemezbolt (fn, lemez|bolt) 
lemezburkolat (lemez|burkolat) 
lemezcsavar (lemez|csavar) 
lemezdomborítás (lemez|domborítás) 
lemezel (ige) 
lemezeladás 
lemezelt vasmag 
lemezes (mn) 
lemezes verzió 
lemezescsápú (mn) 
lemezesgombák 
lemezfa (lemez|fa) 
lemezfelvétel (fn, lemez|felvétel) 
lemezformátum (fn, lemez|formátum) 
lemezgazda (lemez|gazda) 
lemezgyár (fn, lemez|gyár) 
lemezgyűjtő (fn, lemez|gyűjtő) 
lemezjátszó (fn, lemez|játszó) 
lemezjátszó (foly mn in, lemez|játszó) 
lemezjátszó készülék 
lemezkályha (lemez|kályha) 
lemezképformátum 
lemezkezelő 
lemezkiadó (fn, lemez|kiadó) 
lemezklub (fn, lemez|klub) 
lemezlakatos (lemez|lakatos) 



lemezlovas (mn) 
lemezmeghajtó (fn) 
lemezmeghajtó-hiba 
lemezolló (fn, lemez|olló) 
lemezpapír (lemez|papír) 
lemezre ragasztható címke 
lemeztartó (fn, lemez|tartó) 
lemeztelenít (ige) 
lemeztömb (lemez|tömb) 
lemezvágó (fn, lemez|vágó) 
lemezvágó (foly mn in, lemez|vágó) 
lemezvágó olló 
lemezváltós 
lemezvas (fn, lemez|vas) 
lemezvezérlő (fn, lemez|vezérlő) 
lemezvezérlő (mn, lemez|vezérlő) 
leminősít (ige) 
lemintáz 
lemming (fn) 
lemocskol (ige) 
lemond (ige) 
lemondás (fn) 
lemondási (mn) 
lemondat (ige) 
lemondatás (fn) 
lemondhat (ige) 
lemondó (fn) 
lemondó (foly mn in) 
lemondólevél (fn) 
lemorzsol (ige) 
lemorzsolódás (fn) 
lemorzsolódik (ige) 
lemos (ige) 
lemosakodik (ige) 
lemosdik (ige) 
lemoshatatlan (mn) 
lemosható (foly mn in) 
lemosó permetezés 
lemosolyog (ige) 
lemotollál 
lemur (fn) 
len (fn) 
Léna (tnév) 
lenagyol 
Lénárd (tnév) 
lenáru 
lenáztatás (fn) 
lencérna 
lencse (fn) 
lencse alakú 
lencsefőzelék (fn, lencse|főzelék) 
lencsekonzerv 
lencseleves (fn, lencse|leves) 
lencseleves (mn, lencse|leves) 
lencsenyílás (lencse|nyílás) 
lencserendszer (fn, lencse|rendszer) 
lencsés (mn) 



lencseszem (fn, lencse|szem) 
lencseüveg (lencse|üveg) 
lencsevég (fn, lencse|vég) 
lencsibaba (fn) 
lendít (ige) 
lendítő (foly mn in) 
lendítő (mn) 
lendítőerő 
lendítőkerék (fn, lendítő|kerék) 
lendítőkerékagy (lendítőkerék|agy) 
lendkerék (fn, lend|kerék) 
lendkerekes (mn) 
lendkerékszíj (lendkerék|szíj) 
lendül (ige) 
lendület (fn) 
lendületes (mn) 
lendületesen (hsz) 
lendületesség (fn) 
lenéz (ige) 
lenézés (fn) 
lenézett (bef mn in) 
lenézni való dolog 
lenéző (foly mn in) 
lenfonal 
lenfonás 
lenfonó asszony 
lenfonó gyár 
lenföld (fn) 
leng (ige) 
lenge (mn) 
lenge nád 
lenge ruhájú 
lengedez (lengedezik, ige) 
lengés (fn) 
lengés (mn) 
lengéscsillapító (fn, lengés|csillapító) 
lengéscsillapító (foly mn in, lengés|csillapító) 
lengéshossz (lengés|hossz) 
lengési középpont 
lengésidő (fn, lengés|idő) 
lengésszám (lengés|szám) 
lenget (ige) 
lengeteg (fn) 
lengeteg (mn) 
lengő ruhájú 
lengőajtó (fn, lengő|ajtó) 
lengőcséve (lengő|cséve) 
lengőgyűrű (lengő|gyűrű) 
lengőkalapács (lengő|kalapács) 
lengőkötél (lengő|kötél) 
lengőmalom (lengő|malom) 
lengőtengely (lengő|tengely) 
lengőtrapéz (lengő|trapéz) 
lengőülés (lengő|ülés) 
lengővilla (lengő|villa) 
lengubó 
lengyel (fn) 



lengyel (mn) 
lengyel himnusz 
lengyel követ 
Lengyel Köztársaság 
lengyel nyelvű lap 
lengyel származású 
Lengyel-alföld (Lengyel|-alföld) 
lengyel-alföldi (lengyel|-alföldi) 
lengyelbunda (fn, lengyel|bunda) 
lengyeles (mn) 
Lengyelhon (tnév) 
lengyelke 
lengyel-német határ 
Lengyelország (tnév) 
lengyelországi (mn) 
lengyolcs (fn) 
lengyolcs terítő 
lenhaj 
lenhajú (mn, len|hajú) 
lénia (fn) 
léniáz (ige) 
Lenin (tnév) 
Leningrád (tnév) 
lenini (mn) 
leninista (mn) 
leninizmus (fn) 
Lenin-mauzóleum (Lenin|-mauzóleum) 
lenipar (fn) 
Lenke (tnév) 
lenkék 
lenkóc 
lenmag (fn) 
lenmagliszt (lenmag|liszt) 
lenmagolaj (fn, lenmag|olaj) 
lenn (lent, hsz) 
lenni 
lenolaj (fn, len|olaj) 
lenolajkence (fn, lenolaj|kence) 
lenő (ige) 
lenövés (fn) 
lenrost 
lenszínű 
lenszőke (fn, len|szőke) 
lenszőke (mn, len|szőke) 
lenszövő gyár 
lent 
lentebb (hsz) 
lenti (mn) 
Lenti (tnév) 
lentiló 
lentről (hsz) 
lenulláz (ige) 
lénung 
lenvászon (fn, len|vászon) 
lenvászon kendő 
lenvászon lepedő 
lenvászon törülköző 



lenvászon zubbony 
lény (fn) 
lenyakaz (ige) 
lenyal (ige) 
lenyargal 
lényeg (fn) 
lényegbevágó (foly mn in) 
lényegbevágó (mn) 
lényegében (hsz, lényeg|ében) 
lényegében véve 
lényeges (mn) 
lényeges komponens 
lényegesen (hsz) 
lényegi (mn) 
lényegileg (hsz) 
lényeglátás (fn, lényeg|látás) 
lényegre törő 
lényegtelen (mn) 
lényegtelen funkció 
lényegül (ige) 
lenyel (ige) 
lenyer (ige) 
lenyergel 
lenyes (ige) 
lenyilaz (ige) 
lenyíló menü 
lenyír (ige) 
lenyisszant (ige) 
lenyom (ige) 
lenyomás (fn) 
lenyomat (fn) 
lenyomat (ige) 
lenyomkod (ige) 
lenyomódik (ige) 
lenyomoz (ige) 
lenyomtat (ige) 
lenyugszik (ige) 
lenyúl (ige) 
lenyúlás (fn) 
lenyúlik (ige) 
lenyúz (ige) 
lenyűgöz (ige) 
lenyűgöző (foly mn in) 
Leó (tnév) 
leokád 
leold (ige) 
leoldódik (ige) 
leoldoz (ige) 
leolt (ige) 
leolvad (ige) 
leolvas (ige) 
leolvasás (fn) 
leolvasó (foly mn in) 
leolvasóberendezés (fn) 
leolvasókészülék (fn) 
leolvaszt (ige) 
leomlás (fn) 



leomlaszt (ige) 
leomlik (ige) 
Leonardo da Vinci 
Leonardo da Vinci-festmény 
Leoncavallo 
Leónidasz (tnév) 
leoninus (fn) 
leopárd (fn) 
leoperál (ige) 
leoson (ige) 
leoszt (ige) 
leosztályoz (ige) 
leosztás (fn) 
leóvakodik 
leöblít (ige) 
leöl (ige) 
leöldös (ige) 
leöltözik 
leömlik (ige) 
leönt (ige) 
leöntöz (ige) 
leőröl 
leözönlik (ige) 
lep (ige) 
lép (ige) 
lepacáz 
lepaklizik 
lepakol (ige) 
lepaktál (ige) 
leparancsol (ige) 
leparkol (ige) 
lepárlás (fn) 
lepárló (fn) 
lepárló (foly mn in) 
lepárlókészülék (fn, lepárló|készülék) 
lepárol (ige) 
leparoláz (ige) 
lepaskol 
lepasszol (ige) 
lepattan (ige) 
lepattanó (foly mn in) 
lepattog (ige) 
lepattogzik (ige) 
lépbetegség (lép|betegség) 
lepcses (mn) 
lepcses szájú 
lépcső (fn, lép|cső) 
lépcsőfeljárat (fn, lépcső|feljárat) 
lépcsőfeljáró (fn, lépcső|feljáró) 
lépcsőfok (fn, lépcső|fok) 
lépcsőforduló (fn, lépcső|forduló) 
lépcsőforduló (foly mn in, lépcső|forduló) 
lépcsőház (fn, lépcső|ház) 
lépcsőkorlát (fn, lépcső|korlát) 
lépcsőlift (fn, lépcső|lift) 
lépcsőmászás (fn, lépcső|mászás) 
lépcsőpihenő (lépcső|pihenő) 



lépcsős (mn) 
lépcsős zárógát 
lépcsősor (fn, lépcső|sor) 
lépcsőzet (fn) 
lépcsőzetes (mn) 
lépcsőzetes turbina 
lépcsőzik 
lépdegél (ige) 
lépdel (ige) 
lepe (fn) 
lepecsétel (ige) 
lepedék (fn) 
lepedékes (mn) 
lepedékes nyelvű 
lepedő (fn) 
lepedőakrobata (fn, lepedő|akrobata) 
lepedővászon (fn, lepedő|vászon) 
lépeget (ige) 
lépegető exkavátor 
lepel (fn) 
lepellevél (fn, lepel|levél) 
lepelruha (fn, lepel|ruha) 
lependék 
lepenget (ige) 
lepénzel (ige) 
lepény (fn) 
lepényépület (lepény|épület) 
lepényevés (fn, lepény|evés) 
lepényfa (fn, lepény|fa) 
lepényhal (fn, lepény|hal) 
lepényhalak 
lepénykenyér 
lepényleső (fn) 
lepénysütés (fn, lepény|sütés) 
leperdül (ige) 
lepereg (fn, lepe|reg) 
lepereg (ige, lepe|reg) 
leperget (ige) 
leperkál (ige) 
leperzsel (ige) 
lépes (fn) 
lépes (mn) 
lépés (fn) 
lépes méz 
lépéseket kövesse 
lépéselőny (fn, lépés|előny) 
lépéselőnybe hoz 
lépésfrekvencia 
lépéshátrány (fn, lépés|hátrány) 
lépéshátrányba kényszerül 
lépéshátrányba kerül 
lépéshiba (fn, lépés|hiba) 
lépéskényszer (fn, lépés|kényszer) 
lépésmérő (lépés|mérő) 
lépésnyi (mn) 
lépésről lépésre 
lépéssúly 



lépést tart 
lépéstartás (fn, lépés|tartás) 
lépésváltás (fn, lépés|váltás) 
lépésszámoló (lépés|számoló) 
lépfene (fn, lép|fene) 
lépfenebacilus (fn) 
léphet (ige) 
lepihen (ige) 
lepikkelyez (ige) 
lepingál (ige) 
lepipál (ige) 
lepisil (ige) 
lepiszkál (ige) 
lepiszkít (ige) 
lepiszkol (ige) 
lepisszeg (ige) 
lepittyed 
lépjen (fn, lép|jen) 
lepke (fn) 
lepkebáb (fn, lepke|báb) 
lépked (ige) 
lepkefogó (fn, lepke|fogó) 
lepkefogó (foly mn in, lepke|fogó) 
lepkefogó háló 
lepkegyűjtemény (fn, lepke|gyűjtemény) 
lepkeháló (fn, lepke|háló) 
lepkeháló (foly mn in, lepke|háló) 
lepkesúly (fn, lepke|súly) 
lepkész (fn) 
lepkeszeg (fn, lepke|szeg) 
lepkészik (ige) 
lepketapló (lepke|tapló) 
leplez (ige) 
leplezés (fn) 
leplezetlen (mn) 
leplezetlen nyíltság 
leplezetlenül (hsz) 
leplezett (bef mn in) 
leplezett (mn) 
leplombál (ige) 
lepocskol 
lepocskondiáz (ige) 
lepókhálóz (ige) 
lepontoz (ige) 
leporelló (fn) 
leporol (ige) 
leporolik (ige) 
lepotyog (ige) 
lepottyan (ige) 
lepottyant (ige) 
lepöccint (ige) 
lepöcköl (ige) 
lepődik (ige) 
lepörköl (ige) 
leppeg (ige) 
lepra (fn) 
leprakórház (fn, lepra|kórház) 



leprás (fn) 
leprás (mn) 
lepratelep (fn, lepra|telep) 
lepráz (ige) 
lépre 
lépre csal 
lépre csalás 
leprésel (ige) 
léprigó (lép|rigó) 
lepróbáz 
Lepsény (tnév) 
lépt (fn) 
lepte 
lépte (fn) 
léptek (lépt|ék) 
lépték (fn, lépt|ék) 
léptékű (mn) 
léptem (fn) 
lépten-nyomon (hsz) 
léptet (ige) 
léptetés (fn) 
léptetőmező 
léptetőregiszter 
leptika 
leptohormon (fn) 
lepton (fn) 
lepucol (ige) 
lepuffant (ige) 
lepuskáz 
lepusztul (ige) 
lepusztult (bef mn in) 
lépvessző (fn, lép|vessző) 
ler 
lerabolt (bef mn in) 
leradíroz (ige) 
lerág (ige) 
leragad (ige) 
leragaszt (ige) 
lerajzol (ige) 
lerak (ige) 
lerakás (fn) 
lerakat (fn) 
lerakat (ige) 
lerakódás (fn) 
lerakodik (ige) 
lerakódik (ige) 
lerakodóhely (fn, lerakodó|hely) 
lerakóhely (fn) 
leráncigál (ige) 
lerándul (ige) 
lerángat (ige) 
leránt (ige) 
leráspolyoz 
leráz (ige) 
leredukál (ige) 
lerendel (ige) 
lerendez (ige) 



lerepeszt 
lerepül (ige) 
lerészegedik (ige) 
lerészegít (ige) 
lerészegszik 
lereszel (ige) 
lerí (ige) 
Lermontov (tnév) 
leró (ige) 
lerobban (ige) 
lerobotol 
lerogy (ige) 
lerohad (ige) 
lerohadt világ 
lerohan (ige) 
lerohanás (fn) 
lerója kegyeletét 
lerókáz 
lerokkan (ige) 
lerombol (ige) 
lerombolás (fn) 
leromlás (fn) 
leromlik (ige) 
lerondít 
lerongyolódik (ige) 
lerongyolt (bef mn in) 
leront (ige) 
leroskad (ige) 
lerothad (ige) 
lerótt tartozás 
lerögzít (ige) 
lerövidít (ige) 
lerövidítés (fn) 
lerövidül (ige) 
leruccan (ige) 
lerudal 
lerúg (ige) 
les (fn) 
les (ige) 
lés (mn) 
lesajnál (ige) 
lesállás (fn, les|állás) 
lesántikál (ige) 
lesántít 
lesántul (ige) 
lesárgul 
lesátoroz (ige) 
lesbe áll 
lesben áll 
lesben állás 
lesegít (ige) 
leselkedik (ige) 
Lesence (tnév) 
lesérül (ige) 
lesétál (ige) 
lesgól (fn, les|gól) 
lesgyanús 



lesgyanús helyzet 
leshatár (fn) 
leshely (fn) 
leshelyzet (fn) 
leshet (ige) 
lesiet (ige) 
lesifotós (fn) 
lesikál (ige) 
lesiklás (fn) 
lesiklik (ige) 
lesiklópálya (fn, lesikló|pálya) 
lesiklóverseny (fn, lesikló|verseny) 
lesimít (ige) 
lesimul 
lesipecsenye 
lesipuskás (fn) 
lesír (ige) 
lesittel (ige) 
leskel (ige) 
leskelődik (ige) 
leskiccel (ige) 
lesmárol (ige) 
lesodor (ige) 
lesorvad (ige) 
lesorvaszt 
Lesotho (tnév) 
lesoványít 
lesoványodik (ige) 
lesóz (ige) 
lesöpör (ige) 
lespriccel (ige) 
lesre fut 
lesre futás 
lesrófol (ige) 
Lesseps 
Lessing (tnév) 
lestaktika (fn, les|taktika) 
lestoppol (ige) 
lestrapál (ige) 
lestrapált 
lestyán (fn) 
lesújt (ige) 
lesújtó (foly mn in) 
lesújtó (mn) 
lesújtó kép 
lesulykol 
lesuny (ige) 
lesunyt fejű 
lesúrol (ige) 
lesurran (ige) 
lesül (ige) 
lesüllyed (ige) 
lesüllyeszt (ige) 
lesüpped (ige) 
lesüt (ige) 
lesütött szemű 
lesz (ige) 



lésza 
leszabadul 
leszaggat (ige) 
leszakad (ige) 
leszakadás (fn) 
leszakadozik (ige) 
leszakaszt (ige) 
leszakít (ige) 
leszalad (ige) 
leszalajt 
leszalaszt 
leszáll (ige) 
leszállás (fn) 
leszállási (mn) 
leszállít (ige) 
leszállítás (fn) 
leszálló (fn) 
leszálló (foly mn in) 
leszálló ág 
leszálló ágra kerül 
leszálló légáramlás 
leszállóhely (fn, leszálló|hely) 
leszállópálya (fn, leszálló|pálya) 
leszamaraz (ige) 
leszámít (ige) 
leszámítol (ige) 
leszámítoló bank 
leszámlál (ige) 
leszámláz (ige) 
leszámol (ige) 
leszámolás (fn) 
leszánt (ige) 
leszapul 
leszar (ige) 
leszárad (ige) 
leszarik (ige) 
leszárít (ige) 
leszármazás (fn) 
leszármazik (ige) 
leszármazott (bef mn in) 
leszármazott (fn) 
leszármazott (mn) 
leszármaztatott mennyiség 
leszavaz (ige) 
leszavazás (fn) 
leszavaztat (ige) 
leszázalékol (ige) 
leszbikus (mn) 
Leszbosz (tnév) 
leszboszi szerelem 
leszed (ige) 
leszedi róla a keresztvizet 
leszédül (ige) 
leszeg (ige) 
leszegel 
leszegényedik (ige) 
leszegényít 



leszegez (ige) 
leszel (ige) 
leszemez (ige) 
leszerel (ige) 
leszerelés (fn) 
leszerelési (mn) 
leszerelési egyezmény 
leszerelési javaslat 
leszerelt (bef mn in) 
leszerepel (ige) 
leszerszámoz 
leszerződik (ige) 
leszerződtet (ige) 
leszid (ige) 
leszigetel (ige) 
leszigorlatozik (ige) 
leszigorol 
leszíjaz (ige) 
leszív (ige) 
leszivárog (ige) 
leszívat 
leszokás (fn) 
leszokik (ige) 
leszokik valamiről 
leszoktat (ige) 
leszól (ige) 
leszolgál (ige) 
leszólít (ige) 
leszop (ige) 
leszór (ige) 
leszorít (ige) 
leszorítás (fn) 
leszóródik 
leszorul (ige) 
leszögez (ige) 
leszökik (ige) 
lesszabály 
leszúr (ige) 
leszurkol (ige) 
leszűkít (ige) 
leszűkül (ige) 
leszűr (ige) 
leszüretel (ige) 
leszűrődik (ige) 
lét (fn) 
letáboroz (ige) 
letagad (ige) 
letagadhatatlan (mn) 
letaglóz (ige) 
letakar (ige) 
letakarít (ige) 
letalál (ige) 
létalap (fn, lét|alap) 
letális (mn) 
letális dózis 
letalpal (ige) 
letámad (ige) 



letámadás (fn) 
letámolyog (ige) 
letántorít 
letántorodik 
letapod (ige) 
letapogat (ige) 
letapos (ige) 
letapsol (ige) 
letargia (fn) 
letargikus (mn) 
letárgyal (ige) 
letarol (ige) 
letárol 
letartóztat (ige) 
letartóztatás (fn) 
letartóztatási (mn) 
letartóztatott (fn) 
letartóztattat (ige) 
letaszít (ige) 
létbizonytalanság (fn, lét|bizonytalanság) 
létbiztonság (fn, lét|biztonság) 
letegez (ige) 
letegeződik 
letehet (ige) 
letehetetlen olvasmány 
letejel (ige) 
leteker (ige) 
letekeredik (ige) 
letekint (ige) 
létel 
letelefonál (ige) 
lételem (fn) 
lételeme 
letelepedés (fn) 
letelepedési (mn) 
letelepedési engedély 
letelepedik (ige) 
letelepít (ige) 
letelepítés (fn) 
letelepszik (ige) 
letelepül (ige) 
letelik (ige) 
lételmélet (fn, lét|elmélet) 
letelte (fn) 
letenyerel (ige) 
letép (ige) 
leteper (ige) 
letér (ige) 
létérdek (fn, lét|érdek) 
letérdel (ige) 
letérdepel (ige) 
létére (fn) 
letereget 
leteremt (ige) 
leterhel (ige) 
leterhelt 
leterheltség (fn) 



leterít (ige) 
letérít (ige) 
leterpesztés 
létesít (ige) 
létesítés (fn) 
létesítési (mn) 
létesíthet (ige) 
létesítmény (fn) 
létesítményavató ünnepély 
letessékel (ige) 
létesül (ige) 
letesz (ige) 
letet (ige) 
letét (fn) 
letétbe helyez 
letétbe helyezés 
letétel (fn) 
letétemény (fn) 
letéteményes (fn) 
letéteményes (mn) 
letéti (mn) 
letéti díj 
letéti jegy 
letéti számla 
letétjegy (letét|jegy) 
letétkezelő (fn, letét|kezelő) 
letéved (ige) 
létezés (fn) 
létezhet (ige) 
létezik (ige) 
létező (fn) 
létező (foly mn in) 
létfélelmek 
létfeltétel (fn, lét|feltétel) 
létfenntartás (fn, lét|fenntartás) 
létfenntartási (mn) 
létfenntartási költségek 
létfenntartási probléma 
létfontosságú (mn, lét|fontosságú) 
létfontosságú információ 
létforma (fn, lét|forma) 
létforma (mn, lét|forma) 
létige (fn, lét|ige) 
letilt (ige) 
letiltás (fn) 
letiltott számla 
letipor (ige) 
letisztáz (ige) 
letisztít (ige) 
letisztogat (ige) 
letisztul (ige) 
letisztult (bef mn in) 
létjogosultság (fn, lét|jogosultság) 
létkérdés (fn, lét|kérdés) 
létminimum (fn, lét|minimum) 
létminimum-számítás 
létminimumszint (fn, létminimum|szint) 



letol (ige) 
letompít (ige) 
letompul (ige) 
letoppol 
letorkol (ige) 
letottyan (ige) 
letölt (ige) 
letöltés (fn) 
letöltéskezelés 
letölthet (ige) 
letöltőközpont 
letöltőprogram 
letör (ige) 
letördel (ige) 
letöredezik (ige) 
letörés (fn) 
letörik (ige) 
letörleszt (ige) 
letöröl (ige) 
letörölget (ige) 
letörölhetetlen (mn) 
letört (bef mn in) 
letört (mn) 
létra (fn) 
létraállvány (létra|állvány) 
létrafok (fn, létra|fok) 
létrapofa (létra|pofa) 
Létrás-tető 
létraszár (létra|szár) 
létre- 
létrehív (ige) 
létrehoz (ige) 
létrehozás (fn) 
létrehozatal (fn, létre|hozatal) 
létrehozhat (ige) 
létrejöhet (ige) 
létrejön (ige) 
létrejötte (fn) 
létrejöttében (hsz) 
letromfol (ige) 
létszám (fn, lét|szám) 
létszámcsökkenés (fn) 
létszámcsökkentés (fn, létszám|csökkentés) 
létszámemelés (fn, létszám|emelés) 
létszámfeletti (fn) 
létszámfeletti (mn) 
létszámfölötti (létszámfeletti, fn, lét|számfölötti) 
létszámgazdálkodás (fn, létszám|gazdálkodás) 
létszámgond 
létszámhiány (fn, létszám|hiány) 
létszámjelentés (fn, létszám|jelentés) 
létszámkérdés (fn, létszám|kérdés) 
létszámkeret (fn, létszám|keret) 
létszám-kiegészítés (létszám|-kiegészítés) 
létszámkimutatás (fn, létszám|kimutatás) 
létszámleépítés (fn, létszám|leépítés) 
létszámstop (fn, létszám|stop) 



létszámú (mn) 
létszámváltozás (fn, létszám|változás) 
létszemlélet (fn, lét|szemlélet) 
létszükséglet (fn, lét|szükséglet) 
lett (bef mn in) 
lett (fn) 
lett (mn) 
lett légyen 
lett nyelvű 
Lettország (tnév) 
letud (ige) 
letusol (ige) 
letuszkol (ige) 
letüdőz (ige) 
letűnik (ige) 
letűnőfélben van 
letűnte (fn) 
letűr (ige) 
letűz (ige) 
letűzdel 
leucitkőzet (fn) 
leugat (ige) 
leugrál (ige) 
leugrik (ige) 
leukémia (fn) 
leukémiás (mn) 
leukocita (fn) 
leukokristály 
leukoplaszt (fn) 
leúszik (ige) 
leúsztat (ige) 
leutánoz (ige) 
leutaz (ige) 
leutazik (ige) 
leül (ige) 
leülepedik (ige) 
leülepít 
leülepszik (ige) 
leülhet (ige) 
leültet (ige) 
leüt (ige) 
leütés (fn) 
leütési (mn) 
leüzen (ige) 
Léva (tnév) 
levág (ige) 
levágás (fn) 
levágat (ige) 
levágódik (ige) 
lévai (mn) 
levakar (ige) 
leválás (fn) 
leválási feszültség 
leválaszt (ige) 
leválasztás (fn) 
leválik (ige) 
levált (bef mn in) 



levált (ige) 
leváltás (fn) 
levan (ige) 
Levante (tnév) 
levarr 
levasal (ige) 
levéd 
levedlik (ige) 
levedzik (ige) 
levegő (fn) 
levegőbe beszél 
levegőcsatorna (fn, levegő|csatorna) 
levegő-cseppfolyósítás 
levegőég (fn, levegő|ég) 
levegő-ellenállás (levegő|-ellenállás) 
levegőhiány (fn, levegő|hiány) 
levegőjű (mn) 
levegőkúra (levegő|kúra) 
levegőminőség (fn, levegő|minőség) 
levegőminta-vétel 
levegőminta-vevő 
levegőmozgás (fn, levegő|mozgás) 
levegőréteg (fn, levegő|réteg) 
levegős (mn) 
levegőszennyezés (fn) 
levegőszennyezettség (fn) 
levegőszennyező anyag 
levegőszennyeződés (fn, levegő|szennyeződés) 
levegőszükséglet (levegő|szükséglet) 
levegőtisztaság (fn, levegő|tisztaság) 
levegőtlen (mn) 
levegőváltozás (fn, levegő|változás) 
levegővétel (fn, levegő|vétel) 
levegő-víz hőszivattyú 
levegőzik (ige) 
LE-vel 
levél (fn) 
levél (ige) 
levél alakú (mn) 
levélalak (fn, levél|alak) 
levélbeli (mn) 
levélbeli megszólításként 
levélbélyeg (fn, levél|bélyeg) 
levélbélyeg-gyűjtemény (levélbélyeg|-gyűjtemény) 
levélbogár (fn, levél|bogár) 
levélbomba (fn, levél|bomba) 
levélboríték (fn, levél|boríték) 
levélcím (fn, levél|cím) 
levéldarázs (fn, levél|darázs) 
levéldísz (levél|dísz) 
levéldísznövény (levél|dísznövény) 
leveledzik (ige) 
levelensült 
leveles (mn) 
leveles dohány 
leveles tészta 
levelesedik (ige) 



leveleskönyv (fn) 
levelesláda (fn, leveles|láda) 
levelestár (fn) 
levelez (ige) 
levelezés (fn) 
levelezési (mn) 
levelezési cím 
levelezési lista 
levelezik (ige) 
levelező (fn) 
levelező (foly mn in) 
levelező hallgató 
levelező oktatás 
levelező tag 
levelező tagozat 
levelező tanulás 
levelezőhálózat (levelező|hálózat) 
levelezőkliens 
levelezőlap (fn, levelező|lap) 
levelezőlista (fn, levelező|lista) 
levelezőlistás üzenet 
levelezőprogram (fn, levelező|program) 
levelezőszerver 
levélezüst (levél|ezüst) 
levélforgalom (fn, levél|forgalom) 
levélgyűjtő (fn, levél|gyűjtő) 
levélhordó (fn, levél|hordó) 
levélhordó (foly mn in, levél|hordó) 
levelibéka (fn, leveli|béka) 
levélileg (hsz) 
levélírás (fn, levél|írás) 
levélíró (fn, levél|író) 
levélíró (foly mn in, levél|író) 
levélke (fn) 
levélkézbesítés (fn, levél|kézbesítés) 
levélkézbesítő (foly mn in, levél|kézbesítő) 
levéllábú (mn) 
levélmásolat (fn, levél|másolat) 
levélmérleg (fn, levél|mérleg) 
levélminta (fn, levél|minta) 
levélnehezék (fn, levél|nehezék) 
levélnyél (fn, levél|nyél) 
levélnyomó (levél|nyomó) 
levélpapír (fn, levél|papír) 
levélpapírtömb (levélpapír|tömb) 
levélposta (levél|posta) 
levélragya (levél|ragya) 
levélregény (fn, levél|regény) 
levélrügy (levél|rügy) 
levélstílus (levél|stílus) 
levélszekrény (fn, levél|szekrény) 
levélszemétszűrés 
levéltár (fn, levél|tár) 
levéltárca (fn, levél|tárca) 
levéltári (mn) 
levéltári anyag 
levéltárnok (fn, levél|tárnok) 



levéltáros (fn) 
levéltáros (mn) 
levéltetű (fn, levél|tetű) 
levéltitok (fn, levél|titok) 
levéltrágyázás (fn, levél|trágyázás) 
levelű (mn) 
levélváltás (fn, levél|váltás) 
levélzet (fn) 
levélzöld (fn, levél|zöld) 
levélzöld (mn, levél|zöld) 
lévén (hsz) 
levendula (fn) 
levendulaillat (fn, levendula|illat) 
levendulakék (mn) 
levendulaolaj (fn, levendula|olaj) 
levendulaszín (levendula|szín) 
levendulavíz (levendula|víz) 
levente (fn) 
Levente (tnév) 
leventegól (fn, levente|gól) 
leventeoktató (fn, levente|oktató) 
lever (ige) 
leverés (fn) 
leverő (foly mn in) 
leverő hatású 
levert (bef mn in) 
levert (mn) 
levertség (fn) 
leves (fn) 
leves (mn) 
levés (fn) 
levés (ige) 
leves gyümölcs 
leves körte 
levesbe való tészta 
levesbetét (fn) 
levescsont 
levesedik 
leveses (mn) 
leveseskanál (fn, leveses|kanál) 
levesestál (fn, leveses|tál) 
levesestányér (fn) 
levesfőző fazék 
leveshús (fn, leves|hús) 
leveskocka (fn) 
levesmerő (fn) 
levesmerő kanál 
levesnek való hús 
levesnóta 
levespor 
levestészta (fn, leves|tészta) 
levesz (ige) 
leveszik (ige) 
leveszöldség (fn) 
levet (ige) 
levétel (fn) 
levetet (ige) 



levetít (ige) 
levetkőz (ige) 
levetkőzik (ige) 
levetkőztet (ige) 
levetődik (ige) 
levett kalappal 
levezekel (ige) 
levezényel (ige) 
levezénylés (fn) 
levezet (ige) 
levezetés (fn) 
levezető (fn) 
levezető (foly mn in) 
levezetőcsatorna (levezető|csatorna) 
leviatán (fn) 
levilágít 
levisz (ige) 
levita (fn) 
levita (mn) 
lévita (fn) 
levitézlett (bef mn in) 
levitézlett (mn) 
levitézlett elemek 
levitézlik (ige) 
levizel (ige) 
levizitel (ige) 
levizsgázik (ige) 
levlap (fn) 
levon (ige) 
levonandó (beálló mn in) 
levonandó (fn) 
levonás (fn) 
levonás nélküli összeg 
levonat (fn) 
levonat (ige) 
levonhat (ige) 
levonókép 
levonszol (ige) 
levonul (ige) 
levonulás (fn) 
levő (fn) 
levő (foly mn in) 
levő (lévő, mn) 
lex (fn) 
lexéma (fn) 
lexika (fn) 
lexikai (mn) 
lexikális (mn) 
lexikográfia (fn) 
lexikográfus (fn) 
lexikológia (fn) 
lexikológus (fn) 
lexikon (fn) 
lezajlás (fn) 
lezajlik (ige) 
lezár (ige) 
lezárás (fn) 



lezáratlan (mn) 
lezárhat (ige) 
lezáródik (ige) 
lezárófeszültség 
lezárul (ige) 
lezárulás (fn) 
lezárulhat (ige) 
lezavar (ige) 
lézeng (ige) 
lézer (fn) 
lézerágyú (fn, lézer|ágyú) 
lézerdióda 
lézeres (mn) 
lézeres kontraszt 
lézerfegyver (fn, lézer|fegyver) 
lézerfény (fn, lézer|fény) 
lézerkés (fn, lézer|kés) 
lézerkezelés (fn, lézer|kezelés) 
lézerlemez (fn, lézer|lemez) 
lézerlemezjátszó (lézer|lemezjátszó) 
lézerletapogató (fn) 
lézerletapogató (mn) 
lézernyomtató (fn, lézer|nyomtató) 
lézernyomtató (foly mn in, lézer|nyomtató) 
lézeroptika (lézer|optika) 
lézerpulzus 
lézerradar (fn, lézer|radar) 
lézersebészet (fn, lézer|sebészet) 
lézersugár (fn, lézer|sugár) 
lézersugár-letapogató rendszer 
lézerszínház (lézer|színház) 
lézertechnika (fn, lézer|technika) 
lézerterápia (fn, lézer|terápia) 
lézertükör (fn, lézer|tükör) 
lézervezérlésű (mn) 
lezongoráz 
lezökken (ige) 
lezöttyen (ige) 
lezúdít (ige) 
lezúdul (ige) 
lezúg (ige) 
lezuhan (ige) 
lezuhanás (fn) 
lezuhanyoz (ige) 
lezuhanyozik (ige) 
lezülleszt (ige) 
lezüllik (ige) 
lezser (fn) 
lezser (mn) 
lezser mozdulat 
LG 
lg (röv) 
lg-sal 
LGT-archívum 
LGT-lemez 
Lhásza (tnév) 
liaison (fn) 



lián (fn) 
liba (fn) 
libaaprólék (liba|aprólék) 
libabőr (fn, liba|bőr) 
libabőrös (mn) 
libacomb (fn, liba|comb) 
libafröccs (fn, liba|fröccs) 
libahús (liba|hús) 
libalegelő (fn, liba|legelő) 
libalegelő (foly mn in, liba|legelő) 
libamáj (fn, liba|máj) 
libamájtermelés 
libamell (fn, liba|mell) 
Libanon (tnév) 
libanoni (mn) 
libapásztor (fn, liba|pásztor) 
libapásztorlány (fn, libapásztor|lány) 
libapecsenye (fn, liba|pecsenye) 
libapezsgő (liba|pezsgő) 
libapimpó (fn, liba|pimpó) 
libasor (fn, liba|sor) 
libasorban 
libasült (fn, liba|sült) 
libaszalámi 
libatenyésztés 
libatoll (fn, liba|toll) 
libatop (fn, liba|top) 
libatömés (fn, liba|tömés) 
libatöpörtyű (liba|töpörtyű) 
libaúsztató (fn, liba|úsztató) 
libazöld (mn) 
libazsír (fn, liba|zsír) 
libben (ige) 
libeg (ige) 
libeg-lobog 
libegő (fn) 
libegő (foly mn in) 
libella (fn) 
liberális (fn) 
liberális (mn) 
liberális konzervativizmus 
liberalizáció (fn) 
liberalizál (ige) 
liberalizálás (fn) 
liberalizmus (fn) 
Libéria (fn) 
libériás (mn) 
libertás (fn) 
Líbia (tnév) 
líbiai (mn) 
Líbiai-sivatag (Líbiai|-sivatag) 
líbiai-sivatagi (líbiai|-sivatagi) 
libidó (fn) 
libikóka (fn) 
libresszó (fn) 
librettó (fn) 
Libreville (tnév) 



libris (fn) 
libuc (fn) 
libuska (fn) 
licenc (fn) 
licencdíj (fn, licenc|díj) 
licencia (fn) 
licenciátus (fn) 
licencjog (fn, licenc|jog) 
licenckulcs 
licencmegállapodás (fn, licenc|megállapodás) 
licencvásárlás (fn, licenc|vásárlás) 
licencszám 
licencszerződés (fn, licenc|szerződés) 
líceum (fn) 
líceumi (mn) 
lichthóf (fn) 
licit (fn) 
licitál (ige) 
licitálás (fn) 
lícium (fn) 
licslocs (fn) 
lics-locs 
líd (fn) 
lidérc (fn) 
lidérces (mn) 
lidérces álom 
lidércfény (fn, lidérc|fény) 
lidércláng (fn, lidérc|láng) 
lidércnyomás (fn, lidérc|nyomás) 
Lídia (tnév) 
lídó (fn) 
Liechtenstein (tnév) 
liechtensteini (mn) 
liezon (fn) 
liferál (ige) 
lift (fn) 
liftakna (fn, lift|akna) 
liftcsengő (lift|csengő) 
liftes (fn) 
liftes (mn) 
liftezik (ige) 
liftkezelő (fn, lift|kezelő) 
liftpénz (lift|pénz) 
liga (fn) 
ligandok 
ligás (mn) 
ligatúra (fn, liga|túra) 
liget (fn) 
ligetes terület 
ligeti (mn) 
ligetszépe (fn) 
líg-lóg 
lignin (fn) 
lignit (fn) 
lignitbánya (fn, lignit|bánya) 
Ligur-tenger 
liheg (ige) 



lihegés (fn) 
lik (fn) 
likacsos (lyukacsos, Melléknév) 
likacsosgomba (fn) 
likacsosgombák 
like-vadász 
likőr (fn, lik|őr) 
likőrbor (fn, likőr|bor) 
likőreszencia (likőr|eszencia) 
likőrgyár (fn, likőr|gyár) 
likőripar (likőr|ipar) 
likőrkészítmény (likőr|készítmény) 
likőrkészlet (likőr|készlet) 
likőrös (mn) 
likőrös cukorka 
likőröskészlet (fn) 
likőröspohár (fn) 
likőrösüveg (fn) 
liktárium (fn) 
likvid (mn) 
likvid tőke 
likvidál (ige) 
likvidálás (fn) 
likviditás (fn) 
likviditási (mn) 
likviditási helyzet 
likviduszgörbe (fn) 
lila (mn) 
lila fényű 
lila színű 
lilaakác (fn, lila|akác) 
lilahagyma 
lilás (mn) 
liláskék (fn) 
liláskék (mn) 
lile (fn) 
Lili (tnév) 
lilik (fn) 
liliom (fn) 
liliomfa (fn, liliom|fa) 
liliomfehér (mn) 
liliomillat (fn, liliom|illat) 
liliomos (mn) 
liliomszál (fn, liliom|szál) 
liliomtiprás (fn, liliom|tiprás) 
liliomtipró (fn) 
liliputi (mn) 
Lilla (tnév) 
Lilla-dalok (Lilla|-dalok) 
Lillafüred (tnév) 
Lille (tnév) 
Lima (tnév) 
limány (fn) 
Limassol (tnév) 
limbus (fn) 
lime (fn) 
limes (fn) 



limit (fn) 
limitál (ige) 
limitált példányszámú 
limitár (fn, limit|ár) 
limlom (fn) 
Limoges 
limonádé (fn) 
limonádéárus (limonádé|árus) 
limuzin (fn) 
Lincoln (tnév) 
lincsel (ige) 
lincselés (fn) 
lincshangulat (fn) 
línea (fn) 
lineáris (mn) 
lineáris programozás 
lingvisztika (fn) 
link (mn) 
linkel (ige) 
linkóci (mn) 
Linné (tnév) 
linó (fn) 
linóleum (fn) 
linóleum padlóburkolat 
linóleummetszet (fn, linóleum|metszet) 
linóleumpadló (fn, linóleum|padló) 
linóleumszőnyeg (linóleum|szőnyeg) 
linómetszet (fn, linó|metszet) 
linószedés (fn, linó|szedés) 
linotype 
Linux 
Linux alatt fut 
Linux-gép 
linuxos rendszer 
Linux-rendszer 
Linz (tnév) 
linzer (fn) 
linzertészta (fn, linzer|tészta) 
linzi (mn) 
liofil (fn) 
liofilizál (ige) 
liofób (fn) 
lioszféra (fn) 
Lipcse (tnév) 
lipcsei (mn) 
lipcsei vásár 
lipicai kanca 
lipid (fn) 
lipityánka 
liposzóma (fn) 
Lipót (tnév) 
Lipótmező (tnév) 
liptói (mn) 
liptói túró 
líra (fn) 
lírai (mn) 
lírai bariton 



lírai költemény 
lírai költészet 
lírai költő 
lírai tenor 
lírás (mn) 
líraszemlélet 
lírika (fn) 
lírikus (fn) 
lírikus (mn) 
lista (fn) 
listakapcsolás (fn, lista|kapcsolás) 
listás (mn) 
listavezető (fn, lista|vezető) 
listavezető (foly mn in, lista|vezető) 
listavezetői vita 
listáz (ige) 
Lisszabon (tnév) 
lisszaboni (mn) 
Liszt (fn) 
Liszt Ferenc tér 
lisztárak 
lisztatka (liszt|atka) 
lisztbogár (fn, liszt|bogár) 
lisztbotrány (liszt|botrány) 
lisztcsomó (liszt|csomó) 
Liszt-díj (Liszt|-díj) 
lisztel (ige) 
lisztellátás (liszt|ellátás) 
lisztérzékenység (fn, liszt|érzékenység) 
lisztes (mn) 
lisztes ruhájú 
lisztesláda (fn) 
Liszt-est (Liszt|-est) 
liszteszsák (fn) 
lisztez (ige) 
lisztféreg (liszt|féreg) 
lisztfogyasztás (liszt|fogyasztás) 
lisztfőzet (liszt|főzet) 
lisztharmat (fn, liszt|harmat) 
lisztharmatgomba (lisztharmat|gomba) 
lisztkukac (fn, liszt|kukac) 
lisztláng (fn, liszt|láng) 
lisztmoly (liszt|moly) 
Liszt-rapszódia (Liszt|-rapszódia) 
liszttartalom (liszt|tartalom) 
litánia (fn) 
liter (fn) 
literátor (fn) 
literatúra (fn) 
literátus (fn) 
literátus ember 
literenként (hsz) 
literenkénti (mn) 
literes (fn) 
literes (mn) 
literes palack 
literes üveg 



liternyi (mn) 
literszám (fn, liter|szám) 
literszámra 
lítium (fn) 
lítiumakkumulátor 
lítiumcsillám 
lítium-ion 
litografál (ige) 
litografált (bef mn in) 
litografált (mn) 
litográfia (fn) 
litográfus (fn) 
litoszféra (fn) 
liturgia (fn) 
liturgiatanulmány 
liturgikus (mn) 
liturgikus alkalom 
litván (fn) 
litván (mn) 
litván nyelvű 
Litvánia (tnév) 
lityi (fn) 
littylotty (fn) 
lív (fn) 
lív (mn) 
lív nyelvű 
Liverpool (tnév) 
liverpooli (mn) 
Lívia (tnév) 
Livingstone (fn) 
Livius (tnév) 
livré (fn) 
lizéna 
lízing (fn) 
lízingcég (fn, lízing|cég) 
lízingdíj (fn, lízing|díj) 
lízingel (ige) 
lízingelés (fn) 
lízingrendszer (lízing|rendszer) 
lízingszerződés (fn, lízing|szerződés) 
lízingügylet 
lizinka (fn) 
lizoform (fn) 
Ljubljana (tnév) 
ljubljanai (mn) 
lm (röv) 
lm-nel 
ló (fn) 
ló vontatta eke 
lóállás (fn) 
lóápolás (fn, ló|ápolás) 
lóápoló (fn) 
lob (fn) 
lóbab (fn) 
Lobacsevszkij (tnév) 
Lobacsevszkij-féle (Lobacsevszkij|-féle) 
lóbál (ige) 



lóbálódzik (lóbálózik, ige) 
lóbáz (ige) 
lobban (ige) 
lobbanáspont (fn, lobbanás|pont) 
lobbanékony (mn) 
lobbant (bef mn in) 
lobbant (ige) 
lobbi (fn) 
lobbicsoport 
lobbista (fn) 
lobbitevékenység 
lobbizás (fn) 
lobbizik (ige) 
lobbot vet 
lobby (fn) 
lobbyérdek (fn, lobby|érdek) 
lobbyz (ige) 
lobbyzás (fn) 
lobélia (fn) 
lóbélű 
lobog (ige) 
lóbogár 
lobogás (fn) 
lobogó (fn) 
lobogó (foly mn in) 
lobogó (mn) 
lobogó fáklya 
lobogó láng 
lobogó ujjú ing 
lobogódísz (fn, lobogó|dísz) 
lobogós (mn) 
lobogtat (ige) 
loboncos (mn) 
lobos (mn) 
lobos fertőzés 
lobosodik 
lóbőr (fn) 
lóca (fn) 
locativus 
lócitrom (fn) 
Locke 
loccsan (ige) 
loccsanás (fn) 
loccsant (ige) 
locsi-fecsi (mn) 
lócsiszár (fn, ló|csiszár) 
locska (fn) 
locska (mn) 
locska-fecske 
locsog (ige) 
locsogás (fn) 
locsol (ige) 
locsolás (fn) 
locsolkodás (fn) 
locsolkodik (ige) 
locsoló (fn) 
locsoló (foly mn in) 



locsolókanna (fn, locsoló|kanna) 
locsolókocsi (fn, locsoló|kocsi) 
locsos 
locspocs (fn) 
lódarázs (fn, ló|darázs) 
lóden (fn) 
lóden fiúruha 
lódenkabát (fn, lóden|kabát) 
lóding (fn) 
lódít (ige) 
lódítás (fn) 
lódobogás (fn, ló|dobogás) 
lódoktor (fn) 
lódög (ló|dög) 
lódul (ige) 
lodzsa (fn) 
lóerő (fn, ló|erő) 
lóerőóra (lóerő|óra) 
lóerős (mn) 
lófark (fn) 
lófarkas (mn) 
lófarokfrizura (fn, lófarok|frizura) 
lófasz (fn) 
lófej (fn) 
lófejű (mn, ló|fejű) 
lófog (fn) 
lófogat (fn) 
lófogatú (mn) 
lófogú (mn) 
lófő (fn) 
lófő székely 
lófrál (ige) 
lófuttatás (fn, ló|futtatás) 
log 
lóg (ige) 
lóganéj (fn) 
logaritmikus (mn) 
logaritmus (fn) 
logaritmusrendszer (logaritmus|rendszer) 
logaritmustábla (fn, logaritmus|tábla) 
logarléc (fn, logar|léc) 
logarlőcs (fn) 
lógás (fn) 
lógat (ige) 
lógáz (ige) 
lóger 
lógereblye 
lógesztenye 
loggia (fn) 
logika (fn) 
logikai (mn) 
logikai hiba 
logikailag (hsz) 
logikátlan (mn) 
logikus (mn) 
logikusan (hsz) 
logisztika (fn) 



logisztikai (mn) 
logisztikai kapacitás 
logisztikai költség 
logisztikai központ 
logó (fn) 
lógó (fn) 
lógó (foly mn in) 
logókötelezettség nélkül 
logopédia (fn) 
logopédus (fn) 
lógós (fn) 
lógós (mn) 
lógós ló 
lohad (ige) 
lohajt 
lóhajtás (ló|hajtás) 
lóhalálában (hsz) 
lohaszt (ige) 
lóhát (fn) 
lóháton 
lóhere (fn) 
lohol (ige) 
lóhossz (fn) 
lóhúgy 
lóhús (fn) 
lóhússzék (lóhús|szék) 
Loire (fn) 
Loire menti kastélyok 
lóistálló (fn) 
lojális (mn) 
lojalitás (fn) 
lokál (fn) 
lokáláram (lokál|áram) 
lokális (mn) 
lokális piac 
lokális termelés 
lokalizáció (fn) 
lokalizál (ige) 
lokálpatrióta (fn, lokál|patrióta) 
lokálpatriotizmus (fn, lokál|patriotizmus) 
lókapa (fn) 
lokátor (fn) 
lokátorantenna 
lókefe (fn) 
lokni (fn) 
loknis frizura 
lókolbász (fn) 
lokomobil (fn) 
lokomotív (fn) 
lókórház (fn) 
lókötő (fn, ló|kötő) 
lókupec (fn, ló|kupec) 
lóláb (fn) 
lólengés 
lom (fn) 
lomb (fn) 
lombár (lom|bár) 



lombard (fn) 
lombard (mn) 
lombardhitel (fn, lombard|hitel) 
Lombardia (tnév) 
lombardügylet (fn, lombard|ügylet) 
lomberdő (fn, lomb|erdő) 
lombfa (lomb|fa) 
lombfűrész (fn, lomb|fűrész) 
lombfűrészmunka (fn, lombfűrész|munka) 
lombhullás (fn, lomb|hullás) 
lombhullás (mn, lomb|hullás) 
lombhullató (foly mn in) 
lombhullató (mn) 
lombhullató erdő 
lombik (fn) 
lombikbébi (fn, lombik|bébi) 
lombikbébiprogram (fn, lombikbébi|program) 
lombkorona (fn, lomb|korona) 
lomblevél (fn, lomb|levél) 
lomblevelű (mn) 
lombos (mn) 
lombos erdő 
lombos fa 
lombosfa-telepítés 
lombosmoha (fn) 
lombosmohák 
lombosodik (ige) 
lombozat (fn) 
lombozat (ige) 
lombsátor (fn, lomb|sátor) 
lombseprű 
lombszöcske (lomb|szöcske) 
lombtalan (mn) 
lombtalanít (ige) 
lombtalanítószer (fn) 
lombtalanodás (fn) 
lombtrágya (fn, lomb|trágya) 
Lomé 
lómenta 
lómészárszék (fn) 
lomha (mn) 
lomha testű 
lomhaság (fn) 
Lomonoszov (tnév) 
Lomonoszov Egyetem 
lompos (mn) 
lompos farkú 
lomtalanít (ige) 
lomtalanítás (fn) 
lomtár (fn, lom|tár) 
lomtárba tétel 
lonc (fn) 
loncsos (mn) 
londiner (fn) 
London (tnév) 
londoni (mn) 
lónemesítés (fn, ló|nemesítés) 



Long Beach 
Long Island 
longitudinális hullám 
longobárd (fn) 
lónyál (fn) 
lop (ige) 
lopakodik (ige) 
lopakodó (foly mn in) 
lopás (fn) 
lopásgátlás 
lopásgátló 
lópatkó (fn, ló|patkó) 
lópatkoló kovács 
lopdos (ige) 
Lope de Vega 
lóperje 
lópikula (fn) 
lopkod (ige) 
lopó (fn) 
lopó (foly mn in) 
lopódzik (lopózik, ige) 
lopódzkodik (lopózkodik, ige) 
lópokróc (fn, ló|pokróc) 
lopós (mn) 
lopótök (fn, lopó|tök) 
lopott (bef mn in) 
lopott (mn) 
lopott holmi 
lopózik (ige) 
loppal (hsz) 
lopva (hsz) 
lóra száll 
lóra termett 
lóra ül 
Loránd (tnév) 
Lóránt (tnév) 
Lorántffy (tnév) 
Lorca (tnév) 
Lorca-féle (Lorca|-féle) 
lord (fn) 
lordkancellár (fn, lord|kancellár) 
lordmajor (fn, lord|major) 
lóré (fn) 
lóri (fn) 
lornyett (fn) 
lornyon (fn) 
lórom (fn) 
lórúgás (fn, ló|rúgás) 
lórum (fn) 
Los Angeles 
Losonc (tnév) 
losonci (mn) 
lósorozás 
lósóska (fn) 
lósport (fn, ló|sport) 
lóstat (ige) 
lószakértő (fn, ló|szakértő) 



lószar (fn) 
lószerszám (fn, ló|szerszám) 
lószőr (fn, ló|szőr) 
lószőr heveder 
lószőr hurok 
lószőr matrac 
lószőr párna 
lót (ige) 
lótakaró (fn) 
Lotaringia (tnév) 
lótartó gazda 
lótás-futás (lótás|-futás) 
lótenyésztés (fn) 
lótetű (fn) 
lót-fut (ige) 
lóti-futi (mn) 
lóti-futi ember 
lótolvaj (fn, ló|tolvaj) 
lótrágya (fn) 
lottéria (fn) 
lottó (fn) 
lottóház (lottó|ház) 
lottó-jutalomsorsolás (lottó|-jutalomsorsolás) 
lottónyeremény (fn, lottó|nyeremény) 
lottónyeremény-jegyzék (lottónyeremény|-jegyzék) 
lottósorsolás (fn, lottó|sorsolás) 
lottószám (fn, lottó|szám) 
lottószelvény (fn, lottó|szelvény) 
lottótermékek 
lottózik (ige) 
lótusz (fn) 
lótuszülés (fn, lótusz|ülés) 
lótuszvirág (fn, lótusz|virág) 
lótücsök (fn) 
Lotz (tnév) 
lotyó (fn) 
lotyog (ige) 
lottyadt (bef mn in) 
lottyadt (mn) 
lottyadt körte 
lottyan (ige) 
lottyant (ige) 
lóugrás (fn, ló|ugrás) 
Lourdes (tnév) 
lóúsztató (fn) 
Louvre 
lóvá tesz 
lovacska (fn) 
lovacskázik (ige) 
lovag (fn) 
lovagdráma (fn, lovag|dráma) 
lovaggá ütés 
lovaggá üttetés 
lovagi (mn) 
lovagi cím 
lovagi torna 
lovagias (mn) 



lovagias ügy 
lovagiaskodik (ige) 
lovagiasság (fn) 
lovagiatlan (mn) 
lovagjáték (fn, lovag|játék) 
lovagkereszt (fn, lovag|kereszt) 
lovagkor (fn, lovag|kor) 
lovaglás (lovagolás, fn) 
lovagló helyzet 
lovagló ülés 
lovaglócsizma (fn, lovagló|csizma) 
lovaglóizom (fn, lovagló|izom) 
lovaglókorbács (lovagló|korbács) 
lovaglónadrág (fn, lovagló|nadrág) 
lovaglóostor (fn, lovagló|ostor) 
lovaglóösvény (fn, lovagló|ösvény) 
lovaglópálca (fn, lovagló|pálca) 
lovaglótér (lovagló|tér) 
lovaglóterápia 
lovagol (ige) 
lovagolás (lovaglás, fn) 
lovagregény (fn, lovag|regény) 
lovagrend (fn, lovag|rend) 
lovagterem (fn, lovag|terem) 
lovagvár (fn, lovag|vár) 
lovagvilág (fn, lovag|világ) 
lóvakaró (fn) 
loval (ige) 
lovarda (fn) 
lovas (fn) 
lovas (mn) 
lovas baleset 
lovas betyár 
lovas futár 
lovas játék 
lovas katona 
lovas kocsi 
lovas rendőr 
lovas szobor 
lovas testőrség 
lovas tüzér 
lóvásár (fn, ló|vásár) 
lovasbaleset (fn, lovas|baleset) 
lovasbemutató (fn) 
lovascsapat (fn) 
lovascsata 
lovascsoport 
lovasdandár (fn, lovas|dandár) 
lovasezred (fn, lovas|ezred) 
lovashadosztály (fn, lovas|hadosztály) 
lovasiskola 
lovasított (bef mn in) 
lovasjáték (fn) 
lovasjelenet (lovas|jelenet) 
lovaskapitány rendőrkapitány 
lovasmérkőzés (lovas|mérkőzés) 
lovaspóló (fn, lovas|póló) 



lovaspóló-mérkőzés 
lovasportya 
lovasroham (fn) 
lovasság (fn) 
lovassági (mn) 
lovassági kard 
lovassági tiszt 
lovassport (fn, lovas|sport) 
lovastámadás (lovas|támadás) 
lovastiszt (fn) 
lóvasút (fn) 
lovasverseny (fn, lovas|verseny) 
lovász (fn) 
lovászlegény (lovász|legény) 
lovasszázad (fn) 
lovaz (ige) 
lóvé (fn) 
lóverseny (fn, ló|verseny) 
lóversenyez (ige) 
lóversenypálya (fn, lóverseny|pálya) 
lóversenytér (fn, lóverseny|tér) 
lovi (fn) 
lovizik 
lovon jár 
lovon járás 
lóvontatású (mn) 
lózung (fn) 
lő (ige) 
lő- 
lőállás (fn, lő|állás) 
lőcs (fn) 
Lőcse (tnév) 
lőcsláb (lőcs|láb) 
lőcslábú (mn, lőcs|lábú) 
lőcsölte 
lődörög (ige) 
lődöz (ige) 
lőelem (fn) 
lőelemképző (fn, lőelem|képző) 
lőerős (mn) 
lőfegyver (fn, lő|fegyver) 
lőfegyverrel való visszaélés 
lőgyakorlat (fn) 
lőgyapot (fn) 
lögyböl (ige) 
lőhet (ige) 
lőiskola (fn) 
lök (ige) 
lökdös (ige) 
lökdösődik (ige) 
lökés (fn) 
lökésgátló (fn) 
lökéshárító 
lökéshullám (fn, lökés|hullám) 
löket (fn) 
löket (ige) 
lökhajtásos (mn) 



lökhajtásos repülőgép 
lökhárító (fn) 
lőkiképző 
lökődik (ige) 
Lőkösháza (tnév) 
lökött (bef mn in) 
lőlap (fn) 
lőmester (fn) 
löncs (fn) 
löncshús (fn, löncs|hús) 
Lönnrot (fn) 
lőpad (fn, lő|pad) 
lőpor (fn, lő|por) 
lőpormalom (fn, lőpor|malom) 
lőporos (mn) 
lőporos hordó 
lőporraktár (fn, lőpor|raktár) 
lőporszaru (lőpor|szaru) 
lőportár (fn, lőpor|tár) 
lőportorony (fn, lőpor|torony) 
lőre (fn) 
lőrés (fn, lő|rés) 
lőrés (mn, lő|rés) 
Lőrinc (tnév) 
Lőrinci (tnév) 
lösz (fn) 
lőszer (fn, lő|szer) 
lőszer- és fegyverkereskedés 
lőszeres rakasz 
lőszeresláda (fn) 
lőszergyár (fn, lőszer|gyár) 
lőszerkamra (lőszer|kamra) 
lőszerkészlet (fn, lőszer|készlet) 
lőszerkocsi (fn, lőszer|kocsi) 
lőszerraktár (fn, lőszer|raktár) 
lőszerrejtegetés (fn) 
lőszerszállító hajó 
lőszerutánpótlás (fn, lőszer|utánpótlás) 
lőszervonat (lőszer|vonat) 
löszhát (fn, lösz|hát) 
löszképződés (fn, lösz|képződés) 
löszös talaj 
lösztábla (fn, lösz|tábla) 
lösztalaj (fn, lösz|talaj) 
lőtávol (fn) 
lőtávolság (fn, lő|távolság) 
lőtér (fn, lő|tér) 
lőtt (bef mn in) 
lőtt (mn) 
lőtt seb 
lőtt vad 
lötyköl (ige) 
lötyög (ige) 
lötyögős (mn) 
lötyögtet (ige) 
lötty (fn) 
löttyedt (mn) 



löttyedtség (fn) 
löttyen (ige) 
löttyent (ige) 
löttyint (ige) 
lövedék (fn) 
lövedékmag (lövedék|mag) 
löveg (fn) 
lövegállás (löveg|állás) 
lövegirányzék (löveg|irányzék) 
lövegkezelő (löveg|kezelő) 
lövegkezelő legénység 
lövegtalp (löveg|talp) 
lövegtorony (fn, löveg|torony) 
lövell (ige) 
Lövér expressz 
Lövér Szálló 
Lövérek 
lövés (fn) 
lövész (fn) 
lövészárok (fn, lövész|árok) 
lövészbojt (lövész|bojt) 
lövészet (fn) 
lövészraj (lövész|raj) 
lövészszázad (fn, lövész|század) 
lövészteknő (fn, lövész|teknő) 
lövészzászlóalj (fn, lövész|zászlóalj) 
lövet (fn) 
lövet (ige) 
lővonal (fn) 
lövő (foly mn in) 
lövőhelyzet (fn) 
lövölde (fn) 
lövöldöz (ige) 
lövöldözés (fn) 
lövöldözős játék 
LSD (fn) 
Luanda (tnév) 
lubickol (ige) 
lubickoló (foly mn in) 
Luca (tnév) 
Luca széke 
Luca-nap (Luca|-nap) 
lucaszék (fn) 
lucerna (fn) 
lucernabogár (lucerna|bogár) 
lucernacsíra (lucerna|csíra) 
lucernakaszálás (lucerna|kaszálás) 
lucernamag (fn, lucerna|mag) 
lucernaperonoszpóra (lucerna|peronoszpóra) 
lucernás (mn) 
lucernaszéna (fn, lucerna|széna) 
lucfenyő (fn) 
Lúcia (tnév) 
Lucifer (tnév) 
lucrum camerae 
Lucullus (tnév) 
lucskos (mn) 



lucskos káposzta 
lucsok (fn) 
lúd (fn) 
ludas (mn) 
Ludas Matyi 
ludaskása (fn) 
lúdbőrös (mn) 
lúdbőrözik (lúdbőrzik, ige) 
lúdgége (fn, lúd|gége) 
lúdhúr (fn, lúd|húr) 
lúdláb (fn, lúd|láb) 
ludovikás (mn) 
lúdtalp (fn, lúd|talp) 
lúdtalpas (mn) 
lúdtalpbetét (fn, lúd|talpbetét) 
lúdtalpú (mn) 
lúdtoll (fn, lúd|toll) 
ludvérc 
luesz (fn) 
lufi (fn) 
luft (fn) 
luftballon (fn, luft|ballon) 
luftol 
luftot rúg 
lúg (fn) 
lugas (fn) 
lugasművelés 
luggat (lyuggat, ige) 
lúgkő (fn, lúg|kő) 
Lugos (tnév) 
lúgos (mn) 
lúgos kémhatás 
lúgos oldat 
lúgoz (ige) 
lúgozás (fn) 
lúgozó anyag 
lúgzás (fn) 
lúgzó 
lúgzókád (lúgzó|kád) 
Lujza (tnév) 
luk (lyuk, fn) 
Lukács fürdő 
lukacska (lyukacska, fn) 
lukacsos (lyukacsos, Melléknév) 
lukad (lyukad, ige) 
lukas (lyukas, Melléknév) 
lukas fogú 
lukas harisnya 
lukasóra (fn) 
lukaszt (lyukaszt, ige) 
lukasztó (lyukasztó, fn) 
lukasztó (mn) 
lukfúrás (lyukfúrás, luk|fúrás) 
Lukianosz (tnév) 
lukratív (mn) 
lukulluszi (mn) 
lukulluszi lakoma 



lumbágó (fn) 
lumbálpunkció (fn, lumbál|punkció) 
lumen (fn) 
luminál 
lumineszcencia (fn) 
lumineszcens (fn) 
lumineszcens terület 
lumineszkálás 
lump (fn) 
lump (mn) 
lump elemek 
lumpen (fn) 
lumpen (mn) 
lumpenproletár (fn) 
lumpenproletár (mn) 
lumpol (ige) 
lunátikus (mn) 
lunetta 
lupe (fn) 
lurkó (fn) 
Lusaka (tnév) 
lusta (mn) 
lustálkodik (ige) 
lustaság (fn) 
lustos (mn) 
lustul (ige) 
lutécium (fn) 
lutein 
Luther (tnév) 
lutheranizmus (fn) 
lutheránus (fn) 
lutheránus (mn) 
lutri (fn) 
lux (fn) 
Luxembourg (tnév) 
Luxemburg (tnév) 
luxemburgi (mn) 
luxmérő (fn) 
Luxor (tnév) 
luxus (fn) 
Luxus Áruház 
luxusadó (fn, luxus|adó) 
luxusadó (foly mn in, luxus|adó) 
luxusautó (fn, luxus|autó) 
luxuscikk (fn, luxus|cikk) 
luxusholmi (fn, luxus|holmi) 
luxuskiadás (fn, luxus|kiadás) 
luxuskivitelű (mn) 
luxuskivitelű áru 
luxuskocsi (fn, luxus|kocsi) 
luxuslakás (fn, luxus|lakás) 
luxusmárka 
luxusnyaraló (fn, luxus|nyaraló) 
luxusprosti 
luxussétahajó 
luxusvonat (fn, luxus|vonat) 
luxusszálló (fn, luxus|szálló) 



luxusszálló (foly mn in, luxus|szálló) 
luxusszálloda (fn, luxus|szálloda) 
Luzern (tnév) 
luzitán 
Lübeck (tnév) 
lüke (fn) 
lüke (mn) 
lükepék 
lüktet (ige) 
lüktetés (fn) 
lüktető (mn) 
Lükurgosz 
Lüszisztraté 
lüszter (fn) 
lüszterkabát (fn) 
Lvov (tnév) 
lx 
lx-szal 
  



Ly 
Ly 
ly és Ly 
ly végű szó 
lyány (fn) 
Lyon (tnév) 
lyoni (mn) 
lyuggat (luggat, ige) 
lyuk (luk, fn) 
lyukacs (fn) 
lyukacska (lukacska, fn) 
lyukacsos (lukacsos, Melléknév) 
lyukad (lukad, ige) 
lyukas (lukas, Melléknév) 
lyukas fogú 
lyukas harisnya 
lyukasóra (fn) 
lyukaszt (lukaszt, ige) 
lyukasztás (fn) 
lyukasztó (lukasztó, fn) 
lyukasztó (foly mn in) 
lyukbiliárd (lukbiliárd, lyuk|biliárd) 
lyukfúrás (lukfúrás, lyuk|fúrás) 
lyukfűrész (fn, lyuk|fűrész) 
lyukfűrészelő penge 
lyukkártya (fn, lyuk|kártya) 
lyukkártyarendszer (fn) 
lyukreszelő (lyuk|reszelő) 
lyukszalag (fn, lyuk|szalag) 
lyüki 
 
  



M 
M (fn) 
M (röv) 
M 
m betű és M betű 
m és M 
m hang 
M0-s autópálya 
M7-es autópálya 
ma (fn) 
ma (hsz) 
ma egy hete 
ma már 
ma még 
ma nagy cirkusz volt 
Mac 
Mac számítógép 
maca (fn) 
Macaulay 
Macaulay-féle (Macaulay|-féle) 
Macbeth (tnév) 
macedón (fn) 
macedón (mn) 
macedón nyelvű 
Macedónia (tnév) 
macera (mn) 
macera nélkül 
macerál (ige) 
macerás (mn) 
macesz (fn) 
maceszgombóc (macesz|gombóc) 
macher (fn) 
macher (mn) 
machete 
Machiavelli (tnév) 
machiavellizmus (fn) 
machináció (fn) 
machinál (ige) 
macho 
maci (fn) 
mackó (fn) 
Mackó sajt 
mackó termetű 
mackónadrág (fn, mackó|nadrág) 
mackóruha (fn, mackó|ruha) 
mackós (mn) 
maccs (fn) 
mácsik (fn) 
macska (fn) 
macskaasztal (fn, macska|asztal) 
macskabagoly (fn, macska|bagoly) 
macskabajusz (fn, macska|bajusz) 
macskabunda (fn, macska|bunda) 



macska-egér harc 
macskaeledel 
macskaféle (fn, macska|féle) 
macskaféle (mn, macska|féle) 
macskafröccs (macska|fröccs) 
macskagyökér (fn, macska|gyökér) 
macskajaj (fn, macska|jaj) 
macskajancsi (fn) 
macskakaparás (fn, macska|kaparás) 
macskakő (fn, macska|kő) 
macskakő burkolat 
macskaköröm (fn, macska|köröm) 
macskaköves (fn) 
macskaköves (mn) 
macskamedve (macska|medve) 
macskamenta (fn, macska|menta) 
macskaméz (fn, macska|méz) 
macskamosakodás 
macskamosdás (macska|mosdás) 
macskanadrág (fn, macska|nadrág) 
macskanyávogás (fn, macska|nyávogás) 
macskanyelv (fn, macska|nyelv) 
macskaszem (fn, macska|szem) 
macskatalp (fn, macska|talp) 
macskatermészet (macska|természet) 
macskaugrás (fn, macska|ugrás) 
macskazene (fn, macska|zene) 
macsó (fn) 
mácsonya (fn) 
Madách (tnév) 
Madách Színház 
Madagaszkár (tnév) 
madám (fn) 
madame (fn) 
madár (fn) 
madár alakú 
madár formájú 
madárarcú (mn, madár|arcú) 
madarász (fn) 
Madarász (tnév) 
Madarász Utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet 
madarászik (ige) 
madárberkenye (fn, madár|berkenye) 
madárbirs (fn, madár|birs) 
madárcsalogató (madár|csalogató) 
madárcseresznye (fn, madár|cseresznye) 
madárcsicsergés (fn, madár|csicsergés) 
madárdal (fn, madár|dal) 
madárdalos (mn) 
madáreledel (fn, madár|eledel) 
madáreleség (fn, madár|eleség) 
madárember (fn, madár|ember) 
madárének (fn, madár|ének) 
madáretető (fn, madár|etető) 
madárétkű 
madárétű 
madárfejű (mn) 



madárfészek (fn, madár|fészek) 
madárfióka (fn, madár|fióka) 
madárfogás (fn, madár|fogás) 
madárfütty (fn, madár|fütty) 
madárháló (madár|háló) 
madárhang (fn, madár|hang) 
madárház (fn, madár|ház) 
madárhívó (madár|hívó) 
madárhúr (madár|húr) 
madárhúsú (mn, madár|húsú) 
madárijesztő (fn, madár|ijesztő) 
madárijesztő (foly mn in, madár|ijesztő) 
madáritató (fn, madár|itató) 
madárjós (fn, madár|jós) 
madárjóslás (fn, madár|jóslás) 
madárjóslat (fn, madár|jóslat) 
madárka (fn) 
madárképű (mn) 
madárlátta (mn) 
madárlátta kenyér 
madárlép (fn, madár|lép) 
madárles 
madármályva (madár|mályva) 
madárnyelv (fn, madár|nyelv) 
madárrezervátum (fn, madár|rezervátum) 
madársaláta (fn, madár|saláta) 
madársíp (madár|síp) 
madársisak (fn, madár|sisak) 
madársóska (fn, madár|sóska) 
madársörét (madár|sörét) 
madárszólásos próza 
madártan (fn, madár|tan) 
madártávlat (fn, madár|távlat) 
madártávlatból (madár|távlatból) 
madártej (fn, madár|tej) 
madártojás (fn, madár|tojás) 
madártoll (fn, madár|toll) 
madárvárta (fn, madár|várta) 
madárvédelem (fn, madár|védelem) 
madárvilág (fn, madár|világ) 
madárvonulás (fn) 
made in Hungary 
Madeira (fn) 
madeirabor (fn) 
madeirahímzés (fn) 
madeiramártás 
mademoiselle (fn) 
madonna (fn) 
Madonna (tnév) 
Madonna-ábrázolás (Madonna|-ábrázolás) 
madonnaarc (madonna|arc) 
Madonna-arcot fest 
madonnaarcú 
madonnaliliom (fn, madonna|liliom) 
Madrász 
Madrid (tnév) 
madrigál (fn) 



madzag (fn) 
madzagol (ige) 
madzagvasút (madzag|vasút) 
madzsong (fn) 
Maecenas 
Maeterlinck 
maffia (fn) 
maffiaellenes (mn) 
maffiafőnök (fn, maffia|főnök) 
maffiakapcsolat 
maffiaszerű 
maffiatörvény (fn, maffia|törvény) 
maffiózó (fn) 
mafla (mn) 
mafláskodik (ige) 
mag (fn) 
mag alakú 
mag nélküli 
maga (nm) 
maga alkotta 
maga alkotta szabály 
maga írta levél 
maga jószántából 
maga készítette szerszám 
maga mögött hagyta 
maga szakállára 
magába 
magába foglal 
magába fojtott 
magába fojtva 
magába forduló 
magába mélyedve 
magába roskad 
magába roskadva 
magába száll 
magába szállás 
magába szállva 
magába zár 
magába zárás 
magában 
magában véve 
magabíró (foly mn in, maga|bíró) 
magabíró (mn, maga|bíró) 
magabízó (foly mn in) 
magabízó (mn) 
magabiztos (mn, maga|biztos) 
magabiztosan (hsz) 
magabiztosság (fn) 
magácska (fn) 
magácska (mn) 
magadat (fn, mag|adat) 
magadforma 
magáért (hsz) 
magafajta (fn) 
magafajta (mn) 
magaféle 
magaforma 



magágy (fn, mag|ágy) 
magához kaparint 
magához ragad 
magához ragadja az irányítást 
magához tér 
magához térés 
magához térítés 
magához való esze 
magajáró gép 
magakelletés (fn) 
magakelletés (mn) 
magakellető (foly mn in, maga|kellető) 
magakellető (mn, maga|kellető) 
magakorú (mn) 
magállam 
magam 
magamaga (nm) 
magamagának 
magamagát (maga|magát) 
magamfajta (mn) 
magamszőrű (magam|szőrű) 
magamutogatás (fn) 
magamutogató (fn) 
magamutogató (foly mn in) 
magán (fn) 
magán (hsz) 
magán (mn) 
magán- 
magánadó (fn) 
magának való ember 
magánalapítvány (fn) 
magánalkalmazott (fn, magán|alkalmazott) 
magánalkalmazott (mn, magán|alkalmazott) 
magánautó (fn) 
magánautós (fn) 
magánautós (mn) 
magánbank (fn, magán|bank) 
magánbankszámla (fn, magánbank|számla) 
magánbérkocsi (fn, magán|bérkocsi) 
magánbeszéd (fn, magán|beszéd) 
magánbeszélgetés (fn, magán|beszélgetés) 
magánbirtok (fn, magán|birtok) 
magánbiztosítás (fn, magán|biztosítás) 
magánbosszú (fn, magán|bosszú) 
magáncég (fn, magán|cég) 
magáncél (fn, magán|cél) 
magáncélokra ingyenesen használható 
magáncélú (mn) 
magándetektív (fn, magán|detektív) 
magánegyetem (fn) 
magánélet (fn, magán|élet) 
magánéleti (mn) 
magánember (fn) 
magánénekes (fn, magán|énekes) 
magánépítkezés (fn, magán|építkezés) 
magánépíttető (fn) 
magánérdek (fn, magán|érdek) 



magánérdekeltség (fn) 
magánerő (fn) 
magánerős (mn) 
magánerős építkezés 
magánfél (fn) 
magánfodrászüzlet (fn) 
magánfogat (fn, magán|fogat) 
magánfogyasztás 
magánfogyasztó (fn, magán|fogyasztó) 
magánfogyasztó (mn, magán|fogyasztó) 
magánforrás (fn) 
magánfuvarozó (fn) 
magánfuvarozó (foly mn in) 
magánfuvarozó (mn) 
magángazdálkodás (fn, magán|gazdálkodás) 
magángazdaság (fn, magán|gazdaság) 
magán-gépjárművezető 
magángyógyszerész (fn) 
magángyűjtemény (fn) 
magángyűjtő (fn) 
magánhangzó (fn) 
magánhangzó-harmónia 
magánhangzó-illeszkedés 
magánhangzóközi (mn) 
magánhangzórendszer (fn, magánhangzó|rendszer) 
magánhasználat (fn, magán|használat) 
magánhasználatra átengedett 
magánház (fn) 
magánházépítés (magánház|építés) 
magánház-építkezés 
magánháztartás (fn, magán|háztartás) 
magánhitel (fn, magán|hitel) 
magánindítvány (fn) 
magánipar (fn, magán|ipar) 
magániskola (fn, magán|iskola) 
magánítás (fn) 
magánjáró (fn) 
magánjáró (mn) 
magánjelenet (fn) 
magánjelleg (fn) 
magánjellegű (mn, magán|jellegű) 
magánjog (fn) 
magánjogi (mn) 
magánkereskedelem (fn, magán|kereskedelem) 
magánkereskedő (fn, magán|kereskedő) 
magánkereskedő (mn, magán|kereskedő) 
magánkéz (fn) 
magánkézben van 
magánkezdeményezés (fn) 
magánkezelés (fn) 
magánkiadás (fn) 
magánkiadó (fn, magán|kiadó) 
magánkiadó (mn, magán|kiadó) 
magánkiadvány 
magánkihallgatás (fn) 
magánkisipar (fn) 
magánkisiparos (mn, magán|kisiparos) 



magán-kiskereskedelem 
magánkívül (fn, magán|kívül) 
magánkívül (hsz, magán|kívül) 
magánkívül van 
magánklinika (fn) 
magánkórház (fn) 
magánkölcsön 
magánkönyvtár (fn) 
magánközlemény 
magánlakás (fn, magán|lakás) 
magánlaksértés (fn, magánlak|sértés) 
magánlátogatás (fn) 
magánlevél (fn) 
magánlevelezés (fn) 
magánmecenatúra (fn) 
magánmegtakarítások 
magánmonopólium 
magánmunka (fn) 
magán-nyugdíjbiztosítás 
magán-nyugdíjpénztári vagyon 
magánokirat (fn) 
magánokirat-hamisítás 
magánóra (fn) 
magánorvos (fn) 
magánorvos (mn) 
magános (fn) 
magános (mn) 
magános ház 
magánosít (ige) 
magánosítás (fn) 
magánosság (fn) 
magánpénztár (fn) 
magánpénztári (mn) 
magánpraxis (fn) 
magánrendelés (fn, magán|rendelés) 
magánrendelő (fn, magán|rendelő) 
magánrendelő (mn, magán|rendelő) 
magánszám (fn, magán|szám) 
magánszektor (fn, magán|szektor) 
magánszemély (fn) 
magánszféra (fn) 
magánszférá (fn) 
magánszorgalom (fn, magán|szorgalom) 
magántámogató 
magántanár (fn) 
magántáncos (fn) 
magántáncos (mn) 
magántanítás (fn) 
magántanulás (fn) 
magántanuló (fn) 
magántársaság 
magántaxi (fn, magán|taxi) 
magántaxis (mn) 
magán-telefonbeszélgetés (magán|-telefonbeszélgetés) 
magántermészetű (fn, magán|természetű) 
magántermészetű (mn, magán|természetű) 
magánterület (fn) 



magántisztviselő (fn) 
magántitkár (fn, magán|titkár) 
magántitok (fn) 
magántőke (fn) 
magántőke-befektetés 
magántulajdon (fn) 
magántulajdon-jelleg (magántulajdon|-jelleg) 
magántulajdonos (mn) 
magántulajdonú (mn) 
magánút (fn) 
magánútlevél (fn, magán|útlevél) 
magánúton 
magánügy (fn) 
magánvád (fn, magán|vád) 
magánvádas (mn) 
magánvádló (fn) 
magánvagyon (fn, magán|vagyon) 
magánvállalat (fn) 
magánvállalkozás (fn) 
magánvállalkozó (fn) 
magánvaló (fn) 
magánvaló (mn) 
magánvaló dolog 
magánvégrendelet (fn) 
magánvélemény (fn) 
magánvizsga (fn) 
magánzárka (fn) 
magánzó (fn) 
magány (fn) 
magánnyomozó (fn) 
magánnyomozó (foly mn in) 
magánnyomozó iroda 
magánnyugdíjpénztár 
magánnyugdíjrendszer 
magányos (fn) 
magányos (mn) 
magányos öregember 
magányosan (hsz) 
magányosság (fn) 
magára (hsz) 
magára gyújtja a házat 
magára hagy 
magára hagyatott 
magára hagyott 
magára vesz 
magára vevése 
magára vonja a figyelmet 
magas (fn) 
magas (mn) 
magas állású 
magas ár 
magas bástya 
magas bér 
magas fekvésű 
magas fokú 
magas hang 
magas hangrendű 



magas hegy 
magas homlokú 
magas hozamú befektetési lehetőség 
magas korú 
magas nyakú ruha 
magas rang 
magas rangú 
magas sarkú 
magas sarkú csizma 
magas sarok 
magas szárú bőrcipő 
magas szárú cipő 
magas szintű 
magas szintű tárgyalások 
magas színvonalú 
Magas Tátra 
magas termetű 
magas tetejű 
magas vérnyomás 
magas vízállású 
magasabb ár 
magasabb fokú 
magasabb rangú 
magasabb rendű 
magasabb társadalmi státusz 
magasabban (hsz) 
magasan (hsz) 
magasan fekvő 
magasan kvalifikált 
magasantenna (fn) 
Magas-Atlasz (Magas|-Atlasz) 
magasba nyúló 
magasba szökik 
magasba törő 
magasépítés (fn) 
magasépítészet (fn, magas|építészet) 
magasépítő (fn, magas|építő) 
magasfényű (mn) 
magasfeszültség (fn) 
magasfeszültségű (mn) 
magasfigyelő (fn) 
magasföld (fn) 
magasföldszint (fn, magas|földszint) 
magasiskola (fn) 
magasít (ige) 
magasítás (fn) 
magaslat (fn) 
magaslati (mn) 
magaslati levegő 
magasles (fn, magas|les) 
magaslik (ige) 
magasművelésű (mn) 
magasnyomás (fn) 
magasnyomású (mn) 
magasnyomású mosó 
magasodik (ige) 
magasperje (fn) 



magasra nőtt 
magasra törő ifjú 
magasrendű (mn, magas|rendű) 
magasröptű (mn) 
magasröptű eszmék 
magasság (fn) 
magassági (mn) 
magassági kormány 
magassági pont 
magassági szám 
magasságkülönbség (fn, magasság|különbség) 
magasságmeghatározás (magasság|meghatározás) 
magasságmérés (fn, magasság|mérés) 
magasságmérő (fn, magasság|mérő) 
magasságmérő (foly mn in, magasság|mérő) 
magasságos (mn) 
magasságú (mn) 
magassugárzó 
Magas-Tátra (tnév) 
Magas-Tauern 
magasugrás (fn, magas|ugrás) 
magasugró (fn) 
magasugróbajnok (fn, magasugró|bajnok) 
magasugró-bajnoknő (magasugró|-bajnoknő) 
magasugrómérce (fn, magasugró|mérce) 
magasvasút (fn, magas|vasút) 
magaszőrű (mn) 
magasztal (fn, mag|asztal) 
magasztal (ige, mag|asztal) 
magasztalás (fn) 
magasztaló beszéd 
magasztos (mn) 
magatartás (fn) 
magatartásforma (fn, magatartás|forma) 
magatartásforma (mn, magatartás|forma) 
magatartási (mn) 
magatehetetlen (mn) 
magatok (fn) 
magatokforma 
magától (nm) 
magától elvált 
magától értetődő 
magától érthető 
magával ragad 
magával ragadó 
magaviselet (fn, maga|viselet) 
magaviseletű (mn) 
magáz (ige) 
magazin (fn) 
magazinműsor (fn, magazin|műsor) 
magázódik (ige) 
magbaváló 
magbomlás (mag|bomlás) 
magburgonya (mag|burgonya) 
magcsemete (mag|csemete) 
Magda (tnév) 
Magdeburg (tnév) 



magdisznó (mag|disznó) 
Magdolna (tnév) 
Magellán-szoros (tnév) 
magenergia (fn, mag|energia) 
magfizika (fn, mag|fizika) 
magfizikus (fn, mag|fizikus) 
magfúzió (fn, mag|fúzió) 
magfúzió-elmélet 
maghasadás (fn, mag|hasadás) 
magház (fn, mag|ház) 
maghéj (fn, mag|héj) 
mágia (fn) 
mágikus (mn) 
mágikus erő 
mágikus lény 
mágikus realista 
mágikus realizmus 
mágikus szám 
maginfláció (fn, mag|infláció) 
magiszter (fn) 
magisztrális (fn) 
magisztrális (mn) 
magisztrátus (fn) 
magizomerek 
magkémia (mag|kémia) 
magkender (fn, mag|kender) 
magkereskedés (fn, mag|kereskedés) 
magkeresztmetszet (mag|keresztmetszet) 
magkészítő (mag|készítő) 
magkezdemény (fn, mag|kezdemény) 
magkoca (mag|koca) 
magló (fn) 
maglúd (mag|lúd) 
máglya (fn) 
máglyahalál (fn, máglya|halál) 
máglyarakás (fn, máglya|rakás) 
magma (fn) 
magmaolvadék (fn) 
magmás (fn, mag|más) 
magmás (mn, mag|más) 
magmatikus erő 
magmatit (fn) 
Magna Charta 
mágnás (fn) 
mágnásasszony (mágnás|asszony) 
mágnes (fn) 
mágnesacél 
mágneses (mn) 
mágneses adathordozó 
mágneses ajtózár 
mágneses akna 
mágneses deklináció 
mágneses elhajlás 
mágneses észak 
mágneses északi sark 
mágneses hegy 
mágneses mező 



mágneses pólus 
mágneses tér 
mágneses térerősség 
mágneses tulajdonság 
mágneses úton tárol 
mágneses vonzás 
mágnesez (ige) 
mágnesezettség (fn) 
mágnesezettségű 
mágnesezőtekercs 
mágneskártya (fn) 
mágneskártyás kapu 
mágneslapocska 
mágneslemez (fn) 
mágnespatkó (fn, mágnes|patkó) 
mágnesség (fn) 
mágnestű (fn, mágnes|tű) 
mágnesvasérc 
mágnesvaskő 
mágneszár 
mágnesszalag (fn) 
magnetikus (mn) 
magnetit (fn) 
magnetizál (ige) 
magnetofon (fn) 
magnetofonszalag (fn, magnetofon|szalag) 
magnetohidrodinamikai egyenletek 
magnetométer (fn) 
magnetoszféra 
magnézia (fn) 
magnéziacement (fn) 
magnezit (fn) 
magnezitesedés (fn) 
magnézium (fn) 
magnéziumfény (fn, magnézium|fény) 
magnézium-oxid 
magnéziumötvözet 
magnéziumpor (magnézium|por) 
magnézium-szulfát (magnézium|-szulfát) 
magnitúdó (fn) 
magnó (fn) 
magnófelvétel (fn, magnó|felvétel) 
magnókazetta (fn, magnó|kazetta) 
magnólia (fn) 
magnós (mn) 
magnószalag (fn, magnó|szalag) 
magnózik (ige) 
magnövény (mag|növény) 
Magnyitogorszk (tnév) 
magol (ige) 
magonc (fn) 
magos (mn) 
magos gyümölcs 
magos kender 
magoz (ige) 
magozott meggybefőtt 
magömlés (fn, mag|ömlés) 



magreakció (fn, mag|reakció) 
magrépa (fn, mag|répa) 
magról nőtt 
magszakadás (fn, mag|szakadás) 
magtalan (mn) 
magtár (fn, mag|tár) 
magtaraj (mag|taraj) 
magtáros (fn) 
magtáros (mn) 
magtermés (fn, mag|termés) 
magtermesztés (fn, mag|termesztés) 
magtermő kender 
magtisztítás 
magtisztító gép 
magtöltésszám 
maguk alkotta szabály 
magukban álló fák 
magukfajta (mn) 
magunk csinálta játékszer 
magunkfajta (fn) 
magunkfajta (mn) 
magunkféle (mn, magunk|féle) 
magunkforma (fn) 
magunkforma (mn) 
magunkformájú (magunk|formájú) 
magunkszőrű 
mágus (fn) 
magva szakad 
magvas (fn, mag|vas) 
magvas (mn, mag|vas) 
magvas beszéd 
magvas növények 
magvasodró (fn) 
magvaszakadt (mn) 
magvaszakadt család 
magvaváló (mn) 
magvaváló barack 
magvaváló szilva 
magvetés (fn, mag|vetés) 
magvető (fn, mag|vető) 
magzat (fn) 
magzatburok (fn, magzat|burok) 
magzatelhajtás (fn, magzat|elhajtás) 
magzati (mn) 
magzatvédelmi (mn) 
magzatvíz (fn, magzat|víz) 
magzik (ige) 
magyal (fn) 
magyar (fn) 
magyar (mn) 
magyar ábécé 
magyar ajkú 
Magyar Alkotóművészeti Alapítvány 
Magyar Állami Népi Együttes 
magyar állampolgár 
Magyar Államvasutak 
magyar anyanyelvű 



Magyar Autóklub 
magyar bélyeg 
magyar bika 
Magyar brands 
magyar ember 
magyar eredetű 
magyar érzelmű 
magyar gyártmányú 
magyar gyökerű 
magyar himnusz 
Magyar Hírlap 
Magyar Honvédség 
magyar irodalom 
magyar kártya 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
Magyar Köztársaság 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
magyar merinó 
magyar nemzet 
Magyar Nemzet-cikk 
Magyar Nemzeti Bank 
Magyar Nemzeti Galéria 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
magyar nevű 
magyar nóta 
magyar nyelv 
magyar nyelvtan 
magyar nyelvű támogatás 
magyar szak 
magyar szakos tanár 
magyar származású 
magyar tanár 
magyar tanítási nyelvű 
magyar tannyelvű 
magyar tárgyú mű 
Magyar Távirati Iroda 
Magyar Televízió 
Magyar Tudományos Akadémia 
magyar tudományos akadémiai 
magyar tulajdonú 
magyar vonatkozású 
magyarab 
magyarán (hsz) 
magyar-angol szakos 
magyaráz (ige) 
magyarázat (fn) 
magyarázat (ige) 
magyarázatlan (mn) 
magyarázatos (mn) 
magyarázhat (ige) 
magyarázható (foly mn in) 
magyarázkodás (fn) 
magyarázkodik (ige) 
magyarázó (fn) 
magyarázó (foly mn in) 



magyarázó (mn) 
magyarázó jegyzet 
magyarázószöveg 
magyaráztat (ige) 
magyarbarát (fn, magyar|barát) 
magyarbarát (mn, magyar|barát) 
magyarbors (fn) 
magyardolgozat (fn, magyar|dolgozat) 
magyarellenes (mn) 
magyarellenesség (fn) 
magyarfajta (mn) 
magyarfaló (fn) 
magyarfaló (mn) 
magyar-francia szótár 
magyari 
magyarít (ige) 
magyarítás (fn) 
magyarító (fn) 
magyarító (foly mn in) 
magyarító (mn) 
magyarító szótár 
magyarkodás (fn) 
magyar-könyvtár szak 
magyarlakta (mn, magyar|lakta) 
magyarlakta terület 
magyarmiskásan 
magyar-német kéziszótár 
magyar-német szótár 
magyarok lakta városnegyed 
Magyarok Világszövetsége 
magyar-olasz kapcsolatok 
magyaróra (fn, magyar|óra) 
Magyarország (tnév) 
magyarországi (mn) 
Magyarország-szerte (Magyarország|-szerte) 
magyaros (fn) 
magyaros (mn) 
magyarosan (hsz) 
magyarosít (ige) 
magyarosított (bef mn in) 
magyarosított (mn) 
magyarosíttat 
magyarosodik (ige) 
magyarosság (fn) 
magyarság (fn) 
magyarságtudat (fn, magyarság|tudat) 
magyartalan (mn) 
magyartalanság (fn) 
magyartanár (fn) 
magyartanítás (fn) 
magyartarka (fn) 
magyarul (hsz) 
magyar-zsidó együttélés 
maggyümölcs (mag|gyümölcs) 
mahagóni (fn) 
mahagónibútor (mahagóni|bútor) 
maharadzsa (fn) 



Mahler (tnév) 
Mahler-szimfónia (Mahler|-szimfónia) 
maholnap (hsz) 
mahomet (mn) 
mahónia (fn) 
mahorka (fn) 
mai (mn) 
mai generáció 
mai keletű 
mai nap 
mai napi 
mailfiók 
Maillard-reakció 
Maillard-típusú barnítás 
main (hsz) 
mainapság (hsz) 
mainstream 
Mainz (tnév) 
máj (fn) 
máj. (röv) 
maja (fn) 
Majakovszkij (tnév) 
majális (fn) 
májas (fn) 
májas (mn) 
májas gombóc 
májas hurka 
májátültetés (fn, máj|átültetés) 
májbab (máj|bab) 
májbetegség (fn, máj|betegség) 
májcirrózis (fn) 
majd (hsz) 
majd csak holnap 
májdaganat (fn, máj|daganat) 
majdan (hsz) 
majdani (fn) 
majdani (mn) 
majdcsak (hsz, majd|csak) 
majdcsak kétméteres 
majdcsak megjön 
majdhogy (hsz) 
majdhogynem (hsz) 
majdnem (hsz, majd|nem) 
májfa (máj|fa) 
májfolt (fn, máj|folt) 
májfunkció (fn, máj|funkció) 
májgaluska (máj|galuska) 
májgaluskaleves (mn, májgaluska|leves) 
májgomba (máj|gomba) 
májgombóc (fn, máj|gombóc) 
májgombócleves (mn) 
májgyulladás (fn, máj|gyulladás) 
májinjekció (máj|injekció) 
májkrém (fn, máj|krém) 
májméreg (máj|méreg) 
májmétely (fn, máj|métely) 
májmoha (máj|moha) 



majmol (ige) 
Majna (tnév) 
Majna-Frankfurt 
majó 
majolika (fn) 
majolika hamutartó 
majolikaedény (majolika|edény) 
majolikagyártás (majolika|gyártás) 
majolikakályha (majolika|kályha) 
majolikatányér (majolika|tányér) 
majom (fn) 
majom formájú 
majomábrázat (majom|ábrázat) 
majomábrázatú (majom|ábrázatú) 
majomanya (fn, majom|anya) 
majomember (fn, majom|ember) 
majomkenyérfa (fn, majom|kenyérfa) 
majomképű (mn) 
majomketrec (fn, majom|ketrec) 
majomkirály (majom|király) 
majomkodik (ige) 
majomparádé (fn, majom|parádé) 
majomság (fn) 
majomszeretet (fn, majom|szeretet) 
majomsziget (fn, majom|sziget) 
majomszimbolika 
majomszínház (majom|színház) 
majomtej (majom|tej) 
majomtermészet (majom|természet) 
majomügyességgel 
majonéz (fn) 
major (fn) 
majoránna (fn) 
majorátus (fn) 
majoritás (fn) 
majoros (fn) 
majoros (mn) 
majorság (fn) 
májpástétom (fn, máj|pástétom) 
majré (fn) 
majrés (fn) 
majrés (mn) 
majrézik (ige) 
májsorvadás (máj|sorvadás) 
májszínű (fn) 
májszínű (mn) 
majszol (ige) 
majszter (fn) 
május (fn) 
május elseje 
május elsejétől huszadikáig 
május havi 
májusfa (fn, május|fa) 
májusfatánc (májusfa|tánc) 
májusi (mn) 
májvirág (fn, máj|virág) 
májzsír (máj|zsír) 



májzsugorodás (fn, máj|zsugorodás) 
mák (fn) 
makacs (mn) 
makacskodik (ige) 
makacsság (fn) 
makacsul (hsz) 
makadám (fn) 
makadám útburkolat 
makadámburkolás (makadám|burkolás) 
makadámburkolat (makadám|burkolat) 
makadámoz (ige) 
makadámút (fn, makadám|út) 
makáma (fn) 
makaó (fn) 
Makaó (tnév) 
makaróni (fn) 
makaróni (mn) 
makaróni stílus 
makarónikészítés 
makaronikus (mn) 
mákdaráló (fn, mák|daráló) 
makedón (fn) 
makedón (mn) 
Makedónia (tnév) 
makett (fn) 
mákfej (fn, mák|fej) 
mákgubó (fn, mák|gubó) 
mákhéj (mák|héj) 
maki (fn) 
makimajom (fn, maki|majom) 
mákja van 
Makk (Makk Károly, fn) 
makk alakú 
makk ász 
makk felső 
makk filkó 
makk király 
makk nyolcas 
makkegészséges (mn, makk|egészséges) 
Makk-féle (Makk|-féle) 
makk-kávé 
makk-kopács 
makk-kupacs 
makkol (ige) 
makkoltat (ige) 
makkos (fn) 
makkos (mn) 
makksertés (makk|sertés) 
makktermés (fn, makk|termés) 
Makó (tnév) 
makog (ige) 
makói (mn) 
makói hagyma 
mákony (fn) 
mákos (fn) 
mákos (mn) 
mákos bejgli 



mákos béles 
mákos kalács 
mákos metélt 
mákos patkó 
mákos tekercs 
mákos tészta 
makra (fn) 
makramé (fn) 
makranc (fn) 
makrancos (mn) 
makrancoskodik (ige) 
makrancosság (fn) 
makrapipa (fn, makra|pipa) 
makréla (fn) 
makro- 
makrociklusos vegyület 
makroevolúciós folyamat 
makrofág (fn) 
makrofizika (fn) 
makrogazdaság (fn) 
makrogazdasági (mn) 
makrogazdasági folyamat 
makroklíma (fn) 
makrokomponens (fn) 
makrokozmosz (fn) 
makromolekula (fn) 
makroökonómia (fn) 
makroszféra (fn) 
makroszkopikus (mn) 
makroszkópos (mn) 
mákszem (fn, mák|szem) 
mákszemnyi (mn) 
Makszim (fn) 
makszos 
máktea (fn, mák|tea) 
makula (fn) 
makulányi (mn) 
makulátlan (mn) 
makulatúra (fn, makula|túra) 
makulatúrapapír (fn, makulatúra|papír) 
mákvirág (fn, mák|virág) 
mál (fn) 
malac (fn) 
malacbanda (fn, malac|banda) 
malachit (fn, malac|hit) 
malachitzöld (mn) 
malackodik (ige) 
malaclopó (fn, malac|lopó) 
malaclopó (foly mn in, malac|lopó) 
malaclopó köpönyeg 
malacozik (ige) 
malacpersely (fn, malac|persely) 
malacpörkölt (bef mn in, malac|pörkölt) 
malacság (fn) 
malacsivalkodás (fn) 
malacsült (fn, malac|sült) 
malaga (fn) 



Malaga (tnév) 
malagabor (fn, malaga|bor) 
malagaszőlő (fn, malaga|szőlő) 
maláj (fn) 
maláj (mn) 
maláj nép 
maláj nyelv 
Maláj-félsziget 
maláji (mn) 
Malajzia (tnév) 
malajziai (mn) 
malária (fn) 
maláriaoltás (malária|oltás) 
maláriás (mn) 
malaszt (fn) 
malasztos (mn) 
maláta (fn) 
malátacukor (maláta|cukor) 
malátakávé (maláta|kávé) 
malátakivonat (maláta|kivonat) 
malátasör (maláta|sör) 
malátáz (ige) 
Malawi (tnév) 
Maldív-szigetek 
málé (fn) 
málé (mn) 
málé gyerek 
málenkij robot 
málés (mn) 
máléság 
málészájú (fn, málé|szájú) 
málészájú (mn, málé|szájú) 
malgas 
málha (fn) 
málhakocsi (fn, málha|kocsi) 
málhás (mn) 
málhás állat 
málhás szekér 
málház (ige, mál|ház) 
málházó (fn) 
Mali (tnév) 
malícia (fn) 
maliciózus (mn) 
maligán (fn) 
maligánfok (fn, maligán|fok) 
maligános 
malignus daganat 
málinkó (fn) 
mállad (ige) 
málladék (fn) 
málladozik (ige) 
mállás (fn) 
mállástermék (fn, mállás|termék) 
mállaszt (ige) 
mállékony (mn) 
mállik (ige) 
Mallorca (tnév) 



mállós 
mállott kőzet 
malmi (mn) 
malmos (fn) 
malmos (mn) 
malmozás (fn) 
malmozik (ige) 
Malmö (tnév) 
málna (fn) 
málnabokor (fn, málna|bokor) 
málnaízű (mn) 
málnalekvár (fn, málna|lekvár) 
málnás (fn) 
málnás (mn) 
málnaszedés (málna|szedés) 
málnaszínű (mn) 
málnaszörp (fn, málna|szörp) 
málnatej (málna|tej) 
málnázik (ige) 
malom (fn) 
malomárok (fn, malom|árok) 
malomgát (fn, malom|gát) 
malomipar (fn, malom|ipar) 
malomjáték (fn, malom|játék) 
malomkerék (fn, malom|kerék) 
malomkerék nagyságú 
malomkeréknyi (mn) 
malomkő (fn, malom|kő) 
Malom-köz (Malom|-köz) 
malőr (fn) 
Málta (tnév) 
máltai (mn) 
máltai kereszt 
máltai lovagrend 
malter (fn) 
malterkeverő (fn, malter|keverő) 
malterkeverő (foly mn in, malter|keverő) 
malteroskanál (fn) 
malterosláda (fn) 
malteroz (ige) 
Malthus (tnév) 
malthusianizmus (fn) 
Malthus-törvény (Malthus|-törvény) 
maltóz (fn) 
malus 
Malvin (tnév) 
mályva (fn) 
mályvafélék 
mályvarózsa (fn, mályva|rózsa) 
mályvaszín (fn, mályva|szín) 
mama (fn) 
máma (fn) 
máma (hsz) 
mamácska (fn) 
Mamaia (tnév) 
mamaliga (fn, mama|liga) 
mambó (fn) 



mameluk (fn) 
mameluk (mn) 
mami (fn) 
mámi (fn) 
mamlasz (mn) 
mamlaszság 
mammog 
mammográfia (fn) 
mammon (fn) 
mámor (fn) 
mámorít (ige) 
mámorító (foly mn in) 
mámorító (mn) 
mámoros (mn) 
mamuci (fn) 
mamuska (fn) 
mamusz (fn) 
mamut (fn) 
mamutagyar (fn, mamut|agyar) 
mamutbirtok (mamut|birtok) 
mamutcég (fn, mamut|cég) 
mamutfenyő (fn, mamut|fenyő) 
mamutjövedelem (fn, mamut|jövedelem) 
mamutlelet (mamut|lelet) 
mamutszivattyú (mamut|szivattyú) 
mamutvállalat (fn, mamut|vállalat) 
Managua (tnév) 
manapság (hsz) 
Manchester (tnév) 
mancs (fn) 
MaNDA (tnév) 
mandarin (fn) 
mandarinaroma 
mandarinpéldázat 
mandátum (fn) 
mandátumvizsgáló (fn, mandátum|vizsgáló) 
mandátumvizsgáló (foly mn in, mandátum|vizsgáló) 
mandátumvizsgáló bizottság 
mandiner (fn) 
mándli (fn) 
mandolin (fn) 
mandolinkíséret (mandolin|kíséret) 
mandolinoz (ige) 
mandragóra (fn) 
mandragóragyökér 
mandró (fn) 
mándruc 
mandula (fn) 
mandulafa (fn, mandula|fa) 
mandulafenyő (fn, mandula|fenyő) 
mandulagyulladás (fn, mandula|gyulladás) 
mandulaízű (mn) 
mandulametszésű 
mandulaműtét (fn, mandula|műtét) 
mandulás sütemény 
mandulasav (fn, mandula|sav) 
mandulaszappan (mandula|szappan) 



mandulaszemű (mn) 
mandulatej (fn, mandula|tej) 
mandulatorta (fn, mandula|torta) 
mandulavágású (mn) 
mandzsetta (fn) 
mandzsettagomb (fn, mandzsetta|gomb) 
mandzsu (fn) 
mandzsu (mn) 
mandzsu nép 
Mandzsúria (tnév) 
mandzsu-tunguz (mandzsu|-tunguz) 
maneken (fn) 
Manet (fn) 
manézs (fn) 
Mangalia 
mangalica (fn) 
mangalica koca 
mangalica malac 
mangán (fn) 
mangánacél (mangán|acél) 
mangánapatit (fn) 
manganátok 
mangánbánya (mangán|bánya) 
mangán-dioxid 
mangánérc (fn, mangán|érc) 
mangánérctermelő ország 
mangánötvözet (mangán|ötvözet) 
mangánpát (mangán|pát) 
mangánsav (mangán|sav) 
mangán-szulfát 
mangó (fn) 
mangófa (fn) 
mángol (ige) 
mangold (fn) 
mángorló (fn) 
mángorlódeszka (mángorló|deszka) 
mángorol (ige) 
mangrove (fn) 
Manhattan (tnév) 
mani (fn) 
mánia (fn) 
mániákus (mn) 
mániákus depresszió 
mániákusan (hsz) 
mániás (mn) 
manierizmus (fn) 
manifesztáció (fn) 
manifesztál (ige) 
manifesztálódik (ige) 
manifesztum (fn) 
manikűr (fn) 
manikűrkészlet (fn, manikűr|készlet) 
manikűrös (fn) 
manikűrös (mn) 
manikűröslány (fn) 
manikűröz (ige) 
manikűröztet (ige) 



Manila (tnév) 
manilai (mn) 
Manila-kender 
manióka (fn) 
manipuláció (fn) 
manipulációs kamra 
manipulál (ige) 
manipulálás (fn) 
manipuláns (mn) 
manipulátor (fn) 
manír (fn) 
mankó (fn) 
mankópénz (fn, mankó|pénz) 
Mann (tnév) 
manna (fn) 
mannahullás (fn) 
mannakőris (manna|kőris) 
mannazuzmó (manna|zuzmó) 
mannlicher (fn) 
manó (fn) 
manométer (fn) 
manöken (fn) 
manőver (fn) 
manőverez (ige) 
manőverezés (fn) 
manőverezőképesség 
mantilla (fn) 
mantissza (fn) 
Mantova (tnév) 
manuál (fn) 
manuál (ige) 
manuális (mn) 
manuális kétoldalas nyomtatás 
manuális konfigurálás 
manuális munka 
manuálisan 
manufaktúra (fn) 
manufaktúra jellegű 
manufaktúramunkás 
manus (fn) 
manzárd (fn) 
manzárdlakás (fn, manzárd|lakás) 
manzárdszoba (fn, manzárd|szoba) 
manzárdtető (fn, manzárd|tető) 
Manzoni 
manzsetta 
Mányoky 
Mányoky Ádám-os 
manysi (mn) 
manysi nyelvű 
Mao Ce-tung 
maoista (fn) 
maoista (mn) 
maori (fn) 
maori (mn) 
mappa (fn) 
mappaelérési útvonal 



mappaválasztás 
Maputo (tnév) 
mar (fn) 
mar (ige) 
már (hsz) 
már csak ennyi van 
marabu (fn) 
marad (ige) 
maradandó (beálló mn in) 
maradandó (mn) 
maradás (fn) 
maradék (fn) 
maradék anyag 
maradék áru 
maradék étel 
maradék hús 
maradék mosási idő kijelzése 
maradék nélküli 
maradék olaj 
maradék összeg 
maradékáram (maradék|áram) 
maradékbolt (maradék|bolt) 
maradékfeldolgozó üzem 
maradéktalan (mn) 
maradéktalanul (hsz) 
maradékvásár (maradék|vásár) 
maradhat (ige) 
maradhatatlan 
maradhatós (mn) 
maradi (mn) 
maradiság (fn) 
maradó (fn) 
maradvány (fn) 
maradványelv (fn, maradvány|elv) 
maradvány-visszafizetés 
marakodás (fn) 
marakodik (marakszik, ige) 
Máramaros (tnév) 
Máramarosi-havasok 
marás (fn) 
maraszt (ige) 
marasztal (fn, mar|asztal) 
marasztal (ige, mar|asztal) 
marasztaló (foly mn in) 
marasztaló (mn) 
marat (ige) 
maraton (fn) 
maratoni (fn) 
maratoni (mn) 
maratoni futás 
maratoni futó 
maratószer (fn, marató|szer) 
márc 
márc. (röv) 
Marcal (tnév) 
marcali (mn) 
Marcali (tnév) 



marcangol (ige) 
Marcell (tnév) 
marci 
marcipán (fn) 
marcipánbárányka (marcipán|bárányka) 
marcipánfigura (fn, marcipán|figura) 
marcipánszelet (marcipán|szelet) 
március (fn) 
március elején 
március eleji 
március havi 
március tizenötödike 
március tizenötödiki 
március végi 
márciusi (mn) 
márciusi ifjak 
márciuska 
Marco Polo 
marcona (mn) 
Marconi (fn) 
Marconi-féle (Marconi|-féle) 
Marcus Aurelius 
mardos (ige) 
marék (marok, fn, mar|ék) 
maréknyi (maroknyi, mn) 
marékszám (marokszám, fn, marék|szám) 
marékszámra (marokszámra) 
maréna (fn) 
márga (fn) 
márgaföld (márga|föld) 
margaréta (fn) 
margarétafejes 
margarin (fn) 
margarinfogyasztás (fn, margarin|fogyasztás) 
margaringyártás (margarin|gyártás) 
margarinos kenyér 
márgás (mn) 
márgás mészkő 
marginális (mn) 
marginális jegyzetek 
marginális probléma 
marginalizáció (fn) 
marginalizálás 
Margit (tnév) 
Margit híd 
Margit hídi 
Margit körút 
Margit körúti 
Margit-legenda (Margit|-legenda) 
Margit-legendabeli (Margit|-legendabeli) 
Margitsziget (tnév) 
margitszigeti (mn) 
margitvirág (fn) 
margó (fn) 
margóz (ige) 
marha (fn) 
marha (mn) 



marha alak 
marha munka 
marhaállomány 
marhabél (fn) 
marhabélszín (fn, marha|bélszín) 
marhabendő 
marhaboksz 
marhabögöly 
marhabőr (fn) 
marhabőr bakancs 
marhabőr szíj 
marhacsapás 
marhafaggyú (fn) 
marhafartő (fn) 
marhafelsál 
marhahajcsár (fn) 
marhahólyag 
marhahús (fn, marha|hús) 
marhahúsleves (mn, marhahús|leves) 
marhaitató vályú 
marhajárás 
marhakereskedő (fn) 
marhalábszár 
marhalegelő (fn) 
marhalevél (fn) 
marhamód 
marhamódon 
marhanyelv (fn) 
marhapárizsi 
marhapasszus 
marhapásztor 
marhapörkölt (fn) 
marhára 
marharépa (fn) 
marhaság (fn) 
marháskodik (ige) 
marhasó 
marhasült (fn) 
marhaszállító kocsi 
marhaszelet 
marhát (fn, mar|hát) 
marhavagon (fn, marha|vagon) 
marhavásár (fn) 
marhavész (fn) 
marház (ige, mar|ház) 
marhul (ige) 
mari (mn) 
Mária (tnév) 
Mária Terézia 
Mária Terézia-féle 
Mária Terézia-rend 
Mária-arcú (Mária|-arcú) 
Mária-ének (Mária|-ének) 
Máriagyűd (tnév) 
Mária-kép (Mária|-kép) 
Mariana-árok (Mariana|-árok) 
Mariana-ároki 



Mariann (tnév) 
Marianna (tnév) 
Máriaremete 
máriás (fn) 
máriás (mn) 
máriás huncut 
máriatövis (fn) 
máriaüveg (fn, mária|üveg) 
Mariföld (tnév) 
marihuána (fn) 
marihuánatermesztés 
mariníroz (ige) 
marinírozott hal 
Márió (tnév) 
marionett (fn) 
marionettfigura (fn) 
marionettszínház (fn) 
maris (mn, már|is) 
máris (hsz, már|is) 
máris elment 
marista iskolatestvérek 
marja (fn) 
Márk (tnév) 
márka (fn) 
márkaátváltás (fn, márka|átváltás) 
márkabolt (fn, márka|bolt) 
márkacímke (fn, márka|címke) 
márkajegy (fn, márka|jegy) 
márkajelzés (fn, márka|jelzés) 
márkájú (mn) 
márkakereskedő (fn, márka|kereskedő) 
márkakereskedő (foly mn in, márka|kereskedő) 
márkanév (fn, márka|név) 
markáns (mn) 
markánsabban (hsz) 
markánsan (hsz) 
márkás (mn) 
márkás áru 
márkaszerviz (fn, márka|szerviz) 
márkatalálkozó (márka|találkozó) 
markazit (fn) 
márkázott (bef mn in) 
markecol (ige) 
markeráramkör (fn) 
markergenerátor (fn) 
marketing (fn) 
marketinganyag 
marketingasszisztens (marketing|asszisztens) 
marketinges (mn) 
marketingeszközök 
marketingfogás 
marketingigazgató (fn, marketing|igazgató) 
marketingigazgató (foly mn in, marketing|igazgató) 
marketingkommunikációs 
marketingkutatás (fn, marketing|kutatás) 
marketingmenedzser (fn, marketing|menedzser) 
marketingmódszer (fn, marketing|módszer) 



marketingmunka (fn, marketing|munka) 
marketingosztály (fn, marketing|osztály) 
marketingpolitika (fn, marketing|politika) 
marketingstratégia (fn, marketing|stratégia) 
marketingszakember (fn, marketing|szakember) 
marketingtevékenység (fn, marketing|tevékenység) 
márki (fn) 
márkinő (fn) 
markíroz (ige) 
Markó (tnév) 
markol (ige) 
markoláb (fn) 
markolász (ige) 
markolat (fn) 
markolatkosár (markolat|kosár) 
markoló (foly mn in) 
markológép (fn) 
markolókotró 
markos (mn) 
markos legény 
markotányos (fn) 
markotányosnő 
markőr (mark|őr) 
markú (mn) 
már-már 
marmelád (fn) 
mármint (hsz, már|mint) 
mármint hogy 
marmonkanna (fn) 
mármost (hsz) 
marmota (mormota) 
márna (fn) 
Marne 
maró (fn) 
maró (mn) 
maró anyagok 
maró folyadék 
maró gúny 
maró hatású 
maró méreg 
maródi (mn) 
maródi vagyok 
marógép (fn, maró|gép) 
marok (fn) 
marókáli (fn) 
maroken 
marokenbőr (fn) 
marokkó (fn) 
Marokkó (tnév) 
marokkói (mn) 
marokkő (fn, marok|kő) 
maroklőfegyver (fn, marok|lőfegyver) 
maroknyi (mn) 
maroknyi és maréknyi 
marokszám (marékszám, fn, marok|szám) 
marokszám (hsz, marok|szám) 
marokszámra (marékszámra) 



marokszedő (fn, marok|szedő) 
marokszedő (foly mn in, marok|szedő) 
maroktelefon (fn, marok|telefon) 
marokvető (marok|vető) 
máról holnapra 
marólúg (fn, maró|lúg) 
marónátron (fn, maró|nátron) 
maróni (fn) 
Maros (tnév) 
marós (fn) 
Maros-homok (Maros|-homok) 
Maros-Körös köze 
Maros-part (Maros|-part) 
Maros-parti (Maros|-parti) 
Maros-torkolat (Maros|-torkolat) 
Maros-torkolati (Maros|-torkolati) 
Marosvásárhely (tnév) 
marosvásárhelyi (mn) 
marószóda (fn, maró|szóda) 
márpedig (hsz) 
mars (isz) 
Mars (tnév) 
marsall (fn) 
marsallbot (fn, marsall|bot) 
marsbeli (mn) 
Marseillaise (fn) 
Marseille (fn) 
Mars-év 
Marshall-segély (Marshall|-segély) 
Marshall-szigetek 
Marshall-terv 
marsi (mn) 
marslakó (fn) 
Mars-lakó 
marsol (ige) 
marsruta (fn) 
Mars-szonda 
mart (bef mn in) 
mart (fn) 
márt (ige) 
Márta (tnév) 
martalék (fn) 
martalóc (fn) 
martalóccsapat (martalóc|csapat) 
mártás (fn) 
mártásoscsésze (fn) 
mártat (ige) 
martenzit 
martilapu (fn) 
martin (fn) 
martinacél (fn, martin|acél) 
martinacél tengely 
martinász (fn) 
Martinique (tnév) 
martinkemence (fn, martin|kemence) 
martinos (fn) 
Martinovics (tnév) 



Martinovics-féle (Martinovics|-féle) 
martinsalak (fn, martin|salak) 
Martinuzzi (tnév) 
Martinuzzi-féle (Martinuzzi|-féle) 
mártír (fn) 
mártír asszony 
mártírhalál (fn, mártír|halál) 
Mártírok útja 
mártíromság (fn) 
mártogat (ige) 
mártogatós (fn) 
mártogatós (mn) 
Márton (tnév) 
Márton-nap (Márton|-nap) 
mártonszőlő 
márvány (fn) 
márvány emlékmű 
márvány emléktábla 
márvány mellszobor 
Márvány tenger 
márványasztal (fn, márvány|asztal) 
márványbánya (fn, márvány|bánya) 
márványfal (fn, márvány|fal) 
márványfalú (márvány|falú) 
márványfaragás (márvány|faragás) 
márványfolyosó (márvány|folyosó) 
márványhomlokzat (márvány|homlokzat) 
márványkeménységű 
márványkő (fn, márvány|kő) 
márványkő lépcső 
márványlap (fn, márvány|lap) 
márványlépcső (fn, márvány|lépcső) 
márványmedence (fn, márvány|medence) 
márványmozaik 
márványos (mn) 
márványoszlop (fn, márvány|oszlop) 
márványoz (ige) 
márványpalota (fn, márvány|palota) 
márványpapír (márvány|papír) 
márványsajt (fn, márvány|sajt) 
márványszerű 
márványszobor (fn, márvány|szobor) 
márványtábla (fn, márvány|tábla) 
Márvány-tenger 
márvány-tengeri (márvány|-tengeri) 
márványterem (fn, márvány|terem) 
márványtömb (fn, márvány|tömb) 
márványutánzat (márvány|utánzat) 
márványzúzalék (márvány|zúzalék) 
Marx (tnév) 
marxi (mn) 
marxi-lenini 
marxista (mn) 
marxista elmélet 
marxista ideológia 
marxizmus (fn) 
más (fn) 



más (mn) 
más (nm) 
más alakú 
más alkalommal 
más célú 
más ez 
más fajta 
más formájú 
más helyett 
más helyütt 
más hitű 
más irányú 
más jelentésű 
más jellegű 
más minőségű 
más módon 
más nemzetiségű 
más néven 
más nevű 
más része 
más színű 
más szóval 
más téren 
más természetű 
más vallású 
mása (fn) 
másállapot (fn, más|állapot) 
másállapotos (mn) 
masamód (fn) 
Mascagni 
Mascagni-szerű (Mascagni|-szerű) 
másfajta (fn, más|fajta) 
másfajta (mn, más|fajta) 
másfajta (nm) 
másfél (fn) 
másfél (szn) 
másfél éves 
másfél évi 
másfél évtized 
másfél ezer 
másfél ezer éves 
másfél havi 
másfél hónapi 
másfél hónapos 
másfél íves 
másfél kilós 
másfél literes 
másfél mázsányi 
másfél mázsás 
másfél méter 
másfél méteres 
másfél millió 
másfél milliós 
másfél napi 
másfél óra 
másfél órás 
másfél órás késés 



másfél perc 
másfél száz 
másfelé (hsz, más|féle) 
másféle (fn, más|féle) 
másféle (mn, más|féle) 
másféleképpen 
másfeles (mn) 
másfelől (hsz, más|felől) 
másfélszer (hsz) 
másfélszeres (mn) 
másforma (fn, más|forma) 
másforma (mn, más|forma) 
másformán (hsz) 
máshogy (hsz) 
máshogyan (más|hogyan) 
máshol (hsz, más|hol) 
máshollét (fn, máshol|lét) 
máshonnan (hsz, más|honnan) 
máshonnét (hsz) 
máshova (hsz) 
máshová (máshová, hsz) 
másik (fn) 
másik (nm) 
másikfajta (mn) 
másikon (fn, más|ikon) 
másikra (fn, más|ikra) 
masina (fn) 
masinál (ige) 
masinéria (fn) 
masiniszta (fn) 
masíroz (masírozik, ige) 
masírozik (ige) 
másít (ige) 
maskara (fn) 
maskarabál (maskara|bál) 
maskarádé (fn) 
másként (hsz) 
máskép (fn, más|kép) 
másképp (hsz, más|képp) 
másképp se 
másképpen (hsz) 
máskor (fn, más|kor) 
máskor (hsz, más|kor) 
maskura 
máskülönben (hsz, más|különben) 
máslás (fn) 
masli (fn) 
más-más (mn) 
másmilyen (mn) 
másnap (fn, más|nap) 
másnap délben 
másnap reggel 
másnap reggeli 
másnapi (mn) 
másnapos (mn, más|napos) 
másnemű (mn) 
másnemű (nm) 



masni (fn) 
másod (ige) 
másod (szn) 
másod- 
másodállás (fn) 
másoddiplomás (mn) 
másodedző (fn) 
másodelnök (fn, másod|elnök) 
másodéves (fn, másod|éves) 
másodéves (mn, másod|éves) 
másodéves bölcsész 
másodfok (fn) 
másodfokon 
másodfokú (mn) 
másodfokú eljárás 
másodfokú függvény 
másodfokú hatóság 
másodfű (mn) 
másodhegedűs (fn) 
másodhegedűs (mn) 
második (fn) 
második (szn) 
második bécsi döntés 
második emeleti 
második műszak 
második osztály 
második permetezés 
második próbás 
másodika (szn) 
másodiki (mn) 
másodikos (fn) 
másodikos (mn) 
másodikra (fn) 
másodízben (hsz) 
másodíziglen 
másodjára 
másodkézből (hsz) 
másodközlés (fn) 
másodlagos (mn) 
másodlagos anyagcseretermék 
másodlagos elosztási rendszer 
másodlagos felhasználás 
másodlagos nemi jelleg 
másodlagos pártpreferencia 
másodlagosan (hsz) 
másodlat (fn) 
másodmagával (hsz) 
másodnap (fn) 
másodnapos (mn) 
másodnövény (fn) 
másodnyelv-elsajátítás 
másodosztály (fn, másod|osztály) 
másodosztályú (mn, másod|osztályú) 
másodosztályú bajnok 
másodosztályú bajnokság 
másodpéldány (fn, másod|példány) 
másodperc (fn) 



másodpercenként (hsz) 
másodpercenkénti (mn) 
másodperces (mn) 
másodpercinga (másodperc|inga) 
másodpercmutató (fn, másodperc|mutató) 
másodpercnyi (mn) 
másodpilóta (fn) 
másodrangú (mn) 
másodrendű (mn, másod|rendű) 
másodrendű reakció 
másodrészről 
másodsorban (hsz) 
másodszor (hsz) 
másodszori (mn) 
másodszorra (hsz) 
másodtermény (fn) 
másodtitkár (fn) 
másod-unokatestvér (másod|-unokatestvér) 
másodvetés (fn) 
másodvirágzás (fn) 
másodvonal (fn) 
másol (ige) 
másolás (fn) 
másolásvédelem (fn, másolás|védelem) 
másolat (fn) 
másoló (fn) 
másoló (foly mn in) 
másolóanyagok 
másolóberendezés (fn, másoló|berendezés) 
másolóceruza (másoló|ceruza) 
másolóeszterga (másoló|eszterga) 
másológép (fn, másoló|gép) 
másolókeret (másoló|keret) 
másolómanipulátor (fn) 
másolópapír (fn, másoló|papír) 
másolótinta (másoló|tinta) 
másrészről (hsz) 
másrészt (ksz, más|részt) 
másság (fn) 
mássalhangzó (fn) 
mássalhangzó-asszimiláció (mássalhangzó|-asszimiláció) 
mássalhangzó-hasonulás (mássalhangzó|-hasonulás) 
mássalhangzórendszer (fn, mássalhangzó|rendszer) 
mássalhangzó-torlódás (mássalhangzó|-torlódás) 
másunnan (hsz) 
másutt (hsz) 
másvalaki (mn, más|valaki) 
másvalami (mn) 
másvalamit (más|valamit) 
másvilág (fn, más|világ) 
mászás (fn) 
maszat (fn) 
maszatol (ige) 
maszatos (mn) 
maszek (fn) 
maszek munka 
maszek üzlet 



maszekol (ige) 
mászik (ige) 
maszk (fn) 
maszka (fn) 
maszkabál (fn, maszka|bál) 
mászkál (ige) 
Maszkat (tnév) 
maszkíroz (ige) 
maszkmester (fn, maszk|mester) 
maszkolás (fn) 
maszlag (fn) 
maszlagol (ige) 
maszlagos (mn) 
maszlina 
mászó (foly mn in) 
mászó gyermek 
mászóka (fn) 
mászókötél (fn, mászó|kötél) 
mászópózna (mászó|pózna) 
mászórúd (fn, mászó|rúd) 
mászóvas (fn) 
mászóverseny 
massza (fn) 
masszázs (fn) 
masszázsfotel 
masszázsfunkció 
masszázsszalon (fn, masszázs|szalon) 
masszázsterápia (fn, masszázs|terápia) 
masszíroz (ige) 
masszív (mn) 
masszív készülék 
masszív öntvény 
masszív tartozásállomány 
masszívság 
masszívum (fn) 
másszor (hsz) 
masszőr (fn) 
masszőz (fn) 
masztix (fn) 
masztodon (fn) 
maszturbáció (fn) 
maszturbál (ige) 
matador (fn) 
matat (ige) 
matchbox (fn) 
Máté (tnév) 
matek (fn) 
matematika (fn) 
matematika írásbeli 
matematika szakos 
matematika szakos tanár 
matematika tagozat 
matematikai (mn) 
matematikai függvény 
matematikailag (hsz) 
matematikaóra (fn, matematika|óra) 
matematikatanár (fn, matematika|tanár) 



matematika-tankönyv 
matematika-tanterv 
matematikus (fn) 
Máté-passió (Máté|-passió) 
matéria (fn) 
materiális (mn) 
materialista (mn) 
materialista világnézet 
materializáció (fn) 
materializálódik (ige) 
materializmus (fn) 
Mátészalka (tnév) 
mátészalkai (mn) 
matézis (fn) 
Matild (tnév) 
matiné (fn) 
mátka (fn) 
mátkapár (fn) 
mátkaság (fn) 
mátkatál (mátka|tál) 
matlaszé (fn) 
mától fogva 
mától kezdve 
matolcsysta 
mátós 
Mátra (tnév) 
Mátra hegység 
Mátraalja (tnév, Mátra|alja) 
matrac (fn) 
matrackészítő (matrac|készítő) 
matracos (mn) 
matracos ágy 
Mátraháza (tnév) 
Mátraszentistván (tnév) 
Mátra-térkép (Mátra|-térkép) 
matriarchátus (fn) 
matrica (fn) 
matricás (mn) 
matrika 
matrikula (fn) 
matring (fn) 
mátrix (fn) 
mátrixnyomtató (fn, mátrix|nyomtató) 
mátrixszámítás (mátrix|számítás) 
matróna (fn) 
matróz (fn) 
matrózblúz (fn, matróz|blúz) 
matrózfröccs (fn, matróz|fröccs) 
matrózgallér (fn, matróz|gallér) 
matrózkék (mn) 
matrózkocsma (fn, matróz|kocsma) 
matrózruha (fn, matróz|ruha) 
matrózúszás (matróz|úszás) 
matrózsapka (fn, matróz|sapka) 
matt (fn) 
matt (mn) 
matt réteg 



mattot ad 
mattüveg 
matúra (fn) 
maturál (ige) 
maturandus (fn) 
maturáns (mn) 
Matuzsálem (fn) 
matuzsálemi (mn) 
matuzsálemi kor 
mátyás (fn) 
Mátyás (tnév) 
Mátyás király 
Mátyás kori 
Mátyásföld (tnév) 
mátyásmadár (fn, mátyás|madár) 
Mátyás-templom (Mátyás|-templom) 
Mátyás-templomi (Mátyás|-templomi) 
matyó (fn) 
matyó baba 
matyó hímzés 
matyó viselet 
Matyóföld (fn, Matyó|föld) 
matyóföldi (mn, matyó|földi) 
Mátyusföld (tnév) 
mátyusföldi (mn, mátyus|földi) 
Maugham 
Maupassant 
Mauritánia (tnév) 
Mauritius (tnév) 
mauser (fn) 
mauzóleum (fn) 
MÁV-igazolvány (MÁV|-igazolvány) 
MÁV-kalauz (MÁV|-kalauz) 
MÁV-lakótelep (MÁV|-lakótelep) 
MÁV-menetrend 
MÁV-tisztviselő (MÁV|-tisztviselő) 
maxi (mn) 
maxi- 
Maxim (fn) 
maximál (ige) 
maximális (mn) 
maximális biztonság 
maximális méret 
maximális sebesség 
maximális terhelés 
maximálisan (hsz) 
maximalista (mn) 
maximalizál (ige) 
maximalizálás (fn) 
maximalizmus (fn) 
maximum (fn) 
maximum tizenegy karakter 
maximum-minimum hőmérő 
maxiszoknya (fn) 
maya (fn) 
máz (fn) 
máz (ige) 



mázas (mn) 
mázas edény 
mázas padlólap 
mázatlan (mn) 
mázfesték (máz|festék) 
mázli (fn) 
mázlis (mn) 
mázlista (fn, máz|lista) 
mazna (mn) 
mazochista (mn) 
mázol (ige) 
mázolás (fn) 
mázolmány (fn) 
mázoló (fn) 
mázoló (foly mn in) 
mázolóecset (mázoló|ecset) 
mázos (mn) 
Mazowsze 
máztalan (mn) 
Mazuri-tóhátság 
mazurka (fn) 
mázsa (fn) 
mázsaház (fn, mázsa|ház) 
mázsakönyv (mázsa|könyv) 
mázsál (ige, máz|sál) 
mázsáló (fn) 
mázsáló (foly mn in) 
mázsányi (mn) 
mázsányi súlyú 
mázsás (fn, máz|sás) 
mázsás (mn, máz|sás) 
mázsás súlyú 
mázsaszám (fn, mázsa|szám) 
mazsola (fn) 
mazsolás kalács 
mazsolás kuglóf 
mazsolaszőlő (fn, mazsola|szőlő) 
mazsoláz (ige) 
mazsorett (fn) 
MC 
meakulpázik (ige) 
meander (fn) 
meandervonal (fn) 
mecénás (fn) 
mecénáskodik (ige) 
mecenatúra (fn) 
mechanika (fn) 
mechanikai (mn) 
mechanikai energia 
mechanikai ok 
mechanikai szennyvíztisztítás 
mechanikus (fn) 
mechanikus (mn) 
mechanikus kar 
mechanikusan (hsz) 
mechanisztikus (mn) 
mechanizál (ige) 



mechanizmus (fn) 
Mechwart liget 
Mecklenburg (tnév) 
Mecklenburg-Elő-Pomeránia (Mecklenburg|-Elő-Pomeránia) 
mecklenburg-elő-pomerániai (mecklenburg|-elő-pomerániai) 
mécs (fn) 
meccs (fn) 
meccslabda (fn, meccs|labda) 
Mecsek (tnév) 
Mecsek alatti 
Mecsek felőli 
Mecsek hegység 
Mecsek hegységi 
Mecsekalja (tnév, Mecsek|alja) 
mecseki (mn) 
mécses (fn) 
mécses (mn) 
mecset (fn) 
mécsvilág (fn, mécs|világ) 
mécsvirág (fn, mécs|virág) 
medaillon 
medál (fn) 
medália (fn) 
medalion (fn) 
Medárd (tnév) 
Medárd-nap 
meddig (hsz) 
meddő (mn) 
meddő ellenállás 
meddő kőzet 
meddő tehén 
meddőhányó (fn, meddő|hányó) 
meddőség (fn) 
medence (fn) 
medence nagyságú 
medencecsont (fn, medence|csont) 
medencecsont-sérülés (medencecsont|-sérülés) 
medenceöv (medence|öv) 
medenceszűkület (medence|szűkület) 
meder (fn) 
mederpillér (fn, meder|pillér) 
mederszabályozás (fn, meder|szabályozás) 
média (fn) 
médiabefolyás 
médiabirodalom (fn, média|birodalom) 
médiacézár (fn, média|cézár) 
médiaelemzés 
médiafeldolgozás 
médiafelhajtás 
médiafelület 
médiafigyelem 
médiaforrás 
médiaháború (fn, média|háború) 
médiahatóság (fn, média|hatóság) 
médiakritikus (fn, média|kritikus) 
médiakuratórium (fn, média|kuratórium) 
médialejátszó 



médiamágus 
médiapiac (fn, média|piac) 
médiapolitika (fn, média|politika) 
médiaprogram 
médiaszakértő (fn, média|szakértő) 
médiaszolgáltató társaság 
médiasztár (fn, média|sztár) 
médiatestület (fn, média|testület) 
mediatizáció 
mediátor (fn) 
médiatörvény (fn, média|törvény) 
médiatudomány 
médiaügy (fn, média|ügy) 
médiavállalat 
médiavállalkozás (fn, média|vállalkozás) 
Medici (tnév) 
medicina (fn) 
medicinlabda (fn, medicin|labda) 
medika (fn) 
medikáció (fn) 
medikus (fn) 
medikusbál (medikus|bál) 
Medina (tnév) 
meditáció (fn) 
meditációs (mn) 
meditál (ige) 
meditatív (mn) 
mediterrán (mn) 
mediterrán éghajlat 
médium (fn) 
médiumtevékenység 
Mednyánszky (tnév) 
medok (fn) 
medresze (fn) 
Medúza (fn) 
medúzafő (medúza|fő) 
Medúza-fő (Medúza|-fő) 
medúzafű (medúza|fű) 
medve (fn) 
medveállatka (fn, medve|állatka) 
medvebarlang (fn, medve|barlang) 
medvebocs (fn, medve|bocs) 
medvebőr (fn, medve|bőr) 
medvecukor (fn, medve|cukor) 
medveének (fn, medve|ének) 
medvehagyma (fn, medve|hagyma) 
medvejárású (medve|járású) 
medveköröm (medve|köröm) 
medvekultusz (medve|kultusz) 
medvelepke (fn, medve|lepke) 
medveszőlő (fn, medve|szőlő) 
medvetalp (fn, medve|talp) 
medvetalpkaktusz 
medvetánc (fn, medve|tánc) 
medvetáncoltató (fn) 
meeting (fn) 
Mefisztó (tnév) 



meg (ksz) 
még (hsz) 
meg- (ik) 
még csak most ért ide 
még egy 
még egy kicsit 
még egyszer 
még egyszer annyi 
még frissebb 
még hátrább 
még hogy 
meg így sincs 
még inkább 
még jobb 
még jobban 
még kevésbé 
meg lesz elégedve 
még mindig 
még most sem 
még nagyobb fokú 
meg nem alkuvás 
meg nem erősített hír 
meg nem értés 
meg nem felelő 
meg nem támadás 
meg nem tartott 
még rosszabb 
még sincs 
még szebb 
még szívesebben 
még tegnap megvolt 
még tovább halad előre 
még többször 
mega- 
megabál (ige) 
megabit (fn) 
megabriktol 
megacélosodik (ige) 
megacéloz (ige) 
megaciklus (fn) 
megad (ige) 
megadás (fn) 
megadatik (ige) 
megadhat (ige) 
megadjusztál 
megadó (foly mn in) 
megadóan (hsz) 
megadott cím 
megadóztat (ige) 
megadóztatás (fn) 
megafon (fn) 
megagitál (ige) 
megágyaz (ige) 
megahertz (fn) 
megahertzes (mn) 
megáhít (ige) 
megajándékoz (ige) 



megajánl (ige) 
megajánlás (fn) 
megakad (ige) 
megakadályoz (ige) 
megakadályozás (fn) 
megakadályozhat (ige) 
megakaszt (ige) 
mégakkora 
megalakít (ige) 
megalakítás (fn) 
megalakul (ige) 
megalakulás (fn) 
megalakulhat (ige) 
megalapít (ige) 
megalapítás (fn) 
megalapoz (ige) 
megalapozás (fn) 
megalapozatlan (mn) 
megalapozatlanság (fn) 
megalapozatlanul (hsz) 
megalapozhat (ige) 
megalapozó (foly mn in) 
megalapozott (bef mn in) 
megalapozott (mn) 
megalapozottan (hsz) 
megalapozottság (fn) 
megaláz (ige) 
megalázás (fn) 
megalázkodik (ige) 
megalázó (foly mn in) 
megalázottság (fn) 
megaláztatás (fn) 
megáld (ige) 
megalkot (ige) 
megalkotás (fn) 
megalkuszik (ige) 
megalkuvás (fn) 
megalkuvás nélkül 
megalkuvásra hajló 
megalkuvó (fn) 
megalkuvó (foly mn in) 
megalkuvó (mn) 
megalkuvó természetű 
megáll (ige) 
megállapít (ige) 
megállapítás (fn) 
megállapítási (mn) 
megállapíthat (ige) 
megállapodás (fn) 
megállapodás értelmében 
megállapodástervezet (fn, megállapodás|tervezet) 
megállapodhat (ige) 
megállapodik (ige) 
megállapodott (bef mn in) 
megállapodott (mn) 
megállás (fn) 
megállhat (ige) 



megállít (ige) 
megállítás (fn) 
megállíthat (ige) 
megállíthatatlan (mn) 
megállíthatatlanul (hsz) 
megállj (fn) 
megálljt kiált 
megálljt parancsol 
megálló (fn) 
megálló (foly mn in) 
megállóhely (fn, megálló|hely) 
megálmodik (ige) 
megalománia (fn) 
megalszik (ige) 
megalvad (ige) 
megalvaszt (ige) 
megannyi (mn, meg|annyi) 
mégannyi (mn, meg|annyi) 
mégannyira 
megapad (ige) 
megáporodik (ige) 
megaprehendál (ige) 
megárad (ige) 
megaranyoz (ige) 
megárt (ige) 
megás (ige) 
megaszal (ige) 
megaszalódik (ige) 
megátalkodik (ige) 
megátalkodott (bef mn in) 
megátalkodott (mn) 
megátalkodott hazudozó 
megátalkodottság (fn) 
megátkoz (ige) 
megatonna (fn) 
megavasodik (ige) 
megawatt (fn) 
megawattos (mn) 
megázik (ige) 
megáztat (ige) 
megbabázik 
megbabonáz (ige) 
megbámul (ige) 
megbán (ige) 
megbánás (fn) 
megbánik (ige) 
megbánt (bef mn in) 
megbánt (ige) 
megbántódik 
megbántottság (fn) 
megbarátkozik (ige) 
megbarnít (ige) 
megbarnul (ige) 
megbasz 
megbátorodik (ige) 
megbecstelenít (ige) 
megbecsül (ige) 



megbecsülés (fn) 
megbecsülhetetlen (mn) 
megbecsült (bef mn in) 
megbecsült (mn) 
megbékél (ige) 
megbékélés (fn) 
megbékélési (mn) 
megbékít (ige) 
megbéklyóz (ige) 
megbékül (ige) 
megbélyegez (ige) 
megbélyegzés (fn) 
megbélyegzett (bef mn in) 
megbélyegzett (fn) 
megbélyegzett (mn) 
megbélyegzettség (megbélyegezettség, fn) 
megbénít (ige) 
megbénul (ige) 
megbeszél (ige) 
megbeszélés (fn) 
megbeszélhet (ige) 
megbeszélni való anyag 
megbeszélnivaló (fn) 
megbeszélnivaló (mn) 
megbetegedés (fn) 
megbetegedik (ige) 
megbetegít (ige) 
megbetegszik (ige) 
megbiccent (ige) 
megbicsaklik (ige) 
megbicsakolja magát 
megbicskáz (ige) 
megbilincsel (ige) 
megbillen (ige) 
megbillent (bef mn in) 
megbillent (ige) 
megbír (ige) 
megbírál (ige) 
megbirkózik (ige) 
megbírságol (ige) 
megbíz (ige, meg|bíz) 
megbízás (fn) 
megbízási (mn) 
megbízatás (fn) 
megbízatási (mn) 
megbízatási időszak 
megbízhat (ige) 
megbízhatatlan (mn) 
megbízható (foly mn in) 
megbízható (mn) 
megbízható forrás 
megbízható meghajtó 
megbízhatóan (hsz) 
megbízhatóság (fn) 
megbízik (ige) 
megbízó (fn) 
megbízó (foly mn in) 



megbízólevél (fn, megbízó|levél) 
megbizonyosodik (ige) 
megbízott (bef mn in) 
megbízott (fn) 
megbízott (mn) 
megbízott előadó 
megbízotti (mn) 
megbiztat (ige) 
megbizserget (ige) 
megbocsát (ige) 
megbocsátás (fn) 
megbocsáthatatlan (mn) 
megbocsátható (foly mn in) 
megbocsátó (foly mn in) 
megbokrosodik (ige) 
megboldogult (bef mn in) 
megboldogult (fn) 
megbolondít (ige) 
megbolondul (ige) 
megbolydít (ige) 
megbolydul (ige) 
megbolygat (ige) 
megbombáz (ige) 
megbomlás (fn) 
megbomlik (ige) 
megbont (ige) 
megbontás (fn) 
megbonthatatlan (mn) 
megborjadzik 
megboronál 
megborotvál (ige) 
megborotválkozik (ige) 
megborsódzik (ige) 
megborsoz (ige) 
megborzad (ige) 
megborzong (ige) 
megboszorkányoz 
megbosszul (ige) 
megbotlik (ige) 
megbotoz (ige) 
megbotránkozás (fn) 
megbotránkozik (ige) 
megbotránkoztat (ige) 
megbotránkoztató viselkedésű 
megböfiztet 
megbök (ige) 
megbőrösödik (ige) 
megbőröz (ige) 
megbőszül 
megbúbol (ige) 
megbugázik 
megbuggyan (ige) 
megbuherál 
megbújik (ige) 
megbukik (ige) 
megbuktat (ige) 
megbuktatás (fn) 



megbundáz (ige) 
megbutul (ige) 
megbüdösödik (ige) 
megbüfiztet 
megbűnhődik (ige) 
megbüntet (ige) 
megbüntetés (fn) 
megbütyköl (ige) 
megbűvöl (ige) 
megbűzöl 
megcáfol (ige) 
megcéloz (ige) 
megcenzúráz (ige) 
megcibál (ige) 
megcicerél 
megcímez (ige) 
megcirógat (ige) 
megcukroz 
megcupfolás 
megcsal (ige) 
megcsalás (fn) 
megcsalatkozik (ige) 
megcsap (ige) 
megcsapat (ige) 
megcsapol (ige) 
megcsapolás (fn) 
megcsappan (ige) 
megcsattan (ige) 
megcsavar (ige) 
megcsavarodik (ige) 
megcselekedik (ige) 
megcsendesedik (ige) 
megcsendül (ige) 
megcserél (ige) 
megcsiklandoz (ige) 
megcsikordul (ige) 
megcsikózik (ige) 
megcsillagoz 
megcsillan (ige) 
megcsillant (bef mn in) 
megcsillant (ige) 
megcsillogtat (ige) 
megcsinál (ige) 
megcsinálhat (ige) 
megcsináltat (ige) 
megcsíp (ige) 
megcsodál (ige) 
megcsodálhat (ige) 
megcsókol (ige) 
megcsomósodik (ige) 
megcsonkít (ige) 
megcsonkítás (fn) 
megcsonkul (ige) 
megcsontosodik (ige) 
megcsontosodott (bef mn in) 
megcsordul (ige) 
megcsóvál (ige) 



megcsömörlik (ige) 
megcsörren (ige) 
megcsúfítás 
megcsúfol (ige) 
megcsúfolás (fn) 
megcsúnyul (ige) 
megcsupál 
megcsuszamlik 
megcsúszik (ige) 
megdádáz (ige) 
megdagad (ige) 
megdagaszt (ige) 
megdarál (ige) 
megdermed (ige) 
megdézsmál (ige) 
megdicsér (ige) 
megdicsőít 
megdicsőül (ige) 
megdicsőülés (fn) 
megdinsztel (ige) 
megdob (ige) 
megdobál (ige) 
megdobban (ige) 
megdobogtat (ige) 
megdohosodik (ige) 
megdolgoz (ige) 
megdolgozik (ige) 
megdorgál (ige) 
megdöbben (ige) 
megdöbbenés (fn) 
megdöbbent (bef mn in) 
megdöbbent (ige) 
megdöbbent (mn) 
megdöbbentő (foly mn in) 
megdöbbentő (mn) 
megdöbbentő volta 
megdöbbentően (hsz) 
megdöf (ige) 
megdögleszt (ige) 
megdöglik (ige) 
megdögönyöz (ige) 
megdől (ige) 
megdömöcköl 
megdöndül (ige) 
megdönget (ige) 
megdönt (ige) 
megdöntés (fn) 
megdönthetetlen (mn) 
megdördül (ige) 
megdörgöl (ige) 
megdörzsöl (ige) 
megdrágít (ige) 
megdrágul (ige) 
megdrótoz 
megdug (ige) 
megdumál (ige) 
megdupláz (ige) 



megduplázás (fn) 
megduplázód (ige) 
megduplázódás 
megduplázódik 
megduplázza 
megdurrant 
megduzzad (ige) 
megduzzaszt (ige) 
megdühödik (ige) 
megdühösödik 
megé 
megebédel (ige) 
megebédezik (ige) 
megecetesedik (ige) 
megédesít (ige) 
megedz (ige) 
megedződik (ige) 
megég (ige, meg|ég) 
megéget (ige) 
megegyez (ige) 
megegyezés (fn) 
megegyezés szerinti ár 
megegyezési (mn) 
megegyezhet (ige) 
megegyezik 
megegyezően (hsz) 
megéhezik (ige) 
megehül 
megejt (ige) 
megejtő (foly mn in) 
megél (ige) 
megéled (ige) 
megelégedés (fn) 
megelégedett (bef mn in) 
megelégedett (mn) 
megelégedettség (fn) 
megelégedik (ige) 
megelégel (ige) 
megelégszik (ige) 
megélénkül (ige) 
megélénkülhet (ige) 
megélés (fn) 
megélesít 
megelevenedik (ige) 
megelevenít (ige) 
megelevenül (ige) 
megélhet (ige) 
megélhetés (fn) 
megélhetési (mn) 
megélhetési forrás 
megélhetési ok 
megéljenez (ige) 
megellik (ige) 
megelőlegez (ige) 
megelőlegezés (fn) 
megelőz (ige) 
megelőzés (fn) 



megelőzési (mn) 
megelőzésre nincsen recept 
megelőzhet (ige) 
megelőző (foly mn in) 
megelőző intézkedés 
megelőző oltás 
megelőző rendszabályok 
megelőzően (hsz) 
megelőző-felvilágosító program 
megelőzze (megelőz|ze) 
megemberel (ige) 
megembereli magát 
megemberesedik (ige) 
megemel (ige) 
megemelés (fn) 
megemelkedik (ige) 
megemészt (ige) 
megemleget (ige) 
megemlékezés (fn) 
megemlékezik (ige) 
megemlít (ige) 
megemlítés (fn) 
megemlíthet (ige) 
megénekel (ige) 
megenged (ige) 
megengedett (bef mn in) 
megengedett (mn) 
megengedhet (ige) 
megengedhetetlen (mn) 
megengedhető dózis 
megengedő (foly mn in) 
megengedő mondat 
megengesztel (ige) 
megengesztelődik (ige) 
megenyhül (ige) 
megépít (ige) 
megépítés (fn) 
megépül (ige) 
megér (ige) 
megérdeklődik (ige) 
megérdemel (ige) 
megérdemel egy misét 
megérdemelten (hsz) 
megered (ige) 
megereszkedik (ige) 
megereszt (ige) 
megérez (ige, meg|érez) 
megérhet (ige) 
megéri az árát 
megérik (ige) 
megérint (ige) 
megerjed (ige) 
megérkezés (fn) 
megérkezik (ige) 
megérlel (ige) 
megérlelődik (ige) 
megerőltet (ige) 



megerőltetés (fn) 
megerőltető (foly mn in) 
megerősít (ige) 
megerősítés (fn) 
megerősíthet (ige) 
megerősítő végzés 
megerősödés (fn) 
megerősödhet (ige) 
megerősödik (ige) 
megerőszakol (ige) 
megerőszakolás (fn) 
megért (bef mn in) 
megért (ige) 
megértés (fn) 
megértet (ige) 
megérteti vele 
megérthet (ige) 
megértő (foly mn in) 
megértően (hsz) 
megérzés (fn) 
megérzik 
megeshet (ige) 
megesik (ige) 
megesket (ige) 
megesküszik (ige) 
megesz (ige) 
megeszik (ige) 
megesztergályoz 
megetet (ige) 
megétet (ige) 
megett 
megfagy (ige) 
megfagyaszt (ige) 
megfaggyúz 
megfájdít (ige) 
megfájdul (ige) 
megfájul 
megfakad (ige) 
megfakul (ige) 
megfárad (ige) 
megfáradt (bef mn in) 
megfarag (ige) 
megfarol (ige) 
megfásodik 
megfázás (fn) 
megfázik (ige) 
megfedd (ige) 
megfegyelmez (ige) 
megfehéredik (ige) 
megfej (ige) 
megfejel (ige) 
megfejt (bef mn in) 
megfejt (ige) 
megfejtés (fn) 
megfejthetetlen (mn) 
megfejtő (fn) 
megfejtő (foly mn in) 



megfeketedik (ige) 
megfékez (ige) 
megfékezés (fn) 
megfekszik (ige) 
megfektet (ige) 
megfeledkezik (ige) 
megfelejtkezik (ige) 
megfelel (ige) 
megfelelés (fn) 
megfelelhet (ige) 
megfelelő (fn) 
megfelelő (foly mn in) 
megfelelő (mn) 
megfelelő kiegészítő modul 
megfelelő titkosítás 
megfelelően (hsz) 
megfelelőség (fn) 
megfeleltetés (fn) 
megfélemlít (ige) 
megfélemlítés (fn) 
megfélemlítettség (fn) 
megfelez (ige) 
megfellebbez (ige) 
megfellebbezhetetlen (mn) 
megfen (ige) 
megfenekel 
megfeneklik (ige) 
megfenyeget (ige) 
megfenyít (ige) 
megfér (ige) 
megférfiasodik (ige) 
megférgesedik (ige) 
megfertőz (ige) 
megfest (ige) 
megfésül (ige) 
megfésülködik (ige) 
megfeszít (ige) 
megfeszítés (fn) 
megfeszített (bef mn in) 
megfeszített (fn) 
megfeszített (mn) 
megfeszül (ige) 
megfiadzik (ige) 
megfiatalít (ige) 
megfiatalodik (ige) 
megfigyel (ige) 
megfigyelés (fn) 
megfigyelési (mn) 
megfigyeléssorozat 
megfigyelhet (ige) 
megfigyelő (fn) 
megfigyelő (foly mn in) 
megfigyelőállás (fn, megfigyelő|állás) 
megfigyelőállomás (fn, megfigyelő|állomás) 
megfigyelőhely (fn, megfigyelő|hely) 
megfigyelői (mn) 
megfigyelőkamera 



megfigyelőképesség (fn, megfigyelő|képesség) 
megfigyelőrendszer 
megfilmesít (ige) 
megfinanszíroz (ige) 
megfincoltat 
megfingat (ige) 
megfirkál 
megfizet (ige) 
megfizetés (fn) 
megfizethetetlen (mn) 
megfizethető (foly mn in) 
megfizethető készülék 
megfizettet (ige) 
megfog (ige) 
megfogad (ige) 
megfogalmaz (ige) 
megfogalmazás (fn) 
megfogalmazhat (ige) 
megfogalmazód (ige) 
megfogalmazódik 
megfogamzik (ige) 
megfogan (ige) 
megfogdos (ige) 
megfoghatatlan (mn) 
megfogható (foly mn in) 
megfogják a tolvajt 
megfogódzik (ige) 
megfogy (ige) 
megfogyatkozik (ige) 
megfojt (ige) 
megfoldoz (ige) 
megfoltoz (ige) 
megfon (ige) 
megfontol (ige) 
megfontolás (fn) 
megfontolt (bef mn in) 
megfontolt (mn) 
megfontoltan (hsz) 
megfontoltság (fn) 
megfordít (ige) 
megfordítás (fn) 
megfordítható folyamat 
megfordul (ige) 
megforgat (ige) 
megformál (ige) 
megformálás (fn) 
megformáltság (fn) 
megforraszt 
megfoszt (ige) 
megfosztás (fn) 
megfő (ige) 
megfölösödik 
megfőz (ige) 
megfricskáz (ige) 
megfúj (ige) 
megfúl (ige) 
megfullad (ige) 



megfúr (ige) 
megfut (ige) 
megfutamít (ige) 
megfutamodik (ige) 
megfuttat (ige) 
megfülled 
megfürdet (ige) 
megfürdik (ige) 
megfüröszt (ige) 
megfüstöl (ige) 
meggabalyodik 
meggárgyul (ige) 
meggátol (ige) 
meggazdagodás (fn) 
meggazdagodik (ige) 
meggazdálkodik 
meggebed (ige) 
meggémberedik (ige) 
megglosszáz 
meggondol (ige) 
meggondolandó (beálló mn in) 
meggondolás (fn) 
meggondolatlan (fn) 
meggondolatlan (mn) 
meggondolatlanság (fn) 
meggondolatlanul (hsz) 
meggondolt (bef mn in) 
meggondolt (mn) 
meggondoltság (fn) 
meggörbít (ige) 
meggörbül (ige) 
meggörnyed (ige) 
meggratulál (ige) 
meghabarodik 
megháborít (ige) 
megháborodik (ige) 
meghackelés 
meghág (ige) 
meghagy (ige) 
meghagyás (fn) 
meghajigál (ige) 
meghajlás (fn) 
meghajlik (ige) 
meghajlít (ige) 
meghajol (ige) 
meghajszol (ige) 
meghajt (ige) 
meghajtás (fn) 
meghajtású (mn) 
meghajtó (fn) 
meghajtó (foly mn in) 
meghajtó ikon 
meghajtó kattog 
meghajtók aktuális neve 
meghajtómotor (fn) 
meghajtónév 
meghajtóprogram 



meghal (ige) 
meghál (ige) 
meghalad (ige) 
meghaladás (fn) 
meghaladhat (ige) 
meghaladóan (hsz) 
meghaladott (mn) 
meghaladott álláspont 
meghálál (ige) 
meghalás (fn) 
meghalhat (ige) 
meghall (ige) 
meghallgat (ige) 
meghallgatás (fn) 
meghallgathat (ige) 
meghallik (ige) 
meghalt (bef mn in) 
meghalt (mn) 
meghamisít (ige) 
meghamisítás (fn) 
meghámoz (ige) 
meghánt (ige) 
meghány (ige) 
meghány-vet 
megharagít (ige) 
megharagszik (ige) 
megharap (ige) 
megharcol (ige) 
megháromszoroz (ige) 
megharsan 
meghasad (ige) 
meghasonlás (fn) 
meghasonlik (ige) 
meghasonlottság (fn) 
meghat (ige) 
meghatalmaz (ige) 
meghatalmazás (fn) 
meghatalmazó (fn) 
meghatalmazólevél (meghatalmazó|levél) 
meghatalmazott (bef mn in) 
meghatalmazott (fn) 
meghatalmazott (mn) 
meghatároz (ige) 
meghatározás (fn) 
meghatározatlan (fn) 
meghatározatlan (mn) 
meghatározhat (ige) 
meghatározhatatlan (mn) 
meghatározó (mn) 
meghatározóan (hsz) 
meghatározott (bef mn in) 
meghatározott (mn) 
meghatározott tömegű 
meghatározottság (fn) 
megható (foly mn in) 
meghatód (ige) 
meghatódik 



meghatott (bef mn in) 
meghatott (mn) 
meghatottan (hsz) 
meghatottság (fn) 
meghátrál (ige) 
meghátrálás (fn) 
meghatványoz (ige) 
megházasít (ige) 
megházasodik (ige) 
meghazudtol (ige) 
meghegeszt (ige) 
meghegyez (ige) 
meghempereg (ige) 
meghemperget (ige) 
meghengerel (ige) 
meghengerez 
meghervad (ige) 
meghibásod (ige) 
meghibásodás (fn) 
meghibásodási függvény 
meghibásodik 
meghibban (ige) 
meghint (ige) 
meghirdet (ige) 
meghirdetés (fn) 
meghisz (ige) 
meghiszem azt 
meghitelez (ige) 
meghitt (bef mn in) 
meghitt (mn) 
meghittség (fn) 
meghiúsít (ige) 
meghiúsítás (fn) 
meghiúsul (ige) 
meghiúsulás (fn) 
meghív (ige) 
meghívás (fn) 
meghívásos (mn) 
meghívat (ige) 
meghívó (fn) 
meghívó (foly mn in) 
meghívói (meghívó|i) 
meghívólevél (fn, meghívó|levél) 
meghívott (bef mn in) 
meghívott (fn) 
meghízik (ige) 
meghizlal (ige) 
meghódít (ige) 
meghódítás (fn) 
meghódol (ige) 
meghólyagosodik 
meghomályosodik (ige) 
meghonosít (ige) 
meghonosítás (fn) 
meghonosító 
meghonosodik (ige) 
meghonosodottság (fn) 



meghonosul (ige) 
meghonosultság (fn) 
meghord 
meghordoz (ige) 
meghosszabbít (ige) 
meghosszabbítás (fn) 
meghosszabbíthat (ige) 
meghosszabbodik (ige) 
meghoz (ige) 
meghozatal (fn) 
méghozzá (ksz) 
meghőbörödik 
meghökken (ige) 
meghökkenés (fn) 
meghökkent (bef mn in) 
meghökkent (ige) 
meghökkent (mn) 
meghökkentően (hsz) 
meghőköl (ige) 
meghőmérőz 
meghunyászkodik (ige) 
meghurcol (ige) 
meghurcolás (fn) 
meghurcoltatás (fn) 
meghúz (ige) 
meghúzás (fn) 
meghúzat (ige) 
meghúzódik (ige) 
meghűl (ige) 
meghűlés (fn) 
meghűléses (mn) 
meghűléses betegség 
meghülyül (ige) 
meghülyülhűt 
meghülyülhűvösödik 
meghülyülidéz 
meghülyülifjít 
meghülyülifjodik 
meghülyüligazgat 
meghülyüligazít 
meghülyüligazul 
meghülyüligényel 
meghülyülígér 
meghülyüligéz 
meghülyülihlet 
meghülyülijed 
meghülyülijeszt 
meghülyülillet 
megidéz (ige) 
megidézés (fn) 
megifjít (ige) 
megifjodik (ige) 
megigazít (ige) 
megigazulás (fn) 
megígér (ige) 
megijed (ige) 
megijeszt (ige) 



megillet (ige) 
megilletődés (fn) 
megilletődik 
megilletődöttség (fn) 
megindít (ige) 
megindítás (fn) 
megindító (fn) 
megindító (foly mn in) 
megindokol (ige) 
megindul (ige) 
megindulás (fn) 
megindulhat (ige) 
megindultság (fn) 
meging (ige) 
megingás (fn) 
megingat (ige) 
megingathatatlan (mn) 
meginog (ige) 
megint (hsz, meg|int) 
megint (ige, meg|int) 
megint csak 
megint csak azt mondom 
megint más 
meginterjúvol (ige) 
meginterpellál (ige) 
megintés (fn) 
meginvitál (ige) 
megír (ige) 
megiramodik (ige) 
megírás (fn) 
megírhat (ige) 
megirigyel (ige) 
megirigyelhet (ige) 
mégis (hsz) 
mégis csak annyi maradt 
mégiscsak (hsz, mégis|csak) 
mégiscsak eljött 
megismer (ige) 
megismerés (fn) 
megismerési (mn) 
megismerhet (ige) 
megismerkedés (fn) 
megismerkedhet (ige) 
megismerkedik (ige) 
megismerőtevékenység (megismerő|tevékenység) 
megismerszik (ige) 
megismertet (ige) 
megismertetés (fn) 
megismétel (ige) 
megismételhetetlen (mn) 
megismételt kísérlet 
megismétlés (fn) 
megismétlődés (fn) 
megismétlődhet (ige) 
megismétlődik (ige) 
megiszik (ige) 
megiszonyodik (ige) 



megitat (ige) 
megítél (ige) 
megítélés (fn) 
megítélhet (ige) 
megittasodik (ige) 
megittasul (ige) 
megízlel (ige) 
megízleltet (ige) 
megizmosodik (ige) 
megizzad (ige) 
megizzaszt (ige) 
megjámborodik (ige) 
megjár (ige) 
megjárat (ige) 
megjárós 
megjártat (ige) 
megjátszik (ige) 
megjavít (ige) 
megjavítás (fn) 
megjavul (ige) 
megjegyez (ige) 
megjegyzés (fn) 
megjegyzésre méltó 
megjegyzést fűz hozzá 
megjegyzetel 
megjelen 
megjelenés (fn) 
megjelenési (mn) 
megjelenésű (mn) 
megjelenhet (ige) 
megjelenik (ige) 
megjelenít (ige) 
megjelenítés (fn) 
megjelenő ablak 
megjelent (bef mn in) 
megjelent (ige) 
megjelentet (ige) 
megjelentetés (fn) 
megjelöl (ige) 
megjelölés (fn) 
megjobbul 
megjósol (ige) 
megjósolhatatlan (mn) 
megjön (ige) 
megjövendöl (ige) 
megjuhászít (ige) 
megjuhászkodik 
megjuhászodik (ige) 
megjuházik (ige) 
megjutalmaz (ige) 
megkacagtat (ige) 
megkap (ige) 
megkapál (ige) 
megkapar (ige) 
megkaparint (ige, meg|kaparint) 
megkapaszkodik (ige) 
megkapat 



megkaphat (ige) 
megkapó (foly mn in) 
megkarcol (ige) 
megkardlapoz (ige) 
megkarmol (ige) 
megkárosít (ige) 
megkárosítás (fn) 
megkárosodik 
megkárosul 
megkaróz 
megkártyáz 
megkásásodik (ige) 
megkavar (ige) 
megkedvel (ige) 
megkedveltet (ige) 
megkefél (ige) 
megkegyelmez (ige) 
megkékül (ige) 
megkel (ige) 
megkeletkezés 
megkeményedik (ige) 
megkeményít (ige) 
megken (ige) 
megkér (ige) 
megkérd (ige) 
megkérdez (ige) 
megkérdezés (fn) 
megkérdezhet (ige) 
megkérdőjelez (ige) 
megkérdőjelezés (fn) 
megkérdőjelezhet (ige) 
megkérdőjelezhetetlen (mn) 
megkérdőjeleződ (ige) 
megkeres (ige) 
megkeresés (fn) 
megkereshet (ige) 
megkeresztel (ige) 
megkeresztelkedik (ige) 
megkéret (ige) 
megkérgesedik (ige) 
megkerget (ige) 
megkergül (ige) 
megkerít (ige) 
megkerül (ige) 
megkerülés (fn) 
megkerülhetetlen (mn) 
megkérvényez 
megkésel (ige) 
megkeseredik (ige) 
megkeserít (ige) 
megkeserül (ige) 
megkésik (ige) 
megkétszerez (ige) 
megkétszereződ (ige) 
megkétszereződik 
megkettőz (ige) 
megkettőződik 



megkettőztet (ige) 
megkettyint (ige) 
megkever (ige) 
megkeveredik (ige) 
megkevesbedik 
megkezd (ige) 
megkezdés (fn) 
megkezdhet (ige) 
megkezdődhet (ige) 
megkezdődik (ige) 
megkiált (ige) 
megkifogásol (ige) 
megkímél (ige) 
megkímélt (bef mn in) 
megkínál (ige) 
megkínoz (ige) 
megkísérel (ige) 
megkísért (bef mn in) 
megkísért (ige) 
megkíván (ige) 
megkoccan (ige) 
megkoccant (ige) 
megkockáztat (ige) 
megkocogtat (ige) 
megkocogtatás (fn) 
megkocsikáztat (ige) 
megkocsonyásodik (ige) 
megkomolyodik (ige) 
megkomponál (ige) 
megkondít (ige) 
megkondul (ige) 
megkongat (ige) 
megkongatta a vészharangot 
megkonstruál (ige) 
megkontráz (ige) 
megkontyol 
megkopaszodik (ige) 
megkopaszt (ige) 
megkopik (ige) 
megkoplal (ige) 
megkopogtat (ige) 
megkoppan (ige) 
megkoppant (ige) 
megkorbácsol (ige) 
megkoronáz (ige) 
megkoronázás (fn) 
megkóstol (ige) 
megkoszorúz (ige) 
megkoszosodik (ige) 
megkotlik (ige) 
megkótyagosodik (ige) 
megkottyan (ige) 
megkozmásodik 
megkölykezik (ige) 
megkönnyebbedik (ige) 
megkönnyebbít (ige) 
megkönnyebbül (ige) 



megkönnyebbülés (fn) 
megkönnyebbülten (hsz) 
megkönnyez (ige) 
megkönnyít (ige) 
megkönnyítés (fn) 
megkönnyíthet (ige) 
megkönyörül (ige) 
megköp (ige) 
megköpül 
megkörnyékez (ige) 
megköszön (ige) 
megköszönni való dolog 
megköszönt (bef mn in) 
megköszönt (ige) 
megköszörül (ige) 
megköt (ige) 
megkötés (fn) 
megkötöttség (fn) 
megkötöz (ige) 
megköttet (ige) 
megkövesedik (ige) 
megköveszt 
megkövet (ige) 
megkövetel (ige) 
megkövetelés (fn) 
megkövetelhet (ige) 
megkövez (ige) 
megkövül (ige) 
megkövült (bef mn in) 
megkövült (mn) 
megközelít (ige) 
megközelítés (fn) 
megközelítési (mn) 
megközelíthet (ige) 
megközelíthetetlen (mn) 
megközelíthetetlenség (fn) 
megközelíthető (foly mn in) 
megközelíthetőség (fn) 
megközelítő (foly mn in) 
megközelítő pontosságú 
megközelítően (hsz) 
megközelítőleg (hsz) 
megkrepál 
megkrétáz (ige) 
megkritizál (ige) 
megkukacosodik 
megkukul (ige) 
megkuporgat 
megkúr 
megkurtít (ige) 
megkurtítás (fn) 
megküld (ige) 
megküldés (fn) 
megkülönböztet (ige) 
megkülönböztetés (fn) 
megkülönböztetett (mn) 
megkülönböztethetetlen (mn) 



megkülönböztető jel 
megküzd (ige) 
meglágyít (ige) 
meglágyul (ige) 
meglakik (ige) 
meglakol (ige) 
megláncol (ige) 
meglangyít 
meglangyosít (ige) 
meglapogat (ige) 
meglappad 
meglapul (ige) 
meglassít (ige) 
meglassúbbodik 
meglassúdik (ige) 
meglassul (ige) 
meglát (ige) 
meglátás (fn) 
megláthat (ige) 
meglátogat (ige) 
meglátogatás (fn) 
meglátogathat (ige) 
meglátogatott weboldal 
meglátszik (ige) 
meglazít (ige) 
meglazul (ige) 
meglebben (ige) 
meglebbent (ige) 
megleckéztet (ige) 
meglegyint (ige) 
meglehet (ige) 
meglehetős (fn) 
meglehetős (mn) 
meglehetősen (hsz) 
meglékel (ige) 
meglel (ige) 
megleletez 
meglendít (ige) 
meglendül (ige) 
meglenget (ige) 
meglep (ige) 
meglép (ige) 
meglepetés (fn) 
meglepetésember (fn, meglepetés|ember) 
meglepetésszerű (mn) 
meglepetésszerűen (hsz) 
meglepetten (hsz) 
meglepő (foly mn in) 
meglepő (mn) 
meglepő módon 
meglepődik (ige) 
meglepően (hsz) 
megléptet 
megles (ige) 
meglesz (ige, meg|lesz) 
meglesz holnapra 
meglét (fn) 



meglett (bef mn in) 
meglett (fn) 
meglett az órám 
meglett ember 
meglett volna az eredménye 
meglevő (fn) 
meglevő (foly mn in) 
meglevő (mn) 
meglévő (meglévő, fn) 
meglibben (ige) 
meglincsel (ige) 
meglóbál (ige) 
meglóbáz 
meglobogtat (ige) 
meglocsol (ige) 
meglódít (ige) 
meglódul (ige) 
meglóg (ige) 
meglógat 
meglop (ige) 
meglovagol (ige) 
meglovasít (ige) 
meglő (ige) 
meglök (ige) 
megmacskásodik 
megmagyaráz (ige) 
megmagyarázhatatlan (mn) 
megmagyarosít (ige) 
megmagyarosodik (ige) 
megmakacsol (ige) 
megmakacsolja magát 
megmakrancosodik 
megmalacozik 
megmámorosodik (ige) 
megmángorol 
megmar (ige) 
megmarad (ige) 
megmaradás (fn) 
megmaradási törvény 
megmaradhat (ige) 
megmarhul 
megmarkol (ige) 
megmárt (ige) 
megmártózik (ige) 
megmásít (ige) 
megmásíthatatlan (mn) 
megmásul 
megmászik (ige) 
megmasszíroz (ige) 
megmattol (ige) 
megmázsál (ige) 
meg-megáll (ige) 
megmegy (ige) 
megmelegedik (ige) 
megmelegít (ige) 
megmelleszt 
megmenekedik (ige) 



megmenekül (ige) 
megmenekülés (fn) 
megment (bef mn in) 
megment (ige) 
megmentés (fn) 
megmenthet (ige) 
megmentő (fn) 
megmentő (foly mn in) 
megmer (ige) 
megmér (ige) 
megmered (ige) 
megméredzkedik (ige) 
megméret (ige) 
megméretés (fn) 
megméretkezik (ige) 
megmérettet (ige) 
megmérettetés (fn) 
megmerevedik (ige) 
megmerevít (ige) 
megmérgesedik (ige) 
megmérgesít 
megmérgez (ige) 
megmerít (ige) 
megmérkőzik (ige) 
megmerül (ige) 
megmételyez (ige) 
megmetsz (ige) 
megmintáz (ige) 
megmoccan (ige) 
megmocskol 
megmolyosodik 
megmond (ige) 
megmondhat (ige) 
megmondható (fn) 
megmondható (foly mn in) 
megmondóember 
megmondogat 
megmorog (ige) 
megmos (ige) 
megmosakodik (ige) 
megmosdat (ige) 
megmosdik (ige) 
megmosolyog (ige) 
megmosolyogni való dolog 
megmotoz (ige) 
megmotoztat 
megmozdít (ige) 
megmozdul (ige) 
megmozdulás (fn) 
megmozgat (ige) 
megmukkan (ige) 
megmunkál (ige) 
megmunkálás (fn) 
megmunkálatlan (mn) 
megmunkálóeszköz 
megmutat (ige) 
megmutatás (fn) 



megmutathat (ige) 
megmutatkozik (ige) 
megmutogat (ige) 
megműt (ige) 
megművel (ige) 
megműveletlen (mn) 
megművelt (bef mn in) 
megnadrágol 
megnagyít (ige) 
megnagyobbít (ige) 
megnagyobbodás (fn) 
megnagyobbodik (ige) 
megnáthásodik 
megnedvesedik (ige) 
megnedvesít (ige) 
megnehezedik (ige) 
megnehezít (ige) 
megnehezíthet (ige) 
megneheztel (ige) 
megnehezül (ige) 
megnemesedik (ige) 
megnemesít (ige) 
megnémít (ige) 
megnemtámadási (mn) 
megnémul (ige) 
megneszel (ige) 
megnevel (ige) 
megnevettet (ige) 
megnevez (ige) 
megnevezés (fn) 
megnevezésű (mn) 
megnevezhetetlen (mn) 
megnéz (ige) 
megnézhet (ige) 
megnézni való dolgok (fn) 
megnótáz 
megnő (ige) 
megnősít (ige) 
megnősül (ige) 
megnövekedés (fn) 
megnövekedhet (ige) 
megnövekedik (ige) 
megnövekszik (ige) 
megnövel (ige) 
megnöveszt (ige) 
megnyaggat 
megnyakal 
megnyakasodik 
megnyal (ige) 
megnyálaz 
megnyaldos 
megnyalint (ige) 
megnyálkásodik 
megnyekken (ige) 
megnyer (ige) 
megnyerés (fn) 
megnyergel (ige) 



megnyerhet (ige) 
megnyerő (foly mn in) 
megnyerő külsejű 
megnyes (ige) 
megnyikkan (ige) 
megnyilatkozás (fn) 
megnyilatkozik (ige) 
megnyilaz 
megnyílhat (ige) 
megnyílik (ige) 
megnyilvánul (ige) 
megnyilvánulás (fn) 
megnyilvánulási (mn) 
megnyír (ige) 
megnyiratkozik (ige) 
megnyirbál (ige) 
megnyirbálás (fn) 
megnyit (ige) 
megnyitás (fn) 
megnyithat (ige) 
megnyitó (fn) 
megnyitó (foly mn in) 
megnyitóbeszéd (fn, megnyitó|beszéd) 
megnyitóülés (fn, megnyitó|ülés) 
megnyitóünnepély (megnyitó|ünnepély) 
megnyitóünnepség (fn, megnyitó|ünnepség) 
megnyom (ige) 
megnyomás (fn) 
megnyomkod (ige) 
megnyomorgat (ige) 
megnyomorít (ige) 
megnyomorodik (ige) 
megnyomorodottság (fn) 
megnyugodhat (ige) 
megnyugszik (ige) 
megnyugtat (ige) 
megnyugtatás (fn) 
megnyugtathat (ige) 
megnyugtató (foly mn in) 
megnyugtatóan (hsz) 
megnyugvás (fn) 
megnyújt (ige) 
megnyúlás (fn) 
megnyúlik (ige) 
megnyúlósodik 
megnyuvaszt (ige) 
megnyúz (ige) 
megodvasodik 
megokol (ige) 
megokolás (fn) 
megokolatlan (mn) 
megokolt (bef mn in) 
megokosít (ige) 
megokosodik (ige) 
megolajoz (ige) 
megold (ige) 
megoldani való kérdés 



megoldás (fn) 
megoldási (mn) 
megoldatlan (mn) 
megoldatlanság (fn) 
megoldhat (ige) 
megoldhatatlan (mn) 
megoldódik (ige) 
megoldoz (ige) 
megolt (ige) 
megoltalmaz (ige) 
megolvad (ige) 
megolvas (ige) 
megolvaszt (ige) 
mégoly (mn) 
mégolyan (mn) 
megoperál (ige) 
megorganizál 
megorrol (ige) 
megorront (ige) 
megostoroz (ige) 
megostromol (ige) 
megoszlás (fn) 
megoszlási egyensúly 
megoszlik (ige) 
megoszt (ige) 
megosztás (fn) 
megosztás funkció 
megosztási (mn) 
megoszthat (ige) 
megosztó oldal 
megosztó személyiség 
megosztottság (fn) 
megosztozik (ige) 
megosztozkodik (ige) 
megóv (ige) 
megóvás (fn) 
megóvatol 
megöblösödik (ige) 
megöklöz 
megöl (ige) 
megől 
megölel (ige) 
megölelget (ige) 
megölés (fn) 
megölet (ige) 
megölhet (ige) 
megöntöz (ige) 
megöregedik (ige) 
megöregít (ige) 
megöregszik (ige) 
megőriz (ige) 
megőrizhet (ige) 
megőrjít (ige) 
megörökít (ige) 
megörökítés (fn) 
megörököl (ige) 
megőröl (ige) 



megörül (ige) 
megőrül (ige) 
megörvend (ige) 
megörvendeztet (ige) 
megőrzés (fn) 
megőrző (foly mn in) 
megőrző (mn) 
megőrződik (ige) 
megőszít 
megőszül (ige) 
megözvegyül (ige) 
megpakol (ige) 
megpályáz (ige) 
megpályázik (ige) 
megpaprikáz (ige) 
megparancsol (ige) 
megpárol (ige) 
megpaskol (ige) 
megpatkol (ige) 
megpattan (ige) 
megpecsétel (ige) 
megpecsételődik 
mégpedig (ksz) 
megpendít (ige) 
megpendül (ige) 
megpenészedik (ige) 
megpenészesedik (ige) 
megpenget (ige) 
megperdít 
megperdül (ige) 
megpermetez 
megperzsel (ige) 
megperzselődik (ige) 
megpezsdít (ige) 
megpezsdül (ige) 
megpihen (ige) 
megpillant (ige) 
megpimpósodik 
megpipál 
megpirít (ige) 
megpirkad (ige) 
megpirongat (ige) 
megpirosodik (ige) 
megpirul (ige) 
megpiszkál (ige) 
megplombál 
megpocsékol (ige) 
megpofoz (ige) 
megpokrócoz 
megporosodik 
megportóz 
megporzás (fn) 
megposhad (ige) 
megpödör (ige) 
megpök 
megpördül (ige) 
megpörget (ige) 



megpörköl (ige) 
megpörkölődik (ige) 
megpróbál (ige) 
megpróbálhat (ige) 
megpróbálkozik (ige) 
megpróbáltatás (fn) 
megpucol (ige) 
megpudvásodik 
megpuffad 
megpuhít (ige) 
megpuhul (ige) 
megpukkad (ige) 
megpumpol (ige) 
megpúposodik (ige) 
megrabol (ige) 
megrág (ige) 
megragad (ige) 
megragadás (fn) 
megragadó (foly mn in) 
megrágalmaz (ige) 
megragaszt (ige) 
megrajzol (ige) 
megrajzolás (fn) 
megrak (ige) 
megrakodik (ige) 
megráncigál (ige) 
megráncosodik (ige) 
megrándít (ige) 
megrándul (ige) 
megrángat (ige) 
megránt (ige) 
megráspolyoz 
megráz (ige) 
megrázkódik (ige) 
megrázkódtat (ige) 
megrázkódtatás (fn) 
megrázkódtatásszerű 
megrázó (foly mn in) 
megrebben (ige) 
megreccsen (ige) 
megreformál (ige) 
megreformálás (fn) 
megreggelizik (ige) 
megreguláz (ige) 
megreked (ige) 
megrekken 
megreklamál (ige) 
megremeg (ige) 
megrémiszt (ige) 
megrémít (ige) 
megrémül (ige) 
megrendel (ige) 
megrendelés (fn) 
megrendelés-visszaigazolás 
megrendelő (fn) 
megrendelő (foly mn in) 
megrendelő fél 



megrendelőlevél (megrendelő|levél) 
megrendelőszelvény 
megrendez (ige) 
megrendezés (fn) 
megrendít (ige) 
megrendítő (foly mn in) 
megrendítő (mn) 
megrendszabályoz (ige) 
megrendül (ige) 
megrendülés (fn) 
megrenget (ige) 
megreped (ige) 
megrepedezik (ige) 
megrepeszt (ige) 
megrészegedik (ige) 
megrészegít (ige) 
megrészegül (ige) 
megreszel (ige) 
megreszket (ige) 
megreszkíroz (ige) 
megretirál 
megretten (ige) 
megrettent (bef mn in) 
megrettent (ige) 
megrettent (mn) 
megrezdül (ige) 
megrezzen (ige) 
megriad (ige) 
megriaszt (ige) 
megríkat (ige) 
megritkít (ige) 
megritkul (ige) 
megró (ige) 
megroggyan (ige) 
megrohad (ige) 
megrohamoz (ige) 
megrohamozták 
megrohan (ige) 
megrokkan (ige) 
megromlás (fn) 
megromlik (ige) 
megrongál (ige) 
megrongálás (fn) 
megrongálódik (ige) 
megront (ige) 
megrontás (fn) 
megropogtat (ige) 
megroppan (ige) 
megrostál (ige) 
megrothad (ige) 
megrovás (fn) 
megrozsdásodik (ige) 
megrögzít (ige) 
megrögződik (ige) 
megrögzött (mn) 
megrögzött bűnöző 
megrögzül (ige) 



megrökönyödés (fn) 
megrökönyödik (ige) 
megröntgenez (ige) 
megrövidít (ige) 
megrövidül (ige) 
megrúg (ige) 
megrugdal (ige) 
megruház (ige) 
megrühesedik 
megsaccol (ige) 
megsajdul (ige) 
megsajnál (ige) 
megsántul (ige) 
megsápad (ige) 
megsarabol 
megsarcol (ige) 
megsarcolás 
megsárgul (ige) 
megsarkal (ige) 
megsarkantyúz (ige) 
megsavanyodik (ige) 
mégse (hsz, még|se) 
megsebesít (ige) 
megsebesül (ige) 
megsebez (ige) 
megsegít (ige) 
megsegítés (fn) 
megsejdít (ige) 
megsejt (ige) 
megsejtet (ige) 
mégsem (hsz, még|sem) 
megsemmisít (ige) 
megsemmisítés (fn) 
megsemmisítési (mn) 
megsemmisíthetetlen (mn) 
megsemmisítő (foly mn in) 
megsemmisítő (mn) 
megsemmisítő hatású 
megsemmisül (ige) 
megsemmisülés (fn) 
megsemmisülési sugárzás 
megseprűz 
megsért (ige) 
megsértés (fn) 
megsértődik (ige) 
megsérül (ige) 
megsétáltat (ige) 
megsikál (ige) 
megsimít (ige) 
megsimogat (ige) 
megsínyli 
megsínylik (ige) 
megsirat (ige) 
megskalpol (ige) 
megsodor (ige) 
megsodorint 
megsokall (ige) 



megsokasít (ige) 
megsokasodik (ige) 
megsokszoroz (ige) 
megsokszorozód (ige) 
megsokszorozódik 
megsoroz (ige) 
megsoványodik (ige) 
megsóz (ige) 
megsörétez 
megsötétedik (ige) 
megspékel (ige) 
megspékelve 
megspendíroz 
megspórol (ige) 
megstilizál (ige) 
megstoppol (ige) 
megsúg (ige) 
megsuhogtat (ige) 
megsúrol (ige) 
megsüketít (ige) 
megsüketül (ige) 
megsül (ige) 
megsüllyed (ige) 
megsürget (ige) 
megsürgönyöz 
megsűrűsödik (ige) 
megsüt (ige) 
megsüvegel (ige) 
megszab (ige) 
megszabadít (ige) 
megszabadul (ige) 
megszabadulás (fn) 
megszabadulhat (ige) 
megszaggat (ige) 
megszagol (ige) 
megszakad (ige, meg|szakad) 
megszakadás (fn) 
megszakít (ige) 
megszakítás (fn) 
megszakítás nélküli 
megszakításérzékenység (megszakítás|érzékenység) 
megszakító (foly mn in) 
megszakítóberendezés 
megszakítóház 
megszakítóhézag 
megszalad (ige) 
megszalajt 
megszalaszt (ige) 
megszáll (ige) 
megszállás (fn) 
megszállási zóna 
megszálló (fn) 
megszálló (foly mn in) 
megszálló csapatok 
megszállott (bef mn in) 
megszállott (fn) 
megszállott (mn) 



megszállottan (hsz) 
megszállottság (fn) 
megszállt (bef mn in) 
megszámít (ige) 
megszámlál (ige) 
megszámlálhatatlan (mn) 
megszámlálható (foly mn in) 
megszámol (ige) 
megszámoz (ige) 
megszán (ige) 
megszánt (bef mn in) 
megszánt (ige) 
megszaporáz (ige) 
megszaporít (ige) 
megszaporodik (ige) 
megszappanoz 
megszapul 
megszárad (ige) 
megszárít (ige) 
megszárnyaz 
megszavaz (ige) 
megszavazás (fn) 
megszavaztat (ige) 
megszed (ige) 
megszédít (ige) 
megszédül (ige) 
megszeg (ige) 
megszegel (ige) 
megszegés (fn) 
megszegik 
megszégyelli magát 
megszégyenít (ige) 
megszégyenítés (fn) 
megszégyenül (ige) 
megszel 
megszelel 
megszelídít (ige) 
megszelídül (ige) 
megszellőztet (ige) 
megszemélyesít (ige) 
megszemlél (ige) 
megszenesedik (ige) 
megszentel (ige) 
megszentenciáz 
megszentségtelenít (ige) 
megszenved (ige) 
megszépít (ige) 
megszeppen (ige) 
megszépül (ige) 
megszerel (ige) 
megszeret (ige) 
megszeretget (ige) 
megszerettet (ige) 
megszerez (ige) 
megszerezhet (ige) 
megszerkeszt (ige) 
megszerkesztés (fn) 



megszervez (ige) 
megszervezés (fn) 
megszerveződik (ige) 
megszerzés (fn) 
megszid (ige) 
megszigorít (ige) 
megszigorítás (fn) 
megszíjasodik 
megszikkad (ige) 
megszilárdít (ige) 
megszilárdítás (fn) 
megszilárdul (ige) 
megszilárdulás (fn) 
megszimatol (ige) 
megszínesedik (ige) 
megszitál (ige) 
megszív (ige) 
megszívat (ige) 
megszívlel (ige) 
megszívlelendő (beálló mn in) 
megszívlelendő (mn) 
megszívlelésre méltó 
megszívlelni való tanács (fn) 
megszokás (fn) 
megszokhat (ige) 
megszokik (ige) 
megszokott (bef mn in) 
megszokott (fn) 
megszokott (mn) 
megszokott kezelőfelület 
megszokottság (fn) 
megszoktat (ige) 
megszól (ige) 
megszólal (ige) 
megszólalás (fn) 
megszólalhat (ige) 
megszólaltat (ige) 
megszólaltatás (fn) 
megszólamlik 
megszolgál (ige) 
megszólít (ige) 
megszólítás (fn) 
megszomjaz 
megszomjazik (ige) 
megszomorít (ige) 
megszop 
megszopik (ige) 
megszoptat (ige) 
megszór (ige) 
megszorít (ige) 
megszorítás (fn) 
megszorító intézkedés 
megszorongat (ige) 
megszoroz (ige) 
megszorul (ige) 
megszorult (bef mn in) 
megszorult (mn) 



megsző (ige) 
megszökik (ige) 
megszöktet (ige) 
megszövegez (ige) 
megszövegezés (fn) 
megszövegező 
megszúr (ige) 
megszurkál (ige) 
megszuvasodik 
megszűkít 
megszűkül (ige) 
megszül (ige) 
megszülemlik 
megszületés (fn) 
megszülethet (ige) 
megszületik (ige) 
megszűnés (fn) 
megszűnhet (ige) 
megszűnik (ige) 
megszűnte (fn) 
megszüntet (ige) 
megszűntet (ige) 
megszüntetés (fn) 
megszűntetés (fn) 
megszüntethet (ige) 
megszüntető végzés 
megszűr (ige) 
megszürkül (ige) 
megtagad (ige) 
megtagadás (fn) 
megtagadhat (ige) 
megtágít (ige) 
megtágul (ige) 
megtakarít (ige) 
megtakarítás (fn) 
megtakarítási (mn) 
megtalál (ige) 
megtalálás (fn) 
megtalálhat (ige) 
megtaláló (fn) 
megtaláló (foly mn in) 
megtalpal (ige) 
megtáltosodik (ige) 
megtámad (ige) 
megtámadás (fn) 
megtámadhat (ige) 
megtámadhatatlan (mn) 
megtámadható (foly mn in) 
megtámadtatás (fn) 
megtámaszkodik (ige) 
megtámaszt (ige) 
megtámogat (ige) 
megtanácskozik (ige) 
megtáncoltat (ige) 
megtanít (ige) 
megtántorít (ige) 
megtántorodik (ige) 



megtanul (ige) 
megtanulás (fn) 
megtanulhat (ige) 
megtanulni való szöveg (fn) 
megtapad (ige) 
megtapaszt (ige) 
megtapasztal (ige) 
megtapasztalás (fn) 
megtapasztalhat (ige) 
megtapint (ige) 
megtapogat (ige) 
megtapos (ige) 
megtapsol (ige) 
megtárcsáz 
megtárgyal (ige) 
megtárgyalás (fn) 
megtart (ige) 
megtartás (fn) 
megtarthat (ige) 
megtartó képesség 
megtartóerő (fn) 
megtartóztat (ige) 
megtaszít (ige) 
megtáviratoz 
megtébolyodik (ige) 
megtehet (ige) 
megtekeredik (ige) 
megtekint (ige) 
megtekintés (fn) 
megtekintésre méltó 
megtekintett tartalom 
megtekinthet (ige) 
megtekinthető (foly mn in) 
megtelefonál (ige) 
megtelefonoz 
megtelepedés (fn) 
megtelepedik (ige) 
megtelepül (ige) 
megtelik (ige) 
megtép (ige) 
megtépáz (ige) 
megtér (ige) 
megterem (ige) 
megteremt (ige) 
megteremtés (fn) 
megteremthet (ige) 
megteremtődik (ige) 
megtérés (fn) 
megterhel (ige) 
megterhelés (fn) 
megterít (ige) 
megtérít (ige) 
megtérítés (fn) 
megtermékenyít (ige) 
megtermékenyítés (fn) 
megtermékenyül (ige) 
megtermékenyülés (fn) 



megtermel (ige) 
megtermett (bef mn in) 
megtermett (mn) 
megtérül (ige) 
megtérülés (fn) 
megtérülési (mn) 
megtervez (ige) 
megtervezés (fn) 
megtestesít (ige) 
megtestesül (ige) 
megtestesülés (fn) 
megtesz (ige) 
megtétel (fn) 
megtetéz (ige) 
megtetszik (ige) 
megtetszik neki 
megtetvesedik (ige) 
megtéved (ige) 
megtévelyedik 
megtéveszt (ige) 
megtévesztés (fn) 
megtévesztő tartalom 
megtilt (ige) 
megtiltás (fn) 
megtilthat (ige) 
megtipor (ige) 
megtisztázódik 
megtisztel (ige) 
megtisztelő (foly mn in) 
megtiszteltetés (fn) 
megtisztít (ige) 
megtisztítás (fn) 
megtisztogat (ige) 
megtisztul (ige) 
megtisztulás (fn) 
megtizedel (ige) 
megtízszerez (ige) 
megtojik (ige) 
megtol (ige) 
megtold (ige) 
megtollasodik (ige) 
megtorlás (fn) 
megtorlássorozat 
megtorló (fn) 
megtorló (foly mn in) 
megtorló (mn) 
megtorló intézkedések 
megtorlódik (ige) 
megtorol (ige) 
megtorpan (ige) 
megtorpanás (fn) 
megtorpedóz (ige) 
megtöbbszöröz (ige) 
megtölt (ige) 
megtöm (ige) 
megtöpped (ige) 
megtör (ige, meg|tör) 



megtörés (fn) 
megtörik (ige) 
megtörődik 
megtöröl (ige) 
megtört (bef mn in) 
megtört (mn) 
megtörténhet (ige) 
megtörténik (ige) 
megtörténte (fn) 
megtörténte után 
megtörülközik (ige) 
megtrágyáz (ige) 
megtraktál 
megtréfál (ige) 
megtud (ige) 
megtud valamit 
megtudakol (ige) 
megtudhat (ige) 
megtúrosodik 
megtúrósodik (ige) 
megtükröz 
megtűr (ige) 
megtűz (ige) 
megtűzdel (ige) 
megtüzesedik 
megtüzesít 
megugat (ige) 
megugrás (fn) 
megugrat (ige) 
megugrik (ige) 
mégúgy (hsz) 
megújhodás (fn) 
megújhodik (ige) 
megújít (ige) 
megújítás (fn) 
megújráz (ige) 
megújul (ige) 
megújulás (fn) 
megújulási (mn) 
megújuló energia 
megújulóenergia-forrás 
megújulóenergia-termelő 
megumbuldál 
megun (ige) 
megundorodik (ige) 
megúszhat (ige) 
megúszik (ige) 
megutál (ige) 
meguzsonnál 
meguzsonnázik (ige) 
megül (ige) 
megülepedik (ige) 
megültet (ige) 
megünnepel (ige) 
megünneplés (fn) 
megüresedik (ige) 
megürül (ige) 



megüt (ige) 
megüti a bokáját 
megütközés (fn) 
megütközik (ige) 
megütődik (ige) 
megüvegesedik (ige) 
megüzen (ige) 
megvacsorál (ige) 
megvacsorázik (ige) 
megvadít (ige) 
megvádol (ige) 
megvadul (ige) 
megvág (ige) 
megvagyonosodik (ige) 
megvajaz (ige) 
megvakar (ige) 
megvakít (ige) 
megvakul (ige) 
megválaszol (ige) 
megválaszolás (fn) 
megválaszolatlan (mn) 
megválaszt (ige) 
megválasztás (fn) 
megválaszthat (ige) 
megválik (ige) 
megvall (ige) 
megvallás (fn) 
megvállasodik 
megvallat (ige) 
megválogat (ige) 
megválogatott szavak 
megvalósít (ige) 
megvalósítás (fn) 
megvalósítási (mn) 
megvalósíthat (ige) 
megvalósíthatatlan (mn) 
megvalósíthatóság (fn) 
megvalósíthatósági (mn) 
megvalósul (ige) 
megvalósulás (fn) 
megvalósulhat (ige) 
megvált (bef mn in) 
megvált (ige) 
megváltás (fn) 
megváltáskonstrukció 
megváltó (fn) 
megváltó (foly mn in) 
megváltozás (fn) 
megváltozhat (ige) 
megváltozik (ige) 
megváltozott munkaképességű 
megváltoztat (ige) 
megváltoztatás (fn) 
megváltoztatási (mn) 
megváltoztathat (ige) 
megváltoztathatatlan (mn) 
megvámol (ige) 



megvan (ige) 
megványad 
megvár (ige) 
megvárakoztat (ige) 
megvarr (ige) 
megvasal (ige) 
megvásárlás (fn) 
megvásárol (ige) 
megvásárolhat (ige) 
megvásárolható (foly mn in) 
megvastagodik (ige) 
megvéd (ige) 
megvédelmez (ige) 
megvédés (fn) 
megvédhet (ige) 
megvedlik 
megvehet (ige) 
megvehető (foly mn in) 
megvékonyodik (ige) 
megvendégel (ige) 
megvénhedik (ige) 
megvénül (ige) 
megver (ige) 
megvereget (ige) 
megverekedik (ige) 
megvérez (ige) 
megversel (ige) 
megvesz (ige) 
megveszekedett (bef mn in) 
megveszekedett (mn) 
megveszekedik (ige) 
megveszik (ige) 
megvesszőz (ige) 
megveszteget (ige) 
megvesztegetés (fn) 
megvesztegetési (mn) 
megvesztegethetetlen (mn) 
megvesztegethető (foly mn in) 
megvesztegető (foly mn in) 
megvet (ige) 
megvétel (fn) 
megvetemedik (ige) 
megvetendő (beálló mn in) 
megvetés (fn) 
megvetettség (fn) 
megvétóz (ige) 
megvető (fn) 
megvető (foly mn in) 
megvető (mn) 
megvetően (hsz) 
megvett (bef mn in, meg|vett) 
megvezekel 
megvezet (ige) 
megviccel (ige) 
megvigasztal (ige) 
megvigasztalódik (ige) 
megvilágít (ige) 



megvilágítás (fn) 
megvilágítás fényereje 
megvilágításmérő (fn, megvilágítás|mérő) 
megvilágítottság 
megvilágosít (ige) 
megvilágosodás (fn) 
megvilágosodik (ige) 
megvillan (ige) 
megvillant (bef mn in) 
megvillant (ige) 
megvirágosodik 
megvirrad (ige) 
megvisel (ige) 
megviselt (bef mn in) 
megviselt (mn) 
megviseltség 
megvisz (ige) 
megvitat (ige) 
megvitatás (fn) 
megvív (ige) 
megvizez (ige) 
megvizsgál (ige) 
megvizsgálás (fn) 
megvizsgálhat (ige) 
megvizsgáltat (ige) 
megvolna 
megvolnánk a munkával 
megvolt (bef mn in) 
megvon (ige) 
megvonaglik (ige) 
megvonalaz (ige) 
megvonás (fn) 
megvonási tünet 
megvonja a szájától 
megvonul 
megvörösödik (ige) 
megzabál (ige) 
megzaboláz (ige) 
megzálogol 
megzápul (ige) 
megzavar (ige) 
megzavarás (fn) 
megzavarhat (ige) 
megzavarodik (ige) 
megzendít (ige) 
megzendül (ige) 
megzenésít (ige) 
megzenésített vers 
megzöldül (ige) 
megzördül (ige) 
megzörget (ige) 
megzörren (ige) 
megzsarol (ige) 
megzsíroz (ige) 
megy (ige) 
megye (fn) 
megyebál (fn, megye|bál) 



megyebizottmány (megye|bizottmány) 
megyefőnök (fn, megye|főnök) 
megyegyűlés (fn, megye|gyűlés) 
megyehatár (fn, megye|határ) 
megyeház (fn, megye|ház) 
megyeháza (fn) 
megyei (mn) 
megyei bíróság 
megyei jogú város (mjv.) 
megyei levéltár 
megyénként (hsz) 
megyerendszer (fn, megye|rendszer) 
megyés (mn) 
megyés püspök 
megyeszékhely (fn, megye|székhely) 
megyeszerte (hsz) 
meggy (fn) 
meggyaláz (ige) 
meggyalázás (fn) 
meggyalázottság (fn) 
meggyanúsít (ige) 
meggyapál 
meggyászol (ige) 
meggybefőtt (bef mn in) 
meggybefőtt (fn) 
meggybor (fn, meggy|bor) 
meggydzsem (fn, meggy|dzsem) 
meggyengít (ige) 
meggyengül (ige) 
meggyengülés (fn) 
meggyepál (ige) 
meggyérül (ige) 
meggyes (mn) 
meggyes rétes 
meggyfa (fn, meggy|fa) 
meggyfa bot 
meggyfalevél (fn, meggy|falevél) 
meggyilkol (ige) 
meggyilkolás (fn) 
meggylé 
meggylekvár (fn, meggy|lekvár) 
meggylelke 
meggylikőr (fn, meggy|likőr) 
meggymag (fn, meggy|mag) 
meggyógyít (ige) 
meggyógyul (ige) 
meggyomroz (ige) 
meggyón (fn, meggy|ón) 
meggyón (ige, meggy|ón) 
meggyóntat (ige) 
meggyorsít (ige) 
meggyorsítás (fn) 
meggyorsul (ige) 
meggyökeresedik (ige) 
meggyökerezik (ige) 
meggyökereztet (ige) 
meggyötör (ige) 



meggyőz (fn, meggy|őz) 
meggyőz (ige, meggy|őz) 
meggyőzés (fn) 
meggyőzhet (ige) 
meggyőző (fn) 
meggyőző (foly mn in) 
meggyőző (mn) 
meggyőző erejű beszéd 
meggyőződés (fn) 
meggyőződéses (mn) 
meggyőződhet (ige) 
meggyőződik (ige) 
meggyőzően (hsz) 
meggyőzően mutatja 
meggypálinka (fn, meggy|pálinka) 
meggypiros (fn) 
meggypiros (mn) 
meggyszín (fn, meggy|szín) 
meggyszín dolmány 
meggyszínű (mn) 
meggyújt (ige) 
meggyúl (ige) 
meggyullad (ige) 
meggyúr (ige, meggy|úr) 
meggyűlik (ige) 
meggyűlöl (ige) 
meggyűrődik (ige) 
meggyűrűz 
meggyvágó (fn, meggy|vágó) 
meggyvörös (mn) 
méh (fn) 
MÉH (röv) 
méhanya (fn, méh|anya) 
MÉH-átvevőtelep (MÉH|-átvevőtelep) 
méhbaj (méh|baj) 
méhbalzsam (méh|balzsam) 
méhbetegség (fn, méh|betegség) 
méhcsalád (fn, méh|család) 
méhcsípés (fn, méh|csípés) 
méhdaganat (fn, méh|daganat) 
méhe 
méhecske (fn) 
méhelőreesés 
méhen kívüli terhesség 
méhes (fn) 
méhes (mn) 
méhész (fn) 
méhész szakcsoport 
méhészet (fn) 
méhészkedik (ige) 
méhészmadár (méhész|madár) 
mehet (ige) 
méhetető (méh|etető) 
mehetnék (fn) 
méhfajta (mn, méh|fajta) 
méhfarkas (mn) 
méhfű (fn, méh|fű) 



méhfüstölő készülék 
méhgörcs (méh|görcs) 
méhgyulladás (fn, méh|gyulladás) 
méhhátrahajlás 
méhike (fn) 
méhkaparás (fn, méh|kaparás) 
méhkaptár (fn, méh|kaptár) 
méhkas (fn) 
méhkirálynő (fn, méh|királynő) 
méhköpű (méh|köpű) 
méhkürt (fn, méh|kürt) 
méhlegelő (fn, méh|legelő) 
méhlepény (fn, méh|lepény) 
méhnyak (fn, méh|nyak) 
méhpempő (fn, méh|pempő) 
méhraj (fn, méh|raj) 
méhrajzás (fn, méh|rajzás) 
méhrák (fn, méh|rák) 
méhsejt (fn, méh|sejt) 
méhsejtszerkezetű 
méhsör (fn, méh|sör) 
méhszáj (fn, méh|száj) 
méhtükör (méh|tükör) 
méhtükrözés (méh|tükrözés) 
méhviasz (fn, méh|viasz) 
Meissen (tnév) 
meisseni porcelán 
mekeg (ige) 
mekegő hangú 
Mekka (tnév) 
mekkabalzsam (fn) 
mekkora (mn) 
mek-mek 
Mekong (tnév) 
Mekong-delta (Mekong|-delta) 
méla (mn) 
mélabú (fn, méla|bú) 
mélabú (mn, méla|bú) 
mélabús (mn, méla|bús) 
melák (fn) 
melák (mn) 
Melanézia (tnév) 
melankólia (fn) 
melankolikus (mn) 
melasz (fn) 
méláz (mélázik, ige) 
mélázik (ige) 
Melbourne (fn) 
meleg (mn) 
meleg ágy 
meleg borogatás 
meleg cipó 
meleg fényű 
meleg forrás 
meleg fürdő 
meleg hangú levél 
meleg ruha 



meleg víz 
meleg vizes borogatás 
meleg vizes medence 
meleg vizű tenger 
melegágy (fn, meleg|ágy) 
melegágyi (mn) 
melegágyi növény 
melegalakítás (fn, meleg|alakítás) 
melegburkoló (fn) 
melegcsákány-váltás 
melegcsap (fn) 
melegében 
melegedés (fn) 
melegedik (melegszik, ige) 
melegedő (fn) 
melegedő (foly mn in) 
melegedő (mn) 
melegeljárás (fn) 
melegen (hsz) 
melegen érző szívű 
melegen hengerelt acéllemez 
melegen kötő ragasztó 
melegen öltözött 
melegen tart 
melegforrás (fn, meleg|forrás) 
melegfront (fn, meleg|front) 
melegház (fn) 
melegházasság 
melegházhatás (fn, melegház|hatás) 
melegházi növény 
Meleg-hegy 
meleghengerlés (fn, meleg|hengerlés) 
meleghengermű (fn, meleg|hengermű) 
melegít (ige) 
melegítés (fn) 
melegítő (fn) 
melegítő (foly mn in) 
melegítőalsó (fn, melegítő|alsó) 
melegítőedény (melegítő|edény) 
melegítőfelső (fn) 
melegítőnadrág (fn, melegítő|nadrág) 
melegítőruha (fn, melegítő|ruha) 
melegkezelés (fn) 
meleglaboratórium (fn) 
melegmegmunkálás (fn, meleg|megmunkálás) 
melegpadló (fn, meleg|padló) 
melegpult 
melegség (fn) 
melegszendvics (fn) 
melegszik (melegedik, ige) 
melegszilárdság (fn) 
melegszívű (fn, meleg|szívű) 
melegszívű (mn, meleg|szívű) 
melegüzem 
melegvérű (mn) 
melegvíz-cirkulációs szivattyú 
melegvíz-fűtés 



melegvíz-szolgáltatás (melegvíz|-szolgáltatás) 
melegvíz-szükséglet 
melegvíz-tároló 
melegvíz-tartály (melegvíz|-tartály) 
melegvíz-vezeték (melegvíz|-vezeték) 
melence (fn) 
melenget (ige) 
Melinda–0ttó-kettős 
melioráció (fn) 
melíroz (ige) 
melírozott 
melírozott haj 
melizma 
mell (fn) 
mellbaj (mell|baj) 
mellbe 
mellbe lő 
mellbedobás (fn, mell|bedobás) 
mellbevágó (foly mn in) 
mellbevágó (mn) 
mellbimbó (fn, mell|bimbó) 
mellbőség (fn, mell|bőség) 
mellcsat (mell|csat) 
mellcsont (fn, mell|csont) 
melldöngetés (fn) 
mellé (nu) 
mellé- (ik) 
mellé fekszik 
mellébeszél (ige, mellé|beszél) 
mellébeszélés (fn) 
melléfejel 
melléfekszik (ige) 
melléfog (ige) 
melléfogás (fn) 
melléhív 
mellehúsa (fn) 
melléje (hsz) 
mellék (fn, mell|ék) 
mellék- 
mellékadó (mellék|adó) 
mellékág (fn, mellék|ág) 
mellékajtó (fn, mellék|ajtó) 
mellékalak (fn, mellék|alak) 
mellékállás (fn, mellék|állás) 
mellékállomás (fn, mellék|állomás) 
mellékbejárat (fn, mellék|bejárat) 
mellékbolygó (fn, mellék|bolygó) 
mellékbüntetés (fn, mellék|büntetés) 
mellékcél (fn, mellék|cél) 
mellékcsatorna (fn, mellék|csatorna) 
mellékcselekmény (fn, mellék|cselekmény) 
melléke 
mellékel (ige) 
mellékelt telepítőlemez 
melléképület (fn, mellék|épület) 
mellékértelem (fn, mellék|értelem) 
mellékes (mn) 



mellékes kérdés 
mellékes szempont 
mellékesen (hsz) 
mellékfoglalkozás (fn, mellék|foglalkozás) 
mellékfolyó (fn, mellék|folyó) 
mellékfolyosó (fn, mellék|folyosó) 
mellékgyökér (fn, mellék|gyökér) 
mellékhajó (fn, mellék|hajó) 
mellékhajtás (fn, mellék|hajtás) 
mellékhangsúly (fn, mellék|hangsúly) 
mellékhaszon (mellék|haszon) 
mellékhatás (fn, mellék|hatás) 
mellékhelyiség (fn, mellék|helyiség) 
mellékhere (fn, mellék|here) 
melléki (mn) 
mellékiparág (mellék|iparág) 
mellékíz (fn, mellék|íz) 
mellékjel (fn, mellék|jel) 
mellékjeles betű 
mellékjövedelem (fn, mellék|jövedelem) 
mellékkérdés (fn, mellék|kérdés) 
mellékkereset (fn, mellék|kereset) 
mellékkiadás (mellék|kiadás) 
mellékköltségek 
mellékkörülmény (fn, mellék|körülmény) 
mellékkörülmények 
melléklépcső (fn, mellék|lépcső) 
melléklet (fn) 
mellékletek eltávolítása 
mellékmondat (fn, mellék|mondat) 
melléknév (fn, mellék|név) 
melléknévi (mn) 
melléknévi igenév 
melléknévi vonzat 
melléknévképző (fn, melléknév|képző) 
mellékoltár (fn, mellék|oltár) 
mellékösvény (fn, mellék|ösvény) 
mellékszárny (fn, mellék|szárny) 
mellékszemély (mellék|személy) 
mellékszerep (fn, mellék|szerep) 
mellékszereplő (fn, mellék|szereplő) 
mellékszoba (fn, mellék|szoba) 
mellékszög (fn, mellék|szög) 
melléktantárgy (fn, mellék|tantárgy) 
melléktenger (fn, mellék|tenger) 
melléktermék (fn, mellék|termék) 
melléktevékenység (fn, mellék|tevékenység) 
mellékút (fn, mellék|út) 
mellékutca (fn, mellék|utca) 
melléküzemág (fn) 
mellékvágány (fn, mellék|vágány) 
mellékvese (fn, mellék|vese) 
mellékvese-elégtelenség 
mellékvesekéreg (fn, mellékvese|kéreg) 
mellékvezeték (mellék|vezeték) 
mellékvíz (fn, mellék|víz) 
mellékvonal (fn, mellék|vonal) 



mellékvölgy (fn, mellék|völgy) 
mellékzönge (fn) 
mellékzörej (fn, mellék|zörej) 
mellélép (ige) 
mellélő (ige, mell|élő) 
mellémegy (ige) 
mellénk áll 
mellény (fn) 
mellénygomb (fn, mellény|gomb) 
mellényúl (ige) 
mellényzseb (fn, mellény|zseb) 
mellérendelés (fn) 
mellérendelő (foly mn in) 
mellérendelő (mn) 
mellérendelő összetétel 
mellérendelt (bef mn in) 
mellérendelt (fn) 
mellérendelt (mn) 
mellérendelt mondat 
mellérúg 
melles (mn) 
mellesedik (ige) 
melleskötény 
mellesleg (hsz) 
mellésodródik 
melleszt (ige) 
mellétalál (ige) 
mellett (nu) 
mellette (hsz) 
mellette hever 
melletti (mn) 
mellettünk lakik 
melléüt (ige) 
mellfodor (fn) 
mellfurdancs (fn, mell|furdancs) 
mellgyulladás (mell|gyulladás) 
mellhang (fn, mell|hang) 
mellhártya (fn, mell|hártya) 
mellhártyagyulladás (fn, mellhártya|gyulladás) 
mellhártyaizzadmány (mellhártya|izzadmány) 
mellkas (fn, mell|kas) 
mellkasfal (fn, mellkas|fal) 
mellkasi (mn) 
mellkasi lélegzés 
mellkasröntgen (fn) 
mellkasüreg 
mellkendő (mell|kendő) 
mellkép (fn, mell|kép) 
mellmagasság (fn, mell|magasság) 
mellől (nu) 
mellőle 
mellőz (fn, mell|őz) 
mellőz (ige, mell|őz) 
mellőzés (fn) 
mellőzhetetlen (mn) 
mellőzhető (foly mn in) 
mellőzöttség (fn) 



mellőztetés (fn) 
mellplasztika 
mellpor (mell|por) 
mellrák (fn, mell|rák) 
mellre szív 
mellső (mn) 
mellső kerék 
mellső láb 
mellsőkerék-hajtás 
mellszélesség (fn, mell|szélesség) 
mellszívó (mell|szívó) 
mellszobor (fn, mell|szobor) 
melltartó (fn, mell|tartó) 
melltartó (foly mn in, mell|tartó) 
melltű (fn, mell|tű) 
mellúszás (fn, mell|úszás) 
mellúszó (fn, mell|úszó) 
mellúszó (foly mn in, mell|úszó) 
melluszony (fn, mell|uszony) 
mellű (mn) 
mellüreg (fn, mell|üreg) 
mellvéd (fn) 
mellverés (fn, mell|verés) 
mellvért (fn, mell|vért) 
mellzseb (fn, mell|zseb) 
meló (fn) 
melódia (fn, meló|dia) 
melodráma (fn) 
melós (fn) 
melós (mn) 
melózik (ige) 
méltán (hsz) 
méltánylás (fn) 
méltánylást érdemlő 
méltányol (ige) 
méltányoló 
méltányos (mn) 
méltányos kereskedelem 
méltányos nevelési környezet 
méltányosság (fn) 
méltányossági (mn) 
méltánytalan (mn) 
méltánytalanság (fn) 
méltánytalanul (hsz) 
méltat (ige) 
méltatás (fn) 
méltatlan (mn) 
méltatlankodás (fn) 
méltatlankodik (ige) 
méltatlanság (fn) 
méltatlanul (hsz) 
méltó (mn) 
méltó partner 
méltóan (hsz) 
méltóképp 
méltóképpen (hsz) 
méltón (hsz) 



méltóság (fn) 
méltóságos (fn) 
méltóságos (mn) 
méltóságteljes (mn, méltóság|teljes) 
méltóságteljesen (hsz) 
méltóztatik (ige) 
mely (mn) 
mely (nm) 
mély (fn) 
mély (mn) 
mély barázda 
mély belégzés 
mély bölcsesség 
mély értelmű 
mély érzésű 
mély fekvésű 
mély gondolkodású 
mély hangrendű 
mély hangú 
mély hangzó 
mély hatású 
mély lélegzet 
mély rétegű 
mély tenger 
mély tüzű 
mély víz 
mély völgy 
mély zengésű hang 
mélyállomás (fn) 
mélyárnyék (fn) 
mélye 
mélyebben (hsz) 
mélyed (ige) 
mélyedés (fn) 
mélyen (hsz) 
mélyen szántó eke 
mélyen tisztelt 
mélyen ülő szem 
mélyenjáró (mn) 
mélyenjáró gondolatok 
mélyenszántó (fn) 
mélyenszántó (mn) 
mélyépítés (fn, mély|építés) 
mélyépítő (fn) 
mélyépítő (mn) 
mélyeszt (ige) 
mélyfagyasztott (mn) 
mélyfekete (mn, mély|fekete) 
mélyföld (fn) 
mélyfúrás (fn, mély|fúrás) 
mélygarázs (fn) 
mélyhegedű (fn, mély|hegedű) 
mélyhűt (ige) 
mélyhűtés (fn, mély|hűtés) 
mélyhűtő (fn, mély|hűtő) 
mélyhűtő rekesz 
mélyhűtőipar 



mélyhűtőláda 
mélyhűtött (mn, mély|hűtött) 
mélyhűtött gyümölcs 
melyik (nm) 
mélyít (ige) 
mélyítés (fn) 
mélyítőbödön (mélyítő|bödön) 
mélyíttet 
mélykék (fn, mély|kék) 
mélykék (mn, mély|kék) 
mélylazító gép 
mélylélektan (fn) 
mélylő 
mélymagyarság (fn) 
mélyművelés (fn) 
mélynövésű (fn) 
mélynövésű (mn) 
mélynyomás (fn, mély|nyomás) 
mélynyomó papír 
mélyöblítésű 
mélypont (fn, mély|pont) 
mélyreható (mn, mélyre|ható) 
mélyreható változás 
mélyrepülés (fn) 
mélyréteg (fn) 
mélység (fn) 
mélységélesség (fn, mélység|élesség) 
mélységes (mn) 
mélységesen (hsz) 
mélységi (mn) 
mélységiszony (fn, mélység|iszony) 
mélységjelző bója 
mélységmérés 
mélységszám (mélység|szám) 
mélységű (mn) 
mélyszántás (fn, mély|szántás) 
mélyszántás (mn, mély|szántás) 
mélytányér (fn, mély|tányér) 
mélytengerfenék (fn) 
mélytengeri (mn, mély|tengeri) 
mélytengeri állatok 
mélyút (fn) 
mélyül (ige) 
mélyütés (fn) 
mélyvasút (fn) 
mélyzöld (fn) 
mélyzöld (mn) 
mém (fn) 
membrán (fn) 
membránszivattyú (fn, membrán|szivattyú) 
mementó (fn) 
mementót állít 
memoár (fn) 
memoárirodalom (fn, memoár|irodalom) 
memorandum (fn) 
memória (fn) 
memóriaár 



memóriabővítés 
memóriaegység (fn, memória|egység) 
memóriajáték 
memóriakártya 
memóriakártya-olvasó 
memóriamennyiség 
memóriamodul 
memóriát foglal 
memóriateszt lefuttatása 
memóriatesztelő szoftver 
memóriavédelem (memória|védelem) 
memóriavezérlő 
memóriazavar (fn, memória|zavar) 
memoriter (fn) 
memorizál (ige) 
Memphisz (tnév) 
mén (fn) 
menazséria (fn) 
menázsi (fn) 
menázsiosztás (fn) 
méncsikó (fn, mén|csikó) 
mendegél (ige) 
mendelévium (fn) 
mendelizmus 
Mendelssohn (tnév) 
mendemonda (fn, mende|monda) 
mendikáns (fn) 
menedék (fn) 
menedékes (mn) 
menedékház (fn, menedék|ház) 
menedékhely (fn, menedék|hely) 
menedékjog (fn, menedék|jog) 
menedékjogi (mn) 
menedékkérő (fn, menedék|kérő) 
menedéklevél (fn, menedék|levél) 
menedzsel (ige) 
menedzselés (fn) 
menedzselhető 
menedzser (fn) 
menedzserasszisztens (fn, menedzser|asszisztens) 
menedzserbetegség (fn, menedzser|betegség) 
menedzseri (mn) 
menedzseriskola (fn, menedzser|iskola) 
menedzserkalkulátor (fn) 
menedzserképző tanfolyam 
menedzserszemléletű (mn) 
menedzsment (fn) 
menedzsmenttudomány 
menekedik (ige) 
menekít (ige) 
menekszik (ige) 
menekül (ige) 
menekülés (fn) 
menekülési (mn) 
menekülhet (ige) 
menekülő (fn) 
menekült (fn) 



menekült kormány 
menekültáradat (fn, menekült|áradat) 
menekülthullám (fn, menekült|hullám) 
menekültsegély (fn, menekült|segély) 
menekültstátus (fn, menekült|státus) 
menekülttábor (fn, menekült|tábor) 
menekülttörvény (fn, menekült|törvény) 
menekültügyi (mn) 
menekvés (fn) 
Menelaosz 
menés (fn) 
ménes (fn) 
ménes (mn) 
méneskar (fn) 
ménesmester (fn) 
Ménes-patak 
meneszt (ige) 
menesztés (fn) 
menet (fn) 
menet (hsz) 
menet közben 
menetalakulat (menet|alakulat) 
menetalakzat (fn, menet|alakzat) 
menetbiztosítás (menet|biztosítás) 
menetdíj (fn, menet|díj) 
menetdíjkedvezmény (fn, menetdíj|kedvezmény) 
menetdíj-különbözet (menetdíj|-különbözet) 
menetdinamika 
menetdinamikai eredmény 
menetel (fn) 
menetel (ige) 
meneteles (fn) 
meneteles (mn) 
menetelés (fn) 
menetes (mn) 
menetfelszerelés (fn, menet|felszerelés) 
menetfúró (fn, menet|fúró) 
menetgyakorlat (fn, menet|gyakorlat) 
menetidő (fn, menet|idő) 
menetirány (fn, menet|irány) 
menetirány szerinti 
menetirányító (fn, menet|irányító) 
menetirányító (foly mn in, menet|irányító) 
menetirány-változás 
menetjegy (fn, menet|jegy) 
menetjegy-ellenőrzés 
menetjegyiroda (fn, menetjegy|iroda) 
menetkész (mn) 
menetkészültség (fn, menet|készültség) 
menetlevél (fn, menet|levél) 
menetmaró (menet|maró) 
menetmetsző (menet|metsző) 
menetoszlop (fn, menet|oszlop) 
menetöltözet (fn, menet|öltözet) 
menetparancs (fn, menet|parancs) 
menetrend (fn, menet|rend) 
menetrend szerinti 



menetrend szerinti járat 
menetrendkönyv (fn, menetrend|könyv) 
menetrend-módosítás (menetrend|-módosítás) 
menetrendszerű (mn) 
menetrendszerűen (hsz) 
menetrendváltozás 
menetsebesség (fn, menet|sebesség) 
menetszázad (fn, menet|század) 
menetszázad-parancsnok 
menettérti (fn) 
menettérti (mn) 
menettérti jegy 
menetterv (menet|terv) 
menetvágó (fn, menet|vágó) 
menetvágó (foly mn in, menet|vágó) 
menetzászlóalj-parancsnok (menetzászlóalj|-parancsnok) 
menetzenekar (menet|zenekar) 
Mengyelejev (tnév) 
menház (fn) 
menhely (fn) 
meningitisz (fn) 
meniszkusz (fn) 
ménkű (fn) 
menlevél (fn) 
ménló (fn) 
mennél (hsz) 
mennél inkább 
menni 
menóra (fn) 
menő (fn) 
menő (foly mn in) 
menő (mn) 
menően (hsz) 
menőfélben (hsz) 
menőfélben van 
menőke 
mensevik (fn) 
menstruáció (fn) 
menstruál (ige) 
ment (bef mn in) 
ment (ige) 
ment (mn) 
menta (fn) 
mentálhigiéné (fn, mentál|higiéné) 
mentálhigiénés (mn) 
mentális (mn) 
mentális kondíció 
mentálisan (hsz) 
mentalitás (fn) 
mente (fn) 
menteget (ige) 
mentegetődzik (mentegetőzik, ige) 
mentegetőzés (fn) 
mentegetőzik (ige) 
mentekötő (mente|kötő) 
méntelep (fn, mén|telep) 
mentelmi (mn) 



mentelmi jog 
menten (hsz) 
mentes (fn) 
mentes (mn) 
mentés (fn) 
mentés (mn) 
mentesen (hsz) 
mentési (mn) 
mentési gyakoriság 
mentési kísérlet 
mentesít (ige) 
mentesítés (fn) 
mentesített (bef mn in) 
mentesítő (foly mn in) 
mentesítő szerelvény 
mentesítő vonat 
mentesíttet (ige) 
mentesség (fn) 
mentesül (fn, mente|sül) 
mentesül (ige, mente|sül) 
menthet (ige) 
menthetetlen (mn) 
menthetetlenül (hsz) 
menthető (fn) 
menthető (foly mn in) 
menthető (mn) 
menti (mn) 
mentol (fn) 
mentolos (mn) 
mentolos cukorka 
mentor (fn) 
Mentór 
mentő (fn) 
mentő (foly mn in) 
mentő (mn) 
mentő bizonyíték 
mentő gondolat 
mentő kérdés 
mentő körülmény 
mentő ötlet 
mentő szalmaszál 
mentő tanú 
mentőakció (fn, mentő|akció) 
mentőalakulat (fn, mentő|alakulat) 
mentőállomás (fn, mentő|állomás) 
mentőangyal (fn, mentő|angyal) 
mentőápoló (fn, mentő|ápoló) 
mentőápoló (foly mn in, mentő|ápoló) 
mentőautó (fn, mentő|autó) 
mentőbója (fn, mentő|bója) 
mentőcsapat (fn, mentő|csapat) 
mentőcsónak (fn, mentő|csónak) 
mentőcsoport (fn, mentő|csoport) 
mentődoboz (mentő|doboz) 
mentőegyesület (fn, mentő|egyesület) 
mentőegység (fn, mentő|egység) 
mentőexpedíció (fn, mentő|expedíció) 



mentőfelszerelés (fn, mentő|felszerelés) 
mentőhajó (fn, mentő|hajó) 
mentőhelikopter (fn, mentő|helikopter) 
mentőhorgony (mentő|horgony) 
mentőkészülék (fn, mentő|készülék) 
mentőkocsi (fn, mentő|kocsi) 
Mentőkórház (fn, Mentő|kórház) 
mentől (hsz) 
mentőláda (fn, mentő|láda) 
mentőmellény (fn, mentő|mellény) 
mentőorvos (fn, mentő|orvos) 
mentőorvos (mn, mentő|orvos) 
mentőosztag (fn, mentő|osztag) 
mentőöv (fn, mentő|öv) 
mentőpad (mentő|pad) 
mentőponyva (mentő|ponyva) 
mentős (fn) 
mentős (mn) 
mentőszekrény (mentő|szekrény) 
mentőszolgálat (fn, mentő|szolgálat) 
mentség (fn) 
mentsvár (fn) 
mentül 
menü (fn) 
menüett (fn) 
menükártya (fn, menü|kártya) 
menünév (menü|név) 
menüparancs (menü|parancs) 
menüpont (fn, menü|pont) 
menürendszer (fn, menü|rendszer) 
menüsor (fn, menü|sor) 
menüstruktúra 
menza (fn) 
menzai koszt 
menzakoszt (menza|koszt) 
menzúra (fn) 
meny (fn) 
menyasszony (fn, meny|asszony) 
menyasszonyi (mn) 
menyasszonyi ajándék 
menyasszonyi koszorú 
menyasszonyi ruha 
menyasszonyjelölt (fn, menyasszony|jelölt) 
menyasszonyság (fn, meny|asszonyság) 
menyasszonytánc (fn, menyasszony|tánc) 
menyasszony-vőlegény korunkban 
menyecske (fn) 
menyecske lánya van 
menyegző (fn) 
menyemasszony (fn) 
menyét (fn, meny|ét) 
menyétfélék 
menyétforma (menyét|forma) 
menyhal (fn, meny|hal) 
Menyhért (tnév) 
menny (fn) 
mennybe megy 



mennybeli (mn) 
mennybemenetel (fn, mennybe|menetel) 
mennybevitel (fn, menny|bevitel) 
mennybolt (fn, menny|bolt) 
mennyboltozat (fn, menny|boltozat) 
mennydörgés (fn, menny|dörgés) 
mennydörgő hangú 
mennydörgős (mn) 
mennydörög (ige) 
mennyei (mn) 
mennyei boldogság 
mennyezet (fn) 
mennyezetes (mn) 
mennyezetfestmény (mennyezet|festmény) 
mennyezeti lámpa 
mennyezetkép (fn, mennyezet|kép) 
mennyezetlámpa (fn, mennyezet|lámpa) 
mennyezetrózsa (mennyezet|rózsa) 
mennyezettartó gerenda 
mennyezetvilágítás (fn, mennyezet|világítás) 
mennyi (mn) 
mennyi (nm) 
mennyi felé 
mennyi minden 
mennyiedik 
mennyien (hsz) 
mennyiféle (mn) 
mennyire (nm) 
mennyiség (fn) 
mennyiségcsökkenés (mennyiség|csökkenés) 
mennyiségi (mn) 
mennyiségi analízis 
mennyiségi licencvásárlók 
mennyiségileg (hsz) 
mennyiségmérés (mennyiség|mérés) 
mennyiségtan (fn, mennyiség|tan) 
mennyiségtan szakos 
mennyiségtan-dolgozat (mennyiségtan|-dolgozat) 
mennyiségtankönyv (mennyiségtan|könyv) 
mennyiségtantanár (mennyiségtan|tanár) 
mennyiségtan-tanítás 
mennyiségű (mn) 
mennykő (fn, menny|kő) 
mennykő nagy hegy 
mennykőcsapás (fn, mennykő|csapás) 
mennyország (fn, menny|ország) 
meó (fn) 
meós (fn) 
meós (mn) 
meóz (ige) 
mer (ige) 
mér (ige) 
meráni (mn) 
mérce (fn) 
Mercedes (tnév) 
Mercédesz (tnév) 
mercerez 



mercerezés (fn) 
mercerizálás (fn) 
mercerizált szál 
Mercurius 
mered (ige) 
meredek (mn) 
meredeken (hsz) 
meredekség (fn) 
meredély (fn) 
meredez (meredezik, ige) 
Meredith 
meredt (bef mn in) 
meredt (mn) 
meredt szemű 
meredten (hsz) 
méredzkedik (ige) 
méreg (fn) 
méreg elleni szer 
méreganyag (fn, méreg|anyag) 
méregbe jön 
méregdrága (mn, méreg|drága) 
méregduda (méreg|duda) 
méregerős (mn, méreg|erős) 
mereget (ige) 
méreget (ige) 
méregfog (fn, méreg|fog) 
méreghatástalanítás 
méregital (méreg|ital) 
méregkeverő (fn, méreg|keverő) 
méregkeverő (foly mn in, méreg|keverő) 
méregközömbösítés 
méregmennyiség (fn, méreg|mennyiség) 
méregmirigy (fn, méreg|mirigy) 
méregpohár (fn, méreg|pohár) 
méregpor (méreg|por) 
méregszekrény (méreg|szekrény) 
méregtarisznya (méreg|tarisznya) 
méregtelenít (ige) 
méregtelenítés (fn) 
méregzacskó (fn, méreg|zacskó) 
méregzöld (mn) 
méregzsák (fn, méreg|zsák) 
méreggyilok (fn, méreg|gyilok) 
mérendő mennyiség 
mereng (ige) 
merengés (fn) 
merény (fn) 
merénylet (fn) 
merényletkísérlet (fn, merénylet|kísérlet) 
merényletsorozat (fn, merénylet|sorozat) 
merénylő (fn) 
mérés (fn) 
méréshatár (fn, mérés|határ) 
mérési (mn) 
mérési hiba 
mérési terület 
méréspontosság (mérés|pontosság) 



méréstechnika (fn, mérés|technika) 
merész (mn) 
merész fordulat 
merészel (ige) 
merészen (hsz) 
merészkedik (ige) 
merészség (fn) 
merészségre valló 
mereszt (ige) 
meresztget (ige) 
méret (fn) 
méret (ige) 
méretarány (fn, méret|arány) 
méretarány-meghatározás (méretarány|-meghatározás) 
méretarányos (mn) 
méretarányos modell 
méretarányszám (méretarány|szám) 
méretarányú (mn) 
méretes (mn) 
méretez (ige) 
méretkezik (ige) 
méretlen (mn) 
méretminta (méret|minta) 
mérettartó (foly mn in, méret|tartó) 
mérettartomány (fn, méret|tartomány) 
mérettűrés (fn, méret|tűrés) 
méretű (mn) 
méretváltozás 
merev (mn) 
merev arcú 
merev kötés 
merevedés (fn) 
merevedik (ige) 
mereven (hsz) 
merevgörcs (fn, merev|görcs) 
merevít (ige) 
merevítőléc 
merevlemez (fn) 
merevlemez meghibásodása 
merevlemez tartalma 
merevlemezek tányérja 
merevlemez-klónozás 
merevlemez-meghajtó 
merevlemez-művelet 
merevlemez-műveletek időtartama 
merevlemez-vásárlás 
merevlemezslot 
merevség (fn) 
merevül (hsz) 
merevül (ige) 
Merezskovszkij 
mérföld (fn) 
mérföldes (mn) 
mérföldkő (fn, mérföld|kő) 
mérföldnyi (mn) 
mérgelődik (ige) 
mérges (mn) 



mérges bogyó 
mérges gáz 
mérges gomba 
mérges hangú 
mérges kígyó 
mérges pattanás 
mérges természetű 
mérgesen (hsz) 
mérgesít (ige) 
mérgeszöld (mn) 
mérgez (ige) 
mérgezés (fn) 
mérgezett nyíl 
mérgező (foly mn in) 
mérgező (mn) 
mérgező adag 
mérgező gáz 
mérgező harcanyag 
mérgező hatású 
mérgező növény 
mérgezőharcanyag-felhő 
mérhet (ige) 
mérhetetlen (mn) 
mérhetetlenül (hsz) 
mérhető (foly mn in) 
mérhető függvény 
mericskél (ige) 
méricskél (ige) 
meridián (fn) 
meridionális (mn) 
merinó (merinói, fn) 
merinógyapjú (merinó|gyapjú) 
merít (ige) 
merített (bef mn in) 
merített (mn) 
merített papír 
meríthet (ige) 
meritokratikus 
merítőháló (fn, merítő|háló) 
merítőkanál (fn) 
meritum (fn) 
merkantil (mn) 
merkantil rendszer 
merkantilista szellemű 
merkantilizmus (fn) 
merkelőtű (fn) 
mérkőzés (fn) 
mérkőzéslabda (fn, mérkőzés|labda) 
mérkőzéssorozat (fn, mérkőzés|sorozat) 
mérkőzésvezető (fn, mérkőzés|vezető) 
mérkőzhet (ige) 
mérkőzik (ige) 
Merkúr (tnév) 
mérleg (fn) 
mérlegadat (fn, mérleg|adat) 
mérlegbeszámoló (fn, mérleg|beszámoló) 
mérlegbeszámoló (foly mn in, mérleg|beszámoló) 



mérlegbeszámoló (mn, mérleg|beszámoló) 
mérlegcsésze (fn, mérleg|csésze) 
mérlegegyenleg (mérleg|egyenleg) 
mérlegegyensúly (fn, mérleg|egyensúly) 
mérlegel (ige) 
mérlegelés (fn) 
mérlegelési (mn) 
mérlegelhet (ige) 
mérlegfőkönyv (fn, mérleg|főkönyv) 
mérlegfőösszeg (fn) 
mérleghamisítás (fn, mérleg|hamisítás) 
mérleghiány (fn, mérleg|hiány) 
mérleghinta (fn, mérleg|hinta) 
mérleghitelesítés (mérleg|hitelesítés) 
mérlegképes (mn) 
mérlegképes könyvelő 
mérlegkészítés (fn) 
mérlegkönyv (mérleg|könyv) 
mérlegnyelv (fn, mérleg|nyelv) 
mérlegpasszívum (mérleg|passzívum) 
mérlegre tesz 
mérlegre tétele 
mérlegvizsgálat (mérleg|vizsgálat) 
mérlegzárás (fn, mérleg|zárás) 
mérmű (fn) 
mérműves (fn) 
mérnök (fn) 
mérnök barátom 
mérnök bátyám 
mérnök fia van 
mérnök ismerősöm 
mérnök szakértő 
mérnökember (fn, mérnök|ember) 
mérnöki (mn) 
mérnökiroda (fn, mérnök|iroda) 
mérnök-közgazdász 
mérnöktovábbképzés (mérnök|továbbképzés) 
mérón 
merő (fn) 
merő (foly mn in) 
merő (mn) 
mérő (fn) 
mérő (foly mn in) 
merő véletlenségből 
mérőállás (fn, mérő|állás) 
mérőállomás (fn, mérő|állomás) 
merőben (hsz) 
merőben más 
mérőedény (fn, mérő|edény) 
mérőeszköz (fn, mérő|eszköz) 
mérőhenger (fn, mérő|henger) 
merőkanál (fn, merő|kanál) 
mérőkészülék (fn, mérő|készülék) 
mérőkocsi (fn, mérő|kocsi) 
mérőkörző (mérő|körző) 
mérőlánc (mérő|lánc) 
mérőléc (fn, mérő|léc) 



merőleges (mn) 
merőleges egyenes 
merőlegesen (hsz) 
mérőlombik (mérő|lombik) 
mérőmódszer (fn, mérő|módszer) 
mérőműszer (fn, mérő|műszer) 
mérőón (fn, mérő|ón) 
mérőóra (fn, mérő|óra) 
mérőóra-elmozdulás 
mérőpohár (fn, mérő|pohár) 
mérőprogram 
mérőrúd (fn, mérő|rúd) 
mérőszalag (fn, mérő|szalag) 
mérőszalagtok (mérőszalag|tok) 
mérőszám (fn, mérő|szám) 
mérővessző (fn, mérő|vessző) 
mérőzsineg (mérő|zsineg) 
merre (hsz) 
merrefelé (hsz) 
merről (hsz) 
mérsékel (ige) 
mérsékelhet (ige) 
mérsékelt (bef mn in) 
mérsékelt (mn) 
mérsékelt árú 
mérsékelt öv 
mérsékelt övi ciklon 
mérsékelt szél 
mérsékelten (hsz) 
mérséklés (fn) 
mérséklet (fn) 
mérséklődés (fn) 
mérséklődhet (ige) 
mérséklődik (ige) 
mersz (fn) 
mert (bef mn in) 
mert (ksz) 
mért (bef mn in) 
mért (hsz) 
mért (miért, mn) 
mert ha 
mert hát 
mert hisz 
mert hiszen 
mért is 
mértan (fn) 
mértan szakos tanár 
mértani (mn) 
mértani ábra 
mértani alakzat 
mértani haladvány 
mértani közép 
mértani test 
mértankönyv (mértan|könyv) 
mértanóra (mértan|óra) 
mértanpélda (mértan|példa) 
mértantanár (mértan|tanár) 



mérték (fn) 
mérték szerint 
mérték szerinti szabóság 
mértékadó (fn, mérték|adó) 
mértékadó (foly mn in, mérték|adó) 
mértékadó (mn, mérték|adó) 
mértékadó helyen 
mértékben 
mértékegység (fn, mérték|egység) 
mértékegységrendszer (fn, mértékegység|rendszer) 
mértékelnevezés (mérték|elnevezés) 
mértékhatározó (fn, mérték|határozó) 
mértékhitelesítés 
mértékhitelesítő hivatal 
mértékléc (mérték|léc) 
mértékletes (mn) 
mértékletesség (fn) 
mértékre készült ruha 
mértékrendszer (fn, mérték|rendszer) 
mértékszabóság (fn, mérték|szabóság) 
mértéktartás (fn, mérték|tartás) 
mértéktartó (fn, mérték|tartó) 
mértéktelen (mn) 
mértéktelenség (fn) 
mértéktelenül (hsz) 
mértékű (mn) 
mértékül vesz 
mértékül vétele 
mérten (hsz) 
merthogy (hsz) 
merül (ige) 
merülés (fn) 
merülhet (ige) 
merülőforraló (fn) 
merülőszivattyú 
mérv (fn) 
mérvadó (mn) 
mérvű (mn) 
mese (fn) 
mesealak (fn, mese|alak) 
meseautó (fn, mese|autó) 
mesébe illő 
mesebeli (mn) 
mesebeli királyfi 
mesebeszéd (fn, mese|beszéd) 
mesedélután (fn, mese|délután) 
mesedráma (fn, mese|dráma) 
mesefa (fn, mese|fa) 
mesefigura (fn, mese|figura) 
mesefilm (fn, mese|film) 
mesehős (fn, mese|hős) 
meseíró (fn, mese|író) 
meseíró (foly mn in, mese|író) 
meseirodalom (fn, mese|irodalom) 
mesejáték (fn, mese|játék) 
mesekönyv (fn, mese|könyv) 
mesél (ige) 



mesélés (fn) 
mesélhet (ige) 
mesélő (fn) 
mesélőkedv (fn, mesélő|kedv) 
mesemondás (fn, mese|mondás) 
mesemondás (mn, mese|mondás) 
mesemondó (fn, mese|mondó) 
mesemondó (foly mn in, mese|mondó) 
meseország (fn, mese|ország) 
mesés (mn) 
mesés táj 
mesesarok (mese|sarok) 
meséskönyv (fn, mesés|könyv) 
meseszép (mn, mese|szép) 
meseszerű (mn) 
meseszövés (fn, mese|szövés) 
meseszövő (fn, mese|szövő) 
mesevilág (fn, mese|világ) 
meskete (fn) 
messianisztikus eszmék 
messianizmus (fn) 
messiás (fn) 
Messiás (tnév) 
messiásvárás (fn, messiás|várás) 
mester (fn) 
mesterdalnok (fn, mester|dalnok) 
mesterdetektív (fn, mester|detektív) 
mesteredző (fn, mester|edző) 
mesteredző (foly mn in, mester|edző) 
mesterember (fn, mester|ember) 
mesterfogás (fn, mester|fogás) 
mesterfokú (mn) 
mestergerenda (fn, mester|gerenda) 
mesterhármas (fn) 
mesterhegedű (fn, mester|hegedű) 
mesteri (mn) 
mesteri teljesítmény 
mesterien (hsz) 
mesterjegy (fn, mester|jegy) 
mesterjel (mester|jel) 
mesterjelszó 
mesterkedés (fn) 
mesterkedik (ige) 
mesterkéletlen (mn) 
mesterkélt (bef mn in) 
mesterkélt (mn) 
mesterkéltség (fn) 
mesterképzés 
mesterkéz (fn, mester|kéz) 
mesterkurzus (fn, mester|kurzus) 
mesterlegény (fn, mester|legény) 
mesterlevél (fn, mester|levél) 
mesterlövész (fn, mester|lövész) 
mestermunka (fn, mester|munka) 
mestermű (fn, mester|mű) 
mesteroldal 
mesterprogram (mester|program) 



mesterremek (fn) 
mesterremek (mn) 
mesterség (fn) 
mesterségbeli (mn) 
mesterségbeli tudás 
mesterséges (mn) 
mesterséges bolygó 
mesterséges fény 
mesterséges hold 
mesterséges intelligencia 
mesterséges intelligencia alkalmazása 
mesterséges légzés 
mesterséges mágnes 
mesterséges megtermékenyítés 
mesterséges radioaktivitás 
mesterségesen (hsz) 
mesterségesintelligencia-kutatás 
mesterségszó (mesterség|szó) 
mesterszakács (fn, mester|szakács) 
mestervágás (mester|vágás) 
mestervizsga (fn, mester|vizsga) 
mesüge (fn) 
mész (fn) 
mészárlás (fn) 
mészárol (ige) 
mészáros (fn) 
mészároskés 
mészároskutya (fn) 
mészároslegény (fn) 
mészárossegéd 
mészárszék (fn, mészár|szék) 
mészégetés (fn, mész|égetés) 
mészégető (fn, mész|égető) 
mészégető (foly mn in, mész|égető) 
mészégető kemence 
meszel (ige) 
meszelés (fn) 
meszelő (fn) 
meszelő (foly mn in) 
meszelőecset (meszelő|ecset) 
meszeltet (ige) 
meszes (mn) 
meszes talajú 
meszes tojás 
meszes víz 
meszesedik (ige) 
meszesgödör (fn, meszes|gödör) 
meszesvödör (fn) 
meszez (ige) 
meszezés (fn) 
mészfoszfát (mész|foszfát) 
mészhabarcs (fn, mész|habarcs) 
mészhegység (mész|hegység) 
mészhiány (fn, mész|hiány) 
mészhomok (fn, mész|homok) 
mészhomokkő (mész|homokkő) 
mésziszap (fn, mész|iszap) 



mészkénlé (fn) 
mészkő (fn, mész|kő) 
mészkő burkolólap 
mészkőbánya (fn, mész|kőbánya) 
mészkőhegység (fn, mészkő|hegység) 
mészkőlerakódás (mészkő|lerakódás) 
mészkőtakaró (mészkő|takaró) 
mészkukac (mész|kukac) 
mészlerakódás (fn, mész|lerakódás) 
mészmű (fn, mész|mű) 
mészoltás (fn, mész|oltás) 
mészoltó gödör 
Mészöly (tnév) 
mészpát (fn, mész|pát) 
mészsó (fn) 
mészszappan (mész|szappan) 
messze (hsz) 
messze ágazik 
messze csengő 
messze földi 
messze földön 
messze ható 
messze hordó ágyú 
messze levő 
messze lövő 
messze megy 
messze menő vándorok 
messze néző 
messze nyúló 
messze szálló 
messzebb (hsz) 
messzelátás (fn) 
messzelátó (fn, messze|látó) 
messzely (fn) 
messzemenő (mn) 
messzemenően (hsz) 
messzemenően támogatta 
messzemenőkig tisztel 
messze-messze 
mésszerű 
messzeség (fn) 
messzeségbe vesző 
messzi (mn) 
messzi távolból 
messzire látszó 
messziről (hsz) 
messziről jövő 
messziről látható 
messzünnen (hsz) 
mésztartalmú (mn) 
mésztej (fn, mész|tej) 
mesztic (fn) 
mésztufa (fn, mész|tufa) 
mészvázú szivacsok 
mészvíz (mész|víz) 
méta (fn) 
meta- 



metabolizmus (fn) 
metabórsav (fn) 
metafizika (fn) 
metafizikai (mn) 
metafizikus (fn) 
metafizikus (mn) 
metafora (fn) 
metaforikus (fn) 
metaforikus (mn) 
metakommunikáció (fn) 
metakovasav (fn) 
metakrilsav (fn) 
metálfényezés (fn) 
metálkék (mn) 
metallográfia (fn) 
metallokémia (fn) 
metallurgia (fn) 
metamorfózis (fn) 
metán (fn) 
metángáz (fn, metán|gáz) 
metanol (fn) 
metanyelv (fn) 
metaökonómia 
metastabilis állapot 
metatézis (fn) 
métázik (ige) 
metél (ige) 
metélő (foly mn in) 
metélődeszka (metélő|deszka) 
metélőhagyma (fn, metélő|hagyma) 
metélőpetrezselyem (metélő|petrezselyem) 
metélt (bef mn in) 
metélt (fn) 
metélt (mn) 
metélt tészta 
métely (fn) 
mételyező (foly mn in) 
mételyfű (fn, métely|fű) 
mételykór (fn, métely|kór) 
mételykóró (métely|kóró) 
meténg (fn) 
meteor (fn) 
meteorhullás (fn) 
meteorit (fn) 
meteoritraj (meteorit|raj) 
meteorkő (fn, meteor|kő) 
meteorológia (fn) 
meteorológiai (mn) 
meteorológiai állomás 
meteorológiai megfigyelés 
meteorológiai műhold 
meteorológiai műszer 
meteorológus (fn) 
meteoropata (fn) 
meteorraj (fn, meteor|raj) 
meteorvas (meteor|vas) 
méter (fn) 



méteráru (fn, méter|áru) 
méterenként (hsz) 
méteres (mn) 
métermázsa (fn, méter|mázsa) 
méternyi (mn) 
méterrendszer (fn, méter|rendszer) 
méterrúd (fn, méter|rúd) 
metil-alkohol (metil|-alkohol) 
metil-éter 
metilgyök 
Metód (tnév) 
metodika (fn) 
metodikus (fn) 
metodikus (mn) 
metodista (mn) 
metodológia (fn) 
metódus (fn) 
metonímia (fn) 
metresz (fn) 
metrika (fn) 
metrikus (fn) 
metrikus (mn) 
metrikus tér 
metrikus verselés 
metró (fn) 
metróállomás (fn, metró|állomás) 
metróberuházás (fn, metró|beruházás) 
metróépítés (fn, metró|építés) 
metróhálózat 
metrókocsi (fn, metró|kocsi) 
metronóm (fn) 
metróper (fn, metró|per) 
metropolis (fn) 
metropolisz (fn) 
metropolita (fn) 
Metropolitan (fn) 
metrórendőrség (fn, metró|rendőrség) 
metrós (mn) 
metrószél (metró|szél) 
metrószerelvény (fn, metró|szerelvény) 
metróvonal (fn, metró|vonal) 
metrózik (ige) 
metrum (fn) 
metsz (ige) 
metszés (fn) 
metszéspont (fn, metszés|pont) 
metszésvonal (fn, metszés|vonal) 
metszet (fn) 
metszet (ige) 
metszett (bef mn in) 
metszett (mn) 
metszett pohár 
metsző (fn) 
metsző (foly mn in) 
metsző egyenes 
metsző fájdalom 
metsző gúny 



metsző hideg 
metsző szél 
metszőfog (fn, metsző|fog) 
metszőkés (fn, metsző|kés) 
metszőolló (fn, metsző|olló) 
metszőpont (fn, metsző|pont) 
metszősík (fn, metsző|sík) 
Metternich (tnév) 
mettlachi (mn) 
mettlachi lap 
mettől (hsz) 
mettől meddig 
mettőr (fn) 
Mexikó (tnév) 
mexikói (mn) 
Mexikói-öböl 
Mexikóváros (tnév) 
mez (fn) 
méz (fn) 
mézcukor (fn, méz|cukor) 
mézcsurgatás (méz|csurgatás) 
mézédes (fn, méz|édes) 
mézédes (mn, méz|édes) 
mezei (mn) 
mezei egér 
mezei futás 
mezei menta 
mezei munkás 
mezei nyúl 
mezei sóska 
mezei szegfű 
mezei tücsök 
mezei út 
mezei virág 
mezei zsálya 
mezeivirág-csokor (mezeivirág|-csokor) 
mézel (ige) 
mézelő (fn) 
mézelő (foly mn in) 
mézelő méh 
mézer 
mezes (mn) 
mézes (mn) 
mézes beszédű 
mézes kalács 
mézes kenyér 
mézes lép 
mézes pác 
mézesbáb (fn) 
mézescsók (fn, mézes|csók) 
mézeshetek (fn) 
mézeskalács (fn, mézes|kalács) 
mézeskalács báb 
mézeskalács huszár 
mézeskalács szív 
mézeskalácsos (fn) 
mézeskalácsos (mn) 



mézeskalácsos-ipar (mézeskalácsos|-ipar) 
mézesmadzag (fn) 
mézesmázos (mn) 
mézesüveg (fn) 
mézga (fn) 
mézgyomor (méz|gyomor) 
mézharmat (fn, méz|harmat) 
mézhordás (méz|hordás) 
mezítelen (meztelen, Melléknév) 
mezítelenkedik (meztelenkedik, ige) 
mezítelenség (meztelenség, fn) 
mezítláb (hsz, mezít|láb) 
mezítlábas (mn) 
mézíze van 
mézízű (mn, méz|ízű) 
mézképződés (méz|képződés) 
mézkörte (méz|körte) 
mezon (fn) 
Mezopotámia (tnév) 
mezozoikum (fn) 
mező (fn) 
Mezőföld (tnév) 
mezőgazda (fn, mező|gazda) 
mezőgazdaság (fn, mező|gazdaság) 
mezőgazdaság-fejlesztés (mezőgazdaság|-fejlesztés) 
mezőgazdasági (mn) 
mezőgazdasági gépek 
mezőgazdasági kiállítás 
mezőgazdasági kombinát 
mezőgazdasági szektor 
mezőgazdasági termék 
mezőgazdasági termelőszövetkezet 
mezőgazdasági terület 
mezőgazdasági vontató 
mezőgazdaságtan (fn, mező|gazdaságtan) 
mezőgazdaság-tudomány 
mezőgazdász (fn, mező|gazdász) 
Mezőkovácsháza (tnév) 
Mezőkövesd (tnév) 
mezőny (fn) 
mezőnybíró (mezőny|bíró) 
mezőnyfölény (fn, mezőny|fölény) 
mezőnyjáték (fn, mezőny|játék) 
mezőnyjátékos (mn) 
mezőőr (fn, mező|őr) 
mezőrendőri 
mezőség (fn) 
mezőségi (mn) 
Mezőtúr (tnév) 
mezőváros (fn, mező|város) 
mezővárosi (mn) 
mézpázsit (fn, méz|pázsit) 
mézpergetés (méz|pergetés) 
mézpergető (fn) 
mézpergető gép 
méztartó (fn, méz|tartó) 
meztelen (mezítelen, Melléknév) 



meztelen csiga 
meztelen poronty 
meztelenkedik (mezítelenkedik, ige) 
meztelenség (mezítelenség, fn) 
meztelenül (hsz) 
méztermés (fn, méz|termés) 
mezzanin 
mezzoforte (fn) 
mezzoszoprán (fn) 
mezzoszoprán (mn) 
mezsgye (fn) 
mézsör (fn, méz|sör) 
mézszínű (mn) 
mg (röv) 
mi (fn) 
mi (nm) 
mi- 
mi célból 
mi minden 
mi sem egyszerűbb 
mi tagadás 
mi több 
mi tűrés-tagadás 
mi újság? 
mi végett 
mi végre 
miá 
miákol (ige) 
mialatt (nu) 
miáltal (hsz) 
miáltal (nu) 
miami (mn) 
Miami (tnév) 
Miami Beach 
mián 
miatt (nu) 
miatta (hsz) 
miatti (mn) 
miatyánk (fn) 
miau (msz) 
miazma (fn) 
mibelénk 
mibelőlünk 
mibenlét (fn) 
mibenléte (fn) 
micélium (fn) 
micella (fn) 
Michelangelo (tnév) 
Michigan-tó 
micisapka (fn) 
Mickiewicz (fn) 
Microsoft 
micsoda (fn) 
micsodás (mn) 
Midasz (tnév) 
Midasz király 
Midasz-fül (Midasz|-fül) 



míder (fn) 
midi (fn) 
midi- 
midőn (hsz) 
miegyéb (fn) 
miegymás (fn) 
miegymás (mn) 
mieink 
mielőbb (minél, hsz) 
mielőbbi (fn) 
mielőbbi (mn) 
mielőtt (hsz, mi|előtt) 
mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket 
mienk (miénk) 
miépes 
miérettünk (miértünk) 
miért (mért, fn) 
miért (hsz) 
miért is 
miértünk (miérettünk) 
mifajta (mn) 
miféle (mn) 
mifelettünk (mifölöttünk) 
mifelőlünk 
mifene (fn) 
míg (hsz) 
míg csak élek 
míglen (hsz) 
mígnem (hsz) 
mignon (fn) 
migráció (fn) 
migrációs (mn) 
migrálóprogram 
migrén (fn) 
Mihály (tnév) 
mihamar (hsz) 
mihamar (mn) 
mihamarabb (mihamarább, hsz) 
mihamarabbi (fn) 
mihaszna (mn) 
mihelyst (hsz) 
mihelyt (hsz) 
mihez képest 
miheztartás (fn) 
miheztartás végett 
mihók 
mikádó (fn) 
miként (fn) 
miként (hsz) 
miképp 
miképpen (hsz) 
Mikes (tnév) 
Miki egér 
Miklós (tnév) 
mikológia (fn) 
mikológus (fn) 
mikor (hsz) 



mikor hogy 
mikori (fn) 
mikoron 
mikorra (hsz) 
mikortól (hsz) 
mikortól fogva 
mikortól kezdve 
mikózis (fn) 
mikörénk 
miközben (hsz) 
miközénk 
miköztünk 
mikró (fn) 
mikró (mn) 
mikro- 
mikroanalitika (fn) 
mikroanalízis (fn) 
mikroba (fn) 
mikrobarázdás (mn) 
mikrobiológia (fn) 
mikrobiológiai (mn) 
mikroblog 
mikroblog-szolgáltató 
mikrobusz (fn) 
mikrocenzus (fn) 
mikrocsip (fn, mikro|csip) 
mikroelektronikai (mn) 
mikroelem (fn) 
mikrofilm (fn) 
mikrofilmtár (fn, mikrofilm|tár) 
mikrofizika (fn) 
mikrofon (fn) 
mikrofonállvány (fn, mikrofon|állvány) 
mikrofonláz (mikrofon|láz) 
mikrofonpróba (fn, mikrofon|próba) 
mikrofonvég (fn, mikrofon|vég) 
mikrogazdaság (fn) 
mikrogép 
mikroház 
mikrohullám (fn) 
mikrohullámú (mn) 
mikrohullámú sütő 
mikroklíma (fn) 
mikrokozmosz (fn) 
mikrokörnyezet (fn) 
mikrokristály (fn) 
mikrolánc (fn) 
mikrolemez (fn) 
mikromérleg (fn) 
mikrométer (fn, mikro|méter) 
mikrométercsavar (mikrométer|csavar) 
mikromolekula (fn) 
mikron (fn) 
Mikronézia (tnév) 
mikroorganizmus (fn) 
mikropehely töltet 
mikroporózus (mn) 



mikropórusos (mn) 
mikroprocesszor (fn) 
mikrorészecske (fn) 
mikrosebészet (fn) 
mikrostruktúra (fn) 
mikrosütő (fn, mikro|sütő) 
mikroszálas 
mikroszámítógép (fn) 
mikroszerkezet (fn) 
mikroszféra (fn) 
mikroszkóp (fn) 
mikroszkopikus (mn) 
mikroszkopikus részecskék 
mikroszkópos vizsgálat 
mikrotársadalmiság (fn) 
mikrotechnika (fn) 
mikrotom (fn) 
mikrovállalkozás 
mikrovilág (fn) 
Miksa (tnév) 
Mikszáth (tnév) 
Mikszáth-életrajz (Mikszáth|-életrajz) 
Mikszáth-regény (Mikszáth|-regény) 
mikulás (fn) 
Mikulás (tnév) 
Mikulás-csomag (Mikulás|-csomag) 
Mikulás-nap (Mikulás|-nap) 
mikulásvirág (fn, mikulás|virág) 
Milánó (tnév) 
milánói (mn) 
Milétosz (tnév) 
milícia (fn) 
milicista (fn) 
milimári (fn) 
miliő (fn) 
miliőelmélet (miliő|elmélet) 
militáns (mn) 
militarista (fn) 
militarista (mn) 
militarizál (ige) 
militarizmus (fn) 
military 
miljom 
Milka táblás csokoládé 
Mill 
milla (fn) 
millecentenárium (fn) 
millecentenáriumi (mn) 
millenáris (fn) 
millenáris (mn) 
millenáris ünnepség 
millennium (fn) 
millenniumi (mn) 
millenniumi emlékmű 
Miller (tnév) 
milli- 
milliamper (fn) 



milliárd (szn) 
milliárd forint 
milliárdnyi (mn) 
milliárdos (fn) 
milliárdos (mn) 
millibar (fn) 
milligramm (fn) 
milligramm-egyenérték 
milliliter (fn) 
milliméter (fn) 
milliméter-beosztású (milliméter|-beosztású) 
milliméteres (mn) 
milliméternyi (mn) 
milliméterpapír (fn, milliméter|papír) 
millimikron (fn) 
millió (szn) 
millió forint 
millióan (hsz) 
milliom (fn) 
milliom (szn) 
milliomod (szn) 
milliomodik (szn) 
milliomodrész (fn) 
milliomos (fn) 
milliomos (mn) 
milliónyi (mn) 
milliós (mn) 
milliós kötbér 
milliós összegek 
milliós város 
milói Vénusz 
Miltiadész (tnév) 
Milton (tnév) 
miltonkapocs (fn) 
mily (nm) 
mily módon 
milyen (nm) 
milyen módon 
milyenfajta (mn, milyen|fajta) 
milyenféle (mn, milyen|féle) 
milyenforma 
milyenkor 
milyenség (fn) 
mímel (ige) 
mimetikus jelleg 
mimika (fn) 
mimikai (mn) 
mimikri (fn) 
mimodráma 
mimóza (fn) 
mimózalélek (fn, mimóza|lélek) 
mimózalelkű (mn) 
minálunk 
minap (hsz) 
minapában (hsz) 
minapi (mn) 
minaret (fn) 



mind (hsz) 
mind a hárman 
mind a kettő 
mind a mai napig 
mind a mellett állunk 
mind csak azt hajtogatja 
mind egy húron pendülnek 
mind ez ideig 
mind gyakrabban 
mind jobban és jobban 
mind kevesebb 
mind nagyobb 
mind összevéve 
mind ritkábbá válik 
mind tovább tart 
mind több 
mindaddig 
mindahány (mn) 
mindahányan (hsz) 
mindama (mn) 
mindamaz 
mindamellett (hsz) 
mindannak (hsz) 
mindannyi (mn, mind|annyi) 
mindannyian (hsz) 
mindannyiszor (hsz) 
mindaz (nm) 
mindazáltal (mindazonáltal, hsz) 
mindazon (hsz) 
mindazon esetekben 
mindazonáltal (hsz) 
mindeddig (mind|eddig) 
mindég (fn) 
mindegy (mn, mind|egy) 
mindegyik (fn) 
mindegyre (hsz) 
mindeközben (hsz) 
mindeme (mn) 
mindeme panaszok 
mindemellett (hsz) 
mindemez esetekben 
minden (fn) 
minden (nm) 
minden bizonnyal 
minden elismerésre méltó 
minden előtt 
minden erőforrás 
minden esetben 
minden esetre 
minden istenáldott nap 
minden módon 
minden nap 
minden számban 
minden téren 
minden további nélkül 
mindenáron (hsz) 
mindenekelőtt (hsz, mindenek|előtt) 



mindenekfelett (hsz) 
mindenekfölött (mindenekfelett, hsz) 
mindenes (fn) 
mindenes (mn) 
mindenesetre (hsz) 
mindeneslány (fn) 
mindenest (fn) 
mindenestül (hsz) 
mindenevő (fn, minden|evő) 
mindenevő (mn, minden|evő) 
mindenfajta (fn, minden|fajta) 
mindenfajta (mn, minden|fajta) 
mindenfele (hsz, minden|féle) 
mindenfelé (hsz, minden|féle) 
mindenféle (fn, minden|féle) 
mindenféle (mn, minden|féle) 
mindenféle (nm) 
mindenfelől (hsz, minden|felől) 
mindenha (hsz) 
mindenható (foly mn in, minden|ható) 
mindenható (mn, minden|ható) 
mindenhatóság (fn) 
mindenhogy (hsz) 
mindenhogyan (minden|hogyan) 
mindenhol (hsz, minden|hol) 
mindenhonnan (hsz, minden|honnan) 
mindenhova (hsz, minden|hova) 
mindenhová (mindenhová, hsz, minden|hova) 
mindenik (fn) 
mindenképp (mindenképpen) 
mindenképpen (hsz) 
mindenki (fn) 
mindenki (nm) 
mindenkor (fn) 
mindenkor (hsz) 
mindenkori (mn) 
mindenkorra 
mindennap (fn) 
mindennapi (mn) 
mindennapos (mn) 
mindennapos feladat 
mindennek ellenére 
mindennemű (mn) 
mindenoldalú (mn) 
mindenórás (mn) 
mindenre képes 
mindenség (fn) 
mindenszentek (mindenszentek, fn) 
mindent bíró 
mindent értő 
mindent tudó 
mindentudás fája 
mindentudó (fn) 
mindentudó (foly mn in) 
mindentudó (mn) 
mindenünnen (hsz) 
mindenünnét (hsz) 



mindenütt (hsz) 
mindenüvé (hsz) 
mindétig (hsz) 
mindez (hsz) 
mindez (ige) 
mindez (nm) 
mindez még csak a kezdet 
mindezek után 
mindezen (hsz) 
mindhalálig (hsz) 
mindhárman (mind|hárman) 
mindhárom 
mindhiába (hsz) 
mindig (hsz) 
mindig a könyveket bújja 
mindig is így volt 
mindinkább (hsz, mind|inkább) 
mindjárt (bef mn in) 
mindjárt (hsz) 
mindjobban (hsz, mind|jobban) 
mindkét (hsz) 
mindkét nembeli 
mindkétféle (mn) 
mindkétfelől (mindkét|felől) 
mindkétszer (mind, hsz) 
mindkettejük (fn) 
mindketten 
mindkettő (mind|kettő) 
mindkettőjük (fn) 
mindközönségesen 
mindmáig (hsz) 
mindmegannyi (mn) 
mindmostanáig (hsz) 
mindnyáj (fn) 
mindnyája 
mindnyájan (hsz) 
mindörökké (hsz, mind|örökké) 
mindörökre (hsz) 
mindöröktől (hsz) 
mindössze (hsz) 
mindösszesen (hsz) 
mindszent (fn) 
Mindszenty bíboros 
minduntalan (hsz) 
mindvégig (hsz) 
minek (hsz) 
minek folytán 
minek következtében 
minekelőtte (hsz) 
minekutána (hsz) 
minél (hsz) 
minél előbb 
minél inkább 
minél jobban 
minél több 
minélfogva (hsz) 
minélkülünk 



minemű (mn) 
mineműség (fn) 
mineralizáció (fn) 
mineralógia (fn) 
mineralógus (fn) 
Minerva (tnév) 
minét 
mingrél nyelvű 
mini (fn) 
mini- 
mini pizza 
mini spray 
minialkalmazás 
miniátor (fn) 
miniatúra (fn) 
miniatúrafestészet (fn, miniatúra|festészet) 
miniatúrafestő (miniatúra|festő) 
miniatűr (fn) 
miniatűr (mn) 
miniatűr arckép 
miniatűr gép 
miniatűrfestés (fn, miniatűr|festés) 
miniatürista 
miniatürizál (ige) 
minibusz 
minigolf 
minihálózat 
minikamera 
minimal art 
minimálár (fn) 
minimálbér (fn) 
minimálbér-emelés 
minimális (mn) 
minimális járulék 
minimális súlyú 
minimálisan (hsz) 
minimalizál (ige) 
minimalizálás (fn) 
minimáljövedelem (fn) 
minimálriff 
minimum (fn) 
minimumfeltétel (fn, minimum|feltétel) 
minimumhőmérő (minimum|hőmérő) 
mininaperőmű 
minipuccs 
ministrál (ige) 
ministráns (fn) 
ministráns (mn) 
miniszoknya (fn) 
miniszter (fn) 
miniszter asszony 
miniszterelnök (fn, miniszter|elnök) 
miniszterelnök-helyettes (miniszterelnök|-helyettes) 
miniszterelnöki (mn) 
miniszterelnökség (fn, miniszter|elnökség) 
miniszterelnökségi (mn) 
miniszterhelyettes (fn, miniszter|helyettes) 



miniszteri (mn) 
miniszteri biztos 
miniszteri poszt 
miniszteri rendelet 
miniszteri tárca 
miniszteriális (mn) 
minisztérium (fn) 
minisztériumi (mn) 
minisztériumi tanácsos 
miniszterjelölt (fn, miniszter|jelölt) 
miniszterpapír (fn, miniszter|papír) 
miniszterség (fn) 
minisztertanács (fn, miniszter|tanács) 
minisztertanácsi (mn) 
minisztertárs (fn, miniszter|társ) 
mínium (fn) 
míniumfesték (fn, mínium|festék) 
minivizor (fn) 
mink 
minket 
minorita (fn) 
minorita (mn) 
minoritás (fn) 
minoritás (mn) 
Minósz 
minószi kultúra 
minő (mn) 
minőség (fn) 
minőség- és mennyiségjelző 
minőségbiztosítás (fn, minőség|biztosítás) 
minőségbiztosítási (mn) 
minőségelemzés (minőség|elemzés) 
minőségellenőr (fn, minőség|ellenőr) 
minőség-ellenőrzés (minőség|-ellenőrzés) 
minőséges (mn) 
minőségi (mn) 
minőségi csere 
minőségi ellenőr 
minőségi kultúra 
minőségi különbség 
minőségi skála 
minőségi sport 
minőségigazolás (fn, minőség|igazolás) 
minőségileg (hsz) 
minőségjavítás (fn, minőség|javítás) 
minőségjelzés (minőség|jelzés) 
minőségjelző (fn, minőség|jelző) 
minőségrontás (fn, minőség|rontás) 
minőségű (mn) 
minőségvizsgálat (fn, minőség|vizsgálat) 
minősít (ige) 
minősítés (fn) 
minősítési (mn) 
minősítési rendszer 
minősítésű (mn) 
minősített (bef mn in) 
minősített (mn) 



minősíthet (ige) 
minősíthetetlen (mn) 
minősítő jelző 
minősítőbizottság (fn) 
minősítővizsga 
minősül (ige) 
minősülhet (ige) 
Minszk (tnév) 
mint (hsz) 
mint (ksz) 
mint ahogyan 
mint amikor 
mint amilyen 
mint én 
mint ez 
mint ha marad 
mint ötöt 
minta (fn) 
minta érték nélkül 
minta szerinti 
mintaalapszabály (minta|alapszabály) 
mintaárjegyzék (minta|árjegyzék) 
mintaasztalos (mn) 
mintabetű (minta|betű) 
mintabirtok (fn, minta|birtok) 
mintabolt (fn, minta|bolt) 
mintacseléd (minta|cseléd) 
mintacsomag (fn, minta|csomag) 
mintadarab (fn, minta|darab) 
mintafeleség (fn, minta|feleség) 
mintaférj (fn, minta|férj) 
mintagazda (fn, minta|gazda) 
mintagazdaság (fn, minta|gazdaság) 
mintagimnázium (fn, minta|gimnázium) 
mintagyerek (fn, minta|gyerek) 
mintaiskola (fn, minta|iskola) 
mintájú (mn) 
mintakép (fn, minta|kép) 
mintakészítő (foly mn in, minta|készítő) 
mintakollekció (fn, minta|kollekció) 
mintakönyv (fn, minta|könyv) 
mintakötet (minta|kötet) 
mintakövető (fn, minta|követő) 
mintakövető (foly mn in, minta|követő) 
mintanagyság (fn, minta|nagyság) 
mintanyomott frontlemez 
mintaoltalmi (mn) 
mintaoltalom (fn, minta|oltalom) 
mintapéldány (fn, minta|példány) 
mintarajziskola 
mintarajzolás (minta|rajzolás) 
mintás (mn) 
mintás szövésű 
mintaszaküzlet (minta|szaküzlet) 
mintaszalag (minta|szalag) 
mintaszerű (mn) 
mintatanítás (minta|tanítás) 



mintatelep 
mintaterem (fn, minta|terem) 
mintaváros 
mintavásár (fn, minta|vásár) 
mintavédelem (minta|védelem) 
mintavétel (fn, minta|vétel) 
mintavételi (mn) 
mintáz (ige) 
mintázat (fn) 
mintázat (ige) 
mintázóasztal 
mintázófa 
mintázott (bef mn in) 
mintegy (hsz, mint|egy) 
mintegy (ksz, mint|egy) 
mintha (ksz) 
mintha csak látnám 
mintha megbántották volna 
minthogy (ksz) 
minthogyha (ksz) 
minthogyha már hallottam volna 
mintsem (hsz) 
mintsem hogy 
minuciózus (mn) 
mínusz (fn) 
mínusz (mn) 
mínuszjel (fn, mínusz|jel) 
minuta (fn) 
minutum (fn) 
minyon (fn) 
minyonégő (minyon|égő) 
miocén (fn) 
miocén kori 
mioglobin 
miokardiográf 
mióma (fn) 
mióta (hsz) 
mirajtunk 
miránk (mireánk) 
mire (hsz) 
mirelit (fn) 
mirelit (mn) 
mirelit borsó 
mirha (fn) 
mirhafű (mirha|fű) 
miriád (fn) 
miriád (szn) 
mirigy (fn) 
mirigycsomó (mirigy|csomó) 
mirigydaganat (fn, mirigy|daganat) 
mirigyes (mn) 
mirigygyulladás (mirigy|gyulladás) 
mirigyrendszer (fn, mirigy|rendszer) 
mirólunk 
mirtusz (fn) 
mirtuszkoszorú (fn, mirtusz|koszorú) 
mis (mn) 



mise (fn) 
misebor (fn, mise|bor) 
miseing (fn, mise|ing) 
misekönyv (fn, mise|könyv) 
miseruha (fn, mise|ruha) 
miséskönyv (fn) 
miséz (misézik, ige) 
misézik (ige) 
Misina (fn) 
Misina tető 
miska 
miskakancsó (fn) 
Miska-korsó 
miskárol (ige) 
Miskolc (tnév) 
miskolci (mn) 
miskolci iroda 
miskolci kocsonya 
Miskolctapolca (tnév) 
miskolctapolcai (mn) 
miskulancia (fn) 
misling 
mismás (fn) 
mismásol (ige) 
miss (fn) 
missió 
Mississippi (fn) 
Mississippi (mn) 
Missouri (tnév) 
mister (fn) 
mistress (fn) 
mísz (fn) 
mísz (mn) 
miszerint (ksz) 
miszerintünk 
miszlik (fn) 
misszilis (mn) 
misszió (fn) 
misszionárius (fn) 
missziós (mn) 
missziós nővér 
missziós tevékenység 
misszióvezető (fn, misszió|vezető) 
misztérium (fn) 
misztériumdráma (fn, misztérium|dráma) 
misztériumjáték (fn, misztérium|játék) 
miszticizmus (fn) 
misztifikáció (fn) 
misztifikál (ige) 
misztika (fn) 
misztikum (fn) 
misztikus (fn) 
misztikus (mn) 
misztrál (fn) 
mit 
mit sem tudva 
mitesszer (fn) 



mitevő (mn) 
mitévő (mitévő, fn) 
mitfárer (fn) 
Mithras (tnév) 
Mithras-kultusz (Mithras|-kultusz) 
mitikus (mn) 
mitikus állat 
mititéj 
mitológia (fn) 
mitológiai (mn) 
mítosz (fn) 
mitőlünk 
mitra (fn) 
mitugrász (fn) 
mitugrász legényke 
miután (hsz) 
miután (nu) 
miutánunk 
mivé (hsz) 
mivégre (hsz) 
mivel (hsz) 
mivel (ksz) 
mivelhogy (hsz) 
mivelünk 
míves (fn) 
míves (mn) 
mivolt (fn) 
mivolta (mi|volta) 
mixel (ige) 
mixer (fn) 
mixolíd (mn) 
mixödéma 
mixtúra (fn) 
mizantróp (fn) 
mizantrópia (fn) 
mizerábilis (mn) 
mizéria (fn) 
mizujs 
mkg 
ml 
MLSZ-tag 
mm (röv) 
mm-rel 
mnemotechnika (fn) 
moaré (fn) 
mobil (fn) 
mobil (mn) 
mobil eszköz 
mobil helyének megállapítása 
mobil képszerkesztő 
mobil operációs rendszer 
mobil telefon 
mobil ügyintéző 
mobilalkalmazás 
mobilapplikáció 
mobileszköz 
mobileszköz kiegészítője 



mobilhálózat 
mobilis (mn) 
mobilis export 
mobilitás (fn) 
mobilitási iroda 
mobilizáció (fn) 
mobilizál (ige) 
mobilizálás (fn) 
mobilizálódás 
mobilkészülék (fn) 
mobilkiegészítő 
mobilkód (fn, mobil|kód) 
mobilkommunikáció 
mobillal vezérelhető intelligens foglalat 
mobilnet 
mobilra optimalizált honlap 
mobilszolgáltató 
mobiltelefon (fn) 
mobiltelefon-előfizető 
mobiltelefonos (mn) 
mobiltelefonszám 
móc (fn) 
moccan (ige) 
moccanás (fn) 
moccantani 
mocorog (ige) 
mocsadék (fn) 
mocsár (fn) 
mocsaras (mn) 
mocsaras talajú 
mocsárciprus (fn, mocsár|ciprus) 
mocsárérc (mocsár|érc) 
mocsárgáz (fn, mocsár|gáz) 
mocsárhúr (mocsár|húr) 
mocsári (mn) 
mocsárízű 
mocsárláz (fn, mocsár|láz) 
mocsártölgy (mocsár|tölgy) 
mócsing (fn, móc|sing) 
mocskol (ige) 
mocskolódás (fn) 
mocskolódik (ige) 
mocskos (mn) 
mocskos szájú 
mocsok (fn) 
mocsoktalan (mn) 
mocsolya 
mód (fn) 
mód nélküli 
modalitás (fn) 
módbeli (mn) 
modell (fn) 
modellál (ige) 
modellértékű (mn) 
modellez (ige) 
modellezés (fn) 
modellező (fn) 



modellező (foly mn in) 
modellező (mn) 
modellező szakkör 
modellezőkör (fn, modellező|kör) 
modellház (modell|ház) 
modellkarrier 
modellkísérlet (fn, modell|kísérlet) 
modellruha (modell|ruha) 
modellszalon (modell|szalon) 
modellszámítás 
modellváltás (fn, modell|váltás) 
modem (fn) 
modemes (mn) 
moderál (ige) 
moderálás (fn) 
moderálható forgalmú 
moderálóhatás 
moderato (fn) 
moderátor (fn) 
modern (mn) 
modern alaplap 
modern alkalmazás 
modern építmény 
modern fazon 
modern filológia 
modern nyelvek 
modern számítástechnika 
modern technika 
modern világ 
modern világatlasz 
modernista (fn) 
modernitás (fn) 
modernizáció (fn) 
modernizációs (mn) 
modernizációs folyamat 
modernizál (ige) 
modernizálás (fn) 
modernizmus (fn) 
modernkedik (ige) 
modernség (fn) 
módfelett (hsz) 
módfelett különös 
módhatározó (fn, mód|határozó) 
módhatározói (mn) 
módhatározórag (mód|határozórag) 
módhatározószó (fn, mód|határozószó) 
módi (fn) 
módi (mn) 
modifikáció (fn) 
Modigliani 
Modigliani-féle (Modigliani|-féle) 
módjával 
módjel (fn, mód|jel) 
módon 
modor (fn) 
modoros (mn) 
modortalan (mn) 



modorú (mn) 
módos (mn) 
módos gazda 
módosít (ige) 
módosítás (fn) 
módosítási (mn) 
módosíthat (ige) 
módosítható (foly mn in) 
módosítójel 
módosítószó (fn) 
módosított rendelet 
módosítvány (fn) 
módosul (ige) 
módosulás (fn) 
módosulat (fn) 
módosulhat (ige) 
módosult tudatállapot 
módozat (fn) 
módra 
módszer (fn, mód|szer) 
módszeres (mn) 
módszeres eljárás 
módszeres tesztelés 
módszeresen (hsz) 
módszerismertetés (módszer|ismertetés) 
módszertan (fn, módszer|tan) 
módszertani (mn) 
módú (mn) 
modul (fn) 
moduláció (fn) 
modulál (ige) 
modulálás (fn) 
modulos padlólemez 
modulrendszer (fn, modul|rendszer) 
modulrendszerű (mn) 
modulus (fn) 
modus vivendi 
Mogadishu (tnév) 
mogorva (mn) 
mogul (fn) 
mogyoró (fn) 
mogyoró nagyságú 
mogyoróbél (mogyoró|bél) 
mogyoróbokor (fn, mogyoró|bokor) 
mogyorócserje (mogyoró|cserje) 
Mogyoród (tnév) 
mogyoródi (mn) 
mogyorófa (fn, mogyoró|fa) 
mogyorófa pálca 
mogyorófagylalt (mogyoró|fagylalt) 
mogyorófavessző (fn, mogyorófa|vessző) 
mogyoróhéj (fn, mogyoró|héj) 
mogyorós (fn) 
mogyorós (mn) 
mogyorós csokoládé 
mogyorós lednek 
mogyorószín (fn, mogyoró|szín) 



mogyorótorta (mogyoró|torta) 
moh (fn) 
moha (fn) 
mohaágy (fn, moha|ágy) 
mohaállat (fn, moha|állat) 
Mohács (tnév) 
mohácsi (mn) 
mohácsi vész 
Mohácsi-sziget 
mohair (fn) 
mohair (mn) 
Mohamed (tnév) 
mohamedán (mn) 
Mohamed-hitű (Mohamed|-hitű) 
mohar (fn) 
mohaszőnyeg (fn, moha|szőnyeg) 
mohazöld (mn) 
moher (fn) 
moherfonal (fn) 
mohersál 
moherszövet (fn) 
mohi (mn) 
mohikán (fn) 
mohlepte (mn) 
mohó (mn) 
mohó vágy 
moholy (fn) 
mohón (hsz, moh|ón) 
mohos (mn) 
mohos tetejű ház 
mohóság (fn, moh|óság) 
mohosodik (ige) 
móka (fn) 
mókamester (fn, móka|mester) 
mokány (mn) 
mokány legény 
mokány ló 
mókás (mn) 
mokaszin (fn) 
mokasszin (fn) 
mókázik (ige) 
mokett 
mokka (fn) 
mokkacukor (fn, mokka|cukor) 
mokkakanál (fn, mokka|kanál) 
mokkakávé (fn, mokka|kávé) 
mokkáscsésze (fn) 
mokkáskanál (fn, mokkás|kanál) 
moksa nyelvű 
mókus (fn) 
Mókus őrs 
mókusbunda (mókus|bunda) 
mókuskerék (fn, mókus|kerék) 
mókusprém sapka 
mol 
mól (fn) 
moláris térfogat 



moláris tömeg 
moldáv 
moldavit 
Moldova György (Moldova György, tnév) 
moldovai (mn) 
Moldva (tnév) 
moldvai (mn) 
molekula (fn) 
molekulaképződés (molekula|képződés) 
molekuláris (mn) 
molekuláris biológia 
molekuláris diagnosztika 
molekulasúly (fn, molekula|súly) 
molekulaszerkezet (fn, molekula|szerkezet) 
molekulatömeg (fn, molekula|tömeg) 
mólés 
molesztál (ige) 
molett (mn) 
molettség (fn) 
molibdén (fn) 
molibdénacél 
molibdén-dioxid 
molinó (fn) 
mólkohézió (mól|kohézió) 
moll (fn) 
moll (mn) 
moll akkord 
moll hangsor 
moll skála 
molnár (fn) 
molnárfecske (molnár|fecske) 
molnárka (fn) 
molnárkék (mn) 
molnárlegény (fn, molnár|legény) 
móló (fn) 
moloch (fn) 
mólsúly 
moly (fn) 
molyette (mn) 
molyette szövet 
molyhos (mn) 
molyhos tölgy 
molyirtó (fn, moly|irtó) 
molykár (moly|kár) 
molylepke (fn, moly|lepke) 
molyos (mn) 
molyos prém 
molyosodik (ige) 
molyrágás (moly|rágás) 
molyrágta (fn, moly|rágta) 
molyrágta (mn, moly|rágta) 
molytalanít (ige) 
molyűző szer 
molyzsák (moly|zsák) 
moment 
momentán (hsz) 
momentum (fn) 



Mona Lisa 
Monaco (tnév) 
monacói (mn) 
monarchia (fn) 
monarchikus (mn) 
monarchista (mn) 
moncsol 
mond (ige) 
monda (fn) 
mondakör (fn, monda|kör) 
mondandó (beálló mn in) 
mondandó (fn) 
mondanivaló (fn) 
mondás (fn) 
mondás (mn) 
mondat (fn) 
mondat (ige) 
mondategység (fn, mondat|egység) 
mondatelemzés (fn, mondat|elemzés) 
mondatfoszlány (fn, mondat|foszlány) 
mondatfűzés (fn, mondat|fűzés) 
mondathangsúly (fn, mondat|hangsúly) 
mondatok (fn, monda|tok) 
mondatos (mn) 
mondatpótló 
mondatrész (fn, mondat|rész) 
mondatszerkezet (fn, mondat|szerkezet) 
mondatszó (fn, mondat|szó) 
mondatszörny 
mondattan (fn, mondat|tan) 
mondattani (mn) 
mondatvégi írásjel 
mondavilág (fn, monda|világ) 
mondén (mn) 
mondhat (ige) 
mondhatatlan (mn) 
mondogat (ige) 
mondóka (fn) 
mondott (bef mn in) 
mondott (fn) 
mondott (mn) 
mondva 
mondvacsinált (mn) 
Monet (fn) 
monetáris (mn) 
monetáris övezet 
monetáris politika 
monetáris stimulus 
monetáris tanács 
monetáris transzmisszió 
monetarista (fn) 
monetarizmus (fn) 
mongol (fn) 
mongol nyelvű 
mongol töredék 
mongolfolt (mongol|folt) 
Mongólia (tnév) 



mongolid (fn) 
mongolista (fn) 
mongolizmus (mongol|izmus) 
mongoloid (mn) 
mongoloid típusú 
mongolredő (mongol|redő) 
mongúz (fn) 
Mónika (tnév) 
monília (fn) 
monitor (fn) 
monitor specifikációja 
monitoring (fn, monitor|ing) 
monitoroz (ige) 
monitorozás 
monizmus (fn) 
mono- 
mono hangcsatorna 
monodráma (fn) 
monofunkciós vegyület 
monogám (fn) 
monogám hajlamú 
monogámia (fn) 
monográfia (fn) 
monogram (fn) 
monogramhímzés (monogram|hímzés) 
monokini (fn) 
monokli (fn) 
monoklin rendszer 
monokróm 
monokróm lézernyomtató 
monokromatikus fény 
monokromátor (fn) 
monokultúra (fn) 
monolit (fn) 
monolitikus (mn) 
monológ (fn) 
monologizál (ige) 
monománia (fn) 
monomániás (mn) 
monomer (fn) 
monomer (mn) 
monoplán (fn) 
monopol (mn) 
monopol- 
monopoláris (mn) 
monopolellenes (mn) 
monopolhelyzet (fn, monopol|helyzet) 
monopolhelyzetű 
monopolista (fn) 
monopolista (mn) 
monopólium (fn) 
monopóliumellenes (mn) 
monopolizál (ige) 
monopolkapitalizmus (fn, monopol|kapitalizmus) 
monopolszervezet (fn) 
monopoltőke (fn, monopol|tőke) 
monostor (fn) 



monoszkóp (fn) 
monoteista (mn) 
monoteizmus (fn) 
monotípia (fn) 
monoton (mn) 
monoton hangon 
monotónia (fn) 
monotype (fn) 
monoxidok 
Monroe (tnév) 
Monroe-elv (Monroe|-elv) 
Monrovia (tnév) 
monstre (mn) 
monstrum (fn) 
monszun (fn) 
monszun éghajlat 
monszunerdő (monszun|erdő) 
monszuneső (fn, monszun|eső) 
Mont Blanc 
Montaigne 
montángyanta (fn) 
montázs (fn) 
Monte-Carlo (tnév) 
Montecuccoli (tnév) 
Montecuccoli-féle (Montecuccoli|-féle) 
Montenegró (tnév) 
montenegrói (mn) 
monterka 
Montesquieu (fn) 
Montevideo (tnév) 
Montgolfier 
montíroz (ige) 
Montmartre (fn) 
Montreal (tnév) 
montreali (mn) 
Montserrat (tnév) 
monumentális (mn) 
monumentális koncepció 
monumentum (fn) 
Monza (tnév) 
mony (fn) 
monyas (mn) 
moped (fn) 
mopszli (fn) 
mór (fn) 
mór (mn) 
Mór (tnév) 
mora (fn) 
Móra (tnév) 
moraj (fn) 
morajlás (fn) 
morajlik (ige) 
morál (fn) 
moral insanity 
morális (fn) 
morális (mn) 
morálisan (hsz) 



moralista (mn) 
moralitás (fn) 
moralizál (ige) 
moratórium (fn) 
Morava (tnév) 
Móraváros (tnév) 
morbid (fn) 
morbid (mn) 
morbid ötlet 
morbid példa 
morbid vicc 
morbiditás (fn) 
morc (mn) 
morcol (ige) 
morcos (mn) 
morcosság (fn) 
mord (mn) 
mordály (fn) 
mordályégető 
mordizomadta 
mordul (hsz) 
mordul (ige) 
mordvin (mn) 
mordvin nyelvű 
Mordvinföld (tnév) 
more (fn) 
more patrio 
moréna (fn) 
móres (fn) 
móresre tanít 
morféma (fn) 
morfin (fn) 
morfinista (fn) 
morfinista (mn) 
morfinizmus (fn) 
morfinkészítmény (morfin|készítmény) 
morfinszármazék (fn, morfin|származék) 
morfium (fn) 
morfiumbefecskendezés (morfium|befecskendezés) 
morfiummámor (morfium|mámor) 
morfiummérgezés (morfium|mérgezés) 
morfiumos ampulla 
morfológia (fn) 
morfológiai (mn) 
morfondíroz (ige) 
morfondírozik (ige) 
Morgan 
morganatikus házasság 
morgás (fn) 
morgolódik (ige) 
móri ezerjó 
Móri-árok 
Móric (tnév) 
Móricz (tnév) 
Móricz Zsigmond-pályázat 
Móricz-jubileum (Móricz|-jubileum) 
Móricz-novella (Móricz|-novella) 



Móricz-regény (Móricz|-regény) 
mórikál (ige) 
mórikáz (ige) 
móring (mór|ing) 
móringol (ige) 
mormog (ige) 
mormol (ige) 
mormon (fn) 
mormon (mn) 
mormota (fn) 
morog (ige) 
morotva (fn) 
morózus (mn) 
Morpheusz díványa 
Morse (fn) 
Morse-féle (Morse|-féle) 
mortalitás (fn) 
Morus 
Morus Tamás 
morva (fn) 
morva (mn) 
Morva (tnév) 
Morvamező (tnév) 
Morvaország (tnév) 
morze (fn) 
morzeábécé (fn, morze|ábécé) 
morzeírás (morze|írás) 
morzejel (fn, morze|jel) 
morzetanfolyam (morze|tanfolyam) 
morzéz (morzézik, ige) 
morzézik (ige) 
morzsa (fn) 
morzsál (ige) 
morzsalék (fn, morzsa|lék) 
morzsalékony (mn) 
morzsálódik (ige) 
morzsányi (mn) 
morzsáz (morzsázik, ige) 
morzsázik (ige) 
morzsol (ige) 
morzsoló (fn) 
morzsoló (foly mn in) 
morzsolódik (ige) 
morzsológép (morzsoló|gép) 
morzsolt kukorica 
mos (ige) 
mosakodás (fn) 
mosakodik (mosakszik, ige) 
mosás (fn) 
mosat (ige) 
mosatlan (mn) 
mosatlan tál 
mosatlan tányér 
mosdás (fn) 
mosdat (ige) 
mosdatlan (mn) 
mosdatlan szájú 



mosdik (ige) 
mosdó (fn) 
mosdó (foly mn in) 
mosdóállvány (fn, mosdó|állvány) 
mosdócsap (mosdó|csap) 
mosdócsaptelep 
mosdófülke (fn, mosdó|fülke) 
mosdókagyló (fn, mosdó|kagyló) 
mosdókefe (mosdó|kefe) 
mosdókesztyű (fn, mosdó|kesztyű) 
mosdókrém 
mosdószappan (fn, mosdó|szappan) 
mosdószer (fn, mosdó|szer) 
mosdószivacs (mosdó|szivacs) 
mosdótál (fn, mosdó|tál) 
mosdótöltő 
mosdótöltő csaptelep zuhanyváltóval 
mosdóvíz (fn, mosdó|víz) 
moshat (ige) 
mosható (foly mn in) 
mosható (mn) 
mosható huzat 
moslék (fn) 
moslékosdézsa (fn) 
mosnivaló (fn) 
mosó (fn) 
mosó (foly mn in) 
mosóanyag (mosó|anyag) 
mosóbőr (mosó|bőr) 
mosócédula (mosó|cédula) 
mosoda (fn) 
mosódik (ige) 
mosódió 
mosófazék (fn, mosó|fazék) 
mosogat (ige) 
mosogatás (fn) 
mosogató (fn) 
mosogató (foly mn in) 
mosogatógép (fn, mosogató|gép) 
mosogatógépsó 
mosogatógép-tabletta 
mosogatólé (fn, mosogató|lé) 
mosogatórongy (fn, mosogató|rongy) 
mosogatószer (fn, mosogató|szer) 
mosogatószer-adagoló 
mosogatótál (fn, mosogató|tál) 
mosogatóvíz (fn, mosogató|víz) 
mosógél 
mosógép (fn, mosó|gép) 
mosógépkonnektor (mosógép|konnektor) 
mosógéprelé (mosógép|relé) 
mosókapszula 
mosókefe (mosó|kefe) 
mosókonyha (fn, mosó|konyha) 
mosókrém (mosó|krém) 
mosoly (fn) 
mosolygás (fn) 



mosolygó (foly mn in) 
mosolygó (mn) 
mosolygó arcú 
mosolygós (mn) 
mosolygós képű 
mosolyodik (ige) 
mosolyog (ige) 
mosolyszünet (fn, mosoly|szünet) 
mosolyú (mn) 
mosómedve (fn, mosó|medve) 
Mosoni-Duna (fn, Mosoni|-Duna) 
mosoni-dunai 
Mosonmagyaróvár (tnév) 
mosonmagyaróvári (mn) 
mosónő (fn, mosó|nő) 
mosópaszta (mosó|paszta) 
mosópor (fn, mosó|por) 
mosóporreklám (fn, mosópor|reklám) 
mosópor-utántöltő 
mosószappan (fn, mosó|szappan) 
mosószer (fn, mosó|szer) 
mosószergél 
mosószóda (fn, mosó|szóda) 
mosóteknő (fn, mosó|teknő) 
mosott érc 
most (mostan, hsz) 
most is 
most már 
most pedig 
most sem 
mostan (hsz) 
mostanában (hsz) 
mostanáig (hsz) 
mostani (fn) 
mostani (mn) 
mostanra (hsz) 
mostanság (fn) 
mostanság (hsz) 
mostantól (hsz) 
mostantól fogva 
Mostar (tnév) 
mostoha (fn) 
mostoha (mn) 
mostoha esztendő 
mostoha sors 
mostoha sorsú 
mostohaanya (mostoha|anya) 
mostohaapa (mostoha|apa) 
mostohafiú (mostoha|fiú) 
mostohafivér (mostoha|fivér) 
mostohagyerek (fn) 
mostohagyermek (fn) 
mostohalány (fn) 
mostohaszülő (mostoha|szülő) 
mostohaszülők 
mostohatestvér (fn, mostoha|testvér) 
moszat (fn) 



moszatgomba (moszat|gomba) 
moszatgombák 
moszatos vizű 
mószerol (ige) 
moszkitó (fn) 
moszkitóháló (moszkitó|háló) 
Moszkitó-part 
moszkovita (fn) 
Moszkva (tnév) 
Moszkva–Budapest közötti 
moszkva–budapesti repülőút 
moszkvai (mn) 
Moszkvai terület 
Moszkva–New York-i járat 
Moszkva-Seremetyjevói repülőtér 
moszlim (fn) 
moszlim (mn) 
Moszul 
motalkó (fn) 
motel (fn) 
motetta (fn) 
motiváció (fn) 
motivációs (mn) 
motivál (ige) 
motívum (fn) 
motokrossz (fn) 
motokrosszverseny (fn) 
motolla (fn) 
motollál (ige) 
motor (fn) 
motoralkatrész (fn, motor|alkatrész) 
motorbaleset (fn, motor|baleset) 
motorbenzin (fn, motor|benzin) 
motorberregés 
motorbicikli (fn, motor|bicikli) 
motorblokk (fn, motor|blokk) 
motorborítás (motor|borítás) 
motorcsónak (fn, motor|csónak) 
motorcsónakverseny (fn, motorcsónak|verseny) 
motordefekt (motor|defekt) 
motordiagnosztika (motor|diagnosztika) 
motoretta 
motorfék (fn, motor|fék) 
motorfűrész (fn, motor|fűrész) 
motorhajtás (motor|hajtás) 
motorhajtóanyag (fn, motor|hajtóanyag) 
motorház (fn, motor|ház) 
motorháztető (fn, motor|háztető) 
motorházszellőzés 
motorhiba (fn, motor|hiba) 
motorikus (mn) 
motorikus idegek 
motorina 
motorizáció (fn) 
motorizál (ige) 
motorizált (bef mn in) 
motorizált (mn) 



motorka 
motorkerékpár (fn, motor|kerékpár) 
motorkerékpár-bajnok 
motorkerékpár-baleset (motorkerékpár|-baleset) 
motorkerékpár-gázolás (motorkerékpár|-gázolás) 
motorkerékpárgyár (fn, motorkerékpár|gyár) 
motorkerékpár-gyári (motorkerékpár|-gyári) 
motorkerékpár-ipar (motorkerékpár|-ipar) 
motorkerékpár-javítás (motorkerékpár|-javítás) 
motorkerékpár-javító (motorkerékpár|-javító) 
motorkerékpáros (fn) 
motorkerékpáros (mn) 
motorkerékpár-szerelés 
motorkerékpár-szerelő 
motorkerékpár-szerencsétlenség (motorkerékpár|-szerencsétlenség) 
motorkerékpár-tömlő (motorkerékpár|-tömlő) 
motorkocsi (fn, motor|kocsi) 
motorkonstrukció (motor|konstrukció) 
motorkonstruktőr (motor|konstruktőr) 
motorolaj (fn, motor|olaj) 
motoros (fn) 
motoros (mn) 
motoros eke 
motoros futár 
motoros kasza 
motoros kézbesítő 
motoros komp 
motoros sárkányrepülő 
motoros szán 
motoros tricikli 
motoros uszály 
motoros vonat 
motoros vontatású 
motorosfutár-szolgálat 
motorosruha (fn) 
motorosvizsga 
motorosszemüveg 
motorozik (ige) 
motorpróba (motor|próba) 
motorsport (fn, motor|sport) 
motorszám (fn, motor|szám) 
motorszerelő (fn, motor|szerelő) 
motorszerelő (foly mn in, motor|szerelő) 
motorteknő (motor|teknő) 
motortető (fn, motor|tető) 
motorüzemanyag (fn, motor|üzemanyag) 
motorverseny (fn, motor|verseny) 
motorvezetés (fn, motor|vezetés) 
motorvezetéses 
motorvizsga (motor|vizsga) 
motorvonat (fn, motor|vonat) 
motorzúgás (fn, motor|zúgás) 
motoszkál (ige) 
motoz (ige) 
motozás (fn) 
motring (fn) 
mottó (fn) 



motyó (fn) 
motyog (ige) 
motyorog (ige) 
mountain bike 
mozaik (fn) 
mozaikállam (mozaik|állam) 
mozaikbetegség (mozaik|betegség) 
mozaikdísz (fn, mozaik|dísz) 
mozaikfestmény (mozaik|festmény) 
mozaikkép (fn, mozaik|kép) 
mozaikkocka (fn, mozaik|kocka) 
mozaikkő (fn, mozaik|kő) 
mozaiklap (fn, mozaik|lap) 
mozaikpadló (fn, mozaik|padló) 
mozaikparketta (mozaik|parketta) 
mozaikszerkezet (mozaik|szerkezet) 
mozaikszerű (mn) 
mozaikszerűen (hsz) 
mozaikszó (fn, mozaik|szó) 
mozaikterv 
mozaikvírus (fn, mozaik|vírus) 
Mozambik (tnév) 
mozarab (mn) 
Mozart (fn) 
Mozart-mű (Mozart|-mű) 
Mozart-opera (Mozart|-opera) 
Mozart-szimfónia (Mozart|-szimfónia) 
mozdít (ige) 
mozdíthatatlan (mn) 
mozdítható (foly mn in) 
mozdony (fn) 
mozdonyfordító (fn, mozdony|fordító) 
mozdonykazán (mozdony|kazán) 
mozdonykerék 
mozdonyszerelő műhely 
mozdonyvezető (fn, mozdony|vezető) 
mozdonyvezető (foly mn in, mozdony|vezető) 
mozdul (ige) 
mozdulat (fn) 
mozdulatlan (mn) 
mozdulatlanság (fn) 
mozdulatlanul (hsz) 
mozdulatművészet (fn, mozdulat|művészet) 
mozdulhat (ige) 
Mózes (tnév) 
mózesbokor (fn, mózes|bokor) 
mózeshitű (mn) 
mózeskosár (fn) 
mozgalmár (fn) 
mozgalmas (mn) 
mozgalmasság (fn) 
mozgalmi (mn) 
mozgalom (fn) 
mozgás (fn) 
mozgásegyenlet (fn, mozgás|egyenlet) 
mozgásenergia (mozgás|energia) 
mozgásérzékelő (foly mn in) 



mozgásforma (fn, mozgás|forma) 
mozgásforma (mn, mozgás|forma) 
mozgási (mn) 
mozgási energia 
mozgási indukció 
mozgási súrlódás 
mozgásidézet 
mozgásinger (mozgás|inger) 
mozgásképtelen (fn, mozgás|képtelen) 
mozgásképtelen (mn, mozgás|képtelen) 
mozgáskoordináció (fn, mozgás|koordináció) 
mozgáskorlátozott (bef mn in) 
mozgáskorlátozott (fn) 
mozgáskorlátozott (mn) 
mozgáskorlátozottság 
mozgáskórus 
mozgáskultúra (fn, mozgás|kultúra) 
mozgásművészet (fn, mozgás|művészet) 
mozgássérült (bef mn in, mozgás|sérült) 
mozgássérült (fn, mozgás|sérült) 
mozgássérült (mn, mozgás|sérült) 
mozgástér (fn, mozgás|tér) 
mozgásterápia (fn, mozgás|terápia) 
mozgástörvény (fn, mozgás|törvény) 
mozgású (mn) 
mozgászavar (fn, mozgás|zavar) 
mozgásszabadság (fn, mozgás|szabadság) 
mozgásszerv (fn, mozgás|szerv) 
mozgásszervi (mn) 
mozgat (ige) 
mozgatás (fn) 
mozgatható (foly mn in) 
mozgatható (mn) 
mozgató (fn) 
mozgató (foly mn in) 
mozgató (mn) 
mozgatóerő (fn, mozgató|erő) 
mozgatóideg (fn, mozgató|ideg) 
mozgatórugó (fn, mozgató|rugó) 
mozgékony (mn) 
mozgékonyság (fn) 
mozgó (fn) 
mozgó (foly mn in) 
mozgó (mn) 
mozgó bér 
mozgó front 
mozgó hadsereg 
mozgó jármű 
mozgó test 
mozgó tőke 
mozgóárus (fn, mozgó|árus) 
mozgóárus (mn, mozgó|árus) 
mozgóbér-skála (mozgóbér|-skála) 
mozgóbolt (fn, mozgó|bolt) 
mozgóbüfé (fn, mozgó|büfé) 
mozgócsiga (fn, mozgó|csiga) 
mozgóháború (mozgó|háború) 



mozgóhíd (mozgó|híd) 
mozgójárda (fn, mozgó|járda) 
mozgókép (fn, mozgó|kép) 
mozgóképes (mn) 
mozgóképszerkesztő (mozgókép|szerkesztő) 
mozgóképszínház (fn, mozgókép|színház) 
mozgókonyha (fn, mozgó|konyha) 
mozgókórház (mozgó|kórház) 
mozgókönyvtár (mozgó|könyvtár) 
mozgólépcső (fn, mozgó|lépcső) 
mozgolódás (fn) 
mozgolódik (ige) 
mozgóposta (fn, mozgó|posta) 
mozgósít (ige) 
mozgósítás (fn) 
mozgósítható 
mozgósíttat 
mozgóurna (fn, mozgó|urna) 
mozi (fn) 
mozibérlet (fn, mozi|bérlet) 
mozibevétel (fn, mozi|bevétel) 
mozicsatorna (fn) 
mozicsillag (fn, mozi|csillag) 
mozielőadás (fn) 
mozifilm (fn) 
mozigépész (fn, mozi|gépész) 
mozihelyárak 
mozijegy (fn, mozi|jegy) 
mozijegyszelvény (mozijegy|szelvény) 
moziközönség (fn) 
mozilátogatás 
mozilátogató (fn) 
moziműsor (fn, mozi|műsor) 
mozis (fn) 
mozis (mn) 
moziszínész (fn) 
moziüzem-vezető 
mozivászon (fn, mozi|vászon) 
mozizás 
mozizik (ige) 
mozlim (fn) 
mozog (ige) 
mozoghat (ige) 
mozzanat (fn) 
mozzanatos (mn) 
mozzanatos ige 
mozsár (fn) 
mozsárágyú (fn, mozsár|ágyú) 
mozsártörő (fn, mozsár|törő) 
mozsárüteg (mozsár|üteg) 
mögé (mögéje, hsz) 
mögé (nu) 
mögéje 
mögém ül 
mögött (nu) 
mögötte (hsz) 
mögötte látható 



mögöttes (mn) 
mögöttes munka 
mögöttes terület 
mögötti (mn) 
mögül (nu) 
mögüle 
mp 
MP3-fájl 
MP3-formátum 
MP3-lejátszó 
MP3-minőség 
mRNS-ek 
MTA Politikai Tudományok Intézete 
MTA-intézet 
MTESZ-tag 
MTI-hír 
MTK-drukker (MTK|-drukker) 
muci (fn) 
mucus (fn) 
Mucsa (tnév) 
mudi (fn) 
muff (fn) 
muff-féle 
muffin 
muffinsütőforma 
muflon (fn) 
mufti (fn) 
mufurc (fn) 
muhar (fn) 
muhart kaszáló gép 
muhi csata 
muki (fn) 
mukk (fn) 
mukkan (ige) 
mukkanás (fn) 
mukkanás nélkül 
muksó (fn) 
múl (ige) 
mulandó (mn) 
mulandóság (fn) 
múlás (fn) 
mulaszt (ige) 
mulasztás (fn) 
mulasztási (mn) 
mulasztásos (mn) 
mulat (ige) 
múlat (ige) 
mulatás (fn) 
múlatja az időt 
mulató (fn) 
mulató (foly mn in) 
mulató kedvében van 
mulatóhely (fn, mulató|hely) 
mulatós (mn) 
mulatós természetű 
mulatozás (fn) 
mulatozik (ige) 



mulatság (fn) 
mulatságos (mn) 
mulatt (fn) 
mulattat (ige) 
mulattató (fn) 
mulattató (foly mn in) 
mulattató (mn) 
múlékony (mn) 
múlékonyan 
múlhat (ige) 
múlhatatlan (mn) 
múlik (ige) 
mull (fn) 
mullpólya (fn, mull|pólya) 
múló (fn) 
múló (foly mn in) 
múló (mn) 
múló divat 
múlóban levő 
múlófélben (hsz) 
múlt (fn) 
múlt csütörtök 
múlt esztendei 
múlt évben 
múlt évi 
múlt hét 
múlt hét végi 
múlt hétfő 
múlt heti 
múlt hó 
múlt hónapi 
múlt idejű 
múlt idő 
múlt nyári 
múlt őszi 
múlt század 
múlt század végi 
múlt századi 
múlt vasárnap 
múlta 
múltán (nu) 
múltával 
múltba néző 
múltbeli (mn) 
múltbéli (mn) 
múltfeltárás 
multi (fn) 
multi- 
múltidézés 
multidiszciplináris (mn) 
multifunkcionális (mn) 
multifunkcionális mobiltöltő 
multifunkcionális rendszer 
multifunkciós 
multifunkciós nyomtató 
multifunkciós olaj 
multik világa 



multikultúra 
multikulturális társadalom 
multikulturalitás 
multilaterális (mn) 
multilaterális szerződés 
multimédia (fn) 
multimédia-fejlesztő 
multimediális (mn) 
multimédia-műsor 
multimédiás (mn) 
multimédiás alkalmazás 
multimédiás magazin 
multimédiás munka 
multimédiás tartalom 
multimédia-vetítő 
multiméter (fn) 
multimilliomos (fn) 
multimilliomos (mn) 
multimilliomos család 
multinacionális (mn) 
multinacionális cég 
multinacionális vállalkozás 
multipack 
multiplett (fn) 
multiplex (fn) 
multiplex (mn) 
multiplicitás (fn) 
multiplikáció (fn) 
multiplikál (ige) 
multiplikátor (fn) 
multipoláris (mn) 
multipólus (fn) 
multisávos szerkesztő 
multivibrátor (fn) 
multivitamin-készítmény 
múltkor (fn, múlt|kor) 
múltkor (hsz, múlt|kor) 
múltkori (mn) 
múltkoriban (hsz) 
múltkutatás (fn, múlt|kutatás) 
múltú (mn) 
múlva (nu) 
múlván (nu) 
mulya (fn) 
mulya (mn) 
mulya fráter 
mulyaság (fn) 
Mumbai (tnév) 
múmia (fn) 
mumifikál (ige) 
mumifikálódik (ige) 
mumpsz (fn) 
mumus (fn) 
mundér (fn) 
mungó (fn) 
muníció (fn) 
muníciósláda (fn) 



municípium (fn) 
munka (fn) 
munka közben 
munka nélkül 
Munka Törvénykönyve 
munkaadó (fn, munka|adó) 
munkaadó (foly mn in, munka|adó) 
munkaadói (mn) 
munkaadói járulék 
munkaalkalmasság (fn) 
munkaalkalmassági 
munkaalkalom (fn, munka|alkalom) 
munkaalkalom-teremtés 
munkaalkoholista 
munkaállomás (fn, munka|állomás) 
munkaanyag (fn, munka|anyag) 
munkaasztal (fn, munka|asztal) 
munkába 
munkába áll 
munkába állás 
munkába állít 
munkába lépés 
munkába menet 
munkába siető 
munkabaleset (fn, munka|baleset) 
munkabéke (fn, munka|béke) 
munkabeosztás (fn, munka|beosztás) 
munkabér (fn, munka|bér) 
munkabéralap (munkabér|alap) 
munkabérátlag (munkabér|átlag) 
munkabércsökkentés (munkabér|csökkentés) 
munkabérelőleg (munkabér|előleg) 
munkabérfizetés (munka|bérfizetés) 
munkabér-kifizetés 
munkabér-megállapítás (munkabér|-megállapítás) 
munkabérminimum (munkabér|minimum) 
munkabérrendezés (munkabér|rendezés) 
munkabér-szabályozás (munkabér|-szabályozás) 
munkabeszüntetés (fn) 
munkabírás (fn, munka|bírás) 
munkabírás (mn, munka|bírás) 
munkabíró (foly mn in, munka|bíró) 
munkabíró (mn, munka|bíró) 
munkabizottság (fn, munka|bizottság) 
munkabiztonsági (mn) 
munkaciklus (munka|ciklus) 
Munkács (tnév) 
munkacsapat (fn, munka|csapat) 
munkácsi (mn) 
munkacsoport (fn, munka|csoport) 
Munkácsy (tnév) 
Munkácsy-díj (Munkácsy|-díj) 
Munkácsy-festmény (Munkácsy|-festmény) 
Munkácsy-kép (Munkácsy|-kép) 
munkadal (fn, munka|dal) 
munkadarab (fn, munka|darab) 
munkadíj (fn, munka|díj) 



munkadíj-megállapítás 
munkaebéd (fn, munka|ebéd) 
munkaegészségügy (fn, munka|egészségügy) 
munkaegység (fn, munka|egység) 
munkaegyüttes 
munkaerkölcs (fn, munka|erkölcs) 
munkaerő (fn, munka|erő) 
munkaerő-állomány 
munkaerő-áramlás 
munkaerő-ellátottság 
munkaerő-fejlesztő központ 
munkaerő-felhasználás (munkaerő|-felhasználás) 
munkaerő-fluktuáció 
munkaerő-fölösleg 
munkaerő-gazdálkodás (munkaerő|-gazdálkodás) 
munkaerőhiány (fn, munkaerő|hiány) 
munkaerőigény (fn, munkaerő|igény) 
munkaerő-kapacitás 
munkaerő-kereslet 
munkaerő-kimutatás (munkaerő|-kimutatás) 
munkaerő-kínálat 
munkaerő-nyilvántartás 
munkaerőpiac (fn, munkaerő|piac) 
munkaerő-piaci (mn) 
munkaerő-ráfordítás 
munkaerő-szükséglet (munkaerő|-szükséglet) 
munkaerő-tartalék (munkaerő|-tartalék) 
munkaerő-toborzás 
munkaerő-vándorlás (munkaerő|-vándorlás) 
munkaértekezlet (fn, munka|értekezlet) 
munkaeszköz (fn, munka|eszköz) 
munkaeszköz-ráfordítás 
munkafegyelem (fn, munka|fegyelem) 
munkafeladat (fn, munka|feladat) 
munkafelajánlás (fn, munka|felajánlás) 
munkafeltétel (fn, munka|feltétel) 
munkafeltételek 
munkafelügyelő (fn, munka|felügyelő) 
munkafelvétel (fn, munka|felvétel) 
munkafolyamat (fn, munka|folyamat) 
munkafüzet 
munkagép (fn, munka|gép) 
munkagödör (fn, munka|gödör) 
munkagödrök 
munkahatékonyság (munka|hatékonyság) 
munkahely (fn, munka|hely) 
munkahelyelvesztés 
munkahelyi (mn) 
munkahelyi pótlék 
munkahely-létesítés 
munkahely-megszüntetés 
munkahely-támogató pályázat 
munkahelyteremtés (fn, munkahely|teremtés) 
munkahely-teremtés 
munkahelyváltozás (fn, munkahely|változás) 
munkahely-változtatás 
munkahenger (fn, munka|henger) 



munkahét (fn, munka|hét) 
munkahipotézis (fn, munka|hipotézis) 
munkahivatal (fn, munka|hivatal) 
munkához 
munkához való viszony 
munkaidő (fn, munka|idő) 
munkaidő-átcsoportosítás 
munkaidő-beosztás 
munkaidő-csökkentés 
munkaidő-előírás (munkaidő|-előírás) 
munkaidő-elszámolás 
munkaidőfüzet (munkaidő|füzet) 
munkaidő-kedvezmény 
munkaidő-kiesés 
munkaidő-korlátozás 
munkaidő-megtakarítás 
munkaidő-ráfordítás 
munkaigény (fn, munka|igény) 
munkaigényes (mn) 
munkáik (mn) 
munkaintenzitás (fn, munka|intenzitás) 
munkairányítás (munka|irányítás) 
munkairányító (fn, munka|irányító) 
munkaiskola (fn, munka|iskola) 
munkajog (fn, munka|jog) 
munkajogi (mn) 
munkajövedelem (fn, munka|jövedelem) 
munkakapcsolat (fn, munka|kapcsolat) 
munkakedv (fn, munka|kedv) 
munkakényszer (fn, munka|kényszer) 
munkaképes (mn, munka|képes) 
munkaképesség (fn, munka|képesség) 
munkaképességű (mn) 
munkaképtelen (fn, munka|képtelen) 
munkaképtelen (mn, munka|képtelen) 
munkaképtelenség (fn, munka|képtelenség) 
munkakeresés 
munkakerülés (fn, munka|kerülés) 
munkakerülő (fn, munka|kerülő) 
munkakerülő (foly mn in, munka|kerülő) 
munkakesztyű 
munkakezdés (fn, munka|kezdés) 
munkakezdet (fn, munka|kezdet) 
munkakiesés (fn, munka|kiesés) 
munkaköltség 
munkaköltségek emelkedése 
munkakönyv (fn, munka|könyv) 
munkaköpeny (fn, munka|köpeny) 
munkakör (fn, munka|kör) 
munkaköri (mn) 
munkakörnyezet 
munkakörnyezet alatt 
munkakörülmény (fn, munka|körülmény) 
munkakörülmények 
munkaköteles 
munkaközösség (fn, munka|közösség) 
munkaközösség-vezető 



munkaközvetítés (fn, munka|közvetítés) 
munkaközvetítő (fn, munka|közvetítő) 
munkaközvetítő (foly mn in, munka|közvetítő) 
munkaközvetítő apparátus 
munkaközvetítő hivatal 
munkakultúra (fn, munka|kultúra) 
munkakutya (fn, munka|kutya) 
munkál (ige) 
munkalap (fn, munka|lap) 
munkálat (fn) 
munkalátogatás (fn, munka|látogatás) 
munkaláz (fn, munka|láz) 
munkalehetőség (fn, munka|lehetőség) 
munkalélektan (fn, munka|lélektan) 
munkálkodás (fn) 
munkálkodik (ige) 
munkálódik (ige) 
munkáltató (fn) 
munkáltató (foly mn in) 
munkáltatói (mn) 
munkáltatói igazolás 
munkamánia 
munkamániás (mn) 
munkamegosztás (fn, munka|megosztás) 
munkamegszüntetés (fn) 
munkamegtakarítás (munka|megtakarítás) 
munkamenet (fn, munka|menet) 
munkamennyiség (fn, munka|mennyiség) 
munkamódszer (fn, munka|módszer) 
munkamódszer-átadás 
munkanap (fn, munka|nap) 
munkanapló (fn, munka|napló) 
munkanélküli (fn) 
munkanélküli-ellátás 
munkanélküli-járadék 
munkanélküliség (fn) 
munkanélküli-segély (munkanélküli|-segély) 
munkanélküliségi (mn) 
munkanélküliségi ráta 
munkanélküli-támogatás 
munkanorma (fn, munka|norma) 
munkanyelv (fn, munka|nyelv) 
munkaóra (fn, munka|óra) 
munkapad (fn, munka|pad) 
munkapárti (mn) 
munkapiac (fn, munka|piac) 
munkaprogram (fn, munka|program) 
munkára fogás 
munkaráfordítás (fn, munka|ráfordítás) 
munkarend (fn, munka|rend) 
munkarész (fn, munka|rész) 
munkaruha (fn, munka|ruha) 
munkaruha-juttatás 
munkaruházat (fn, munka|ruházat) 
munkás (fn) 
munkás (mn) 
munkás árulás 



munkás ember 
munkás sportoló 
munkásarisztokrácia (fn, munkás|arisztokrácia) 
munkásasszony (fn, munkás|asszony) 
munkásbarát 
munkásbiztosítás (fn) 
munkásbusz 
munkáscsalád (fn, munkás|család) 
munkáscsapat (fn, munkás|csapat) 
munkásegyesület (munkás|egyesület) 
munkásegylet (fn) 
munkásellenes (mn) 
munkáselőadás (munkás|előadás) 
munkásember (fn, munkás|ember) 
munkásfelvétel (fn) 
munkásfiatal (fn) 
munkásfiú (fn) 
munkásgyerek (fn) 
munkásgyűlés (munkás|gyűlés) 
munkáshatalom (fn) 
munkásház (fn) 
munkáshiány (fn, munkás|hiány) 
munkásifjú (fn) 
munkásigazgató (fn) 
munkasiker (munka|siker) 
munkásinduló 
munkás-internacionálé 
munkásíró 
munkáskáder (fn) 
munkáskérdés (fn) 
munkáskerület (munkás|kerület) 
munkáskéz (fn) 
munkáskollektíva (munkás|kollektíva) 
munkáskormány (munkás|kormány) 
munkáskör 
munkásküldött 
munkáslakás (fn) 
munkáslány (fn) 
munkáslétszám 
munkáslevelező (fn) 
munkásméh 
munkásmozgalmi (mn) 
munkásmozgalom (fn, munkás|mozgalom) 
munkásnegyed (fn) 
munkásnép 
munkásnő (fn) 
munkásnyúzó 
munkások lakta városrész 
munkásosztály (fn, munkás|osztály) 
munkásotthon (fn) 
munkásöntudat 
munkásőr (fn) 
munkásőrség (fn) 
munkáspárt (fn, munkás|párt) 
munkáspárti (mn, munkás|párti) 
munkásruha (fn) 
munkásság (fn) 



munkássajtó 
munkássors 
munkástanács (fn) 
munkastílus (fn, munka|stílus) 
munkástovábbképzés 
munkástömeg (fn) 
munkásújító 
munkásvédelem (fn) 
munkásvezér 
munkásvonat (fn) 
munkaszeretet (fn, munka|szeretet) 
munkaszerető (fn, munka|szerető) 
munkaszerető (foly mn in, munka|szerető) 
munkaszervezet (fn, munka|szervezet) 
munkaszerződés (fn, munka|szerződés) 
munkaszolgálat (fn, munka|szolgálat) 
munkaszolgálatos (mn) 
munkásszállás (fn) 
munkásszálló (fn, munkás|szálló) 
munkásszármazású (mn) 
munkásszázad (fn) 
munkásszervezet (fn) 
munkásszolidaritás (munkás|szolidaritás) 
munkásszülők 
munkászubbony (fn) 
munkaszünet (fn, munka|szünet) 
munkaszüneti (mn) 
munkaszüneti nap 
munkatábor (fn, munka|tábor) 
munkatárgy (munka|tárgy) 
munkatárs (fn, munka|társ) 
munkatársi (mn) 
munkateljesítmény (fn, munka|teljesítmény) 
munkatempó (fn, munka|tempó) 
munkaterápia (fn, munka|terápia) 
munkaterem (fn, munka|terem) 
munkaterhelés (fn, munka|terhelés) 
munkatérkép (fn, munka|térkép) 
munkatermék (munka|termék) 
munkatermelékenység (fn, munka|termelékenység) 
munkaterület (fn, munka|terület) 
munkaterv (fn, munka|terv) 
munkátlan (mn) 
munkatorlódás (fn, munka|torlódás) 
munkatöbblet (fn, munka|többlet) 
munkatöltet (munka|töltet) 
munkatörvény (fn, munka|törvény) 
munkaügy (fn, munka|ügy) 
munkaügyi (mn) 
munkaügyi döntőbizottság 
munkaügyi jogvita 
munkaügyi környezet 
munkaütem (fn, munka|ütem) 
munkavacsora (fn, munka|vacsora) 
munkavállalás (fn, munka|vállalás) 
munkavállalási (mn) 
munkavállaló (fn) 



munkavállaló (foly mn in) 
munkavállalói (mn) 
munkavállalói elvárás 
munkavédelem (fn, munka|védelem) 
munkavédelmi (mn) 
munkavédelmi intézkedés 
munkavégzés (fn, munka|végzés) 
munkavégzési (mn) 
munkavégző 
munkavégző képesség 
munkaverseny (fn, munka|verseny) 
munkavezető (fn, munka|vezető) 
munkavezető (foly mn in, munka|vezető) 
munkaviszony (fn, munka|viszony) 
Mura (tnév) 
mura 
Muraköz (tnév) 
muraközi (mn) 
Murano 
Muraszombat (tnév) 
murci (fn) 
murcizik 
murcos 
muréna (fn) 
muri (fn) 
Murillo (fn) 
muris (mn) 
murizik (ige) 
Murmanszk (tnév) 
murok (fn) 
murokrépa (fn, murok|répa) 
murva (fn) 
murvalevél (fn, murva|levél) 
music center (szk) 
musical (fn) 
muskátli (fn) 
muskátlivirág 
muskéta (fn) 
muskétás (fn) 
muskétás (mn) 
muskotály (fn) 
muskotálykörte (muskotály|körte) 
muskotályszőlő (fn, muskotály|szőlő) 
muskotályzsálya (muskotály|zsálya) 
muslica (muslinca, fn) 
Musset 
must (fn) 
mustár (fn, must|ár) 
mustárgáz (fn, mustár|gáz) 
mustármag (fn, mustár|mag) 
mustárszínű (mn, mustár|színű) 
mustártapasz (fn, mustár|tapasz) 
mustcukorfok 
mustízű 
mustos hordó 
mustra (fn) 
mustrál (ige) 



muszáj (fn) 
muszáj (msz) 
muszka (fn) 
muszka (mn) 
muszkli (fn) 
muszklimiska 
muszlim (fn) 
muszlim (mn) 
muszlin (fn) 
muszlin zsebkendő 
muszlinkendő (fn, muszlin|kendő) 
muszlinruha (fn, muszlin|ruha) 
muszlinsál (fn, muszlin|sál) 
Muszorgszkij (fn) 
musztáng (fn) 
mutáció (fn) 
mutál (ige) 
mutál a hangja 
mutáns (fn) 
mutat (ige) 
mutathat (ige) 
mutatis mutandis 
mutatkozhat (ige) 
mutatkozik (ige) 
mutató (fn) 
mutató (foly mn in) 
mutató link 
mutató névmás 
mutatós (mn) 
mutatószám (fn, mutató|szám) 
mutatószó (fn, mutató|szó) 
mutatóujj (fn, mutató|ujj) 
mutatvány (fn) 
mutatványos (fn) 
mutatványos (mn) 
mutatványosbódé (fn, mutatványos|bódé) 
mutatványszám (fn, mutatvány|szám) 
muter (fn) 
mutogat (ige) 
mutogatás (fn) 
mutyi (fn) 
mutyi (mn) 
mutyizik (ige) 
muzeális (mn) 
muzeális értékű 
muzeológus (fn) 
múzeum (fn) 
Múzeum körút 
Múzeum körúti 
múzeumhajó (fn, múzeum|hajó) 
múzeumi (mn) 
múzeumi igazgató 
múzeumi óra 
múzeumi őr 
múzeumi raktár 
múzeumigazgató (fn, múzeum|igazgató) 
múzeumigazgató (foly mn in, múzeum|igazgató) 



múzeumőr (fn, múzeum|őr) 
múzeumpedagógia 
muzikális (mn) 
muzulmán (mn) 
múzsa (fn) 
muzsdéj 
muzsik (fn) 
muzsika (fn) 
muzsikál (ige) 
muzsikálás (fn) 
muzsikáltat (ige) 
muzsikás (mn) 
muzsikaszó (fn, muzsika|szó) 
muzsikaszó (foly mn in, muzsika|szó) 
muzsikus (fn) 
muzsikus cigány 
Muzsla (tnév) 
mű (fn) 
mű- 
műalkotás (fn, mű|alkotás) 
műalkotás-elemzés 
műanya (mű|anya) 
műanyag (fn, mű|anyag) 
műanyag bevonat 
műanyag borítás 
műanyag borítású 
műanyag cipőtartó doboz 
műanyag edény 
műanyag egér 
műanyag evőeszközszett 
műanyag fedő 
műanyag fésű 
műanyag fólia 
műanyag gyűszű 
műanyag kanna 
műanyag kártya 
műanyag kefe 
műanyag kötény 
műanyag kupak 
műanyag labda 
műanyag lapos tányér 
műanyag mérleg 
műanyag persely 
műanyag redőny 
műanyag szál 
műanyag szigetelés 
műanyag vödör 
műanyag zacskó 
műanyagcső-hegesztő 
műanyag-előállítás (műanyag|-előállítás) 
műanyag-feldolgozás 
műanyaghab (fn, műanyag|hab) 
műanyaghegesztő (műanyag|hegesztő) 
műanyaghulladék (fn, műanyag|hulladék) 
műanyag-kereskedés 
műasztalos (fn) 
műasztalos (mn) 



műbalhé (fn, mű|balhé) 
műballada (mű|ballada) 
műbarát (fn, mű|barát) 
műbél (fn, mű|bél) 
műbenzin (fn, mű|benzin) 
műbeszövés 
műbírálat (fn, mű|bírálat) 
műbíráló (fn, mű|bíráló) 
műbizonylat (fn, mű|bizonylat) 
műbolygó (fn, mű|bolygó) 
műbor (fn, mű|bor) 
műbőr (fn, mű|bőr) 
műbőr bevonat 
műbőr kötésű 
műbőr öv 
műbőr talp 
műbőr ülés 
műbútor (mű|bútor) 
műbútorasztalos (fn, műbútor|asztalos) 
műbútorasztalos (mn, műbútor|asztalos) 
műbútorasztalos-mester (műbútorasztalos|-mester) 
műcsarnok (fn, mű|csarnok) 
műcsont (fn, mű|csont) 
műdal (fn, mű|dal) 
műdrágakő (mű|drágakő) 
műegyetem (fn, mű|egyetem) 
műegyetemi (mn) 
műegyetemi hallgató 
műékszer (mű|ékszer) 
műélvezet (fn, mű|élvezet) 
műemlék (fn, mű|emlék) 
műemlék épület 
műemlék jellegű 
műemlék kastély 
műemlékbizottság (műemlék|bizottság) 
műemléki (mn) 
műemlékvédelem (fn, műemlék|védelem) 
műemlékvédelmi (mn) 
műépítész (fn, mű|építész) 
műeposz (fn, mű|eposz) 
műértő (fn, mű|értő) 
műértő (foly mn in, mű|értő) 
műértő (mn, mű|értő) 
műérzék (mű|érzék) 
műesés (fn, mű|esés) 
müezzin (fn) 
műfa (fn, mű|fa) 
műfaj (fn, mű|faj) 
műfajfüggetlen 
műfaji (mn) 
műfajú (mn) 
műfaragás (mű|faragás) 
műfarok 
műfelháborodás (fn, mű|felháborodás) 
műfog (fn, mű|fog) 
műfogsor (fn, mű|fogsor) 
műfordít (ige) 



műfordítás (fn, mű|fordítás) 
műfordító (fn, mű|fordító) 
műfordító (foly mn in, mű|fordító) 
műfordítói (mn) 
műforma (fn, mű|forma) 
műforma (mn, mű|forma) 
műfüves focipálya 
müge (fn) 
műgond (fn, mű|gond) 
műgumi (mű|gumi) 
műgumi abroncs 
műgumi talp 
műgyanta (fn, mű|gyanta) 
műgyöngy (mű|gyöngy) 
műgyűjtemény (fn, mű|gyűjtemény) 
műgyűjtés 
műgyűjtő (fn, mű|gyűjtő) 
műgyűjtő (foly mn in, mű|gyűjtő) 
műhaj (fn, mű|haj) 
műhely (fn, mű|hely) 
műhelybeszélgetés 
műhelycsarnok (fn, műhely|csarnok) 
műhelyfőnök (fn, műhely|főnök) 
műhelygyakorlat (fn, műhely|gyakorlat) 
műhelykocsi (fn, műhely|kocsi) 
műhelymunka (fn, műhely|munka) 
műhelyszellem 
műhelytanulmány (fn, műhely|tanulmány) 
műhelytitok (fn, műhely|titok) 
műhiba (fn, mű|hiba) 
műhímzés (mű|hímzés) 
műhímző 
műhold (fn, mű|hold) 
műholdas (mn) 
műholdas műsorszórás 
műholdas sugárzás 
műholdas terjesztésű műsorelosztó 
műholdkép (fn, műhold|kép) 
műholdrendszer (fn, műhold|rendszer) 
műholdvevő (fn, műhold|vevő) 
műholdvevő berendezés 
műintézet (fn, mű|intézet) 
műipar (fn, mű|ipar) 
műítész (fn, mű|ítész) 
műízlés (mű|ízlés) 
műjég (fn, mű|jég) 
műjégpálya (fn, műjég|pálya) 
műkedvelő (fn, mű|kedvelő) 
műkedvelő (foly mn in, mű|kedvelő) 
műkedvelő (mn, mű|kedvelő) 
műkedvelő előadás 
műkedvelő gárda 
Mükéné (tnév) 
műkereskedelem (fn, mű|kereskedelem) 
műkereskedelmi piac 
műkereskedés (fn, mű|kereskedés) 
műkereskedő (fn, mű|kereskedő) 



műkertész (mű|kertész) 
műkéz (fn, mű|kéz) 
műkifejezés (fn, mű|kifejezés) 
műkincs (fn, mű|kincs) 
műkincslopás (fn, műkincs|lopás) 
műkincspiac 
műkincsszámba menő tárgy 
műkonty (mű|konty) 
műkorcsolya (fn, mű|korcsolya) 
műkorcsolya-EB 
műkorcsolyaverseny 
műkorcsolyázás (fn) 
műkorcsolyázó (fn) 
műkorcsolyázó (foly mn in) 
műkorcsolyázó-bajnokság 
műkő (fn, mű|kő) 
műkő burkolat 
műkő burkolatú 
műkő burkolólap 
műkő lap 
műkő lépcső 
működés (fn) 
működésbe jövő 
működési (mn) 
működési engedély 
működési hőmérséklet 
működési költség 
működésikör-besorolás 
működésképtelen (fn, működés|képtelen) 
működésképtelen (mn, működés|képtelen) 
működésképtelenség (fn, működés|képtelenség) 
működésű (mn) 
működhet (ige) 
működik (ige) 
működő folyamat 
működő tőke (fn) 
működő vulkán 
működőképes (mn) 
működőképesség (fn) 
működőtőke (fn) 
működőtőke-beáramlás 
működtet (ige) 
működtetés (fn) 
működtetési (mn) 
működtethet (ige) 
műkőgyár (műkő|gyár) 
műkőlap burkolat 
műköltészet (fn, mű|költészet) 
műköröm (fn, mű|köröm) 
műkörömépítés 
műköszörűs (fn, mű|köszörűs) 
műkritika (fn, mű|kritika) 
műkritikus (fn, mű|kritikus) 
műlakatos (fn, mű|lakatos) 
műlakatos (mn, mű|lakatos) 
műlap (fn, mű|lap) 
műlégy (fn, mű|légy) 



műlép (fn, mű|lép) 
műlesiklás (fn, mű|lesiklás) 
műlovaglás (fn, mű|lovaglás) 
műlovarnő (fn) 
műmárvány (fn, mű|márvány) 
műmárvány épület 
műmárvány koporsó 
műmárvány síremlék 
műmelléklet (fn, mű|melléklet) 
München (tnév) 
müncheni (mn) 
műnem (fn) 
Münzer 
Münzer-féle (Münzer|-féle) 
műnyelv (fn, mű|nyelv) 
műnyomó (fn, mű|nyomó) 
műnyomó (foly mn in, mű|nyomó) 
műnyomó klisé 
műnyomó papír 
műpártoló (fn, mű|pártoló) 
műpártoló (foly mn in, mű|pártoló) 
műremek (fn, mű|remek) 
műrepülés (fn, mű|repülés) 
műrepülő-mutatvány (műrepülő|-mutatvány) 
műrom (fn, mű|rom) 
műrost (mű|rost) 
műselyem (fn, mű|selyem) 
műselyem ernyő 
műselyem fonal 
műselyem garnitúra 
műselyem harisnya 
műselyem huzat 
műselyem ing 
műselyem sál 
műselyem szál 
műsor (fn, mű|sor) 
műsoradás (fn, műsor|adás) 
műsorbemondó (fn, műsor|bemondó) 
műsorbemondó (mn, műsor|bemondó) 
műsorcsere (műsor|csere) 
műsorfüzet (fn, műsor|füzet) 
műsorgyártás 
műsoridő (fn, műsor|idő) 
műsorismertetés (fn, műsor|ismertetés) 
műsorkészítés (fn) 
műsorkészítő (fn, műsor|készítő) 
műsorközlő (fn, műsor|közlő) 
műsormegváltás (műsor|megváltás) 
műsoros (mn) 
műsoros est 
műsor-összeállítás (műsor|-összeállítás) 
műsorperc 
műsorpolitika (fn, műsor|politika) 
műsorra tűz 
műsorrend (fn, mű|sorrend) 
műsorstruktúra (fn, műsor|struktúra) 
műsorsugárzás (fn, műsor|sugárzás) 



műsorszám (fn, mű|sorszám) 
műsorszolgáltatás (fn, műsor|szolgáltatás) 
műsorszolgáltatási (mn) 
műsorszórás (fn, műsor|szórás) 
műsorszóró (fn) 
műsorszóró hálózat 
műsorterv (fn, műsor|terv) 
műsorújság (fn, műsor|újság) 
műsorváltozás (fn, műsor|változás) 
műsorvezető (fn, mű|sorvezető) 
műsorvezető (foly mn in, mű|sorvezető) 
műstoppolás 
műszabadgyakorlat (fn, mű|szabadgyakorlat) 
műszak (fn, mű|szak) 
műszakbeosztás (fn, műszak|beosztás) 
műszaki (mn) 
műszaki adatok 
műszaki alakulat 
műszaki állapot 
műszaki egyetem 
műszaki értelmiség 
műszaki fejlesztés 
műszaki folyóirat 
műszaki haladás 
műszaki műveltség 
műszaki rajzoló 
műszaki szerkesztés 
műszaki szerkesztő 
műszaki tudományok 
műszaki zár 
műszakilag (hsz) 
műszakirajzoló-tanfolyam 
műszakpótlék (fn, műszak|pótlék) 
műszakváltás (fn, műszak|váltás) 
műszál (fn, mű|szál) 
műszál csipke 
műszál háló 
műszál kelme 
műszál pulóver 
műszem (mű|szem) 
műszempilla (fn, mű|szempilla) 
műszer (fn, mű|szer) 
műszerállvány (műszer|állvány) 
műszeres (mn) 
műszeres figyelés 
műszeres láda 
műszerész (fn) 
műszerész fiam 
műszerész képzettségű 
műszerészipar (műszerész|ipar) 
műszerészmester (műszerész|mester) 
műszerez (ige) 
műszerezettség (fn) 
műszerfal (fn, műszer|fal) 
műszerfalápoló 
műszer-hitelesítés (műszer|-hitelesítés) 
műszeripar (fn, műszer|ipar) 



műszerkert (műszer|kert) 
műszerleolvasás (műszer|leolvasás) 
műszerolaj (fn, műszer|olaj) 
műszerpark (fn, műszer|park) 
műszerszekrény (fn, műszer|szekrény) 
műszív (fn, mű|szív) 
műszíves (mn) 
műszó (fn, mű|szó) 
műszótár (fn, mű|szótár) 
műszőrme (fn, mű|szőrme) 
műszőrme bélés 
műszövés (mű|szövés) 
műt (ige) 
műtánc (mű|tánc) 
műtárgy (fn, mű|tárgy) 
műterem (fn, mű|terem) 
műteremlakás (fn, műterem|lakás) 
műteremsarok (műterem|sarok) 
műterméskő (mű|terméskő) 
műtét (fn, mű|tét) 
műtéti (mn) 
műtő (fn, mű|tő) 
műtő (foly mn in, mű|tő) 
műtőasztal (fn, műtő|asztal) 
műtömés (mű|tömés) 
műtömő pamut 
műtőorvos 
műtörténész (fn, mű|történész) 
műtörténet (fn, mű|történet) 
műtős (fn) 
műtős (mn) 
műtősnő (fn, műtős|nő) 
műtrágya (fn, mű|trágya) 
műtrágya-felhasználás (műtrágya|-felhasználás) 
műtrágyagyártás (fn, műtrágya|gyártás) 
műtrágyaigény (műtrágya|igény) 
műtrágyaszóró gép 
műtrágyáz (ige) 
mütyür (fn) 
mütyür (mn) 
mütyürke (fn) 
műugrás (fn, mű|ugrás) 
műugró (fn, mű|ugró) 
műugró (foly mn in, mű|ugró) 
műugró (mn, mű|ugró) 
műugróállvány 
műugróbajnok 
műúszás (fn, mű|úszás) 
műút (fn, mű|út) 
műúthálózat (mű|úthálózat) 
művakolat (mű|vakolat) 
művégtag (fn, mű|végtag) 
művégtagkészítő (művégtag|készítő) 
művek 
művel (ige) 
művelés (fn) 
művelési (mn) 



művelésmód (fn, művelés|mód) 
művelet (fn) 
műveletelemzés 
műveletes 
műveleti (mn) 
műveleti sebesség 
műveletlen (mn) 
műveletlenség (fn) 
műveletsor (fn, művelet|sor) 
művelettan (művelet|tan) 
művelhető (foly mn in) 
művelő (fn, mű|velő) 
művelődés (fn) 
művelődési (mn) 
művelődési egyesület 
művelődési forradalom 
művelődési ház 
művelődési központ 
művelődési otthon 
művelődésiház-avatás (művelődésiház|-avatás) 
művelődésiház-igazgató 
művelődéspolitika (fn, művelődés|politika) 
művelődéstörténet (fn, művelődés|történet) 
művelődéstörténeti (mn) 
művelődésügy (fn, művelődés|ügy) 
művelődésügyi (mn) 
művelődésszervező 
művelődik (ige) 
művelt (bef mn in) 
művelt (mn) 
műveltető (foly mn in) 
műveltető (mn) 
műveltető ige 
műveltség (fn) 
műveltségi (mn) 
műveltségű (mn) 
műves (fn) 
műves (mn) 
művese (fn, mű|vese) 
műveseállomás 
művesekezelés 
művesnap 
művész (fn, mű|vész) 
művész ismerősöm 
művész körökben 
Művész sétány 
művészbejáró (fn, művész|bejáró) 
művészbejáró (mn, művész|bejáró) 
művészcsalád (fn, művész|család) 
művészegyéniség (fn, művész|egyéniség) 
művészegyüttes (fn, művész|együttes) 
művészet (fn) 
művészetellenes (mn) 
művészeti (mn) 
művészeti ág 
művészeti akadémia 
művészeti irány 



művészeti közélet 
művészeti vezető 
művészetoktatási (mn) 
művészetpártoló (fn, művészet|pártoló) 
művészetpártoló (foly mn in, művészet|pártoló) 
művészetpolitika (fn, művészet|politika) 
művészettörténész (fn, művészet|történész) 
művészettörténet (fn, művészet|történet) 
művészettörténeti (mn) 
művészettörténet-óra (művészettörténet|-óra) 
művészettörténet-tanár (művészettörténet|-tanár) 
művészfilm (fn, művész|film) 
művészfrizura (művész|frizura) 
művészgárda (fn, művész|gárda) 
művészhaj (művész|haj) 
művészházasság (művész|házasság) 
művészi (mn) 
művészi ábrázolás 
művészi alakítás 
művészi élet 
művészi portré 
művészi teljesítmény 
művészi torna 
művészies (mn) 
művészietlen (mn) 
művészileg (hsz) 
művészkedik (ige) 
művészképző (fn, művész|képző) 
művészlap (művész|lap) 
művészlélek (fn, művész|lélek) 
művészlelkű (mn) 
művészlemez (művész|lemez) 
művésznemzedék (fn, művész|nemzedék) 
művésznév (fn, művész|név) 
művésznő (fn, művész|nő) 
művésznövendék (fn, művész|növendék) 
művészportré (fn, művész|portré) 
művészszínház (fn, művész|színház) 
művészszoba (fn, művész|szoba) 
művésztársadalom (fn, művész|társadalom) 
művésztársaság (fn, művész|társaság) 
művésztehetség (művész|tehetség) 
művésztelep (fn, művész|telep) 
művészvilág (fn, művész|világ) 
művezető (fn, mű|vezető) 
művezető (foly mn in, mű|vezető) 
művház 
művi (mn) 
művi vetélés 
művihar (fn, mű|vihar) 
művirág (fn, mű|virág) 
művű (mn) 
műzene (fn, mű|zene) 
müzli (fn) 
 
  



N 
n (fn) 
N (röv) 
n betű és N betű 
n és N 
n hang 
n kezdetű szó 
n végű szó 
na (isz) 
na már most 
nábob (fn) 
Nabukodonozor (tnév) 
naci (fn) 
náci (mn) 
náci érzelmű 
náci rendszer rémtettei 
nácibarát (fn) 
náciellenes (fn) 
náciellenes (mn) 
náció (fn) 
nacionálé (fn) 
nacionalista (mn) 
nacionalista magatartás 
nacionalizál (ige) 
nacionalizmus (fn) 
nacionálsovinizmus (fn) 
nácizmus (fn) 
nacsalnyik 
nád (fn) 
nád háztető 
nádács (nád|ács) 
nádal (ige) 
nadály (fn) 
nadálytő (fn, nadály|tő) 
nádaratás (fn, nád|aratás) 
nádarató (fn, nád|arató) 
nádas (fn) 
nádas (mn) 
nádas berek 
nádas ház 
nádas tó 
Nádasdy (tnév) 
Nádasdy-levéltár (Nádasdy|-levéltár) 
nádaz (ige) 
nádberek (nád|berek) 
nádbuga (fn, nád|buga) 
nádcukor (fn, nád|cukor) 
nádfedél (nádfödél, fn, nád|fedél) 
nádfedeles (mn) 
nádfedelű ház 
nádfonás (fn, nád|fonás) 
nádfonat (fn, nád|fonat) 
nádfonatú szék 



nádi (mn) 
nádi hegedű 
nádibika (fn) 
nadír (fn) 
nádirigó (fn) 
nádiveréb (fn) 
nádiveréb (mn) 
nádkerítés (nád|kerítés) 
nádkéve (fn, nád|kéve) 
nádméz (fn, nád|méz) 
nádor (fn) 
Nádor-csatorna (Nádor|-csatorna) 
nádorispán (fn, nádor|ispán) 
nádpálca (fn, nád|pálca) 
nádparipa (fn, nád|paripa) 
nadrág (fn) 
nadrágcsat (nadrág|csat) 
nadrágcsíptető (fn, nadrág|csíptető) 
nadrágélvasaló 
nadrágfék (fn, nadrág|fék) 
nadrággomb (fn, nadrág|gomb) 
nadrágkosztüm (fn, nadrág|kosztüm) 
nadrágol (ige) 
nadrágos (mn) 
nadrágpelenka (fn, nadrág|pelenka) 
nadrágszabó (fn, nadrág|szabó) 
nadrágszár (fn, nadrág|szár) 
nadrágszerep (fn, nadrág|szerep) 
nadrágszíj (fn, nadrág|szíj) 
nadrágszíjparcella (fn, nadrágszíj|parcella) 
nadrágszoknya (fn, nadrág|szoknya) 
nadrágtartó (fn, nadrág|tartó) 
nadrágtartó (foly mn in, nadrág|tartó) 
nadragulya (fn) 
nadrágvarrás (nadrág|varrás) 
nadrágzseb (fn, nadrág|zseb) 
nádsíp (fn, nád|síp) 
nádszál (fn, nád|szál) 
nádszáltermet (nádszál|termet) 
nádszáltermetű (nádszál|termetű) 
nádszék (fn, nád|szék) 
nádtető (fn, nád|tető) 
nádtetős ház 
nádtippan (fn, nád|tippan) 
nádtoll (fn, nád|toll) 
nádtörmelék 
nádvágás (fn, nád|vágás) 
nádvágó kasza 
nafta (fn) 
naftaforrás (nafta|forrás) 
naftakályha (nafta|kályha) 
naftalin (fn) 
naganói (mn) 
Nagaszaki (tnév) 
nagy (fn) 
nagy (mn) 
Nagy (tnév) 



Nagy- 
nagy adag önzés 
nagy ágyú 
nagy átfogóképesség 
nagy átütőerejű gránát 
nagy bagoly 
nagy baj van 
nagy befolyású 
nagy betű 
nagy bizalmasan 
nagy boldogan 
nagy bolond 
nagy bőgő ez a gyerek 
nagy bölcsen 
Nagy Bumm 
nagy búsan 
nagy büszkén 
nagy család 
nagy családú 
nagy csarnok van az épületben 
nagy csodálatra méltó 
nagy csontú 
nagy dérrel-dúrral 
nagy dicséretre méltó (szk) 
nagy dohányos 
nagy dühösen 
nagy elismerésre méltó 
nagy ellenállás 
nagy ember 
nagy energiájú vegyület 
nagy erdő 
nagy erejű 
nagy erősségű 
nagy értékű 
nagy eséllyel 
nagy étvágyú 
nagy felbontású 
nagy felbontású képernyő 
nagy felbontású videó 
nagy fene csizma 
nagy fenekű 
nagy finomságú 
nagy fontosságú 
nagy fordulat 
nagy fordulatszámú 
nagy forgalmú 
nagy forgatóerejű 
nagy formájú 
nagy formátumú 
nagy francia forradalom 
nagy fülű 
nagy garral 
nagy gyártók 
nagy gyerek 
nagy gyorsan 
nagy hangon hirdeti 
nagy hatalmú 



nagy hatalom van a kezében 
nagy hatású 
nagy hatósugarú 
nagy hetykén 
nagy hidegvérrel 
nagy hirtelen 
nagy hírű 
nagy honvédő háború 
nagy horderejű 
nagy hozamú 
nagy idők 
nagy igényű 
nagy ingadozást mutat 
nagy ívű kanyar 
Nagy János-major 
nagy jelentőségű 
nagy jövedelmű 
nagy jövőjű 
nagy kalapács 
nagy kanállal 
nagy kapacitású kazetta 
nagy kegyesen 
nagy kendő 
nagy képernyős televízió 
nagy későn 
nagy kezdőbetű 
nagy kiterjedésű 
nagy kiterjedésű hálózat 
nagy komolyan 
nagy könnyen 
nagy lábon él 
nagy lábú 
nagy lassan 
Nagy László-stílusú 
Nagy László-vers 
nagy látószögű 
nagy legény 
nagy létszámú 
nagy lyukú 
nagy markú 
nagy medve 
nagy mellel 
nagy mennyiségben 
nagy mennyiségű 
nagy méretarány 
nagy mesélőkedve van 
nagy messze 
nagy messziről 
nagy mohón 
nagy mosásban vagyunk 
nagy múltú 
nagy munkásságú 
nagy műértékű 
nagy műveltségű 
nagy néha 
nagy nehezen 
Nagy nevű 



nagy októberi szocialista forradalom 
nagy orrú 
nagy összegű 
Nagy Péter-öböl 
nagy pontosságú 
nagy ravasz 
nagy reményű ifjú 
nagy részben 
nagy része 
nagy ritkán 
nagy sebességgel továbbít 
nagy sietve 
nagy sikerű 
nagy sokára 
nagy sorozat 
nagy számban 
nagy szekund 
nagy szemeket mereszt 
nagy szemű 
nagy szemű bab 
Nagy Szent Bernát-hágó 
nagy tehetségű 
nagy tekintélyű 
nagy teljesítményű 
nagy teljesítőképesség 
nagy terjedelmű 
nagy termetű 
nagy titokban 
nagy többséggel 
nagy tőke 
nagy tömegű 
nagy törésfelületű 
nagy tudású 
nagy úr 
nagy üggyel-bajjal 
nagy ütemű fejlődés 
nagy vagyonú 
nagy választékban 
nagy vérkör 
nagy veszély 
nagy virágú 
nagy volumenű 
nagy vonásokban 
nagy zsivány 
nagyadag (fn, nagy|adag) 
nagyadag fagylalt 
nagyagy (fn, nagy|agy) 
nagyágyú (fn, nagy|ágyú) 
nagyágyú (mn, nagy|ágyú) 
nagyalakú (mn, nagy|alakú) 
nagyalakú szótár 
nagyállattartás (fn) 
Nagy-Antillák (Nagy|-Antillák) 
nagyanya (fn, nagy|anya) 
nagyanyó (fn) 
nagyapa (fn) 
nagyapó (fn) 



nagyarányú (mn, nagy|arányú) 
nagyáruház (fn) 
nagyasszony (fn) 
Nagyatád (tnév) 
nagyatádi (mn) 
nagyatya (fn) 
Nagy-Ausztráliai-öböl (Nagy-Ausztráliai|-öböl) 
nagy-ausztráliai-öböli (nagy-ausztráliai|-öböli) 
nagybácsi (fn, nagy|bácsi) 
Nagy-Bahama-zátony 
nagybani (mn) 
nagybani piac 
nagybank (fn, nagy|bank) 
Nagybánya (tnév) 
nagybányai (mn) 
nagybátya (fn) 
nagybátyám 
nagybecsű (mn, nagy|becsű) 
nagybélű (mn) 
Nagyberek (fn) 
nagybérlő (fn) 
nagyberuházás (fn) 
nagybeteg (fn, nagy|beteg) 
nagybeteg (mn, nagy|beteg) 
nagybetű (fn, nagy|betű) 
nagybetűs (mn) 
nagybirtok (fn) 
nagybirtokos (fn) 
nagybirtokos (mn) 
nagybirtokos osztály 
nagybirtokosság (fn) 
nagybirtokrendszer (fn, nagybirtok|rendszer) 
Nagyboldogasszony-templom (fn) 
nagybőgő (fn, nagy|bőgő) 
nagybőgős (mn) 
nagyböjt (fn, nagy|böjt) 
nagyböjti lelkigyakorlat 
Nagy-Britannia (fn, Nagy|-Britannia) 
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
nagy-britanniai (mn, nagy|-britanniai) 
Nagy-Budapest (Nagy|-Budapest) 
nagy-budapesti 
nagyburzsoázia (fn, nagy|burzsoázia) 
nagycímer (fn) 
nagycirkusz (fn, nagy|cirkusz) 
nagycsalád (fn, nagy|család) 
nagycsaládos (mn) 
nagycsarnok (fn, nagy|csarnok) 
nagycsoport (fn) 
nagycsoportos (mn, nagy|csoportos) 
nagycsütörtök (fn, nagy|csütörtök) 
nagydarab (fn) 
nagydarab (mn) 
nagydarab ember 
nagydíj (fn, nagy|díj) 
nagydob (fn, nagy|dob) 
nagydobra ver 



nagydoktor (fn) 
nagydoktori (fn) 
nagydoktori (mn) 
nagydolog (fn) 
nagyehető 
nagyérdemű (mn, nagy|érdemű) 
Nagyerdő (tnév, Nagy|erdő) 
nagyértékű (mn) 
nagyestélyi (fn) 
nagyestélyi (mn) 
nagyestélyi ruha 
nagyeszű (mn) 
nagyevő (fn) 
nagyevő (mn) 
nagyezerjófű (fn) 
Nagy-Fátra 
nagyfejedelem (fn, nagy|fejedelem) 
nagyfejedelemség (fn) 
nagyfejű (mn, nagy|fejű) 
nagyfeszültség (fn, nagy|feszültség) 
nagyfeszültségű (mn) 
nagyfeszültségű áram 
nagyfiú (fn) 
nagyfogyasztó (fn) 
nagyfokú (mn, nagy|fokú) 
nagyfokú gondatlanság 
nagyfőnök (fn) 
nagyfrekvencia (fn, nagy|frekvencia) 
nagyfröccs (fn) 
nagygazda (fn) 
nagygombák 
naggyá tétele 
nagygyakorlat (fn, nagy|gyakorlat) 
Nagygyörgy 
nagygyűlés (fn, nagy|gyűlés) 
nagyhal (fn) 
nagyhangú (mn, nagy|hangú) 
nagyharang (fn, nagy|harang) 
nagyhatalmi (mn) 
nagyhatalmi politika 
nagyhatalmú (mn) 
nagyhatalom (fn, nagy|hatalom) 
nagyherceg (fn, nagy|herceg) 
nagyhercegség (fn) 
nagyhét (fn, nagy|hét) 
nagyhétfő (nagyhét|fő) 
Nagy-Hideg-hegy (tnév) 
nagyhírű (mn) 
nagyhold 
Nagy-homoksivatag 
nagyi (fn) 
nagyigényű (mn, nagy|igényű) 
nagyigényűbb (nagyobb, nagyigényű|bb) 
nagyipar (fn) 
nagyipari (mn) 
nagyiparos (fn) 
nagyiparos (mn) 



nagyít (ige) 
nagyítás (fn) 
nagyító (fn) 
nagyító (foly mn in) 
nagyítólencse (fn, nagyító|lencse) 
nagyítóüveg (fn, nagyító|üveg) 
nagyíttat 
nagyivó (mn) 
nagyívű (mn) 
nagyja 
nagyjában (hsz) 
nagyjában-egészében 
nagyjából (hsz) 
nagyjátékfilm 
nagyjavítás (fn, nagy|javítás) 
nagyjelenet (fn) 
nagyjelentőségű (mn) 
nagykabát (fn) 
nagykalapács (fn, nagy|kalapács) 
nagykamasz 
nagykanál (fn) 
nagykanizsai (mn) 
nagykapu (fn) 
Nagykároly (tnév) 
nagykárolyi (mn) 
nagykedd (fn) 
nagykendő (fn, nagy|kendő) 
nagyképű (mn, nagy|képű) 
nagyképűség (fn) 
nagyképűsködik (ige) 
nagykereskedelem (fn, nagy|kereskedelem) 
nagykereskedelmi (mn) 
nagykereskedés (fn) 
nagykereskedő (fn, nagy|kereskedő) 
Nagy-Kevély (fn) 
nagykoalíció (fn) 
nagykocsi (fn) 
nagykohó (fn, nagy|kohó) 
Nagy-Kopasz 
Nagy-korallzátony 
nagykorú (mn) 
nagykorúság (fn) 
nagykorúsít (ige) 
nagykönyv (fn) 
Nagykőrös (tnév, Nagy|kőrös) 
nagykőrösi (mn) 
nagykötőjel (fn, nagykötő|jel) 
nagykövet (fn) 
nagyköveti (mn) 
nagykövetség (fn, nagy|követség) 
nagyközönség (fn, nagy|közönség) 
nagyközség (fn, nagy|község) 
nagykun (fn) 
Nagykunság (tnév, Nagy|kunság) 
nagykunsági (mn) 
nagykutya (fn) 
Nagy-Küküllő (Nagy|-Küküllő) 



nagylábujj 
nagylakás (fn) 
nagylány (nagyleány, fn, nagy|lány) 
nagylegény 
nagylélegzetű (mn) 
nagylélegzetű munka 
nagylelkű (mn, nagy|lelkű) 
nagylelkűen (hsz) 
nagylelkűség (fn) 
nagylelkűsködik (ige) 
nagylexikon (fn) 
nagylyukú sajt 
nagymacska (fn) 
nagymacskák 
nagymama (fn, nagy|mama) 
Nagymaros (tnév) 
nagymarosi (mn) 
Nagymedve (tnév, Nagy|medve) 
Nagy-Medve-tó 
nagymellű (mn) 
nagyméltóságú (mn) 
nagymenő (fn) 
nagyméretű (fn, nagy|méretű) 
nagyméretű (mn, nagy|méretű) 
nagyméretű fájl 
nagyméretű levél 
nagymértékben (hsz) 
nagymértékben (mn) 
nagymértékű (mn) 
nagymérvű (mn, nagy|mérvű) 
nagymester (fn, nagy|mester) 
Nagy-Milic 
nagymise (fn) 
nagymogul (fn) 
nagymos 
nagymosás (fn, nagy|mosás) 
nagymutató (fn, nagy|mutató) 
nagynémet (mn) 
nagynéni (fn, nagy|néni) 
nagynevű (fn, nagy|nevű) 
nagynevű (mn, nagy|nevű) 
nagynevű író 
Nagy-New York 
Nagy-New York-i 
nagynyomású gép 
nagyobb arányú 
nagyobb fokú 
nagyobb kijelző 
nagyobb mértékben 
nagyobb mértékű 
nagyobb részben 
nagyobb rugalmasságot biztosít 
nagyobb szabású 
nagyobb számú 
nagyobb teljesítmény 
nagyobbacska (mn) 
nagyobbára (hsz) 



nagyobbfajta (fn) 
nagyobbfajta (mn) 
nagyobbféle (mn, nagyobb|féle) 
nagyobbik (mn) 
nagyobbít (ige) 
nagyobbodik (ige) 
nagyobbrészt (hsz) 
nagyobbszerű (mn) 
nagyocska (fn) 
nagyocska (mn) 
nagyol (ige) 
nagyoll (ige) 
nagyolvasztó (fn, nagy|olvasztó) 
nagyolvasztósalak (nagyolvasztó|salak) 
nagyon (hsz) 
nagyon büszke 
nagyon dicséretreméltó (szk) 
nagyon drága 
nagyon élénk zöld 
nagyon elismerésreméltó 
nagyon gyors mosás 
nagyon gyors szekér 
nagyon kis ablak 
nagyon kis adag 
nagyon kis borjú 
nagyon mély fúrás 
nagyon nagy mértékben 
nagyon régóta 
nagyon száraz kolbász 
nagyon-nagyon (fn) 
nagyon-nagyon várja 
nagyopera 
nagyoperett (fn) 
nagyorosz (fn) 
nagyos (mn) 
nagyot akarás 
nagyot mond 
nagyot mondó 
nagyot néz 
nagyothall (fn) 
nagyothallás (fn) 
nagyothalló (fn) 
nagyothalló (foly mn in) 
nagyotmondás (fn, nagyot|mondás) 
nagyöbű (mn) 
nagypáholy (fn) 
nagypapa (fn) 
nagypéntek (fn) 
nagypénteki (mn) 
nagypénzű (fn, nagy|pénzű) 
nagypénzű (mn, nagy|pénzű) 
nagypolgár (fn) 
nagypolgári (mn, nagy|polgári) 
nagypolitika (fn) 
nagyprojekt 
nagyra 
nagyra becsül 



nagyra hivatott 
nagyra méretez 
nagyra nő 
nagyra nőtt 
nagyra tart 
nagyra tör 
nagyra törő 
nagyrabecsülés (fn, nagyra|becsülés) 
Nagy-Rabszolga-tó 
nagyragadozó (fn) 
nagyragadozó (mn) 
nagyralátás (fn, nagyra|látás) 
nagyralátó (mn, nagyra|látó) 
nagyravágyás (fn, nagyra|vágyás) 
nagyravágyó (fn) 
nagyravágyó (mn) 
nagyregény 
nagyreményű (mn) 
nagyrészt (hsz) 
nagysád (fn) 
nagyság (fn) 
nagysága (fn) 
nagyságod 
nagyságos (fn) 
nagyságos (mn) 
nagyságrend (fn, nagyság|rend) 
nagyságrenddel kevesebb 
nagyságrendileg (hsz) 
nagyságrendű (mn) 
nagyságú (mn) 
Nagysándor József 
Nagysándor Józseffel 
Nagysándor-féle 
nagysebességű (mn) 
nagysikerű (mn) 
nagysorozat-gyártás 
Nagy-sóstó (Nagy-sós|tó) 
nagystílű (mn, nagy|stílű) 
nagyszabású (mn, nagy|szabású) 
nagyszabású ünnepség 
nagyszájú (mn, nagy|szájú) 
nagyszájú kofa 
nagyszálló (fn) 
nagyszálló (mn) 
Nagyszalonta (tnév) 
nagyszámítógép (fn) 
nagyszámú (mn) 
Nagyszeben (tnév) 
nagyszebeni (mn) 
nagyszerda (fn) 
nagyszerű (mn) 
nagyszerű hír 
nagyszerűen (hsz) 
nagyszerűség (fn) 
nagyszívű (mn) 
nagyszoba (fn) 
nagyszombat (fn, nagy|szombat) 



Nagyszombat (tnév) 
nagyszombati (mn) 
nagyszótár (fn, nagy|szótár) 
Nagy-Szunda-szigetek (Nagy-Szunda|-szigetek) 
nagy-Szunda-szigeteki (nagy-Szunda|-szigeteki) 
nagyszülő (fn, nagy|szülő) 
nagyszülők 
nagyszünet (fn, nagy|szünet) 
nagytakarít (ige) 
nagytakarítás (fn, nagy|takarítás) 
Nagy-tavak 
nagytemplom (fn, nagy|templom) 
nagytengely (fn) 
nagyterem (fn, nagy|terem) 
nagytermelő (fn) 
nagytermelő (mn) 
nagytiszteletű (mn) 
nagytiszteletű úr 
nagytőke (fn, nagy|tőke) 
nagytőkés (fn) 
nagytőkés (mn) 
nagytucat (fn) 
nagyujj (fn, nagy|ujj) 
nagyúr (fn) 
nagyúri (mn, nagy|úri) 
nagyüzem (fn, nagy|üzem) 
nagyüzemi (mn) 
nagyüzemi módszer 
nagyvad (fn, nagy|vad) 
nagyvágó (fn) 
nagyvakáció (fn, nagy|vakáció) 
nagyvállalat (fn) 
nagyvállalati (mn) 
nagyvállalkozás (fn) 
nagyvállalkozó (fn) 
nagyvállalkozó (mn) 
nagyvállalkozói (mn) 
Nagyvárad (tnév) 
nagyváradi (mn) 
nagyváros (fn) 
nagyvárosi (mn) 
nagyvárosi missziós központ 
nagyvásár (fn, nagy|vásár) 
nagyvásártelep (fn, nagyvásár|telep) 
nagyvendéglő (fn, nagy|vendéglő) 
nagyvérű (mn) 
nagyvezér (fn) 
nagyvezír (fn) 
nagyvilág (fn, nagy|világ) 
nagyvilági (mn) 
nagyvilági élet 
nagyvizit (fn, nagy|vizit) 
nagyvonalú (mn) 
nagyvonalúan (hsz) 
nagyvonalúság (fn) 
nagyzás (fn) 
nagyzási (mn) 



nagyzási hóbort 
nagyzol (ige) 
nahát (nohát, msz) 
nairobi (mn) 
Nairobi (tnév) 
naiv (mn) 
naiv eposz 
naiv festészet 
naiv festők 
naiv kérdés 
naiva (fn) 
naivan (hsz) 
naivaszerep (fn, naiva|szerep) 
naivitás (fn) 
naivság (fn) 
najád (fn) 
nájlon 
nála (hsz) 
nála jártam 
nálunk a vacsora a fő étkezés 
Namíbia (tnév) 
nana (msz) 
naná (msz) 
nanana (msz) 
Nándor (tnév) 
Nándorfehérvár (tnév) 
nandu (fn) 
Nanking (tnév) 
nanking 
nanométer (fn) 
nanométeres (mn) 
nanoszekundum 
nanotechnológia 
nanotechnológiával gyártott 
Nantes (tnév) 
nanuk 
nanuktorta 
nap (fn) 
nap mint nap 
nap nap után 
napa (fn) 
napáldozat (nap|áldozat) 
napállás (fn, nap|állás) 
napálló (mn) 
napalm (fn) 
napalmbomba (fn, napalm|bomba) 
napamasszony (fn, napam|asszony) 
napbarnított (bef mn in, nap|barnított) 
napbarnított (mn, nap|barnított) 
napéjegyenlőség (fn, napéj|egyenlőség) 
napelem (fn, nap|elem) 
napelemes autó 
napelemes billentyűzet 
napelemes óra 
napelemtábla (fn) 
napellenző (fn, nap|ellenző) 
napenergia (fn, nap|energia) 



napenergia-erőmű 
napenergia-kutatás 
napernyő (fn, nap|ernyő) 
napernyőtartó lyukkal 
naperőmű (fn, nap|erőmű) 
napestig (hsz) 
napév (fn, nap|év) 
napfáklya (nap|fáklya) 
napfelkelte (fn, nap|felkelte) 
napfény (fn, nap|fény) 
napfényelem (napfény|elem) 
napfényes (mn) 
napfénykedvelő (napfény|kedvelő) 
napfénytetős 
napfényvirág (napfény|virág) 
napfogyatkozás (fn, nap|fogyatkozás) 
napfolt (fn, nap|folt) 
napfoltmaximum (fn, napfolt|maximum) 
napfolttevékenység (fn, napfolt|tevékenység) 
napforduló (fn, nap|forduló) 
napfürdő (fn, nap|fürdő) 
napfürdőzik (ige) 
naphajlat (nap|hajlat) 
naphal (fn, nap|hal) 
Nap-hegy 
Naphegy tér 
naphosszat (hsz, nap|hosszat) 
napi (mn) 
napi adag 
napi betevő falat 
napi bevétel 
napi elfoglaltság 
napi események 
napi étkezés 
napi jelentés 
napi kiadás 
napi költségek 
napi munka 
napi politika 
napi rutin elvégzése 
napi újdonság 
napi ütemezés 
napibér (fn, nap|ibér) 
napibérért dolgozik 
napidíj (fn, napi|díj) 
napidíjas (fn) 
napidíjas (mn) 
napihír (fn, napi|hír) 
napijegy (fn) 
napilap (fn, napi|lap) 
napilap-szerkesztőség 
napimádás (fn, nap|imádás) 
napimádó (fn, nap|imádó) 
napimádó (foly mn in, nap|imádó) 
napiparancs (fn, napi|parancs) 
napirend (fn, napi|rend) 
napirend előtti felszólalás 



napirendi (mn, napi|rendi) 
napirendi javaslat 
napisajtó (fn, napi|sajtó) 
napisten (fn, nap|isten) 
napja 
napjában (hsz) 
napkelet (fn) 
napkeleti (mn, nap|keleti) 
napkelte (fn, nap|kelte) 
napkitörés (fn, nap|kitörés) 
napkollektor (fn, nap|kollektor) 
napkorona (fn, nap|korona) 
napkorong (fn, nap|korong) 
napközben (hsz, nap|közben) 
napközbeni (hsz) 
napközel (fn) 
napközel (mn) 
napközelben 
napközi (fn) 
napközi (mn) 
napközi otthon 
napközi otthonos óvoda 
napközis (mn) 
napkúra (nap|kúra) 
napkúrázik (ige) 
naplemente (fn, nap|lemente) 
napló (fn) 
naplóbejegyzés (fn, napló|bejegyzés) 
naplófájl (fn, napló|fájl) 
naplóírás (fn, napló|írás) 
naplójegyzet (fn, napló|jegyzet) 
naplójegyzetek 
naplopás (fn, nap|lopás) 
naplopó (fn, nap|lopó) 
naplopó (foly mn in, nap|lopó) 
naplopó (mn, nap|lopó) 
naplórészlet (fn, napló|részlet) 
naplórészletek 
naplóz (ige) 
naplózás (fn) 
napmeleg (fn) 
napmeleg (mn) 
napnyugat (fn) 
napnyugta (fn, nap|nyugta) 
napol (ige) 
napolaj (fn, nap|olaj) 
napóleon (fn) 
Napóleon (tnév) 
Napóleon-arany 
napóleoni (mn) 
Napóleon-kalap (Napóleon|-kalap) 
Nápoly (tnév) 
nápolyi (fn) 
nápolyi (mn) 
nápolyi szelet 
naponként (hsz) 
naponta (hsz) 



napóra (fn, nap|óra) 
napos (fn) 
napos (mn) 
napos fekvésű 
napos tizedes 
naposcsibe (fn, napos|csibe) 
Napos-part 
naposszolgálat (fn, napos|szolgálat) 
napozás (fn) 
napozik (ige) 
napozó (fn) 
napozó (foly mn in) 
napozónadrág (napozó|nadrág) 
napoztat (ige) 
nappal (fn) 
nappal (hsz) 
nappali (fn) 
nappali (mn) 
nappali szoba 
nappali tagozat 
nappali világosság 
nappalodik (ige) 
nappalos (mn) 
nappálya (fn, nap|pálya) 
napraforgó (fn, napra|forgó) 
napraforgó étolaj 
napraforgócséplés (napraforgó|cséplés) 
napraforgómag (fn, napraforgó|mag) 
napraforgóolaj (fn, napraforgó|olaj) 
napraforgó-pogácsa 
napraforgótábla (fn, napraforgó|tábla) 
naprakész (mn) 
naprakész vírusvédelem 
naprakészen (hsz) 
napreaktor (nap|reaktor) 
naprendszer (fn, nap|rendszer) 
naprendszerkutató 
naprengés (fn, nap|rengés) 
napról napra 
naprózsa (fn, nap|rózsa) 
napság (fn) 
napsugár (fn, nap|sugár) 
Napsugár strand 
napsugaras (mn) 
napsugárzás (fn, nap|sugárzás) 
napsütés (fn, nap|sütés) 
napsütéses (mn) 
napsütött (bef mn in, nap|sütött) 
napsütött (mn, nap|sütött) 
napsütötte (mn, nap|sütötte) 
napsütötte rét 
napszak (fn, nap|szak) 
napszállat (fn) 
napszállta (fn) 
napszálltakor (fn, napszállta|kor) 
napszám (fn, nap|szám) 
napszámba járás 



napszámbér (fn, napszám|bér) 
napszámos (fn) 
napszámos (mn) 
napszámosasszony 
napszámosember 
napszámosmunkabér (napszámos|munkabér) 
napszél (fn, nap|szél) 
napszemüveg (fn, nap|szemüveg) 
napszítta (fn) 
napszítta (mn) 
napszítta színű 
napszúrás (fn, nap|szúrás) 
naptalan (fn) 
naptalan (mn) 
naptár (fn, nap|tár) 
naptári (mn) 
naptári év 
naptárreform (fn, naptár|reform) 
naptárrendszer 
naptávíró (nap|távíró) 
naptávol (fn) 
naptávol (mn) 
naptej (fn, nap|tej) 
naptelep (nap|telep) 
naptevékenység (fn, nap|tevékenység) 
napvédelem 
napvédő (fn, nap|védő) 
napvédő (foly mn in, nap|védő) 
napvédő szemüveg 
napvédő szer 
napvilág (fn, nap|világ) 
napvilágot lát 
napvilágra segít 
napvirág (fn, nap|virág) 
narancs (fn) 
narancsbőr (fn, narancs|bőr) 
narancsdzsem (fn, narancs|dzsem) 
narancseperfa (narancs|eperfa) 
narancserdő (narancs|erdő) 
narancsfa (fn, narancs|fa) 
narancsgerezd 
narancshéj (fn, narancs|héj) 
narancsízű (mn) 
narancslé (fn) 
narancslekvár (fn, narancs|lekvár) 
narancsliget (fn, narancs|liget) 
narancslikőr (fn, narancs|likőr) 
narancsolaj (fn, narancs|olaj) 
narancssaláta (narancs|saláta) 
narancssárga (fn, narancs|sárga) 
narancssárga (mn, narancs|sárga) 
narancsszín (fn, narancs|szín) 
narancsszínű (mn) 
narancsszörp (fn, narancs|szörp) 
narancsvirág (fn, narancs|virág) 
narancsvörös (fn) 
narancsvörös (mn) 



nárcisz (fn) 
narcizmus (fn) 
nárdus (fn) 
nargilé (fn) 
narkó (fn) 
narkomániás (mn) 
narkós (fn) 
narkotikum (fn) 
narkotizál (ige) 
narkózik (ige) 
narkózis (fn) 
narodnyik (fn) 
narráció 
narratív (mn) 
narratíva 
narrátor (fn) 
Narvik (tnév) 
násfa (fn) 
náspángol (ige) 
naspolya (fn) 
Nassau (tnév) 
nassol (ige) 
nassolás 
nász (fn) 
naszád (fn) 
nászágy (fn, nász|ágy) 
nászajándék (fn, nász|ajándék) 
Naszály (tnév) 
nászasszony (fn, nász|asszony) 
nászdal (fn, nász|dal) 
nászéjszaka (fn, nász|éjszaka) 
nászének (fn, nász|ének) 
nászidőszak 
nászinduló (fn, nász|induló) 
nászkíséret (fn, nász|kíséret) 
nászkoszorú (nász|koszorú) 
nászmenet (fn, nász|menet) 
nászmise (fn, nász|mise) 
násznagy (fn, nász|nagy) 
násznép (fn, nász|nép) 
nászrepülés (fn, nász|repülés) 
nászruha (nász|ruha) 
násztánc (fn, nász|tánc) 
nasztró 
nászuram (nász|uram) 
nászút (fn, nász|út) 
nászutas (fn, nász|utas) 
nászutas (mn, nász|utas) 
nászutasok 
nászutazás (nász|utazás) 
nászviselkedés 
natális (mn) 
nátha (fn) 
náthajárvány (nátha|járvány) 
náthaláz (fn, nátha|láz) 
náthás (mn) 
natív (mn) 



nativitás (fn) 
NATO-tagállamok 
NATO-tagság (fn) 
nátrit (fn) 
nátrium (fn) 
nátriumamalgám (nátrium|amalgám) 
nátriumelektrolízis (nátrium|elektrolízis) 
nátrium-foszfát 
nátrium-hidroxid (nátrium|-hidroxid) 
nátrium-klorid 
nátrium-klorid-oldat 
nátriumsó (fn) 
nátrium-szulfát (nátrium|-szulfát) 
nátron (fn) 
nátroncellulóz (fn, nátron|cellulóz) 
nátronlúg (fn, nátron|lúg) 
nátronmész (fn, nátron|mész) 
nátronszappan (nátron|szappan) 
nátronüveg (fn, nátron|üveg) 
natúr (mn) 
natúr anyag 
naturáliák (fn) 
naturális (mn) 
naturalista (mn) 
naturalizál (ige) 
naturalizmus (fn) 
naturbursch 
natúrcement (fn) 
naturista (fn) 
naturista (mn) 
naturistastrand (naturista|strand) 
naturizmus (fn) 
natúrkozmetikum 
natúrszelet (fn, natúr|szelet) 
natúrszín 
navétázik 
navigáció (fn) 
navigációs (mn) 
navigációs alkalmazás 
navigációs eszköz 
navigációs rendszer 
navigációs szoftver 
navigációs tiszt 
navigál (ige) 
navigálás (fn) 
navigátor (fn) 
nazális (mn) 
nazális hang 
nazarénus (fn) 
nazarénus (mn) 
Názáret (tnév) 
názáreti Jézus 
NB 1-es csapatbajnokság 
NDK-beli (mn) 
NDK-s (mn) 
ne (hsz) 
né (isz) 



ne állasd hiába 
ne csak 
ne csak őt 
ne mellé 
ne ringassuk magunkat álomvilágba 
ne tévesszen meg senkit 
Ne zavarj 
Neander-völgy (tnév) 
neandervölgyi ősember 
nebáncsvirág (fn) 
nebuló (fn) 
necc (fn) 
neccel 
necces (mn) 
necces labda 
neccing (fn) 
Neckar (tnév) 
nedű (fn) 
nedűi (nedű|i) 
nedűje (nedű|je) 
nedv (fn) 
nedvdús (mn) 
nedves (mn) 
nedves elem 
nedvesedési hő 
nedvesedőképesség 
nedveseljárás 
nedvesen (hsz) 
nedvesít (ige) 
nedvesítőszer (fn) 
nedvesség (fn) 
nedvességíró (nedvesség|író) 
nedvességmérés (nedvesség|mérés) 
nedvességmérő (fn, nedvesség|mérő) 
nedvességszabályozó 
nedvességtartalom (fn, nedvesség|tartalom) 
nedvestisztítás (fn) 
nedvez (ige) 
nedvezik (ige) 
nedvkeringés (fn, nedv|keringés) 
nedvszívó (fn, nedv|szívó) 
nedvszívó (foly mn in, nedv|szívó) 
nedvszívó (mn, nedv|szívó) 
nedvszívó képesség 
nefelejcs (fn) 
nefelejcscsokor (nefelejcs|csokor) 
nefelejcskék (fn, nefelejcs|kék) 
nefelejcskék (mn, nefelejcs|kék) 
nefrit (fn) 
nefrológia (fn) 
negáció (fn) 
negál (ige) 
negatív (fn) 
negatív (mn) 
negatív értelmezés 
negatív reálkamat 
negatív szám 



negatív vélemény 
negatívan (hsz) 
negatíve (hsz) 
negatívum (fn) 
negéd (fn) 
negédes (mn) 
negély (fn) 
negélyez 
néger (fn) 
néger falu 
néger fiú 
néger nő 
néger rabszolga 
néger törzs 
négerbarát (néger|barát) 
négerbarna (mn, néger|barna) 
négercsók (fn, néger|csók) 
négerellenes 
négergyűlölő 
négerkérdés (fn, néger|kérdés) 
négermozgalom (néger|mozgalom) 
négerüldözés (néger|üldözés) 
negligál (ige) 
neglizsé (fn) 
negritó 
negroid típusú 
négus (fn) 
négy (szn) 
négy emeletes 
négy fajta él belőle hazánkban 
négy hónapi 
négy hónaponként 
négy hónapos 
négy ízben 
négy kerék 
négy négyzetméternyi 
négy pár cipő 
négy vegyértékű 
négyágú (mn, négy|ágú) 
négycsillagos (mn) 
négydimenziós (mn) 
negyed (fn) 
negyed (szn) 
negyed egy 
negyed évszázad 
negyed hangjegy 
negyed kettőkor 
negyed liter 
negyed négy 
negyed telek 
negyedakkora (fn) 
negyedannyi (hsz, negyed|annyi) 
negyeddöntő (fn) 
negyedel (ige) 
negyedév (fn, negyed|év) 
negyedévente (hsz) 
negyedéves (mn) 



negyedévi (mn) 
negyedévnyi távolságban van 
negyedfél (fn) 
negyedfél (szn) 
negyedfokú (mn, negyed|fokú) 
negyedhang (fn, negyed|hang) 
negyedhang értékű 
negyedidőszak (fn) 
negyedik (fn) 
negyedik (szn) 
negyedik osztályos 
negyedik osztályú 
negyedikes (fn) 
negyedikes (mn) 
negyedízben (hsz) 
negyedíziglen (hsz) 
negyedkilónyi (mn, negyed|kilónyi) 
negyedkor (fn) 
negyedleges (mn) 
negyedmagával (nm) 
negyedmillió (szn, negyed|millió) 
negyednapos láz 
negyednapra 
negyedóra (fn, negyed|óra) 
negyedórai (mn, negyed|órai) 
negyedórás (mn, negyed|órás) 
negyedrangú (mn) 
negyedrendű (fn) 
negyedrendű (mn) 
negyedrész (fn, negyed|rész) 
negyedrét (fn) 
negyedrét (mn) 
negyedszázad (fn) 
negyedszázad (szn) 
negyedszázados (mn) 
negyedszer (hsz) 
négyel (ige) 
négyemeletes (mn, négy|emeletes) 
négyen (hsz) 
négyértékű 
négyes (fn) 
négyes (mn) 
négyes fogat 
négyespont 
négyesztendei (mn, négy|esztendei) 
négyesztendei (szn, négy|esztendei) 
négyesztendőnként (négy|esztendőnként) 
négyévenként (hsz) 
négyévente (hsz) 
négyéves (mn) 
négyezer (szn) 
négyezet 
négyezres (mn, négy|ezres) 
négyfajta (mn) 
négyfejes 
négyfejes videó 
négyféle (mn) 



négyfelé vágták 
négyfelvonásos (mn) 
négyfogásos ebéd 
négyfős (mn) 
négyhatalmi (mn) 
négyhatalmi értekezlet 
négyhavi részletben 
négyhektáros (mn, négy|hektáros) 
négyheti (fn, négy|heti) 
négyheti (mn, négy|heti) 
négyívnyi terjedelmű 
négyjegyű PIN-kód 
négyjegyű szám 
négykerékfék (fn) 
négykerék-meghajtású (mn, négykerék|-meghajtású) 
négykerekű (mn) 
négykeresztes (mn) 
négykezes (fn) 
négykézláb (hsz, négykéz|láb) 
négykötetes mű 
négylábú (mn, négy|lábú) 
négylábú asztal 
négylevelű (mn, négy|levelű) 
négylevelű lóhere 
négylovas (mn) 
négylovas hintó 
négymagos processzor 
négymázsányi (négy|mázsányi) 
négymázsás (négy|mázsás) 
négyméteres (mn) 
négymilliárd (szn) 
négymillió (szn) 
négymilliós (mn, négy|milliós) 
négymotoros (mn) 
négyműveletes számológép 
négynapos (mn) 
négy-négy 
négy-négy havi 
négynegyedes (mn) 
négyórai út 
négyórás késés 
négyosztályos (mn) 
négy-öt évi 
négy-öt napos 
négy-öt ujjnyi 
négyötöd (fn) 
négyötöd (szn) 
négyötöde 
négypárevezős (fn) 
négypárevezős (mn) 
négypercnyi (mn, négy|percnyi) 
négyputtonyos 
négyrendbeli (mn) 
négyrét hajtva 
négysoros (mn) 
négyszáz (szn) 
négyszáz főnyi 



négyszázalékos (mn) 
négyszázan (hsz) 
négyszázezer (szn) 
négyszázmillió (szn) 
négyszázötven lakosú 
négyszemélyes autó 
négyszemközt (hsz) 
négyszemközti (mn) 
négyszemközti beszélgetés 
négyszer (hsz) 
négyszeres (mn) 
négyszínű (mn) 
négyszobás (mn) 
négyszólamú (mn) 
négyszög (fn) 
négyszög alakú 
négyszögesítés (fn) 
négyszögletes (mn) 
négyszögletű (mn) 
négyszögöl (fn) 
négyszögöles (mn) 
négyszögű (mn) 
négytagú (fn) 
négytagú (mn) 
négytagú család 
négytengelyű (négy|tengelyű) 
négyujjnyi 
négyütemű (mn) 
négyütemű motor 
negyven (szn) 
negyvenedik (szn) 
negyvenedmagával 
negyvenegy (szn) 
negyvenen (hsz) 
negyvenes (mn) 
negyvenes (szn) 
negyvenéves (mn) 
negyvenévi szolgálat 
negyvenezer (szn, negyven|ezer) 
negyvenféle (mn) 
negyvenfelé osztotta 
negyvenhárom (szn) 
negyvenhat (szn) 
negyvenhét (szn) 
negyvenkét (szn) 
negyvenkettő (szn) 
negyvenkilenc (szn) 
negyvenkilences (szn) 
negyvenmillió (szn) 
negyvennapi 
negyvennégy (szn) 
negyvenöt (szn) 
negyvenöt perces 
negyvenöt perces óra 
negyven-ötven éves 
negyvenperces óra 
negyvennyolc (szn) 



negyvennyolcas (mn) 
négyzet (fn) 
négyzet alakú (mn) 
négyzet alapú 
négyzetcentiméter (fn, négyzet|centiméter) 
négyzetdeciméter (négyzet|deciméter) 
négyzetes (mn) 
négyzetes piramis 
négyzetgyök (fn, négyzet|gyök) 
négyzetgyökvonás (négyzet|gyökvonás) 
négyzethálós (mn) 
négyzetkilométer (fn, négyzet|kilométer) 
négyzetkilométeres (mn) 
négyzetkilométernyi (mn) 
négyzetlap (fn, négyzet|lap) 
négyzetméter (fn, négyzet|méter) 
négyzetméterár (fn, négyzetméter|ár) 
négyzetméterenként (hsz) 
négyzetméterenkénti (mn) 
négyzetméteres (mn) 
négyzetméternyi (mn) 
négyzetmilliméter (fn, négyzet|milliméter) 
négyzetöl 
négyzetrácsos 
négyzetre emelés 
néha (hsz) 
néhai (mn) 
néhanap (hsz) 
néhanapján (hsz) 
néha-néha 
néhány (mn) 
néhány (nm) 
néhány esztendei 
néhány esztendős 
néhány éves 
néhány évi 
néhány ezer 
néhány ezres 
néhány ezres tömeg 
néhány forintnyi 
néhány havi 
néhány holdas 
néhány kilós 
néhány mázsányi 
néhány méteres 
néhány méteres pontosság 
néhány méternyi 
néhány millió 
néhány milliónyi 
néhány milliós 
néhány napi munka 
néhány napos késés 
néhány óra hosszat 
néhány órás 
néhány perces 
néhány soros 
néhány száz 



néhány száz méteres távolság 
néhány százalékos haszon 
néhány tagú 
néhányadmagával 
néhányan (hsz) 
néhányféle 
néhányszor (hsz) 
nehéz (mn) 
nehéz fegyver 
nehéz felfogású 
nehéz géppuska 
nehéz illatú 
nehéz mesterség 
nehéz szülés 
nehéz terep 
nehéz természetű 
nehéz testi munka 
nehézágyú (fn, nehéz|ágyú) 
nehézágyú (mn, nehéz|ágyú) 
nehézágyú-lövedék (nehézágyú|-lövedék) 
nehézásványok 
nehézatlétika (fn) 
nehézbenzin (fn, nehéz|benzin) 
nehézbombázó (fn, nehéz|bombázó) 
nehézbombázó (mn, nehéz|bombázó) 
nehézbombázó repülőgép 
nehézbúvár (fn) 
nehézcirkáló (fn) 
nehézcirkáló (mn) 
nehezebben (hsz) 
nehezedik (ige) 
nehezék (fn) 
nehezell (ige) 
nehezen (hsz) 
nehezen orvosolható 
nehezére esik 
nehézfegyver (fn, nehéz|fegyver) 
nehézfejű (fn, nehéz|fejű) 
nehézfejű (mn, nehéz|fejű) 
nehézfém (fn) 
nehézfémsók 
nehézfiú (fn) 
nehézgépipar (fn) 
nehézgéppuska-állás (nehézgéppuska|-állás) 
nehézgépszállítás (fn) 
nehézhidrogén (fn) 
nehézipar (fn, nehéz|ipar) 
nehézipar-fejlesztés 
nehézipari (mn) 
nehezít (ige) 
nehézkedés (fn) 
nehézkedik (ige) 
nehézkes (mn) 
nehézkesen (hsz) 
nehézkesség (fn) 
nehézkór (fn) 
nehézlégzés (fn) 



nehézlovasság (fn) 
nehézlöveg (fn, nehéz|löveg) 
nehezményez (ige) 
nehéznyavalya 
nehézolaj (fn) 
nehézpuska 
neheztel (ige) 
neheztelés (fn) 
nehéztüzérség (fn) 
nehezül (ige) 
nehézvegyipar (fn) 
nehézvegyipari (mn) 
nehézvíz (fn, nehéz|víz) 
nehézség (fn) 
nehézségi (mn) 
nehézségi erő 
nehézsúly (fn) 
nehézsúlyú (mn, nehéz|súlyú) 
nehézsúlyú birkózó 
nehogy (ksz) 
néhol (hsz) 
Nehru 
nej (fn) 
neje (fn) 
neje valakinek 
nejlon (fn) 
nejlon fehérnemű 
nejlondzsörzé (nejlon|dzsörzé) 
nejlonharisnya (fn, nejlon|harisnya) 
nejlonkendő (fn, nejlon|kendő) 
nejlonszál (fn, nejlon|szál) 
nejlonzacskó (fn, nejlon|zacskó) 
nejlonzokni (fn, nejlon|zokni) 
nekem adta 
neki (hsz) 
neki (ik) 
neki- (ik) 
neki írtam 
neki való szerep 
nekiajándékoz (ige) 
nekiáll (ige, neki|áll) 
nekiáll valamit tenni 
nekibátorodik (ige) 
nekibúsul 
nekibuzdul (ige) 
nekidől (ige) 
nekidurálja magát 
nekiered (ige) 
nekiereszt (ige) 
nekiesik (ige) 
nekifekszik (ige) 
nekifekvés (neki|fekvés) 
nekifeszít (ige) 
nekifeszülő 
nekifog (ige) 
nekifohászkodik (ige) 
nekifut (ige) 



nekifutás (fn) 
nekifutási sebesség 
nekigömbölyödik 
nekigyürkőzik (ige) 
nekiindul (ige) 
nekiiramodik (ige) 
nekikeseredik (ige) 
nekikészül (ige) 
nekikészülődik (ige) 
nekikezd (ige) 
nekilát (ige) 
nekilendül (ige) 
nekilódul (ige) 
nekimegy (ige) 
nekipirul 
nekirohan (ige) 
nekiront (ige) 
nekirugaszkodik (ige) 
nekiszalad (ige) 
nekiszegez (ige) 
nekiszilajodik 
nekitámad (ige) 
nekitámaszkodik (ige) 
nekitüzesedik (ige) 
nekiugrat 
nekiugrik (ige) 
nekiül (ige) 
nekiütközik (ige) 
nekiütődik (ige) 
nekivadul (ige) 
nekivág (ige) 
nekivágódik (ige, neki|vágódik) 
nekiveselkedik (ige) 
nekivet (ige) 
nekivetkőzik (ige) 
nekivörösödik (ige) 
nekizsendül 
nekrológ (fn) 
nekropolisz (fn) 
nekrózis (fn) 
nektár (fn) 
nektarin (fn) 
nélkül (nu) 
nélküle (hsz) 
nélküli (fn) 
nélkülöz (ige) 
nélkülözés (fn) 
nélkülözhet (ige) 
nélkülözhetetlen (mn) 
nélkülözhető (foly mn in) 
nélkülözhető (mn) 
Nelson (fn) 
nelson 
nem (fn) 
nem (hsz) 
nem annyira 
nem biz én 



nem csak 
nem dohányzó (szk) 
nem dolgozó 
nem dolgozó nő 
nem egészen 
nem éghető anyag 
nem egy esetben 
nem egy ízben 
nem egyhamar 
nem egyszer 
nem előre 
nem enzimatikus barnulás 
nem éppen 
nem éppen szerencsés 
nem fasiszta 
nem fér a bőrébe 
nem gyűrődő anyag 
nem hagyja parlagon heverni 
nem hiába élt 
nem hivatalos jelentés 
nem hivatásos 
nem hozzád 
nem ide 
nem igazán nevezhető 
nem illetékes helyen 
nem is 
nem is áll messze a valóságtól 
nem ismerés 
nem játszanak 
nem játszunk 
nem jó 
nem kétpohárnyi 
nem kevésbé 
nem kis mértékben 
nem kívánt 
nem kívánt terület 
nem kommunista 
nem különösebben gond 
nem lehet tudni 
nem lesz úgy 
nem létező 
nem magyar 
nem marxista 
nem más mellé 
nem minden fenékig tejfel 
nem mindennapi 
nem mutattak hajlandóságot 
nem működik zökkenőmentesen 
nem nagy ördöngösség 
nem nagyon 
nem nélküli 
nem olcsó 
nem paraszt 
nem pedig 
nem polarizálódó elektród 
nem rád 
nem rám 



nem régi 
nem régóta tudja 
nem ritka 
nem rokkan bele 
nem rossz eredmény 
nem rozsdásodó acél 
nem sok 
nem sok ágú 
nem sokáig 
nem sokkal 
nem te 
nem teljes jogú 
nem tetsző áru 
nem tömöríthető adat 
nem tudás 
nem tudni 
nem túl gyors 
nem tűnik barátságosnak 
nem várt felelet 
nem verbális kommunikáció 
nem vezet eredményre 
nem volt gyerekjáték 
néma (mn) 
néma gyerek 
néma szereplő 
néma üzemmód 
némafilm (fn, néma|film) 
némajáték (fn, néma|játék) 
némaság (fn) 
nembánom 
nembánomból lesz a bánom 
nembeli (mn) 
némber (fn) 
nemcsak (hsz, nem|csak) 
nemde (hsz) 
nemdohányzó (fn) 
nemdohányzó szakasz 
nemegyszer (hsz, nem|egyszer) 
nemek szerinti 
nemelektrolit 
némely (nm) 
némely esetben 
némelyik (fn) 
némelykor 
nemere (fn) 
nemes (mn) 
nemes bor 
nemes érzésű 
nemes faj 
nemes fajta 
nemes fajtájú 
nemes gondolkodású 
nemes jellemű 
nemes kócsag 
nemes korall 
nemes lélek 
nemes lelkű 



nemes penész 
nemes prém 
nemes származású 
nemes szív 
nemes szívű 
nemes vad 
nemes vakolat 
nemes valuta 
nemes versengés 
nemesacél (fn) 
nemesacél-hengerlés 
nemesasszony (fn) 
nemesbedik (ige) 
nemesbít (ige) 
nemesedik (ige) 
nemesember (fn) 
nemesérc-monopólium (nemesérc|-monopólium) 
nemesfém (fn, nemes|fém) 
nemesfém tárgyak 
nemesgáz (fn, nemes|gáz) 
nemesgáztartalom (nemesgáz|tartalom) 
nemesi (mn) 
nemesi birtok 
nemesi családfa 
nemesi kiváltság 
nemesi kúria 
nemesi származású 
nemesifjú (fn) 
nemesi-nemzeti mozgalom 
nemesi-rendi ellenállás 
nemesi-rendi országgyűlés 
nemesít (ige) 
nemesítés (fn) 
nemesített (bef mn in) 
nemesített (mn) 
nemesíthető (foly mn in) 
nemesítőmunka (fn) 
nemesítőtevékenység 
nemeslevél (fn) 
nemesopál (fn) 
nemesség (fn) 
nemességre emelés 
német (fn) 
német (mn) 
német ajkú 
német császár 
Német Demokratikus Köztársaság 
német eredetű 
német fasizmus 
német filozófus 
német gyártmányú 
német könyv 
német nyelvű 
német szakos 
Német Szövetségi Köztársaság 
német tanítási nyelvű 
Németalföld (tnév, Német|alföld) 



németalföldi (mn, német|alföldi) 
németbarát (fn, német|barát) 
németbarát (mn, német|barát) 
német-dán határ 
németellenes (mn) 
németes (mn) 
németesít (ige) 
németesség (fn) 
német-francia ellentétek 
németgyűlölet (fn, német|gyűlölet) 
németgyűlölő (fn) 
Németh (tnév) 
Németh bácsi 
Németh család 
Németh László-regény 
németkönyv (fn, német|könyv) 
Német-középhegység 
németóra (fn, német|óra) 
Németország (tnév) 
németországi (mn) 
német-római 
Német-római Birodalom 
német-római császár 
Német-római Császárság 
németség (fn) 
némettanár (fn, német|tanár) 
nemez (fn) 
nemez (ige) 
nemez alátét 
nemezcsizma (fn, nemez|csizma) 
nemezis (fn) 
nemezkalap (fn, nemez|kalap) 
nemezsátor (fn, nemez|sátor) 
nemfémek 
nemfémes (fn) 
nemfémes bevonat 
nemfémes elem 
nemfizetés esetén 
nemfizető 
nemhiába (hsz) 
nemhogy (ksz) 
nemi (mn) 
némi (nm) 
nemi bajos 
nemi beteg 
nemi érés 
nemi erkölcs 
nemi hormon 
nemi jelleg 
nemi ösztön 
nemi szerv 
nemideális elegy 
nemigen (hsz) 
némiképp (hsz) 
némiképpen (hsz) 
némileg (hsz) 
néminemű (mn, némi|nemű) 



nemiség (fn) 
némít 
nemjóját (hsz) 
nemkívánatos (mn) 
nemkívánatos elemek 
nemkülönben (hsz) 
nemleges (mn) 
nemlét (fn, nem|lét) 
nemlineáris erősítés 
nemrég (hsz) 
nemrégen (hsz) 
nemrégiben (hsz) 
nemrégiben történt 
nemritkán (hsz, nem|ritkán) 
nemsoká (nemsokára, hsz) 
nemsokára (hsz) 
nemszeretem (mn) 
nemszeretem dolog 
nemtelen (mn) 
nemtetszés (fn) 
nemtetszés esetén 
nemtő (fn) 
nemtörődöm (mn) 
nemtörődöm ember 
nemtörődömség (fn) 
nemulass (fn) 
nemű (mn) 
nemvezető anyagok 
nemz (ige) 
nemzedék (fn) 
nemzedékformáló erő 
nemzedéki (mn) 
nemzedékváltakozás (fn, nemzedék|váltakozás) 
nemzedékváltás (fn, nemzedék|váltás) 
nemzés (fn) 
nemzet (fn) 
nemzet (ige) 
nemzetállam (fn, nemzet|állam) 
nemzetállami (mn) 
nemzetáruló (fn, nemzet|áruló) 
nemzetáruló (foly mn in, nemzet|áruló) 
nemzetbiztonság (fn, nemzet|biztonság) 
nemzetbiztonsági (mn) 
nemzetbiztonsági szolgálat 
nemzetek feletti 
nemzetellenes (mn) 
nemzetes (mn) 
nemzetes asszony 
nemzetes úr 
nemzeteszme 
nemzetféltés (fn, nemzet|féltés) 
nemzetféltés (mn, nemzet|féltés) 
nemzetfenntartó (fn, nemzet|fenntartó) 
nemzetfenntartó (foly mn in, nemzet|fenntartó) 
nemzetfenntartó (mn, nemzet|fenntartó) 
nemzetgazdaság (fn, nemzet|gazdaság) 
nemzetgazdasági (mn) 



nemzetgazdasági miniszter 
nemzetgazdász (fn, nemzet|gazdász) 
nemzetgyalázás (fn, nemzet|gyalázás) 
nemzetgyalázó 
nemzetgyűlés (fn, nemzet|gyűlés) 
nemzeti (mn) 
Nemzeti alaptanterv 
nemzeti atlasz 
nemzeti bajnokság 
nemzeti bizottság 
nemzeti burzsoázia 
nemzeti dal 
nemzeti egyenjogúság 
nemzeti egység 
nemzeti érdek 
nemzeti érték 
nemzeti érzelmű 
nemzeti gyász 
nemzeti hadsereg 
nemzeti hagyomány 
nemzeti hovatartozás 
nemzeti intézmény 
nemzeti irodalom 
nemzeti jogfosztottság 
nemzeti jövedelem 
nemzeti konzultáció 
nemzeti konzultációs kérdőív 
nemzeti középosztály 
nemzeti kultúra 
nemzeti lét 
nemzeti megújhodás 
nemzeti méretű 
Nemzeti Múzeum 
nemzeti nyelv 
nemzeti park 
nemzeti petíció 
nemzeti politika 
nemzeti sajátosság 
Nemzeti Szálloda 
Nemzeti szállodabeli 
Nemzeti szállodai 
nemzeti színek 
Nemzeti Színház 
nemzeti színházi 
nemzeti támogatás 
nemzeti tudat 
nemzeti ünnep 
nemzeti viselet 
nemzeti zászló 
nemzeties (mn) 
nemzetietlen (mn) 
nemzetijövedelem-számítás 
nemzeti-polgári erők 
nemzetiség (fn) 
nemzetiségek 
nemzetiségi (fn) 
nemzetiségi (mn) 



nemzetiségi kérdés 
nemzetiségi öntudat 
nemzetiségi összetétel 
nemzetiségű (mn) 
nemzetiségűek 
nemzetiszín (mn) 
nemzetiszín szalag 
nemzetiszínű (mn, nemzeti|színű) 
nemzetiszínű szalag 
nemzetiszocialista (mn) 
nemzetiszocialista populizmus 
nemzetiszocializmus (fn, nemzeti|szocializmus) 
nemzetközi (mn) 
nemzetközi adatbázis 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
nemzetközi bíróság 
nemzetközi biztonság 
nemzetközi döntőbíróság 
nemzetközi egyezmény 
nemzetközi együttműködés 
nemzetközi elfogatóparancs 
nemzetközi élvonal 
nemzetközi gyártótevékenység 
nemzetközi helyzet 
nemzetközi igazgató 
nemzetközi járat 
nemzetközi jog 
nemzetközi konferencia 
nemzetközi kongresszus 
nemzetközi meccs 
nemzetközi megállapodás 
nemzetközi munkamegosztás 
nemzetközi nőnap 
nemzetközi rövidítés 
nemzetközi szerződés 
nemzetközi tanulmányok 
nemzetközi tartalék 
nemzetközi terjeszkedés 
Nemzetközi Valutaalap 
nemzetközi vásár 
nemzetközi viszonyok 
nemzetközileg (hsz) 
nemzetköziség (fn) 
nemzetközösség (fn, nemzet|közösség) 
nemzetmentő (fn, nemzet|mentő) 
nemzetmentő (foly mn in, nemzet|mentő) 
nemzetnevelés 
nemzetnevelő (fn, nemzet|nevelő) 
nemzetőr (fn, nemzet|őr) 
nemzetőrség (fn, nemzet|őrség) 
nemzetpolitika (fn, nemzet|politika) 
nemzetpolitikai (mn) 
nemzetrész (fn, nemzet|rész) 
nemzetség (fn) 
nemzetségfa (nemzetség|fa) 
nemzetségfő (fn, nemzetség|fő) 
nemzetségszervezet (nemzetség|szervezet) 



nemzettárs (fn, nemzet|társ) 
nemzettudat (fn, nemzet|tudat) 
nemzetvédelmi (mn) 
nemzetvezető (fn, nemzet|vezető) 
nemző (fn) 
nemző (foly mn in) 
nemző (mn) 
nemzőképesség (fn, nemző|képesség) 
nemzőképtelen (fn, nemző|képtelen) 
nemzőképtelen (mn, nemző|képtelen) 
nemzőszerv (fn, nemző|szerv) 
néne (fn) 
nénémasszony (fn) 
néni (fn) 
nénike (fn) 
nénó 
nenyúljhozzám (fn) 
neo- 
neobarokk (mn, neo|barokk) 
neodimium 
neodímium (fn) 
neofasiszta (mn) 
neofasizmus (fn) 
neofita (fn) 
neofita (mn) 
neofóbia 
neogótika (fn) 
neogótikus (mn) 
neohegelianizmus (fn) 
neokatolikus (fn) 
neokatolikus (mn) 
neoklasszicizmus (fn) 
neoklasszikus (mn) 
neokolonializmus (fn) 
neolatin (fn) 
neolatin (mn) 
neoliberális (mn) 
neoliberalizmus (fn) 
neolit (mn) 
neolit korszak 
neolitikum (fn) 
neológ (fn) 
neológ (mn) 
neológia (fn) 
neologizmus (fn) 
neológus (fn) 
neon (fn) 
neon fénycső 
neonáci (fn) 
neonbetű (fn, neon|betű) 
neoncső (fn, neon|cső) 
neonfény (fn, neon|fény) 
neongáz (fn, neon|gáz) 
neonreklám (fn, neon|reklám) 
neonvilágítás (fn, neon|világítás) 
neoplatonizmus (fn, neo|platonizmus) 
neoprén (fn) 



neorealista (fn) 
neorealista (mn) 
neorealizmus (fn, neo|realizmus) 
neoromán (mn) 
neotomizmus (fn) 
nép (fn) 
Nép- 
népakarat (fn, nép|akarat) 
Nepál (tnév) 
nepáli (mn) 
népámítás (fn, nép|ámítás) 
népáradat (nép|áradat) 
népáruló (fn, nép|áruló) 
népáruló (foly mn in, nép|áruló) 
népautó (fn, nép|autó) 
népballada (fn, nép|ballada) 
népbarát (fn, nép|barát) 
népbetegség (fn, nép|betegség) 
népbíró (fn, nép|bíró) 
népbíróság (fn, nép|bíróság) 
népbiztos (fn, nép|biztos) 
népbiztosság (fn, nép|biztosság) 
népboldogító (fn) 
népboldogító (foly mn in) 
népbolt (fn, nép|bolt) 
népbutítás (fn) 
népcsalás 
népcsoport (fn, nép|csoport) 
népcsődület (nép|csődület) 
népdal (fn, nép|dal) 
népdalbokréta (népdal|bokréta) 
népdalcsokor (fn, népdal|csokor) 
népdalénekes (mn) 
népdalfeldolgozás (fn, népdal|feldolgozás) 
népdalgyűjtemény (fn, népdal|gyűjtemény) 
népdalgyűjtés (fn, népdal|gyűjtés) 
népdalküszöb (fn, népdal|küszöb) 
népdráma (fn, nép|dráma) 
népegészségügy (fn, nép|egészségügy) 
népegészségügyi (mn) 
népeledel (fn, nép|eledel) 
népélet (fn, nép|élet) 
népellenes (mn) 
népelnyomó (fn, nép|elnyomó) 
népelnyomó (foly mn in, nép|elnyomó) 
népelnyomó (mn, nép|elnyomó) 
népének (fn, nép|ének) 
népeposz (fn, nép|eposz) 
népes (mn) 
népes családú 
népesedés (fn) 
népesedési (mn) 
népesedéspolitika (fn, népesedés|politika) 
népesedéspolitikai 
népesedésrobbanás 
népesedik (ige) 
népesít (ige) 



népesség (fn) 
népességcsökkenés (fn) 
népességfogyás (fn, népesség|fogyás) 
népességnövekedés 
népesség-nyilvántartás (fn, népesség|nyilvántartás) 
népességpiramis (népesség|piramis) 
népességrobbanás 
népességszám (fn, népesség|szám) 
népességszaporulat (fn, népesség|szaporulat) 
népességű (mn) 
népesül (ige) 
népetimológia (fn, nép|etimológia) 
népfaj (fn, nép|faj) 
népfelkelés (fn, nép|felkelés) 
népfelkelő (fn, nép|felkelő) 
népfelkelő (foly mn in, nép|felkelő) 
népfelség (fn, nép|felség) 
népfelszabadító háború 
népfőiskola (fn, nép|főiskola) 
népfront (fn, nép|front) 
népfrontpolitika (fn, népfront|politika) 
népfürdő (fn, nép|fürdő) 
népgazdaság (fn, nép|gazdaság) 
népgazdasági (mn) 
népgyűlés (fn, nép|gyűlés) 
néphadsereg (fn, nép|hadsereg) 
néphagyomány (fn, nép|hagyomány) 
néphangulat (fn, nép|hangulat) 
népharag (fn, nép|harag) 
néphatalom (fn, nép|hatalom) 
néphit (fn, nép|hit) 
népi (mn) 
népi demokrácia 
népi demokratikus 
népi egység 
népi együttes 
népi ellenállás 
népi gyógymód 
népi kollégista 
népi kollégium 
népi kultúra 
népi származású 
népi szólás 
népi szőttes 
népi tánc 
népi táncos 
népi táncruha 
népi tánccsoport 
népi zenekar 
népies (mn) 
népieskedik (ige) 
népiesség (fn) 
népi-nemzeti egység 
népirtás (fn, nép|irtás) 
népiség (fn) 
népiskola (fn, nép|iskola) 
népiskolai (mn) 



népitánc-oktatás 
népítélet (fn, nép|ítélet) 
népjog (fn, nép|jog) 
népjólét (fn, nép|jólét) 
népjóléti (mn) 
népjóléti intézmények 
népképviselet (fn, nép|képviselet) 
népképviseleti (mn) 
népképviselő (fn, nép|képviselő) 
népkonyha (fn, nép|konyha) 
népköltés (fn, nép|költés) 
népköltési gyűjtemény 
népköltészet (fn, nép|költészet) 
népköltő (fn, nép|költő) 
népkönyv (fn, nép|könyv) 
népkönyvtár (fn, nép|könyvtár) 
népkör (nép|kör) 
népköztársaság (fn, nép|köztársaság) 
néplap (fn, nép|lap) 
néplélektan (fn, nép|lélektan) 
Népliget (fn, nép|liget) 
népligeti (mn) 
nepman 
népmese (fn, nép|mese) 
népmesekincs (fn, népmese|kincs) 
népmonda (fn, nép|monda) 
népmozgalmi (mn) 
népmozgalmi nyilvántartó 
népmozgalom (fn, nép|mozgalom) 
népművelés (fn, nép|művelés) 
népművelési (mn) 
népművelő (foly mn in) 
népművész (fn, nép|művész) 
népművészet (fn, nép|művészet) 
népművészeti (mn) 
népművészeti gyűjtemény 
népnemzeti (mn) 
népnevelés (fn, nép|nevelés) 
népnevelő (fn, nép|nevelő) 
népnevelő (foly mn in, nép|nevelő) 
népnyelv (fn, nép|nyelv) 
népnyelvi (mn) 
népnyelvkutató (fn) 
népnyúzó (fn, nép|nyúzó) 
népnyúzó (foly mn in, nép|nyúzó) 
népoktatás (fn, nép|oktatás) 
népoltár (nép|oltár) 
néposztály (fn, nép|osztály) 
nepotizmus (fn) 
néppárt (fn, nép|párt) 
néppárti (mn) 
néppárti politika 
nepper (fn) 
néprádió (fn, nép|rádió) 
néprajz (fn, nép|rajz) 
néprajzi (mn) 
néprajzi gyűjtemény 



néprajzkutató (fn, néprajz|kutató) 
néprajzos (mn) 
néprajztudós (fn, néprajz|tudós) 
néprajztudós (mn, néprajz|tudós) 
néprege (nép|rege) 
népréteg (fn, nép|réteg) 
népség (fn) 
Népstadion (fn, Nép|stadion) 
népsűrűség (fn, nép|sűrűség) 
népszabadság (fn, Nép|szabadság) 
népszámlálás (fn, nép|számlálás) 
népszámlálási (mn) 
népszaporodás (fn, nép|szaporodás) 
népszaporulat (fn, nép|szaporulat) 
Népszava (Nép|szava) 
Népszava-cikk (Népszava|-cikk) 
népszavazás (fn, nép|szavazás) 
népszavazási (mn) 
népszavazni 
népszerű (mn) 
népszerűség (fn, nép|szerűség) 
népszerűség-hajhászás 
népszerűség-hajhászó (népszerűség|-hajhászó) 
népszerűségi (mn) 
népszerűségi lista 
népszerűsít (ige) 
népszerűsítés (fn) 
népszerűsítő irodalom 
népszerűtlen (mn) 
népszerűtlenség (fn) 
Nép-sziget (Nép|-sziget) 
Népszínház (fn, Nép|színház) 
népszínmű (fn, nép|színmű) 
népszokás (fn, nép|szokás) 
népszokássá válik 
népszónok (fn, nép|szónok) 
népszuverenitás (fn, nép|szuverenitás) 
néptánc (fn, nép|tánc) 
néptáncos (mn, nép|táncos) 
néptáncpedagógus 
néptanító (fn, nép|tanító) 
néptanító (foly mn in, nép|tanító) 
néptelen (mn) 
néptömeg (fn, nép|tömeg) 
néptöredék (fn, nép|töredék) 
néptörzs (fn, nép|törzs) 
néptribun (fn, nép|tribun) 
néptudomány (fn, nép|tudomány) 
néptulajdon (nép|tulajdon) 
neptúnium (fn) 
Neptunus (fn) 
Neptunusz (tnév) 
népuralom (fn, nép|uralom) 
népügyész (fn, nép|ügyész) 
népügyészség (nép|ügyészség) 
népünnepély (fn, nép|ünnepély) 
népvagyon (fn, nép|vagyon) 



népvándorlás (fn, nép|vándorlás) 
népvándorlás kori (mn) 
népvezér (fn, nép|vezér) 
népviselet (fn, nép|viselet) 
népzene (fn, nép|zene) 
népzenei (mn) 
népzenekutatás (fn, népzene|kutatás) 
népzenekutató (fn, népzene|kutató) 
népzenekutató (foly mn in, népzene|kutató) 
népzenész (fn, nép|zenész) 
népzsolozsma-misszió 
nerc (fn) 
nercbunda (fn, nerc|bunda) 
nercprém gallér 
Néró (tnév) 
Néró császár 
nervizmus 
nervozitás (fn) 
nervózus (mn) 
Nestlé müzli szelet 
nesz (fn) 
nesze (msz) 
Neszebar 
neszel (ige) 
neszes 
neszesszer (fn) 
neszez (ige) 
neszkávé (fn, nesz|kávé) 
Neszmély (tnév) 
nesztek (msz) 
nesztelen (mn) 
nesztor (fn) 
Nesztór (tnév) 
net 
netalán (hsz) 
netaláni 
netalántán (hsz) 
netán (hsz) 
netbook 
netelérés 
netes adat 
netes hírnév 
netes parancs 
netezni 
netovább (fn) 
nett (fn) 
nett (mn) 
nettó (fn) 
nettó (mn) 
nettó ár 
nettó forgalom 
nettó jövedelem 
nettó nyereség 
nettó súly 
neuralgia (fn) 
neuralgikus (mn) 
neuralgikus pont 



neuraszténia (fn) 
neuroblaszt (fn) 
neuroendokrinológia (fn) 
neurofarmakológiai 
neurogenetikai 
neurológia (fn) 
neurológus (fn) 
neuron (fn) 
neuroplasztika (fn) 
neuropszichiátria (fn) 
neuropszichopatológia (fn) 
neurotikus (fn) 
neurotikus (mn) 
neurotikus alkat 
neurotoxin 
neurózis (fn) 
neutrális (mn) 
neutralizáció (fn) 
neutralizál (ige) 
neutralizálás 
neutrálvörös (mn) 
neutrettó (fn) 
neutrínó (fn) 
neutron (fn) 
neutronbomba (fn, neutron|bomba) 
neutroncsillag (fn, neutron|csillag) 
neutronfegyverek (neutron|fegyverek) 
neutronfizika (neutron|fizika) 
neutronmérleg (neutron|mérleg) 
neutronsugárzás (fn, neutron|sugárzás) 
név (fn) 
név szerint 
név szerinti 
név szerinti szavazás 
Néva (tnév) 
Nevada (tnév) 
névadás (fn, név|adás) 
névadási (mn) 
névadó (fn, név|adó) 
névadó (foly mn in, név|adó) 
névadó ünnepség 
névaláírás (fn, név|aláírás) 
névalak (fn, név|alak) 
névanyag (fn, név|anyag) 
névátvitel (fn, név|átvitel) 
névazonosság (fn, név|azonosság) 
névbetű (név|betű) 
névbitorlás (fn, név|bitorlás) 
névcédula (fn, név|cédula) 
névcsere (fn, név|csere) 
neve napja 
nevekedik (ige) 
nevel (ige) 
nevelde (fn) 
névelem (fn, név|elem) 
nevelés (fn) 
neveléselmélet (fn, nevelés|elmélet) 



nevelési (mn) 
nevelési ankét 
nevelési eszköz 
nevelésközpontú (mn, nevelés|központú) 
neveléslélektan (fn, nevelés|lélektan) 
nevelésmód (nevelés|mód) 
neveléstan (fn, nevelés|tan) 
neveléstörténet (fn, nevelés|történet) 
neveléstudomány (fn, nevelés|tudomány) 
nevelésű (mn) 
nevelésűek 
nevelésügy (fn, nevelés|ügy) 
nevelésszociológia (fn, nevelés|szociológia) 
neveletlen (mn) 
neveletlenkedik (ige) 
neveletlenség (fn) 
nevelhet (ige) 
nevelhetetlen (mn) 
nevelkedik (ige) 
nevelő (fn) 
nevelő (foly mn in) 
névelő (fn) 
nevelő célzatú 
nevelő hatás 
nevelő hatású 
nevelőanya (fn, nevelő|anya) 
nevelőapa (fn, nevelő|apa) 
nevelőatya (nevelő|atya) 
nevelődik (ige) 
nevelőerő (fn, nevelő|erő) 
nevelőérték (nevelő|érték) 
nevelőeszköz (fn, nevelő|eszköz) 
névelőhasználat (fn, névelő|használat) 
nevelői (mn) 
nevelőintézet (fn, nevelő|intézet) 
nevelő-javító intézet 
nevelőmunka (fn, nevelő|munka) 
nevelőnő (fn, nevelő|nő) 
nevelőotthon (fn, nevelő|otthon) 
nevelősködik (ige) 
nevelőszülő (fn, nevelő|szülő) 
nevelőszülő (foly mn in, nevelő|szülő) 
nevelőszülői (mn) 
nevelőszülők 
nevelőtestület (fn, nevelő|testület) 
nevelőtevékenység (nevelő|tevékenység) 
nevelőtiszt (fn, nevelő|tiszt) 
nevelt (bef mn in) 
nevelt (mn) 
nevelt fia 
nevelt gyerek 
nevelt gyermek 
neveltet (ige) 
neveltetés (fn) 
neveltség (fn) 
névérték (fn, név|érték) 
névértéken vásárol 



névértékű (mn) 
neves (mn) 
nevesít (ige) 
nevesítés (fn) 
néveste (név|este) 
nevet (ige) 
nevetés (fn) 
nevetgél (ige) 
nevetgérez (ige) 
nevethetnék (fn) 
nevetlen (mn) 
nevetnivaló (fn) 
nevető (fn) 
nevető (foly mn in) 
nevető (mn) 
nevető szemű 
nevetőgörcs (fn) 
nevetős (mn) 
nevetség (fn) 
nevetséges (mn) 
nevetségesen (hsz) 
nevetségessé 
nevettében (hsz) 
nevettet (ige) 
nevettető (fn) 
nevettető (foly mn in) 
nevettető (mn) 
nevez (ige) 
nevezéktan (fn) 
nevezés (fn) 
nevezési (mn) 
nevezési díj 
nevezet (fn) 
nevezet (ige) 
nevezetes (mn) 
nevezetesen (hsz) 
nevezetesség (fn) 
nevezett (bef mn in) 
nevezett (fn) 
nevezett (mn) 
nevezetű (mn) 
nevezhet (ige) 
nevező (fn) 
nevező (foly mn in) 
neveztet (ige) 
névforma (fn, név|forma) 
névhasználat (fn, név|használat) 
névházasság (fn, név|házasság) 
névhozzárendelés 
névjegy (fn, név|jegy) 
névjegykártya (fn, névjegy|kártya) 
névjegykártya-hivatkozás 
névjegyzék (fn, név|jegyzék) 
névjegyzékbe vétel 
névjegyzékkivonat (névjegyzék|kivonat) 
névkártya (fn, név|kártya) 
névlajstrom (név|lajstrom) 



névleg (hsz) 
névleges (mn) 
névleges fogyasztás 
névleges teljesítmény 
névleges terhelés 
névmagyarosítás (fn) 
névmás (fn, név|más) 
névmás (mn, név|más) 
névmási (mn) 
névmemória (fn, név|memória) 
névmisztika (név|misztika) 
névmutató (fn, név|mutató) 
névmutató (foly mn in, név|mutató) 
névnap (fn, név|nap) 
névnapi (mn) 
névnapi ajándék 
névnapi üdvözlet 
névnapja (név|napja) 
névragozás (fn, név|ragozás) 
névre szóló 
névrész (fn, név|rész) 
névrokon (fn, név|rokon) 
névrokonság (fn, név|rokonság) 
névsor (fn, név|sor) 
névsorolvasás (fn, névsor|olvasás) 
névszó (fn, név|szó) 
névszói állítmány 
névszóképzés (fn, név|szóképzés) 
névszóragozás (fn, név|szóragozás) 
névtábla (fn, név|tábla) 
névtan (fn, név|tan) 
névtani (mn) 
névtár (fn, név|tár) 
névtelen (mn) 
névtelen levél 
névtelenség (fn) 
névtelenül (hsz) 
névtípus (fn, név|típus) 
névutó (fn, név|utó) 
névutós (mn) 
nevű (mn) 
nevűek 
névünnep (fn, név|ünnep) 
névválasztás (fn, név|választás) 
névváltozás (fn, név|változás) 
névváltozat (fn, név|változat) 
névváltoztatás (fn, név|változtatás) 
névviselet (név|viselet) 
New England 
New Orleans 
New York 
New York állam 
New York-moszkvai légi út 
newsroom 
newton (fn) 
Newton (tnév) 
newtonméter 



Nexö 
nexus (fn) 
néz (ige) 
nézdegél (ige) 
nézeget (ige) 
nézelődik (ige) 
nézés (fn) 
nézet (fn) 
nézet (ige) 
nézetazonosság (fn, nézet|azonosság) 
nézeteltérés (fn, nézet|eltérés) 
nézetkülönbség (fn, nézet|különbség) 
nézetrendszer (fn, nézet|rendszer) 
nézettség (fn) 
nézettségi (mn) 
nézettségi mutató 
nézhet (ige) 
nézlet 
néző (fn) 
néző (foly mn in) 
nézői (mn) 
nézőke (fn) 
nézőközönség (fn, néző|közönség) 
nézőlyuk (néző|lyuk) 
nézőpont (fn, néző|pont) 
nézősereg (fn, néző|sereg) 
nézőszám (fn, néző|szám) 
nézőszög (fn, néző|szög) 
nézőtér (fn, néző|tér) 
nézőtéri (mn, néző|téri) 
nézve (nu) 
nézvést (hsz) 
nganaszan 
ni (isz) 
Niagara-vízesés (Niagara|-vízesés) 
Nibelung-ének (fn) 
Nicaragua (tnév) 
Nicaraguai Köztársaság 
Nicosia (tnév) 
nicsak 
Nietzsche (fn) 
nife 
Niger (tnév) 
Nigéria (tnév) 
nigériai (mn) 
nigger (fn) 
nihil (fn) 
nihilista (mn) 
nihilizmus (fn, nihil|izmus) 
nikkel (fn) 
nikkel aprópénz 
nikkel evőkanál 
nikkelacél (nikkel|acél) 
nikkel-dinitrát 
nikkelércbánya 
nikkelez (ige) 
nikkel-fém hibrid 



nikkelkatalizátor (nikkel|katalizátor) 
nikkelötvözet (nikkel|ötvözet) 
nikkelpénz (nikkel|pénz) 
nikkelrúd (nikkel|rúd) 
nikkel-vas akkumulátor 
Nikomédia 
Nikon 
nikotex 
nikotin (fn) 
nikotinéhség (fn, nikotin|éhség) 
nikotinista (fn) 
nikotinlé 
nikotinmentes cigaretta 
nikotinmérgezés (fn, nikotin|mérgezés) 
nikotinoldat (nikotin|oldat) 
nikotinos (mn) 
nikotinsav (fn, nikotin|sav) 
nikotintartalom (fn, nikotin|tartalom) 
Nílus (tnév) 
Nílus-delta (Nílus|-delta) 
Nílus-deltai (Nílus|-deltai) 
nílusi krokodil 
Nílus-part (Nílus|-part) 
Nílus-parti (Nílus|-parti) 
nímand (fn) 
nimbusz (fn) 
nimfa (fn) 
nimfománia (fn) 
nimolé 
Nimród (tnév) 
nincs (nincsen, ige) 
nincs aktiválva 
nincs eladnivalóm 
nincs mersze 
nincs nyugta 
nincsen (ige) 
nincsenek (ige) 
nincstelen (mn) 
nincstelenség (fn) 
nindzsa (fn) 
nini (isz) 
Niobé 
nióbium (fn) 
nipp (fn) 
Nippon 
nirvána (fn) 
nitrálás (fn) 
nitrálóelegy (fn) 
nitrát (fn) 
nitrátok 
nitrifikáció (fn) 
nitritek 
nitro-benzol (nitro|-benzol) 
nitrofilm (fn) 
nitrogén (fn) 
nitrogénasszimiláció (nitrogén|asszimiláció) 
nitrogén-dioxid (nitrogén|-dioxid) 



nitrogénműtrágya (fn, nitrogén|műtrágya) 
nitrogén-műtrágyázás (nitrogén|-műtrágyázás) 
nitrogéntrágyázás (fn, nitrogén|trágyázás) 
nitrogénvegyület (fn, nitrogén|vegyület) 
nitroglicerin (fn) 
nitrolakk (fn) 
nitro-metán 
nitt (fn) 
nittel (ige) 
nittszeg 
Nivea hajformázó 
nivellál (ige) 
nivellálás (fn) 
nivelláló oldószer 
nivellálódik (ige) 
nívó (fn) 
nívódíj (fn, nívó|díj) 
nívós (mn) 
nívós eszköz 
nívótlan (mn) 
nívótlanság 
Nizza (tnév) 
nizzai (mn) 
nm 
N-nal 
no (isz) 
no de 
no és 
no hát 
no hiszen 
no lám 
no mármost 
no meg 
no persze 
noa 
Nobel (tnév) 
Nobel-díj (Nobel|-díj) 
Nobel-díjas (mn, Nobel|-díjas) 
nobélium (fn) 
nobilis (mn) 
nobilitás (fn) 
nocsak (isz, no|csak) 
Noé (tnév) 
Noémi (tnév) 
nógat (ige) 
nógatás (fn) 
Nógrád (tnév) 
Nógrád megye 
nógrádi (mn) 
noha (hsz) 
nohát (nahát, isz, no|hát) 
nojszen (isz) 
nokedli (fn) 
nomád (mn) 
nomád élet 
nomád nép 
nomád tábor 



nomadizál (ige) 
nomen (fn) 
nómenklatúra (fn) 
nomenverbum 
nominálbér (fn, nominál|bér) 
nominálbér-csökkenés 
nominális (fn) 
nominális (mn) 
nominális érték 
nominálisan (hsz) 
nominalizmus (fn) 
nomináljövedelem (fn) 
nominativus (fn) 
non (hsz) 
non- 
non plus ultra 
noná 
noname konfiguráció 
nonfiguratív (mn) 
nonfiguratív ábrázolás 
non-Hodgkinlimfóma 
nóniusz (fn) 
nonkonform 
nonkonformista (fn) 
nonkonformizmus (fn) 
nono (isz) 
nonpareille 
nonprofit (mn) 
nonprofit alapítvány 
nonprofit szervezet 
nonstop (mn) 
nonstop étterem 
nonszensz (fn) 
noppos (mn) 
Nóra (tnév) 
Norbert (tnév) 
Norfolk (tnév) 
norma (fn) 
norma alatti 
norma feletti 
normacsalás (norma|csalás) 
normacsaló (norma|csaló) 
Normafa (fn, norma|fa) 
normakontroll (fn, norma|kontroll) 
normál (ige) 
normál (mn) 
normál adatforgalom 
normál fotóminőség 
normál nyomközű 
normál nyomtávú 
normálállapot (fn) 
normalazítás (norma|lazítás) 
normálbenzin (fn, normál|benzin) 
normálelem (fn) 
normálérték (fn, normál|érték) 
normálfilm (fn) 
normálfok (fn, normál|fok) 



normálhang (fn) 
normálhold 
normális (fn) 
normális (mn) 
normális fordulatszám 
normálisan (hsz) 
normalizál (ige) 
normalizálás (fn) 
normalizálódik (ige) 
normalizált ár 
normalizáltság (fn) 
normálméret (fn) 
normáloldat (fn) 
normán felüli 
Normandia (tnév) 
normandiai (mn) 
normandiai partraszállás 
normann (fn) 
normann (mn) 
normaóra (norma|óra) 
normarendezés (fn, norma|rendezés) 
normarendszer (fn, norma|rendszer) 
normás (fn) 
normás (mn) 
normaszöveg (fn, norma|szöveg) 
normatív (mn) 
normatív intézkedés 
normatív támogatás 
normatíva (fn) 
normativitás (fn) 
normáz 
North Atlantic Treaty Organization 
nortonkút (fn) 
norvég (fn) 
norvég (mn) 
norvég mintás pulóver 
Norvégia (tnév) 
norvégiai (mn) 
Norvég-tenger 
nos (msz) 
nos hát 
nosza (msz) 
noszogat (ige) 
nosztalgia (fn) 
nosztalgiadivat (nosztalgia|divat) 
nosztalgiahullám (fn, nosztalgia|hullám) 
nosztalgiavonat (fn, nosztalgia|vonat) 
nosztalgiáz (ige) 
nosztalgiázik (ige) 
nosztalgiázni 
nosztalgikus (fn) 
nosztrifikál (ige) 
nóta (fn) 
notabilitás (fn) 
nótaest (fn, nóta|est) 
nótafa (fn, nóta|fa) 
nótarádió 



nótárius (fn) 
nótás (mn) 
nótás kedvű 
nótáskönyv (fn) 
nótaszó (fn, nóta|szó) 
nótáz (nótázik, ige) 
nótázik (ige) 
notebook 
notesz (fn) 
noteszgép 
notórius (mn) 
Notre-Dame (tnév) 
nov. (röv) 
nova (fn) 
nóva (fn) 
Novaja Zemlja 
Novalis 
novella (fn) 
novellaíró (fn, novella|író) 
novellakötet (fn, novella|kötet) 
novellapályázat (fn, novella|pályázat) 
novelláskötet (fn) 
novellatéma (fn, novella|téma) 
novellista (fn) 
novellisztikus (mn) 
novellisztikus elemek 
novellizál 
november (fn) 
november eleji 
november havi 
november havi részlet 
november végi 
novemberi (mn) 
Novgorod (tnév) 
novícia (fn) 
novícius (fn) 
novokain (fn) 
novokainblokk (fn) 
novokaininjekció (fn) 
Novoszibirszk (tnév) 
nóvum (fn) 
nózi (fn) 
nő (fn) 
nő (ige) 
nőág (fn, nő|ág) 
nőági (mn, nő|ági) 
nőági örökösödés 
nőalak (fn, nő|alak) 
nőbarát (fn, nő|barát) 
nőbeteg (fn, nő|beteg) 
nőbizottság (fn, nő|bizottság) 
nőbolond (fn, nő|bolond) 
nőci (fn) 
nőcsábász (fn) 
nőcseléd (nő|cseléd) 
nőcske (fn) 
nődolgozó (nő|dolgozó) 



nődögél (ige) 
nőegylet (fn, nő|egylet) 
nőemancipáció (fn, nő|emancipáció) 
nőfaló (fn, nő|faló) 
nőfaló (foly mn in, nő|faló) 
nőfaló (mn, nő|faló) 
nőgyógyász (fn, nő|gyógyász) 
nőgyógyászat (fn, nő|gyógyászat) 
nőgyógyászati (mn) 
nőgyűlés (nő|gyűlés) 
nőgyűlölet (fn, nő|gyűlölet) 
nőgyűlölő (fn, nő|gyűlölő) 
nőgyűlölő (foly mn in, nő|gyűlölő) 
nőhallgató (fn, nő|hallgató) 
nőhet (ige) 
nőhiány 
női (mn) 
női akt 
női alkalmazott 
női becsület 
női bekecs 
női betegség 
női borotva 
női bugyi 
női bugyogó 
női cipő 
női divat 
női egyenjogúság 
női énekkar 
női erény 
női eszmény 
női felöltő 
női fodrász 
női fodrászat 
női foglalkozás 
női hang felcsendül 
női hűség 
női kar 
női kerékpár 
női kesztyű 
női kéz 
női kolostor 
női konfekció 
női kórus 
női leggings 
női méret 
női munka 
női munkaerő 
női nem 
női nemi szervek 
női név 
női részleg 
női ruha 
női spiritualitás 
női szabó 
női szövet 
női társaság 



női válogatott 
női viselet 
nőies (mn) 
nőiesség (fn) 
nőietlen (mn) 
nőimitátor (fn, nő|imitátor) 
nőíró (fn, nő|író) 
nőiruha-szalon (nőiruha|-szalon) 
nőismerős (fn, nő|ismerős) 
nőiszeszély 
nőivarú (mn) 
Nők Lapja-beli 
nők megerőszakolása 
nőkérdés (fn, nő|kérdés) 
nőkonferencia (fn, nő|konferencia) 
nőközösség (fn, nő|közösség) 
nőküldöttség (nő|küldöttség) 
nől 
nőmozgalom (fn, nő|mozgalom) 
nőnap (fn, nő|nap) 
nőnapi köszöntő 
nőnem (fn) 
nőnemű (mn, nő|nemű) 
nőorvos (fn) 
nőorvos (mn) 
nőrablás (fn, nő|rablás) 
nőrím (fn, nő|rím) 
nőrokon (fn) 
nörsz (fn) 
nős (mn) 
nős ember 
nősít (ige) 
nőstény (fn) 
nőstény állat 
nőstény farkas 
nőstény oroszlán 
nősül (fn, nő|sül) 
nősül (ige, nő|sül) 
nőszemély (fn, nő|személy) 
nőszik (ige) 
nőszirom (fn, nő|szirom) 
nőszőfű (fn) 
nőszövetség (fn, nő|szövetség) 
nőtag (fn, nő|tag) 
nőtanács (fn, nő|tanács) 
nőtartás (nő|tartás) 
nőtelen (mn) 
nőtestvér (fn, nő|testvér) 
nőtisztelet (nő|tisztelet) 
nőtlen (mn) 
nőtlen férfi 
nőttön-nő (ige) 
nőuralom (fn, nő|uralom) 
nőügy (fn, nő|ügy) 
nőválasz (nő|válasz) 
növedék (fn) 
növekedés (fn) 



növekedési (mn) 
növekedési görbe 
növekedésorientált (bef mn in) 
növekedésorientált (mn) 
növekedésösztönzés (növekedés|ösztönzés) 
növekedhet (ige) 
növekedik (növekszik, ige) 
növekedő (foly mn in) 
növekedő (mn) 
növekedőfélben van 
növekmény (fn) 
növekszik (ige) 
növekvő (foly mn in) 
növekvő (mn) 
növekvő iszony 
növel (ige) 
növelés (fn) 
növelhet (ige) 
nővendég (nő|vendég) 
növendék (fn) 
növendék állat 
növendék marha 
növendékállomány (növendék|állomány) 
növendékfa (fn, növendék|fa) 
növény (fn) 
növény- és állatvédő egyesület 
növény- és állatvilág 
növényápolás (fn, növény|ápolás) 
növénybetegség (fn, növény|betegség) 
növény-egészségügyi szakember 
növényélettan (fn, növény|élettan) 
növényevő (fn, növény|evő) 
növényevő (mn, növény|evő) 
növényfaj (fn, növény|faj) 
növényfajta (fn, növény|fajta) 
növényfajta (mn, növény|fajta) 
növényföldrajz (fn, növény|földrajz) 
növénygyűjtemény (fn, növény|gyűjtemény) 
növénygyűjtés (növény|gyűjtés) 
növénygyűjtő (fn, növény|gyűjtő) 
növényhatározó (fn, növény|határozó) 
növényház (fn, növény|ház) 
növényi (mn) 
növényi sejt 
növényi táplálék 
növényi zsír 
növénynem 
növénynemesítés (fn, növény|nemesítés) 
növénynemesítő módszer 
növénynemzetség (fn, növény|nemzetség) 
növénynév (fn, növény|név) 
növényolajipar 
növényrendszertan (fn, növény|rendszertan) 
növényrost (növény|rost) 
növénytakaró (fn, növény|takaró) 
növénytan (fn, növény|tan) 
növénytan szakos tanár 



növénytani (mn) 
növénytanóra (növény|tanóra) 
növénytantanár (növénytan|tanár) 
növénytár (növény|tár) 
növénytársulás (fn) 
növénytermelés (fn, növény|termelés) 
növénytermesztés (fn, növény|termesztés) 
növénytetű (növény|tetű) 
növénytumor 
növényvédelem (fn, növény|védelem) 
növényvédelmi (mn) 
növényvédő (fn, növény|védő) 
növényvédő (foly mn in, növény|védő) 
növényvédő szer (fn) 
növényvédőszer (fn, növény|védőszer) 
növényvilág (fn, növény|világ) 
növényzet (fn) 
nővér (fn, nő|vér) 
nővérke (fn) 
nővérképzés (fn, nővér|képzés) 
nővérképző (nő|vérképző) 
nővérszállás (fn, nővér|szállás) 
növés (fn) 
növeszt (ige) 
növevény (fn) 
nőzik (ige) 
NSZK (fn) 
NSZK-beli (mn, NSZK|-beli) 
NSZK-ipar (NSZK|-ipar) 
N-t 
nu metal 
Núbiai-sivatag (tnév) 
nubuk (fn) 
nudista (fn) 
nudistastrand 
nudizmus (fn) 
nudli (fn) 
nugát (fn) 
nugátszelet 
nukleáris (mn) 
nukleáris áramforrás 
nukleáris energia 
nukleáris erőmű 
nukleáris fenyegetés 
nukleáris reaktor 
nukleáris robbantás 
nukleáz (fn) 
nukleinsav (fn) 
nukleinsavbázis 
nukleofil 
nukleon (fn) 
nukleoszóma (fn) 
nukleotid 
nukleusz (fn) 
nuku (fn) 
nuku (hsz) 
null (fn) 



null (szn) 
nulla (szn) 
nulla fok 
nulladik (szn) 
nullapont (nullpont, fn) 
nullás (mn) 
nullás liszt 
nullateljesítmény (fn) 
nulleffektus 
nullfok (fn) 
nullifikál (ige) 
nullkörző (null|körző) 
nullpont (nullapont, fn) 
nullszaldós (mn) 
nullszéria (fn) 
numera (fn) 
numeravirtuóz (numera|virtuóz) 
numerikus (fn) 
numerikus (mn) 
numerikus billentyűk 
numero (fn) 
numerus (fn) 
numerus clausus 
numerus nullus 
numizmatika (fn) 
nunciatúra (fn) 
nuncius (fn) 
nuncsaku (fn) 
nút (fn) 
nútféderes 
nutria (fn) 
nutriabunda (nutria|bunda) 
nüánsz (fn) 
nüanszíroz (ige) 
nüansznyi különbség 
nünüke (fn) 
Nürnberg (tnév) 
nürnbergi (mn) 
 
  



Ny 
Ny (röv) 
ny 
ny betű és Ny betű 
ny és Ny 
ny hang 
ny végű szó 
nyafka (mn) 
nyafog (ige) 
nyafogós (mn) 
nyaggat (ige) 
nyáj (fn) 
nyájajuhász 
nyájas (fn) 
nyájas (mn) 
nyájas arcú 
nyájas mosoly 
nyájas olvasó 
nyájasan (hsz) 
nyájaskodik (ige) 
nyájasság (fn) 
nyájőrző puli 
nyájösztön (fn, nyáj|ösztön) 
nyájszellem (fn, nyáj|szellem) 
nyak (fn) 
NYÁK 
nyák (fn) 
nyaka csigája 
nyakába 
nyakába akaszt 
nyakal (ige) 
nyakára ült 
nyakas (mn) 
nyakas természetű 
nyakaskodik (ige) 
nyakasság (fn) 
nyakát szegi 
nyakatekert (mn) 
nyakaz (ige) 
nyakazás (fn) 
nyakba kötött 
nyakbavető (fn) 
nyakboglár (nyak|boglár) 
nyakbőség (fn, nyak|bőség) 
nyakcsiga (nyak|csiga) 
nyakcsigolya (fn, nyak|csigolya) 
nyakék (fn, nyak|ék) 
nyakfodor (fn) 
nyákhártya (nyák|hártya) 
nyaki (mn) 
nyakig 
nyakigláb (mn, nyakig|láb) 
nyakizom (fn, nyak|izom) 



nyakkendő (fn, nyak|kendő) 
nyakkendős (mn) 
nyakkendőt kötni 
nyakkendőtű (fn, nyakkendő|tű) 
nyakkendőviselés 
nyakkivágás (fn, nyak|kivágás) 
nyaklánc (fn, nyak|lánc) 
nyakleves (fn, nyak|leves) 
nyakleves (mn, nyak|leves) 
nyákleves (nyak|leves) 
nyaklik (ige) 
nyakló (fn) 
nyakló (foly mn in) 
nyakló nélkül 
nyakméret (nyak|méret) 
nyakolaj (nyak|olaj) 
nyakon 
nyakon csíp 
nyakon önt 
nyákos (mn) 
nyakörv (fn, nyak|örv) 
nyakra-főre (hsz) 
nyakravaló (fn) 
nyaksál (fn, nyak|sál) 
nyakszirt (fn, nyak|szirt) 
nyakszirtmerevedés 
nyaktámasz 
nyaktekercs (fn, nyak|tekercs) 
nyaktiló (fn, nyak|tiló) 
nyaktörő (fn, nyak|törő) 
nyaktörő (foly mn in, nyak|törő) 
nyaktörő (mn, nyak|törő) 
nyaktörő mutatvány 
nyaktörő út 
nyakú (mn) 
nyakvédő (fn, nyak|védő) 
nyal (ige) 
nyál (fn) 
nyaláb (fn) 
nyalábol (ige) 
nyáladék (mn) 
nyáladzik (nyálazik, ige) 
nyalakodás (fn) 
nyalakodik (nyalakszik, ige) 
nyalánk (mn) 
nyalánkság (fn) 
nyalás (fn) 
nyálas (mn) 
nyálas szájú 
nyálasszájú (mn) 
nyálaz (ige) 
nyálazik (nyáladzik, ige) 
nyálazó (foly mn in) 
nyaldos (ige) 
nyálelszívó 
nyal-fal 
nyalint (ige) 



nyalizik (ige) 
nyalka (mn) 
nyálka (fn) 
nyálkagomba (fn, nyálka|gomba) 
nyálkagombák 
nyálkahártya (fn, nyálka|hártya) 
nyálkaoldó (fn) 
nyálkaoldó (foly mn in) 
nyálkás (mn) 
nyálkásodik (ige) 
nyálmirigy (fn, nyál|mirigy) 
nyalogat (ige) 
nyalóka (fn) 
nyalós 
nyalósó 
nyálzik (ige) 
nyámmog (ige) 
nyámnyám (mn) 
nyámnyila (fn) 
nyámnyila (mn) 
nyámnyila ember 
nyámnyilaság 
nyamvadék (mn) 
nyamvadt (bef mn in) 
nyamvadt (mn) 
nyanya (fn) 
nyápic (mn) 
nyápicság (fn) 
nyár (fn) 
nyár derekán 
nyár eleji 
nyár végi (mn) 
Nyárád (tnév) 
nyaral (ige) 
nyaralás (fn) 
nyaraló (fn) 
nyaraló (foly mn in) 
nyaraló- és fürdőhelyek 
nyaralóhely (fn, nyaraló|hely) 
nyaralóközönség (fn, nyaraló|közönség) 
nyaralótelep (fn, nyaraló|telep) 
nyaralóvendég (fn, nyaraló|vendég) 
nyaraltat (ige) 
nyaranta (hsz) 
nyárára (nyárra, hsz) 
nyáras-borókás erdő 
nyaratszaka 
nyárelő (fn, nyár|elő) 
nyárerdő (nyár|erdő) 
nyárfa (fn, nyár|fa) 
nyárfalevél (fn, nyár|falevél) 
nyárfás (mn) 
nyárfasor (fn, nyár|fasor) 
nyargal (ige) 
nyargalászik (ige) 
nyargalódzik (ige) 
nyári (mn) 



nyári csalamádé 
nyári időszak 
nyári időszámítás 
nyári ing 
nyári iskola 
nyári konyha 
nyári lak 
nyári menetrend 
nyári ruha 
nyári szélvédőmosó 
nyári szélvédőmosó-folyadék 
nyári szezon 
nyári szünet 
nyári tábor 
nyári vendéglő 
nyári zápor 
nyárias (mn) 
nyáridő (fn, nyár|idő) 
nyáridőben 
nyáriszalámi (fn) 
nyárkezdet (nyár|kezdet) 
nyárs (fn) 
nyársal (ige) 
nyársonsült (fn) 
nyárspolgár (fn, nyárs|polgár) 
nyárspolgári (mn) 
nyársra húz 
nyársra húzás 
nyárutó (fn, nyár|utó) 
Nyáry (tnév) 
Nyáry-féle (Nyáry|-féle) 
Nyaszaföld (tnév) 
nyavalya (fn) 
nyavalyakórság (fn, nyavalya|kórság) 
nyavalyás (mn) 
nyavalyáskodik (ige) 
nyavalyatörés (fn, nyavalya|törés) 
nyavalyatörős (mn) 
nyavalygás (fn) 
nyavalyog (ige) 
nyávog (ige) 
nyávogás (fn) 
nyegget (ige) 
nyegle (mn) 
nyegleség (fn) 
nyegléskedik (ige) 
nyék (fn) 
nyekeg (ige) 
nyekereg (ige) 
nyekergés (fn) 
nyekk (fn) 
nyekken (ige) 
Nyekraszov 
nyel (ige) 
nyél (fn) 
nyélbe üt 
nyélbe ütés 



nyeldekel (ige) 
nyeldeklő (fn) 
nyeldes (ige) 
nyeles (mn) 
nyelés (fn) 
nyeles kézigránát 
nyelet (ige) 
nyeletlen (mn) 
nyelőcső (fn) 
nyelőkút 
nyelű (mn) 
nyelv (fn) 
nyelv alakú 
nyelvállapot (fn, nyelv|állapot) 
nyelvállás (fn, nyelv|állás) 
nyelvatlasz (fn, nyelv|atlasz) 
nyelvbotlás (fn, nyelv|botlás) 
nyelvbölcselet (nyelv|bölcselet) 
nyelvbúvár (nyelv|búvár) 
nyelvcsalád (fn, nyelv|család) 
nyelvcsap (fn, nyelv|csap) 
nyelvcsont (fn, nyelv|csont) 
nyelvel (ige) 
nyelvemlék (fn, nyelv|emlék) 
nyelvemlék-magyarázat (nyelvemlék|-magyarázat) 
nyelvérzék (fn, nyelv|érzék) 
nyelves (mn) 
nyelves zár 
nyelveskedik (ige) 
nyelvesvirágú 
nyelvész (fn) 
nyelvészet (fn) 
nyelvészeti (mn) 
nyelvészeti kollokvium 
nyelvészkedik (ige) 
nyelvészkongresszus (fn, nyelvész|kongresszus) 
nyelvesztétika (nyelv|esztétika) 
nyelvet oktató 
nyelvezet (fn) 
nyelvfejlődés (fn, nyelv|fejlődés) 
nyelvficamító 
nyelvfilozófia (fn, nyelv|filozófia) 
nyelvföldrajz (fn, nyelv|földrajz) 
nyelvgomba (nyelv|gomba) 
nyelvgyakorlat (fn, nyelv|gyakorlat) 
nyelvhal (fn, nyelv|hal) 
nyelvhang (nyelv|hang) 
nyelvhasonlítás (fn) 
nyelvhasználat (fn, nyelv|használat) 
nyelvhasználati (mn) 
nyelvhasználati norma 
nyelvhát (nyelv|hát) 
nyelvhatár (fn, nyelv|határ) 
nyelvhegy (fn, nyelv|hegy) 
nyelvhelyesség (fn, nyelv|helyesség) 
nyelvhelyességi (mn) 
nyelvi (mn) 



nyelvi babona 
nyelvi hiba 
nyelvi jelenség 
nyelvi kabinet 
nyelvi műveltség 
nyelvi törvény 
nyelvi-irodalmi eszközök 
nyelvileg (hsz) 
nyelviskola (fn, nyelv|iskola) 
nyelvismeret (fn, nyelv|ismeret) 
nyelvismeret nélkül 
nyelvjárás (fn, nyelv|járás) 
nyelvjárási (mn) 
nyelvjárási atlasz 
nyelvjáráskutatás (fn, nyelvjárás|kutatás) 
nyelvjáráskutató (fn, nyelvjárás|kutató) 
nyelvjárástan (fn, nyelvjárás|tan) 
nyelvjárásterület (fn, nyelvjárás|terület) 
nyelvjárássziget (fn, nyelvjárás|sziget) 
nyelvjáték (fn, nyelv|játék) 
nyelvkereszteződés (nyelv|kereszteződés) 
nyelvkészség (fn, nyelv|készség) 
nyelvkeveredés (fn) 
nyelvkönyv (fn, nyelv|könyv) 
nyelvközösség (fn, nyelv|közösség) 
nyelvlecke (fn, nyelv|lecke) 
nyelvleírás (fn, nyelv|leírás) 
nyelvlélektan (fn, nyelv|lélektan) 
nyelvmester (fn, nyelv|mester) 
nyelvművelés (fn, nyelv|művelés) 
nyelvművelő (fn) 
nyelvművelő (foly mn in) 
nyelvművész (nyelv|művész) 
nyelvoktatás (fn, nyelv|oktatás) 
nyelvóra (fn, nyelv|óra) 
nyelvöltögetés (fn) 
nyelvpolitika (fn, nyelv|politika) 
nyelvpótlék (fn, nyelv|pótlék) 
nyelvrendszer (fn, nyelv|rendszer) 
nyelvrokonság (fn, nyelv|rokonság) 
nyelvrontás (fn, nyelv|rontás) 
nyelvsíp (fn, nyelv|síp) 
nyelvszakos (fn, nyelv|szakos) 
nyelvszakos (mn, nyelv|szakos) 
nyelvszemlélet (fn, nyelv|szemlélet) 
nyelvszokás (fn, nyelv|szokás) 
nyelvtan (fn, nyelv|tan) 
nyelvtanár (fn, nyelv|tanár) 
nyelvtanári (mn) 
nyelvtanfolyam (fn, nyelv|tanfolyam) 
nyelvtani (mn) 
nyelvtani szabály 
nyelvtanilag (hsz) 
nyelvtanítás (fn, nyelv|tanítás) 
nyelvtankönyv (fn, nyelvtan|könyv) 
nyelvtanóra (fn, nyelvtan|óra) 
nyelvtantanítás (fn, nyelvtan|tanítás) 



nyelvtanulás (fn, nyelv|tanulás) 
nyelvtehetség (fn, nyelv|tehetség) 
nyelvterület (fn, nyelv|terület) 
nyelvtisztaság (fn, nyelv|tisztaság) 
nyelvtörő (fn, nyelv|törő) 
nyelvtörő (foly mn in, nyelv|törő) 
nyelvtörő (mn, nyelv|törő) 
nyelvtörténet (fn, nyelv|történet) 
nyelvtörténeti (mn) 
nyelvtörvény (fn, nyelv|törvény) 
nyelvtudás (fn, nyelv|tudás) 
nyelvtudomány (fn, nyelv|tudomány) 
nyelvtudományi (mn) 
Nyelvtudományi Intézet 
nyelvtudós (fn, nyelv|tudós) 
nyelvtudós (mn, nyelv|tudós) 
nyelvújítás (fn, nyelv|újítás) 
nyelvújítás kori 
nyelvújító (fn, nyelv|újító) 
nyelvújító (foly mn in, nyelv|újító) 
nyelvű (mn) 
nyelvűek 
nyelvváltozat (fn, nyelv|változat) 
nyelvvédelem (fn, nyelv|védelem) 
nyelvvédő (fn, nyelv|védő) 
nyelvvédő (foly mn in, nyelv|védő) 
nyelvvédő könyv 
nyelvvizsga (fn, nyelv|vizsga) 
nyelvvizsga-bizonyítvány 
nyelvvizsga-előkészítés (nyelvvizsga|-előkészítés) 
nyelvzavar (fn, nyelv|zavar) 
nyenyec (fn) 
nyenyec nyelvű 
nyenyere (fn) 
nyer (ige) 
nyérc (fn) 
nyérctenyészet (nyérc|tenyészet) 
nyereg (fn) 
nyereg alakú 
nyeregfej (nyereg|fej) 
nyeregheveder (fn, nyereg|heveder) 
nyeregkápa (fn, nyereg|kápa) 
nyeregpárna (fn, nyereg|párna) 
nyeregszerkezet (nyereg|szerkezet) 
nyeregtakaró (fn, nyereg|takaró) 
nyeregtáska (fn, nyereg|táska) 
nyeregtető (fn, nyereg|tető) 
nyeregvasút (nyereg|vasút) 
nyereggyártó (nyereg|gyártó) 
nyerekedik (ige) 
nyeremény (fn) 
nyereménybetétkönyv (nyeremény|betétkönyv) 
nyereményhúzás (nyeremény|húzás) 
nyereményjáték (fn, nyeremény|játék) 
nyereményjegyzék (nyeremény|jegyzék) 
nyereménykölcsön (nyeremény|kölcsön) 
nyereménykötvény (nyeremény|kötvény) 



nyereményösszeg (fn, nyeremény|összeg) 
nyereménysorsolás (fn, nyeremény|sorsolás) 
nyereménytárgy (fn, nyeremény|tárgy) 
nyerés (fn) 
nyereség (fn) 
nyereségadó (fn, nyereség|adó) 
nyereségcsökkenés (fn) 
nyereségelmaradás 
nyereségelosztás (fn) 
nyereség-előirányzat (nyereség|-előirányzat) 
nyereségelvonás (nyereség|elvonás) 
nyereséges (mn) 
nyereségesen (hsz) 
nyereségesség (fn) 
nyereségfelbontás 
nyereségfelosztás (fn, nyereség|felosztás) 
nyereségforrás (fn, nyereség|forrás) 
nyereséghalmozás (nyereség|halmozás) 
nyereségkimutatás (fn, nyereség|kimutatás) 
nyereségnövekedés (fn, nyereség|növekedés) 
nyereségrészesedés (fn, nyereség|részesedés) 
nyereségvágy (fn, nyereség|vágy) 
nyerési (mn) 
nyerészkedés (fn) 
nyerészkedik (ige) 
nyerészkedők 
nyeretlen (mn) 
nyeretlen ló 
nyergel (ige) 
nyergeletlen (mn) 
nyergelő 
nyerges (fn) 
nyerges (mn) 
nyerges ló 
nyerges vontató 
nyergesmester (fn) 
nyerhet (ige) 
nyerít (ige) 
nyer-nyer játék 
nyerő (foly mn in) 
nyerő (mn) 
nyerőautomata 
nyerőcsont 
nyerőgép 
nyerőszám (nyerő|szám) 
nyerőszámú (nyerő|számú) 
nyers (mn) 
nyers adatok 
nyers állapot 
nyers bánásmód 
nyers bevétel 
nyers erő 
nyers gyümölcs 
nyers hangú 
nyers ízű 
nyers kőolaj 
nyers modor 



nyers sonka 
nyers színű 
nyers tej 
nyers teljesítmény 
nyersacél (fn, nyers|acél) 
nyersalumínium (fn, nyers|alumínium) 
nyersalumínium-gyártás 
nyersalumínium-igény (nyersalumínium|-igény) 
nyersanyag (fn) 
nyersanyagbázis (fn, nyersanyag|bázis) 
nyersanyagbeszerzés (fn, nyersanyag|beszerzés) 
nyersanyagbőség (nyersanyag|bőség) 
nyersanyagdrágulás (nyersanyag|drágulás) 
nyersanyagellátás (fn, nyersanyag|ellátás) 
nyersanyag-előirányzat (nyersanyag|-előirányzat) 
nyersanyag-feldolgozás 
nyersanyagforrás olajforrás 
nyersanyag-gazdálkodás (nyersanyag|-gazdálkodás) 
nyersanyaghiány (fn, nyersanyag|hiány) 
nyersanyagkészlet (fn, nyersanyag|készlet) 
nyersanyag-kihasználás (nyersanyag|-kihasználás) 
nyersanyagnehézség (nyersanyag|nehézség) 
nyersanyagpiac (fn, nyersanyag|piac) 
nyersanyag-politika 
nyersanyagszükséglet (fn, nyersanyag|szükséglet) 
nyersanyag-takarékosság 
nyersanyagtermelés (fn, nyersanyag|termelés) 
nyersarany (fn, nyers|arany) 
nyersarany (mn, nyers|arany) 
nyersbenzin (fn) 
nyersbőr (fn, nyers|bőr) 
nyersbőr felsőrész 
nyersbőr táska 
nyersbőranyag (nyersbőr|anyag) 
nyerscukor (fn, nyers|cukor) 
nyersen (hsz) 
nyerseség (fn) 
nyersfehérje (fn, nyers|fehérje) 
nyersfordítás (fn, nyers|fordítás) 
nyersgumi (fn, nyers|gumi) 
nyersgumi talp 
nyerskulcs (fn, nyers|kulcs) 
nyersolaj (fn) 
nyersolaj-adagoló (nyersolaj|-adagoló) 
nyersolajhajtású 
nyersolaj-meghajtású 
nyersolajmotor (nyersolaj|motor) 
nyersrost (fn, nyers|rost) 
nyersselyem (fn, nyers|selyem) 
nyersselyem blúz 
nyersselyem ing 
nyerstermék (fn, nyers|termék) 
nyerstermény (fn, nyers|termény) 
nyersvas (fn, nyers|vas) 
nyersvas buga 
nyersvas rúd 
nyersvas tömb 



nyersvascsapoló nyílás 
nyersvasgyártás 
nyersvassalak (nyersvas|salak) 
nyersvászon (fn) 
nyert (bef mn in) 
nyert (mn) 
nyert ügye van 
nyertes (fn) 
nyertes (mn) 
nyervog (ige) 
nyes (ige) 
nyesedék (fn) 
nyeseget (ige) 
nyesés (fn) 
nyesetlen (mn) 
nyesőolló (fn, nyeső|olló) 
nyest (fn) 
nyestbőr bunda 
nyestbunda (nyest|bunda) 
nyestprém (nyest|prém) 
nyeszlett (fn) 
nyeszlett (nyiszlett, mn) 
Ny-Európa 
nyí 
nyifog (ige) 
nyihaha (fn) 
nyihog (ige) 
nyikhaj (fn) 
nyikkan (ige) 
nyikkanás (fn) 
nyikorgat (ige) 
nyikorgó hang 
nyikorog (ige) 
nyíl (fn) 
nyíl alakú (mn) 
nyiladék (fn) 
nyiladozik (ige) 
nyilall (nyilallik, ige) 
nyilallás (fn) 
nyilallik (ige) 
nyilalló fájdalom 
nyilas (fn) 
nyilas (mn) 
nyílás (fn) 
nyilas pártszolgálatos 
nyílásáthidalás (nyílás|áthidalás) 
nyilasfű (nyilas|fű) 
nyíláshiba (nyílás|hiba) 
nyilaskereszt (fn, nyilas|kereszt) 
nyilaskeresztes (fn, nyilas|keresztes) 
nyilaskeresztes (mn, nyilas|keresztes) 
nyilasterror (fn, nyilas|terror) 
nyilasuralom (fn, nyilas|uralom) 
nyílászáró (foly mn in, nyílás|záró) 
nyílászáró szerkezet 
nyílásszög (fn, nyílás|szög) 
nyilatkozat (fn) 



nyilatkozat (ige) 
nyilatkozatháború (fn, nyilatkozat|háború) 
nyilatkozattétel (fn, nyilatkozat|tétel) 
nyilatkozhat (ige) 
nyilatkozik (ige) 
nyilatkoztat (ige) 
nyilaz (ige) 
nyíldiagram (nyíl|diagram) 
nyíldobás (nyíl|dobás) 
nyílegyenes (mn) 
nyílegyenest (nyíl|egyenest) 
nyílféreg (nyíl|féreg) 
nyílfogazás (nyíl|fogazás) 
nyílfű (fn, nyíl|fű) 
nyílhat (ige) 
nyílhegy (fn, nyíl|hegy) 
nyílhúzás (fn, nyíl|húzás) 
nyílik (ige) 
nyíllövés (fn, nyíl|lövés) 
nyílméreg (fn, nyíl|méreg) 
nyílmutató (nyíl|mutató) 
nyíló (foly mn in) 
nyíló (mn) 
nyíló rózsák 
nyíló virágú 
nyílpuska (fn, nyíl|puska) 
nyílsebes 
nyílsebesen (hsz, nyíl|sebesen) 
nyílt (bef mn in) 
nyílt (mn) 
nyílt eszű 
nyílt forráskód 
nyílt kérdés 
nyílt láncú vegyület 
nyílt láng 
nyílt lázadás 
nyílt levél 
nyílt nap 
nyílt parancs 
nyílt rendszerű kapcsolat 
nyílt seb 
nyílt szavazás 
nyílt színi taps 
nyílt tagadás 
nyílt tenger 
nyílt tengeri 
nyílt tér 
nyílt titok 
nyílt utcán 
nyílt város 
nyílt végű befektetési alap 
nyíltabban (hsz) 
nyiltakozik 
nyíltan (hsz, nyíl|tan) 
nyíltrendszerű 
nyíltság (fn) 
nyíltszívű (mn, nyílt|szívű) 



nyílttér (fn, nyílt|tér) 
nyilván (hsz) 
nyilvánít (ige) 
nyilvánítás (fn) 
nyilváníthat (ige) 
nyilvános (mn) 
nyilvános hely 
nyilvános könyvtár 
nyilvános pályázat 
nyilvános rendezvény 
nyilvános tárgyalás 
nyilvánosan (hsz) 
nyilvánosház (fn, nyilvános|ház) 
nyilvánosság (fn) 
nyilvánosságra hoz 
nyilvánosságra hozatal 
nyilvántart (ige) 
nyilvántartás (fn) 
nyilvántartási (mn) 
nyilvántartás-módosítás 
nyilvántartó (fn) 
nyilvántartó (foly mn in) 
nyilvántartó karton 
nyilvántartó napló 
nyilvántartott (bef mn in, nyilván|tartott) 
nyilvántartott (mn, nyilván|tartott) 
nyilvánul (ige) 
nyilvánvaló (mn) 
nyilvánvalóan (hsz) 
nyílvessző (fn, nyíl|vessző) 
nyílvetés (nyíl|vetés) 
nyílzápor (fn, nyíl|zápor) 
nyimnyám (mn) 
nyimnyám alak 
nyír (fn) 
nyír (ige) 
nyiradék (fn) 
nyírágseprű (nyír|ágseprű) 
nyírás (fn) 
nyírási szilárdság 
nyírat (ige) 
nyiratkozik (ige) 
nyíratlan (mn) 
nyirbál (ige) 
Nyírbátor (tnév) 
nyírbátori (mn) 
Nyíregyháza (tnév) 
nyíregyházi (mn) 
nyírerdő (nyír|erdő) 
nyíres (fn) 
nyíres (mn) 
nyirettyű (fn) 
nyírfa (fn, nyír|fa) 
nyírfa abroncs 
nyírfa seprű 
nyírfaág (fn, nyír|faág) 
nyírfabarka (nyírfa|barka) 



nyírfaerdő (fn, nyírfa|erdő) 
nyírfajd (fn, nyír|fajd) 
nyírfajdkakas (nyírfajd|kakas) 
nyírfás (mn) 
nyirkál (ige) 
nyirkos (mn) 
nyirkos fal 
nyirkosodik (ige) 
nyirkosság (fn) 
nyíró (fn) 
nyíró (foly mn in) 
nyíróeszköz (nyíró|eszköz) 
nyírófeszültség (fn, nyíró|feszültség) 
nyírogat (ige) 
nyírógép (fn, nyíró|gép) 
nyirok (fn) 
nyirokcsomó (fn, nyirok|csomó) 
nyirokedény (nyirok|edény) 
nyirokér (fn, nyirok|ér) 
nyirokérrendszer (fn, nyirok|érrendszer) 
nyirokféreg (nyirok|féreg) 
nyirokkeringés (fn, nyirok|keringés) 
nyirokmirigy (fn, nyirok|mirigy) 
nyirokmirigy-gyulladás 
nyiroktalaj (nyirok|talaj) 
nyíróolló (nyíró|olló) 
nyírott (nyírt, mn) 
Nyírség (tnév) 
nyírségi (mn) 
nyírseprű (nyír|seprű) 
nyírvíz (fn, nyír|víz) 
nyista (fn) 
nyiszál (ige) 
nyiszlett (nyeszlett, mn) 
nyiszog (ige) 
nyisszan (ige) 
nyisszant (ige) 
nyisszent (ige) 
nyit (ige) 
nyitány (fn) 
nyitás (fn) 
nyithat (ige) 
nyitja (fn) 
nyitjára akad 
nyitó (fn) 
nyitó (foly mn in) 
nyitó ár 
nyitó árfolyam 
nyitó készlet 
nyitó pár 
nyitó párok 
nyitódik (ige) 
nyitóforduló (fn, nyitó|forduló) 
nyitogat (ige) 
nyitókapa (nyitó|kapa) 
nyitókép 
nyitóképernyő 



nyitólap (fn, nyitó|lap) 
nyitómérkőzés (fn, nyitó|mérkőzés) 
nyitónap (fn, nyitó|nap) 
nyitótétel (fn, nyitó|tétel) 
nyitott (bef mn in) 
nyitott (mn) 
nyitott folyosó 
nyitott gazdaság 
nyitott kapu 
nyitott szemmel jár 
nyitott vagon 
nyitott világ 
nyitottság (fn) 
nyitóvas (nyitó|vas) 
Nyitra (tnév) 
nyittat (ige) 
nyitva (hsz) 
nyitva hagy 
nyitva tart 
nyitva tartás 
nyitvatartási (mn) 
nyitvatermő (fn) 
nyitvatermők (fn) 
nyivákol (ige) 
nyivog (ige) 
Nyizsnyij Novgorod 
nylon (fn) 
nyolc (szn) 
nyolc esztendő 
nyolc hónapi 
nyolc hónaponként 
nyolc hónapos 
nyolc kazettás 
nyolc köbméteres 
nyolc másodpercnyi 
nyolcad (fn) 
nyolcad (szn) 
nyolcad hangjegy 
nyolcaddöntő (fn) 
nyolcadfél (fn) 
nyolcadik (szn) 
nyolcadika (szn) 
nyolcadiki (mn) 
nyolcadikos (fn) 
nyolcadikos (mn) 
nyolcadmagával (nyolcad|magával) 
nyolcadnapra (nyolcad|napra) 
nyolcadrész (fn) 
nyolcadrét (fn) 
nyolcadrét (mn) 
nyolcadszor (hsz) 
nyolcágyas (mn, nyolc|ágyas) 
nyolcan (hsz) 
nyolcas (mn) 
nyolcértékű 
nyolcesztendei (mn, nyolc|esztendei) 
nyolcesztendei (nyolc|esztendei) 



nyolcévenként (hsz) 
nyolcéves (mn) 
nyolcevezős 
nyolcévi szolgálat 
nyolcezer (szn) 
nyolcféleképp 
nyolcféleképpen 
nyolcfős (mn) 
nyolcgyermekes család 
nyolchengeres (mn) 
nyolclapnyi 
nyolclapú idom 
nyolclépésnyi (nyolc|lépésnyi) 
nyolcmilliárd (szn) 
nyolcmillió (szn, nyolc|millió) 
nyolcnapos (mn) 
nyolcórai (mn) 
nyolcórás (mn) 
nyolcórás munkanap 
nyolcosztályos (mn, nyolc|osztályos) 
nyolcosztályú (nyolc|osztályú) 
nyolcrőfös (nyolc|rőfös) 
nyolctagú (mn) 
nyolc-tíz napi 
nyolcvan (szn) 
nyolcvan négyszögöles 
nyolcvanadik (szn) 
nyolcvanas (mn) 
nyolcvanegy éves 
nyolcvanéves (mn) 
nyolcvanezer (szn) 
nyolcvanforintos (mn, nyolcvan|forintos) 
nyolcvanmillió (szn) 
nyolcvanmilliós (mn, nyolcvan|milliós) 
nyolcvanmilliós nép 
nyolcvanöt (szn) 
nyolccsatornás (nyolc|csatornás) 
nyolcszáz (szn) 
nyolcszázalékos (mn) 
nyolcszázezer (szn) 
nyolcszázmillió (szn) 
nyolcszemközti találkozó 
nyolcszobás (nyolc|szobás) 
nyolcszor (hsz) 
nyolcszor hatékonyabb 
nyolcszoros (mn) 
nyolcszög (fn, nyolc|szög) 
nyolcszögletű (mn) 
nyolcszögű (mn) 
nyom (fn) 
nyom (ige) 
nyom nélkül leszed 
nyom nélküli 
nyomakodik (ige) 
nyomakszik (ige) 
nyomán 
nyomás (fn) 



nyomásálló edény 
nyomáscsökkenés (fn) 
nyomásérzékelés 
nyomásérzékeny 
nyomásesés (nyomás|esés) 
nyomásgyakorlás (fn, nyomás|gyakorlás) 
nyomáskiegyenlítő 
nyomáskülönbség (fn, nyomás|különbség) 
nyomásmérő (fn, nyomás|mérő) 
nyomásmérő (foly mn in, nyomás|mérő) 
nyomáspróba (fn, nyomás|próba) 
nyomású (mn) 
nyomásszabályozó (fn, nyomás|szabályozó) 
nyomásszabályozó (foly mn in, nyomás|szabályozó) 
nyomaszt (ige) 
nyomasztó (fn) 
nyomasztó (foly mn in) 
nyomasztó (mn) 
nyomasztó teher 
nyomat (fn) 
nyomaték (fn, nyomat|ék) 
nyomatékos (mn) 
nyomatékosan (hsz) 
nyomatékosít (ige) 
nyomatékosság (fn) 
nyomban (hsz) 
nyombél (fn, nyom|bél) 
nyombélfekély (fn, nyom|bélfekély) 
nyombiztosítás (nyom|biztosítás) 
nyomda (fn) 
nyomdabetű (nyomda|betű) 
nyomdafesték (fn, nyomda|festék) 
nyomdagép (fn, nyomda|gép) 
nyomdahiba (fn, nyomda|hiba) 
nyomdai (mn) 
nyomdai átfutás 
nyomdai ív 
nyomdai kézirat 
nyomdaipar (fn, nyomda|ipar) 
nyomdakész (mn, nyomda|kész) 
nyomdaköltség (fn, nyomda|költség) 
nyomdász (fn) 
nyomdász szakember 
nyomdaszagú (mn) 
nyomdászat (fn) 
nyomdászegylet (nyomdász|egylet) 
nyomdászszakma (nyomdász|szakma) 
nyomdászszakszervezet (nyomdász|szakszervezet) 
nyomdászsztrájk (nyomdász|sztrájk) 
nyomdatechnika (fn, nyomda|technika) 
nyomdatechnikai (mn) 
nyomdatechnikai okokból 
nyomdatermék (fn, nyomda|termék) 
nyomdok (fn) 
nyomdokaiban lépdel 
nyomelem (fn, nyom|elem) 
nyomhat (ige) 



nyomint (ige) 
nyomjelzés (fn, nyom|jelzés) 
nyomjelző (fn, nyom|jelző) 
nyomjelző gránát 
nyomjelző lövedék 
nyomjelző rakéta 
nyomkod (ige) 
nyomkodás (fn) 
nyomkövetés (fn, nyom|követés) 
nyomkövető alkalmazás 
nyomköz (nyom|köz) 
nyomó (fn) 
nyomó (foly mn in) 
nyomócső (fn, nyomó|cső) 
nyomócsövesek 
nyomódik (ige) 
nyomódúc (fn, nyomó|dúc) 
nyomóerő (fn, nyomó|erő) 
nyomófeszültség (fn, nyomó|feszültség) 
nyomóforma (fn, nyomó|forma) 
nyomogat (ige) 
nyomógép (fn, nyomó|gép) 
nyomógomb (fn, nyomó|gomb) 
nyomóhenger (fn, nyomó|henger) 
nyomókapocs (nyomó|kapocs) 
nyomókar (fn, nyomó|kar) 
nyomokban található 
nyomókötés (fn, nyomó|kötés) 
nyomókút (fn, nyomó|kút) 
nyomólap 
nyomólemez (fn, nyomó|lemez) 
nyomon követ 
nyomon követés 
nyomon követhető 
nyomópálca (nyomó|pálca) 
nyomópapír (fn, nyomó|papír) 
nyomor (fn) 
nyomorba dönt 
nyomorba döntés 
nyomorék (fn, nyomor|ék) 
nyomorék (mn, nyomor|ék) 
nyomorék kezű 
nyomorenyhítő (foly mn in, nyomor|enyhítő) 
nyomorgás (fn) 
nyomorgat (ige) 
nyomorgó (foly mn in) 
nyomorgó (mn) 
nyomorít (ige) 
nyomornegyed (fn) 
nyomorog (ige) 
nyomoronc (fn) 
nyomortanya (fn, nyomor|tanya) 
nyomorú (mn) 
nyomórúd (fn, nyomó|rúd) 
nyomorult (mn) 
nyomorúság (fn) 
nyomorúságos (mn) 



nyomos (mn) 
nyomós (mn) 
nyomós ok 
nyomósít (ige) 
nyomósító szócska 
nyomószilárdság (nyomó|szilárdság) 
nyomott (bef mn in) 
nyomott (mn) 
nyomott hangulatú 
nyomott mintás 
nyomottság (fn) 
nyomoz (ige) 
nyomozás (fn) 
nyomozási (mn) 
nyomozati (mn) 
nyomozó (fn) 
nyomozó (foly mn in) 
nyomozó csoport 
nyomozó eljárás 
nyomozó hatóság 
nyomozó százados 
nyomozó szervek 
nyomozócsoport (fn, nyomozó|csoport) 
nyomozóhatóság (fn, nyomozó|hatóság) 
nyomozóhivatal (fn, nyomozó|hivatal) 
nyomozói (mn) 
nyomozószerv 
nyomra vezet 
nyomra vezető adat (fn) 
nyomravezető (fn) 
nyomtalan (mn) 
nyomtalanul (hsz) 
nyomtat (fn) 
nyomtat (ige) 
nyomtatás (fn) 
nyomtatási előnézet 
nyomtatási és terjesztési költségek 
nyomtatási költség 
nyomtatásvezérlő (fn, nyomtatás|vezérlő) 
nyomtatásvezérlő (mn, nyomtatás|vezérlő) 
nyomtaték 
nyomtató (fn) 
nyomtató (foly mn in) 
nyomtató ló 
nyomtatóegység (nyomtató|egység) 
nyomtatóműhely (nyomtató|műhely) 
nyomtatott (bef mn in) 
nyomtatott (mn) 
nyomtatott áramkör 
nyomtatott áramköri lap 
nyomtatott áramkörű lemez 
nyomtatott betű 
nyomtatott sajtó 
nyomtatvány (fn) 
nyomtatványraktár (nyomtatvány|raktár) 
nyomtáv (fn, nyom|táv) 
nyomtávolság (nyom|távolság) 



nyomtávú (mn) 
nyomul (ige) 
nyomulás (fn) 
nyomvályú (fn, nyom|vályú) 
nyomvonal (fn, nyom|vonal) 
nyoszolya (fn) 
nyoszolyó (fn) 
nyoszolyóasszony (fn, nyoszolyó|asszony) 
nyoszolyólány (nyoszolyóleány, fn, nyoszolyó|lány) 
nyő 
nyög (ige) 
nyögdécsel (ige) 
nyögdel (ige) 
nyögés (fn) 
nyöget (ige) 
nyögvenyelő (fn) 
nyögvenyelős (mn) 
nyökög (ige) 
nyöszörög (ige) 
Ny-ra 
nyugágy (fn, nyug|ágy) 
nyugállomány (fn) 
nyugállományú (mn) 
nyugalmas (mn) 
nyugalmasság 
nyugalmaz (ige) 
nyugalmazott (bef mn in) 
nyugalmazott (mn) 
nyugalmi (mn) 
nyugalmi állapot 
nyugalmi helyzet 
nyugalmi tömeg 
nyugalom (fn) 
nyugalomba 
nyugalomba menetel 
nyugalomra vágyás 
Nyugat 
nyugat (fn) 
nyugat (mn) 
Nyugat (tnév) 
Nyugat- 
nyugat felé 
nyugat-délnyugati 
nyugati (mn) 
Nyugati- 
nyugati állam 
nyugati fekvésű 
nyugati hosszúság 
nyugati minta 
nyugati övezet 
Nyugati pályaudvar 
Nyugati tartomány 
nyugati típusú államberendezkedés 
nyugati tömb 
nyugatias (mn) 
Nyugati-Beszkidek (Nyugati|-Beszkidek) 
nyugati-beszkideki (nyugati|-beszkideki) 



Nyugati-fjord (Nyugati|-fjord) 
nyugati-fjordi (nyugati|-fjordi) 
Nyugati-Kordillera (Nyugati|-Kordillera) 
Nyugati-Sierra Madre 
nyugat-keleti irányban 
nyugatnémet (fn, nyugat|német) 
nyugatnémet (mn, nyugat|német) 
nyugatos (fn) 
nyugatos (mn) 
nyugatrómai (mn) 
Nyugatrómai Birodalom 
Nyugatrómai Császárság 
Nyugat-szibériai-alföld 
Nyugat-Szlovákia 
nyugbér 
nyugdíj (fn) 
nyugdíjalap (fn, nyugdíj|alap) 
nyugdíjas (mn) 
nyugdíjas tanár 
nyugdíjas-foglalkoztatás (nyugdíjas|-foglalkoztatás) 
nyugdíjasház (fn, nyugdíjas|ház) 
nyugdíjas-igazolvány (nyugdíjas|-igazolvány) 
nyugdíjaskedvezmény (fn, nyugdíjas|kedvezmény) 
nyugdíjas-kirándulás (nyugdíjas|-kirándulás) 
nyugdíjasklub (fn, nyugdíjas|klub) 
nyugdíjaskor (fn, nyugdíjas|kor) 
nyugdíjas-találkozó (fn, nyugdíjas|-találkozó) 
nyugdíjaz (ige) 
nyugdíjazás (fn) 
nyugdíjba menés 
nyugdíjbiztosítás (fn, nyugdíj|biztosítás) 
nyugdíjbiztosítási (mn) 
nyugdíjbiztosító (fn, nyugdíj|biztosító) 
nyugdíjegyesület (nyugdíj|egyesület) 
nyugdíj-előtakarékosság (fn) 
nyugdíjemelés (fn, nyugdíj|emelés) 
nyugdíjigény (fn, nyugdíj|igény) 
nyugdíjintézet (fn, nyugdíj|intézet) 
nyugdíjjárulék (fn, nyugdíj|járulék) 
nyugdíjjogosult (bef mn in, nyugdíj|jogosult) 
nyugdíjjogosult (fn, nyugdíj|jogosult) 
nyugdíjjogosult (mn, nyugdíj|jogosult) 
nyugdíjjogosultság (fn, nyugdíj|jogosultság) 
nyugdíjképes (nyugdíj|képes) 
nyugdíj-kiegészítés (nyugdíj|-kiegészítés) 
nyugdíjkorhatár (fn, nyugdíj|korhatár) 
nyugdíjminimum (fn, nyugdíj|minimum) 
nyugdíjosztály (nyugdíj|osztály) 
nyugdíjpénztár (fn, nyugdíj|pénztár) 
nyugdíjpénztári (mn) 
nyugdíjpótlék (fn, nyugdíj|pótlék) 
nyugdíjreform (fn, nyugdíj|reform) 
nyugdíjrendszer (fn, nyugdíj|rendszer) 
nyugdíjszabályzat (nyugdíj|szabályzat) 
nyugdíjszerű (mn) 
nyugdíjtörvény (fn, nyugdíj|törvény) 
nyugellátás (fn) 



nyughatatlan (fn) 
nyughatatlan (mn) 
nyughatatlankodik (ige) 
nyughely (fn) 
nyugi (fn) 
nyugis (mn) 
nyugodalmas (mn) 
nyugodalom (fn) 
nyugodhat (ige) 
nyugodt (mn) 
nyugodt szívvel ajánl 
nyugodt természetű 
nyugodtabban (hsz) 
nyugodtan (hsz) 
nyugodtság (fn) 
nyugoszt (ige) 
nyugosztal (ige) 
nyugovás (nyugvás, fn) 
nyugovó (fn) 
nyugovó (mn) 
nyugovóra térés 
nyugság (fn) 
nyugszék (fn) 
nyugszik (ige) 
nyugt (fn) 
nyugta (fn) 
nyugtalan (mn) 
nyugtalan szellemű 
nyugtalanít (ige) 
nyugtalanító (foly mn in) 
nyugtalanító (mn) 
nyugtalankodik (ige) 
nyugtalanság (fn) 
nyugtalanul (hsz) 
nyugtat (ige) 
nyugtatgat (ige) 
nyugtató (fn, nyugta|tó) 
nyugtató (foly mn in, nyugta|tó) 
nyugtató (mn, nyugta|tó) 
nyugtatószer (fn, nyugtató|szer) 
nyugtatvány (fn) 
nyugtáz (ige) 
nyugton (hsz) 
nyugtot (hsz) 
nyugvás (nyugovás, fn) 
nyugvó (fn) 
nyugvó (foly mn in) 
nyugvó (mn) 
nyugvóhely (fn, nyugvó|hely) 
nyugvójel (nyugvó|jel) 
nyugvópont (fn, nyugvó|pont) 
nyugvószék (nyugvó|szék) 
nyújt (ige) 
nyújtás (fn) 
nyújthat (ige) 
nyújtható (foly mn in) 
nyújtható (mn) 



nyújtó (fn) 
nyújtó (foly mn in) 
nyújtódeszka (nyújtó|deszka) 
nyújtófa (fn, nyújtó|fa) 
nyújtogat (ige) 
nyújtógép (nyújtó|gép) 
nyújtógyakorlat (fn, nyújtó|gyakorlat) 
nyújtókötés (nyújtó|kötés) 
nyújtószeg (nyújtó|szeg) 
nyújtott (bef mn in) 
nyújtott (mn) 
nyújtózik (ige) 
nyújtózkodik (ige) 
nyújtóztat (ige) 
nyúl (fn) 
nyúl (ige) 
nyulacska (fn) 
nyúlajak (nyúl|ajak) 
nyúlajkú (nyúl|ajkú) 
nyúlánk (mn) 
nyúlánkabb 
nyúlárnyék (nyúl|árnyék) 
nyulas (mn) 
nyúlás (fn) 
nyulászik (ige) 
nyúlbőr (fn, nyúl|bőr) 
nyúlcipő (fn, nyúl|cipő) 
nyúlcomb (nyúl|comb) 
nyúlékony (mn) 
nyúlfarkfű (fn) 
nyúlfarknyi (fn) 
nyúlfarknyi (mn) 
nyúlfi (fn) 
nyúlfüle 
nyúlgát (fn, nyúl|gát) 
nyúlgerinc (fn, nyúl|gerinc) 
nyúlhat (ige) 
nyúlhús (fn, nyúl|hús) 
nyúlik (ige) 
nyúlkál (ige) 
nyúlkapor (nyúl|kapor) 
nyúlkár (nyúl|kár) 
nyúlláb (fn, nyúl|láb) 
nyúlós (mn) 
nyúlósodik (ige) 
nyúlpaprikás (mn, nyúl|paprikás) 
nyúlparéj (nyúl|paréj) 
nyúlpástétom (fn, nyúl|pástétom) 
nyúlpecsenye (fn, nyúl|pecsenye) 
nyúlprém gallér 
nyúlrágás (nyúl|rágás) 
nyúlsaláta (fn, nyúl|saláta) 
nyúlsörét (nyúl|sörét) 
nyúlszáj (fn, nyúl|száj) 
nyúlszájúfélék (fn, nyúlszájú|félék) 
nyúlszapuka (fn, nyúl|szapuka) 
nyúlszívű (mn) 



nyúlszőr (fn, nyúl|szőr) 
nyúlszőr kalap 
nyúlszőrme (nyúl|szőrme) 
nyúlt (bef mn in) 
nyúltagy (fn, nyúlt|agy) 
nyúlvadászat (fn, nyúl|vadászat) 
nyúlvány (fn) 
nyurga (mn) 
nyuszi (fn) 
nyuszika (fn) 
nyuszt (fn) 
nyusztprém bunda 
nyuvad (ige) 
nyuvaszt (ige) 
nyúz (ige) 
nyúzás (fn) 
nyúzóbicska (nyúzó|bicska) 
nyúzókés (nyúzó|kés) 
nyúzott (bef mn in) 
nyúzott (mn) 
nyű (fn) 
nyű (ige) 
nyűg (fn) 
nyűglődik (nyűgölődik, ige) 
nyűgös (mn) 
nyűgösködik (ige) 
nyűgöz (ige) 
nyűhetetlen (mn) 
nyüst (fn) 
nyüstfonal (nyüst|fonal) 
nyüstöl (ige) 
nyüstös (mn) 
nyüszít (ige) 
nyűtt (bef mn in) 
nyűve 
nyüves (mn) 
nyüvesedik (ige) 
nyüzüge (mn) 
nyüzsgés (fn) 
nyüzsgő (foly mn in) 
nyüzsgölődik (ige) 
nyüzsi (fn) 
nyüzsög (ige) 
 
  



O, Ó 
o (fn) 
O (röv) 
ó (isz) 
ó (mn) 
Ó- 
o betű és O betű 
ó betű és Ó betű 
ó de jó, de szép (ó, de jó) 
o és O 
ó és Ó 
Ó- és Újtestamentum 
o hang 
ó hang 
Ó utca 
ó végű szó 
oá (fn) 
óangol (fn) 
óarany (mn) 
oázik 
oázis (fn) 
Ob (tnév) 
Ob folyó 
óbégat (ige) 
obeliszk (fn) 
Ó-Berettyó (Ó|-Berettyó) 
ó-berettyói 
óbester (fn) 
obi 
óbirodalom (fn) 
obi-ugor (mn) 
obi-ugor ág 
objektív (fn) 
objektív (mn) 
objektív adat 
objektív tényező 
objektív tudás 
objektív vizsgálat 
objektiváció (fn) 
objektivál 
objektívátmérő 
objektíve (hsz) 
objektíven (hsz) 
objektivitás (fn) 
objektivizmus (fn) 
objektum (fn) 
objektumcsatolás (objektum|csatolás) 
objektummodell (fn, objektum|modell) 
objektumorientált fejlesztőrendszer 
objektumorientált nyelv 
objektumtartomány (objektum|tartomány) 
objektumtípus (fn, objektum|típus) 
obligál 



obligát (mn) 
obligát tiszteletadás 
obligatórius 
obligó (fn) 
oboa (fn) 
oboadarab 
oboakvartett (oboa|kvartett) 
oboaművész 
oboista 
óbolgár (mn) 
óbor (fn, ó|bor) 
obsit (fn) 
obsitos (fn) 
obsitos (mn) 
obskúrus (mn) 
obstruál (ige) 
obstrukció (fn) 
obstrukcionista 
obstruktív 
obszcén (mn) 
obszcenitás (fn) 
obszerváció (fn) 
obszervál 
obszerváns 
obszervatórium (fn) 
obszidián (fn) 
Óbuda (tnév) 
óbudai (fn) 
Óbudai temető 
Óbudaisziget 
Óbudai-sziget 
obulus (fn) 
óburgonya (fn, ó|burgonya) 
Occam (tnév) 
Occam borotvája 
óceán (fn) 
óceánfenék (fn, óceán|fenék) 
óceáni (mn) 
óceáni árok 
óceáni éghajlat 
óceáni litoszféra 
Óceánia (tnév) 
óceánjáró (fn, óceán|járó) 
óceánjáró (foly mn in, óceán|járó) 
óceánjáró (mn, óceán|járó) 
óceánjáró gőzös 
óceánjáró hajó 
óceánmegfigyelő 
oceanográfia (fn) 
oceanográfus 
oceanológia 
óceánon túl 
óceánon túli 
óceánrepülés (fn, óceán|repülés) 
óceánrepülő (fn, óceán|repülő) 
óceánvíz 
ocelot (fn) 



ocelotbunda (ocelot|bunda) 
OCR (röv) 
OCR-program 
Octavianus 
ócsárol (ige) 
ócska (fn) 
ócska (mn) 
ócska holmi 
ócska tragacs 
ócska trükk 
ócskapiac (fn, ócska|piac) 
ócskás (fn) 
ócskás (mn) 
ócskaság (fn) 
ócskavas (fn, ócska|vas) 
ócskavasgyűjtés (fn, ócskavas|gyűjtés) 
ócskavas-nyersvas eljárás 
ócskavastelep 
ocsmány (mn) 
ocsmányság (fn) 
ocsú (fn) 
ocsúdik (ige) 
oda (hsz) 
óda (fn) 
oda- (ik) 
oda- és visszautazás 
oda- és visszautazgat 
oda le kell tenni 
oda megy 
oda néz 
oda van 
odaad (ige, oda|ad) 
odaadás (fn) 
odaadó (foly mn in) 
odaajándékoz (ige) 
odaáll (ige) 
odaállít (ige) 
odaát (hsz) 
odabaszik (ige) 
odabátorkodik 
odább (odébb, hsz) 
odább lök 
odább megy 
odábbáll (odébbáll, ige, odább|áll) 
odabe (fn) 
odabenn (hsz) 
odabent (hsz) 
odabiggyeszt (ige) 
odabök (ige) 
odabújik (ige) 
odacsap (ige) 
odacsíp (ige) 
odacsődít (ige) 
odacsődül (ige) 
odadob (ige) 
odaédesedik 
odaédesget 



odaég (ige) 
odaéget (ige) 
odaér (ige) 
odaérik (ige) 
odaérkezik 
odaért (bef mn in) 
odaért (ige) 
odafagy (ige) 
odafel (hsz) 
odafelé (hsz) 
odafenn (odafönn, hsz) 
odafent (odafönt, bef mn in) 
odafent (hsz) 
odaférkőzik (ige) 
odafigyel (ige) 
odafigyelés (fn) 
odafog (ige) 
odafordul (ige) 
odafönn (hsz) 
odafönt (hsz) 
odafülel (ige) 
odagondol (ige) 
odahagy (ige, oda|hagy) 
odahajol 
odahallatszik (ige) 
odahallgat (ige) 
odahallik 
odahamisít (ige) 
odahat (ige) 
odahaza (fn) 
odahaza (hsz) 
odahaza tartózkodik 
odahederít 
odahúz (ige) 
ódai lendület 
odáig (hsz) 
odaígér (ige) 
odaillik (ige) 
odaillő 
odaint (ige) 
odaír (ige) 
odairányul 
odairányuló 
odaítél (ige) 
odaítélés (fn) 
odajár (ige) 
odajön (ige) 
odajut (ige) 
odajuttat (ige) 
odakacsint (ige) 
odakanyarít (ige) 
odakap (ige) 
odaken (ige) 
odaképzel (ige) 
odakerül (ige) 
odakészít 
odaki (hsz) 



odakiált (ige) 
odakinn (hsz) 
odakint (hsz) 
odakinti (mn) 
odakozmál (ige) 
ódaköltő (fn, óda|költő) 
odaköltözik (ige) 
odaköszön (ige) 
odaköt (ige) 
odakünn (hsz) 
odaláncol (ige) 
odalapul (ige) 
odalát (ige) 
odalátogat 
odalátszik (ige) 
odale 
odalenn (odalent, hsz) 
odalent (hsz) 
odalép (ige) 
odalesz (ige) 
odalett (bef mn in) 
odalett (mn) 
odaliszk (fn) 
odalopódzik 
odalök (ige) 
odamarad (ige) 
odamegy (ige) 
odamenet (hsz) 
odamerészkedik (ige) 
odamond (ige) 
odamondogat (ige) 
odamutat (ige) 
odanéz (ige) 
odanő (ige) 
odanyom (ige) 
odanyomakodik 
odanyújt (ige) 
odanyúl (ige) 
oda-odapillant 
odaóvakodik (ige) 
odapillant (ige) 
odapiszkít (ige) 
odapiszkol (ige) 
odapofátlankodik 
odapörköl (ige) 
odaragad (ige) 
odarendel (ige) 
odarepül (odaröpül) 
odarohan (ige) 
odarögzít 
odarúg 
odasereglik (ige) 
odasettenkedik (ige) 
odasiet (ige) 
odasimul (ige) 
odasodródik (ige) 
odasomfordál (ige) 



odasompolyog (ige) 
odasóz (ige) 
odasúg (ige) 
odasújt 
odasül (ige) 
odasüt (ige) 
odaszagol (ige) 
odaszalad 
odaszámít (ige) 
odaszármazott magyarok 
odaszegel 
odaszegez (ige) 
odaszégyenkezik 
odaszemtelenkedik 
ódaszerű költemény 
odaszokik (ige) 
odaszokott hozzájuk 
odaszól (ige) 
odaszorít (ige) 
odaszúr 
odatalál (ige) 
odatámaszt (ige) 
odatapad (ige) 
odatapaszt (ige) 
odatart (ige) 
odatartozik (ige) 
odateremt 
odatesz (ige) 
odatéved (ige) 
odatol (ige) 
odatolakodik (ige) 
odatűz (ige) 
odaugrik (ige) 
odautazik (ige) 
odautazó (foly mn in) 
odaül (ige) 
odaüt (ige) 
odavág (ige) 
odavaló (mn) 
odavalósi (mn) 
odavan (ige, oda|van) 
odavan érte 
odavesz (ige) 
odaveszik (ige) 
odavet (ige) 
odavetett vázlat 
odavetődik (ige) 
odavetőleg (hsz) 
odavezet (ige) 
odavisz (ige) 
oda-vissza (hsz) 
oda-vissza fordítás 
oda-vissza játszó 
oda-vissza jegy 
oda-vissza küldözgetik 
oda-vissza út 
oda-vissza utazás 



odavonz (ige) 
odáz (ige) 
ódáz 
odébb (odább, hsz) 
odébb lök 
odébb megy 
odébbáll (ige) 
Odera (tnév) 
Odera-Neisse-határ 
Odessza (tnév) 
odiózus 
odiózus ügy 
odiózus viselkedés 
odisszea (fn) 
ódium (fn) 
ódivatú (mn, ó|divatú) 
Odol fogkrém 
ódon (mn) 
ódondász 
odor 
ódozkodik 
Ódry-bérlet (Ódry|-bérlet) 
odú (fn) 
Odüsszeia 
Odüsszeusz (tnév) 
odvas (mn) 
odvas fog 
odvas fogú 
odvasodik (ige) 
ódzkodik (ige) 
OECD (röv) 
OECD-tagállam 
OED-képernyő 
óegyházi (mn) 
óegyházi szláv 
óegyiptomi (mn) 
Oersted 
óészaki 
óesztendő (fn, ó|esztendő) 
OÉTI (röv) 
oeuvre (fn) 
óév (fn, ó|év) 
of (fn) 
Ófalu 
ófelnémet (mn, ófel|német) 
Offenbach 
offenbachi (offenbach|i) 
offenzív (mn) 
offenzív magatartás 
offenzív politika 
offenzíva (fn) 
officina (fn) 
offline 
offline élet 
offset 
offshore 
offshore cég 



offshore-megoldás 
offshore-paradicsom 
offtopic 
ofina 
Ofotért (tnév) 
Ofotért-üzlet (Ofotért|-üzlet) 
ófrancia (fn, ó|francia) 
ofszájd (fn) 
ofszet (fn) 
ofszeteljárás 
ofszetforma-készítés 
ofszetgép 
ofszetlemez 
ofszetnyomás (ofszet|nyomás) 
ofszetnyomó gép 
ofszet-rotációsgép (fn) 
ofszettechnológia 
óg-móg 
ógörög (fn) 
ógörög (mn) 
ógörögül Thébai 
oh (isz) 
óh (isz) 
óhaj (fn) 
óhajt (ige) 
óhajtás (fn) 
óhajtó (fn, óhaj|tó) 
óhajtó (foly mn in, óhaj|tó) 
óhajtó (mn, óhaj|tó) 
óhajtó mód 
óhajtozik (ige) 
óhatatlan (mn) 
óhatatlanul (hsz) 
óhaza (fn) 
ohé 
Ó-hegy 
Ohio (tnév) 
óhitű (mn, ó|hitű) 
ohm (fn) 
Ohm 
ohmikus ellenállás 
ohmmérő 
ohmos ellenállás 
Ohm-törvény 
ohó (isz) 
ohohó 
Ohotszki-tenger (fn) 
Oidipusz (tnév) 
óind (mn) 
óír 
ojjé (isz) 
Ojsztrah 
ojt (ige) 
ok (fn) 
ok nélkül 
Oka 
okád (ige) 



okadatol (ige) 
okádék (fn) 
okádik (ige) 
okáért 
okafogyott (mn) 
okafogyottá vált 
oka-foka 
okapi (fn) 
okarína (fn) 
Ó-Kasztília (tnév) 
ókatolikus (mn) 
okból 
oké 
Ókeanosz 
ókeresztény (fn) 
okés 
okéz 
okfejtés (fn, ok|fejtés) 
okhatározó (fn, ok|határozó) 
okhatározói (mn) 
oki (mn) 
Okinava-sziget 
okirat (fn, ok|irat) 
okirathamisítás (fn, okirat|hamisítás) 
okirat-hamisítás (okirat|-hamisítás) 
okiratilleték (okirat|illeték) 
okiratmásodlat (okirat|másodlat) 
okít (ige) 
OKJ (röv) 
okkal 
okkal-móddal (hsz) 
okkázió (fn) 
okkazionális 
okkazionalizmus 
okker (fn) 
okkersárga (mn, okker|sárga) 
okkerszínű (mn) 
okklúzió (fn) 
okkult (mn) 
okkultista 
okkultizmus (fn) 
okkupáció (fn) 
okkupál (ige) 
okl. (röv) 
Oklahoma 
oklevél (fn) 
okleveles (mn) 
okleveles közgazdász 
okleveles mérnök 
oklevél-hamisítás 
oklevél-honosítás 
oklevéltan (fn, oklevél|tan) 
oklevéltár (fn, oklevél|tár) 
okmány (fn) 
okmánybélyeg (fn, okmány|bélyeg) 
okmányhamisítás (fn, okmány|hamisítás) 
okmányhitelesítés (okmány|hitelesítés) 



okmányilleték (okmány|illeték) 
okmányiroda (fn, okmány|iroda) 
okmányszerű (mn) 
okmánytár (fn, okmány|tár) 
okmányügy 
oknyomozás (fn) 
oknyomozó (mn) 
oknyomozó történetírás 
ok-okozati összefüggés 
okol (ige) 
okolhat (ige) 
ókonzervatív (mn) 
ókor (fn, ó|kor) 
ókori (mn) 
ókori Egyiptom 
ókori görög 
ókori India 
ókori Kelet 
ókori retorika 
ókori római 
ókorkutatás (ókor|kutatás) 
ókortól napjainkig 
ókortudomány (fn, ókor|tudomány) 
okos (fn) 
okos (mn) 
okos ablak 
okos fényképezőgép 
okos házak 
okos szemű 
okosan (hsz) 
okosít (ige) 
okoskodás (fn) 
okoskodik (ige) 
okosodik (ige) 
okosság (fn) 
okostelefon 
okostelefon-alkalmazás 
okostelefon-játék 
okostelefonos alkalmazás 
okostelefon-platform 
okostelefon-vásárló 
okostévé 
okostojás (fn) 
okostóni (fn) 
okoz (ige) 
okozás (fn) 
okozat (fn) 
okozat (ige) 
okozati (mn) 
okozati összefüggés 
okozatos 
okozhat (ige) 
okozó (fn) 
okozó (foly mn in) 
ókrumpli 
okság (fn) 
oksági (mn) 



oksági törvény 
oksági viszony 
okszerű (mn) 
okszerűtlen (mn) 
okt. (röv) 
oktaéder (fn) 
oktaéderkristály 
oktalan (mn) 
oktalankodik (ige) 
oktalanság (fn) 
oktalanul (hsz) 
oktán (fn) 
oktánszám (fn) 
oktánszám-ellenőrzés 
oktánszámigény (oktánszám|igény) 
oktánszámú (mn) 
oktat (ige) 
oktatás (fn) 
oktatásfinanszírozás 
oktatási (mn) 
oktatási alosztály 
oktatási intézmény 
oktatási miniszter 
oktatási osztály 
oktatási-nevelési konferencia 
oktatásirányítás (fn, oktatás|irányítás) 
oktatási-támogató rendszer 
oktatáspolitika (fn, oktatás|politika) 
oktatáspolitikai (mn) 
oktatástechnika (fn, oktatás|technika) 
oktatástechnikai eszköz 
oktatástechnológia (fn, oktatás|technológia) 
oktatástechnológus (fn, oktatás|technológus) 
oktatásügy (fn, oktatás|ügy) 
oktatásügyi (mn) 
oktatásszervező 
oktató (fn) 
oktató (foly mn in) 
oktató (mn) 
oktató célzatú 
oktatóanyag 
oktatócsomag (fn, oktató|csomag) 
oktatófilm (fn, oktató|film) 
oktatógép (fn, oktató|gép) 
oktatói (mn) 
oktatói igazolvány 
oktatóközpont 
oktatómunka (fn, oktató|munka) 
oktató-nevelő munka 
oktatóprogram (fn, oktató|program) 
oktatószemélyzet (fn, oktató|személyzet) 
oktatótiszt (fn, oktató|tiszt) 
oktáv (fn) 
oktáva (fn) 
oktávugrás (fn, oktáv|ugrás) 
oktett 
oktettelmélet (fn) 



október (fn) 
Október 23-a utca 
október hatodika 
október végi 
októberi (mn) 
októberi forradalom 
októbrista (fn) 
októbrista (mn) 
októbristák 
oktogon (fn) 
Oktogon 
oktondi (mn) 
oktrojál (ige) 
OKTV (röv) 
okul (ige) 
ókula (fn) 
okulár (fn) 
okuláré (fn) 
okuláris (fn) 
okuláris (mn) 
okulás (fn) 
ókumlál 
okvetetlen (mn) 
okvetetlenkedik (ige) 
okvetlen (hsz) 
okvetlen (mn) 
okvetlenül (hsz) 
okviszony 
ól (fn) 
ó-láb (ó|-láb) 
ó-lábú (ó|-lábú) 
oláh (fn) 
oláh (mn) 
Oláh (tnév) 
oláhcigány (fn) 
olaj (fn) 
olajadagoló (olaj|adagoló) 
olajág (fn, olaj|ág) 
olajállás-mutató 
olajár (fn, olaj|ár) 
olajár-emelkedés 
olajárrobbanás (fn) 
olajat önt a tűzre 
olajba mártás 
olajbányász (fn, olaj|bányász) 
olajbányászat (fn, olaj|bányászat) 
olajbarna (mn, olaj|barna) 
olajbáró (fn, olaj|báró) 
olajbizottság (fn, olaj|bizottság) 
olajbizottsági (mn) 
olajbogyó (fn, olaj|bogyó) 
olajbogyó (mn, olaj|bogyó) 
olajcég (fn, olaj|cég) 
olajcsapda (fn, olaj|csapda) 
olajcsere 
olajdollár (fn, olaj|dollár) 
olajembargó (fn, olaj|embargó) 



olajfa (fn, olaj|fa) 
olajfabogyó (olajfa|bogyó) 
olajfacsemete (olaj|facsemete) 
olajfaliget 
olajfeldolgozó 
olajfesték (fn, olaj|festék) 
olajfestmény (fn, olaj|festmény) 
olajfinomító (fn) 
olajfinomító (foly mn in) 
olajfolt (fn, olaj|folt) 
olajforrás (fn, olaj|forrás) 
olajfúrás (fn, olaj|fúrás) 
olajfúró torony 
olajfürdő (olaj|fürdő) 
olajfűtés (fn, olaj|fűtés) 
olajfűz (olaj|fűz) 
olajgáz (olaj|gáz) 
olajgyár (fn, olaj|gyár) 
olajipar (fn, olaj|ipar) 
olajipari (mn) 
olajipari takarmány 
olajkályha (fn, olaj|kályha) 
olajkáros 
olajkartell 
olajkép (fn, olaj|kép) 
olajkincs (fn, olaj|kincs) 
olajkinyerés (fn) 
olajkirály (fn, olaj|király) 
olajkitermelés (fn, olaj|kitermelés) 
olajkút (fn, olaj|kút) 
olajkutatás (fn, olaj|kutatás) 
olajkutató (fn, olaj|kutató) 
olajkutató (foly mn in, olaj|kutató) 
olajlámpa (fn, olaj|lámpa) 
olajlelőhely (fn, olaj|lelőhely) 
olajlen (fn, olaj|len) 
olajlobbi (olaj|lobbi) 
olajmaffia (fn, olaj|maffia) 
olajmag (fn, olaj|mag) 
olajmágnás (fn, olaj|mágnás) 
olajmécs (fn, olaj|mécs) 
olajmécses (fn, olaj|mécses) 
olajmegszakító 
olajmentes 
olajmérnök (fn, olaj|mérnök) 
olajmező (fn, olaj|mező) 
olajmunkás (fn) 
olajnövény (fn, olaj|növény) 
olajnyomat (fn, olaj|nyomat) 
olajos (mn) 
olajos hal 
olajos mag 
olajos magvak 
olajos saláta 
olajos szardínia 
olajoshordó (fn) 
olajoskanna (fn, olajos|kanna) 



olajosmag-beszolgáltatás (olajosmag|-beszolgáltatás) 
olajosüveg (fn) 
olajoz (ige) 
olajozó (fn) 
olajozócsap (olajozó|csap) 
olajozottan (hsz) 
olajpala (fn, olaj|pala) 
olajpálma 
olajpapír (fn, olaj|papír) 
olajpecsét (fn, olaj|pecsét) 
olajpogácsa (fn, olaj|pogácsa) 
olajprés (olaj|prés) 
olajrepce (fn, olaj|repce) 
olajsav (fn, olaj|sav) 
olajsejk (fn, olaj|sejk) 
olajsütő (fn, olaj|sütő) 
olajsütő (foly mn in, olaj|sütő) 
olajszagú (mn) 
olajszállító hajó 
olajszármazék (fn, olaj|származék) 
olajszármazékok 
olajszennyeződés (fn, olaj|szennyeződés) 
olajszínű (mn) 
olajszivárgás (fn, olaj|szivárgás) 
olajszivattyú (fn, olaj|szivattyú) 
olajszőkítés (fn) 
olajszükséglet (fn, olaj|szükséglet) 
olajtároló (foly mn in, olaj|tároló) 
olajtársaság (fn, olaj|társaság) 
olajtartály (fn, olaj|tartály) 
olajtermék (fn, olaj|termék) 
olajtermelés (fn, olaj|termelés) 
ólajtó (fn, ól|ajtó) 
olajtöltés (olaj|töltés) 
olajtröszt (olaj|tröszt) 
olajtüzelésű kazán 
olajügy (fn, olaj|ügy) 
olajügylet (fn, olaj|ügylet) 
olajütés (fn, olaj|ütés) 
olajütő (fn, olaj|ütő) 
olajütő (foly mn in, olaj|ütő) 
olajüzlet (fn, olaj|üzlet) 
olajvállalat (fn, olaj|vállalat) 
olajválság (fn, olaj|válság) 
olajvezeték (fn, olaj|vezeték) 
olajvidék (fn, olaj|vidék) 
olajzöld (fn) 
olajzöld (mn) 
ólálkodik (ige) 
olasz (fn) 
olasz (mn) 
olasz gesztenye 
olasz karakter 
olasz különlegesség 
olasz muhar 
olasz nyelvű 
olasz opera 



olasz Riviéra 
olasz sáska 
olasz szakos tanár 
olasz vörösbor 
olasz-francia szerződés 
Olaszhon (tnév, Olasz|hon) 
olaszkáposzta (fn) 
olaszkolbász 
olasz-magyar szótár 
olasznád (fn) 
olaszóra (fn) 
Olaszország (tnév) 
olaszországi (mn) 
olaszos (mn) 
olaszperje (fn) 
olaszrizling (fn, olasz|rizling) 
olasztanár (fn) 
olasztanítás (olasz|tanítás) 
olaszul (hsz) 
olcsó (mn) 
olcsó bérű lakás 
olcsó munkaerő 
olcsóbbá válása 
olcsóbban (hsz) 
olcsóbbít 
olcsóbbodás (fn) 
olcsóbbodik (ige) 
olcsójános (fn) 
olcsójános (mn) 
olcsójánoskodás (fn) 
olcsón (hsz) 
olcsón üzemeltethető 
olcsóság (fn) 
old (ige) 
oldal (fn) 
oldalág (fn, oldal|ág) 
oldalági (mn, oldal|ági) 
oldalági rokon 
oldalajtó (fn, oldal|ajtó) 
oldalár (fn, oldal|ár) 
oldalas (fn) 
oldalas (mn) 
oldalaz (ige) 
oldalba 
oldalba lök 
oldalba lökés 
oldalba támad 
oldalba támadás 
oldalbeállítás (oldal|beállítás) 
oldalbedobás (fn, oldal|bedobás) 
oldalbejárat (fn, oldal|bejárat) 
oldalbíró (oldal|bíró) 
oldalborda (fn, oldal|borda) 
oldaldeszka (fn, oldal|deszka) 
oldalél (fn) 
oldalépület (fn, oldal|épület) 
oldalfájás (oldal|fájás) 



oldalfal (fn, oldal|fal) 
oldalfegyver (fn, oldal|fegyver) 
oldalfelező (fn, oldal|felező) 
oldalfelező (foly mn in, oldal|felező) 
oldalfolyosó (fn, oldal|folyosó) 
oldalformázás 
oldalgás 
oldalgombolós 
oldalgyökér 
oldalhajó (fn, oldal|hajó) 
oldalhajtás (fn, oldal|hajtás) 
oldalháló (fn, oldal|háló) 
oldalhatár (fn, oldal|határ) 
oldalhelyzet (oldal|helyzet) 
oldalhosszúság 
oldali (mn) 
oldalirányú (mn) 
oldalkert (fn, oldal|kert) 
oldalkocsi (fn, oldal|kocsi) 
oldalkocsis motorkerékpár 
oldalkormány (fn, oldal|kormány) 
oldallánc (fn, oldal|lánc) 
oldallap (fn, oldal|lap) 
oldallégzsák 
oldalmerevítés 
oldalmozdulat (fn, oldal|mozdulat) 
oldalnézet (fn, oldal|nézet) 
oldalnyi (mn) 
oldalnyomás (fn, oldal|nyomás) 
oldalog (ige) 
oldaloz (ige) 
oldalpáholy (fn, oldal|páholy) 
oldalpár 
oldalpillantás (fn, oldal|pillantás) 
oldalprofilok 
oldalra billen 
oldalra billenés 
oldalrokon 
oldalról 
oldalsáv 
oldalsó (mn) 
oldalsó középtartás 
oldalstruktúra 
oldalszakáll (fn, oldal|szakáll) 
oldalszalonna (fn, oldal|szalonna) 
oldalszám (fn, oldal|szám) 
oldalszámozás 
oldalszárny (fn, oldal|szárny) 
oldalszél (fn, oldal|szél) 
oldalszoba (fn, oldal|szoba) 
oldalszúrás (fn, oldal|szúrás) 
oldalt (hsz) 
oldalt áll 
oldalt eső 
oldalt szelepelt motor 
oldalt vezérelt motor 
oldaltámadás (oldal|támadás) 



oldaltáska (fn, oldal|táska) 
oldaltávolság (fn, oldal|távolság) 
oldalterv 
oldaltűz (oldal|tűz) 
oldalú (mn) 
oldalút (fn, oldal|út) 
oldalülés (fn, oldal|ülés) 
oldalvágás (fn, oldal|vágás) 
oldalvást (hsz) 
oldalvonal (fn, oldal|vonal) 
oldalzsák (fn, oldal|zsák) 
oldalzseb (fn, oldal|zseb) 
oldalzsűri 
oldás (fn) 
oldáshő 
oldat (fn) 
oldat (ige) 
oldatlan (mn) 
oldatszerkezet (oldat|szerkezet) 
oldékony 
oldékonyság 
oldhat (ige) 
oldhatatlan (mn) 
oldható (foly mn in) 
oldható (mn) 
oldható só 
oldhatóság (fn) 
oldó 
oldó hatás 
oldó hatású 
oldóanyag 
oldódás (fn) 
oldódik (ige) 
oldódó 
oldódzik (ige) 
oldóképesség 
oldószer (fn, oldó|szer) 
oldószerelegy (fn, oldó|szer|elegy) 
oldószer-molekula (oldószer|-molekula) 
oldott (bef mn in) 
oldott anyag 
oldott kéve 
oldoz (ige) 
oldtimer 
oleander (fn) 
oleát 
olefin (fn) 
olefinek 
olein 
oleinsav (fn) 
Olga (tnév) 
oligarcha (fn) 
oligarchia (fn) 
oligarchikus (mn) 
oligocén 
oligodendrocita 
oligofrén 



oligofrénia (fn) 
oligoklász gránit 
olimpia (fn) 
olimpiai (mn) 
olimpiai aranyérem 
olimpiai bajnok 
olimpiai fáklya 
olimpiai győztes 
olimpiai játékok 
olimpiai sportág 
olimpiai stadion 
olimpiás 
olimpiász (fn) 
olimpikon (fn) 
Olimposz (tnév) 
olíva (fn) 
olíva (mn) 
olívabogyó 
olívamag (olíva|mag) 
olívaolaj (fn, olíva|olaj) 
olívazöld (mn) 
Olivér (tnév) 
Olívia (tnév) 
olívzöld (mn) 
olló (fn) 
olló alakú 
ollófa (olló|fa) 
ollós rák 
ollós távcső 
ollóz (ige) 
ollózás (fn) 
ólmos (fn) 
ólmos (mn) 
ólmos eső 
ólmosbot (fn) 
ólmoz (ige) 
ólmozatlan (mn) 
ólmozatlan benzin 
ólmozott benzin 
Olmütz 
olmützi alkotmány 
olocsán 
ólom (fn) 
ólom puskagolyó 
ólomakkumulátor (fn, ólom|akkumulátor) 
ólombánya (fn, ólom|bánya) 
ólombetegség (ólom|betegség) 
ólombetű (fn, ólom|betű) 
ólombiztosíték (ólom|biztosíték) 
ólombronz (ólom|bronz) 
ólombunkó (ólom|bunkó) 
ólomcső (fn, ólom|cső) 
ólom-dioxid 
ólomecet (ólom|ecet) 
ólomérzékenység (ólom|érzékenység) 
ólomfehér (fn) 
ólomfehér (mn) 



ólomforrasztás 
ólomgolyó (fn, ólom|golyó) 
ólomgumi védőkötény 
ólomhadsereg 
ólomkarikás ablak 
ólomkarikás ablakú 
ólomkatona (fn, ólom|katona) 
ólomkeret (ólom|keret) 
ólomkoporsó (fn, ólom|koporsó) 
ólomköpeny 
ólomkristály (fn, ólom|kristály) 
ólomkristály váza 
ólomláb (fn, ólom|láb) 
ólomlábon jár 
ólommadár (fn, ólom|madár) 
ólommáz (fn, ólom|máz) 
ólommentes 
ólommentes benzin 
ólommérgezés (fn, ólom|mérgezés) 
ólomöntés (fn, ólom|öntés) 
ólompecsét (ólom|pecsét) 
ólompír (ólom|pír) 
ólomplomba (ólom|plomba) 
ólomsó 
ólomsúly (fn, ólom|súly) 
ólomszín (ólom|szín) 
ólomszínű (mn) 
ólom-szulfát (ólom|-szulfát) 
ólomszürke (fn, ólom|szürke) 
ólomszürke (mn, ólom|szürke) 
ólomtartalom 
ólomtartalom-mérő 
ólomüveg (fn, ólom|üveg) 
ólomüveg burok 
ólomüveg kancsó 
ólomvíz (ólom|víz) 
ólomzár (fn, ólom|zár) 
olt (ige) 
oltalmába vesz 
oltalmaz (ige) 
oltalmi (mn) 
oltalom (fn) 
oltalom alatt álló 
oltalomlevél (fn, oltalom|levél) 
oltár (fn) 
oltárfosztás (fn, oltár|fosztás) 
oltári (mn) 
oltári jó 
oltáriszentség (fn) 
oltárkép (fn, oltár|kép) 
oltárképfestészet 
oltárkő 
oltárszobor (oltár|szobor) 
oltárszolgálat 
oltárterítő (fn, oltár|terítő) 
oltás (fn) 
oltási (mn) 



oltási könyv 
oltat (ige) 
oltatlan (mn) 
Olténia (tnév) 
olthatatlan (mn) 
oltó (fn) 
oltó (foly mn in) 
oltó (mn) 
oltó orvos 
oltóág (fn, oltó|ág) 
oltóanyag (fn, oltó|anyag) 
oltófecskendő (oltó|fecskendő) 
oltógally (oltó|gally) 
oltógödör (oltó|gödör) 
oltógyomor (oltó|gyomor) 
oltóhab (oltó|hab) 
oltóhomok (oltó|homok) 
oltókés (fn, oltó|kés) 
oltókészülék (fn, oltó|készülék) 
oltóláda (oltó|láda) 
oltószem (fn, oltó|szem) 
oltószer (fn, oltó|szer) 
oltott (bef mn in) 
oltott (mn) 
oltott mész 
oltótű (oltó|tű) 
oltóvessző (oltó|vessző) 
oltóviasz (oltó|viasz) 
oltvány (fn) 
Olümpia 
olvad (ige) 
olvadás (fn) 
olvadáshő (fn) 
olvadási hő 
olvadáspont (fn, olvadás|pont) 
olvadék (fn) 
olvadékony (mn) 
olvadékvíz 
olvadóbiztosíték 
olvadóbiztosító 
olvadozik (ige) 
olvas (ige) 
olvasás (fn) 
olvasási (mn) 
olvasási készség 
olvasási lista 
olvasási szokás 
olvasás-írás 
olvasáskutatás 
olvasásmód (fn, olvasás|mód) 
olvasás-szövegértés 
olvasástanítás 
olvasástanítási módszer 
olvasástanulás 
olvasásszociológus 
olvasat (fn) 
olvasat (ige) 



olvasatlan (hsz) 
olvasatlan (mn) 
olvasgat (ige) 
olvashat (ige) 
olvashatatlan (mn) 
olvasható (foly mn in) 
olvasható (mn) 
olvasható aláírás 
olvashatóság érdekében 
olvasmány (fn) 
olvasmányélmény 
olvasmányos (mn) 
olvasnivaló (fn) 
olvasó (fn) 
olvasó (foly mn in) 
olvasó diák 
olvasó ifjúság 
olvasó nő 
olvasóegylet (fn, olvasó|egylet) 
olvasófej 
olvasógép (fn, olvasó|gép) 
olvasói (mn) 
olvasói levél 
olvasójegy (fn, olvasó|jegy) 
olvasójel (olvasó|jel) 
olvasókönyv (fn, olvasó|könyv) 
olvasókör (fn, olvasó|kör) 
olvasóközönség (fn, olvasó|közönség) 
olvasólámpa (fn, olvasó|lámpa) 
olvasóléc (olvasó|léc) 
olvasómozgalom (fn, olvasó|mozgalom) 
olvasónapló (fn, olvasó|napló) 
olvasópróba (fn, olvasó|próba) 
olvasóprogram 
olvasószemüveg (fn, olvasó|szemüveg) 
olvasószerkesztő (fn, olvasó|szerkesztő) 
olvasószerkesztő (foly mn in, olvasó|szerkesztő) 
olvasószoba (fn, olvasó|szoba) 
olvasószolgálat (fn, olvasó|szolgálat) 
olvasótábor (fn, olvasó|tábor) 
olvasóterem (fn, olvasó|terem) 
olvasott (bef mn in) 
olvasott (mn) 
olvasott ember 
olvasott szöveg 
olvasottság (fn) 
olvastat (ige) 
olvaszt (ige) 
olvasztár (fn) 
olvasztás 
olvasztat (ige) 
olvasztó (fn) 
olvasztó (foly mn in) 
olvasztó (mn) 
olvasztóedény 
olvasztókemence (fn, olvasztó|kemence) 
olvasztómű (olvasztó|mű) 



olvasztótégely (fn, olvasztó|tégely) 
olvasztott vaj 
olvatag (mn) 
oly (nm) 
oly formában 
oly időben 
oly korban 
oly mértékben 
oly módon 
oly sokáig 
oly sokszor 
oly távol 
olyan (nm) 
olyan alakú 
olyan fokú 
olyan módon 
olyan színű 
olyan típusú 
olyan valaki 
olyan valami 
olyan-amilyen 
olyanfajta (mn) 
olyanféle (mn) 
olyanféle (nm) 
olyanféleképp 
olyanféleképpen 
olyanforma (mn, olyan|forma) 
olyanformán (hsz) 
olyanképp 
olyanképpen (hsz) 
olyankor (hsz) 
olyanszerű (mn) 
olyantájban 
olyantájt 
olyannyira (hsz, oly|annyira) 
olyas (mn) 
olyasfajta (fn) 
olyasféle (mn) 
olyasforma (mn) 
olyasmi (mn) 
olyasvalaki (nm) 
olyasvalami (fn) 
olyaténképpen (hsz) 
olybá (hsz) 
olybá tűnik 
olybá venni 
olyféle (mn) 
olyformán (hsz) 
olyha 
olyik (mn) 
olyképpen (hsz) 
olykor (hsz) 
olykor-olykor 
olyszerű (mn) 
ómagyar (mn, ó|magyar) 
ómagyar kor 
ómagyar kori 



Ómagyar Mária-siralom 
ómama (fn, ó|mama) 
Omán (tnév) 
omboly 
ombudsman (fn) 
ombudsmani hivatal 
ombudsnő (fn) 
ómega (fn) 
omen (fn) 
ómen (fn) 
omikron (fn) 
omikronnal (o-nal, omikron|nal) 
ominózus (mn) 
omladék (fn) 
omladékony (mn) 
omladékos (mn) 
omladozik (ige) 
omladozó (mn) 
omladozófélben van 
omlás (fn) 
omlaszt (ige) 
omlatag (mn) 
omlett (fn) 
omlik (omol, ige) 
omlófélben levő 
omlós (mn) 
omlós tészta 
Omnia kávé 
omnibusz (fn) 
omnipotencia 
omnipotens 
ómódi (mn) 
omol (omlik, ige) 
OMSZ (röv) 
Omszk (tnév) 
Omszki-tó (tnév) 
ón (fn) 
ón (hsz) 
ón boroskancsó 
on gomb 
ón ivóedény 
onánia (fn) 
onanizál (ige) 
ónbánya (fn, ón|bánya) 
ónbányászat 
ónbronz (ón|bronz) 
ondó (fn) 
ondolál (ige) 
ondósejt (fn, ondó|sejt) 
ondószál (fn, ondó|szál) 
ondóvezeték (fn, ondó|vezeték) 
ónedény (ón|edény) 
ónémet (mn) 
ónérc (ón|érc) 
ónfehér (mn, ón|fehér) 
ónix (fn) 
ónkanna (ón|kanna) 



onkli (fn) 
onkológia (fn) 
onkológiai (mn) 
onkológus (fn) 
ónkovand (fn) 
ónkő (ón|kő) 
ónkupa (fn, ón|kupa) 
ónlemez (fn, ón|lemez) 
online (mn) 
online 
online adatbázis 
online élet 
online enciklopédia 
online fiók 
online fotóelőhívó 
online hirdetés 
online kampány 
online kereskedelem 
online magazin 
online streamelés 
online szerkesztő 
online szerver 
online termékkínálat 
online világ 
ónmáz (ón|máz) 
ónműves 
onnan (hsz) 
onnan való 
onnantól (hsz) 
onnét (hsz) 
Ono, Yoko Ono (tnév) 
Ónod 
ónodi országgyűlés 
onogur (fn) 
ón-ólom ötvözet 
onomasztika 
onomatopoetikus 
onomatopoézis 
ónos (mn) 
ónos eső 
ónos szitálás 
ónoz (ige) 
ónozás 
ónozó 
ónozott (bef mn in) 
ónozott (mn) 
ónöntő (ón|öntő) 
ónötvözet (fn, ón|ötvözet) 
ónpestis (fn, ón|pestis) 
ónpohár (ón|pohár) 
ónréteg (ón|réteg) 
ón-réz ötvözet 
ónsúly (ón|súly) 
ónszínű (mn) 
ont (ige) 
óntányér (fn, ón|tányér) 
Ontario-tó (fn) 



óntartalmú (mn) 
óntartalom 
ontás 
ontat (ige) 
ontogenetika (fn, onto|genetika) 
ontogenezis (fn) 
ontológia (fn) 
ontológiai (mn) 
ontologikus 
ontopic 
Onyega-tó (fn) 
óolasz 
óorosz (fn) 
óorosz (mn) 
op. (röv) 
OPAC (röv) 
opacitás 
opál (fn) 
opálégő (opál|égő) 
opaleszcencia (fn) 
opaleszkálás (fn) 
opálfényű (mn) 
opálgömb (opál|gömb) 
opalizál (ige) 
opalizálás (fn) 
opállámpa (opál|lámpa) 
opálos (mn) 
opálszínű 
opálüveg (opál|üveg) 
ópapa (fn) 
op-art (fn) 
opció (fn) 
opcionális 
opciós (mn) 
opciós ügylet 
OPEC-államok (fn) 
Opel (tnév) 
Opel autó 
Opel kocsi 
Opel-szerviz (Opel|-szerviz) 
opera (fn) 
operaária (fn, opera|ária) 
operabál (fn, opera|bál) 
operabarát (fn, opera|barát) 
operabemutató (fn, opera|bemutató) 
operabérlet (opera|bérlet) 
operábilis beteg 
operáció (fn) 
operációkutatás 
operációs (mn) 
operációs rendszer 
operaelőadás (fn, opera|előadás) 
opera-előadás 
operaénekes (fn) 
opera-énekesnő 
operaest (fn, opera|est) 
operafesztivál 



operafilm 
operagála 
operaház (fn, opera|ház) 
operaházi (mn) 
operai (mn) 
operairodalom (opera|irodalom) 
operakalauz (fn, opera|kalauz) 
operakarmester 
operál (ige) 
operalátogatás 
operalibrettó (fn, opera|librettó) 
operálókés 
operaművészet 
operáns 
operáns kondicionálás 
operáns tanulás 
operanyitány 
operapáholy-bérlet (operapáholy|-bérlet) 
operarajongó 
operarendező 
operarepertoár 
operarészlet 
operaszerző 
operaszínpad (fn, opera|színpad) 
operaszöveg (fn, opera|szöveg) 
operaszöveg-író 
operatagozat (fn, opera|tagozat) 
operatársulat 
operatív (mn) 
operatív bizottság 
operatív lízing 
operatív nyilvántartó 
operatív tár 
operativitás (fn) 
operátor (fn) 
operátorelmélet (fn, operátor|elmélet) 
operatőr (fn, opera|tőr) 
operatőri (mn) 
operatörténet 
operazene 
operazenekar 
Óperencia (fn) 
Óperenciás-tenger 
operett (fn) 
operett műfaj 
operettállam 
operettbemutató (operett|bemutató) 
operettest (fn, operett|est) 
operettfigura (fn, operett|figura) 
operetthadsereg (fn) 
operettlibrettó (fn) 
operettprimadonna (fn) 
operettszínész 
operettszínház (fn, operett|színház) 
operettszöveg 
operettszöveg-szerző 
operett-téma (operett|-téma) 



operettzene (operett|zene) 
óperzsa (fn) 
opiát 
ópium (fn) 
ópiumbarlang (fn, ópium|barlang) 
ópiumcsempész (ópium|csempész) 
ópiumháború (fn, ópium|háború) 
ópiummámor (ópium|mámor) 
ópiumos (mn) 
ópiumos cigaretta 
ópiumpipa (fn, ópium|pipa) 
ópiumszívás (ópium|szívás) 
ópiumszívó (fn, ópium|szívó) 
óporosz 
oportó 
oposszum (fn) 
oposszumgallér (oposszum|gallér) 
Oppenheimer 
opponál (ige) 
opponens (fn) 
opportunista (fn) 
opportunista (mn) 
opportunitás 
opportunizmus (fn) 
opportúnus 
oppozíció (fn) 
oppozícióban van 
oprendszer 
optál (ige) 
optáns (fn) 
optánsper (fn, optáns|per) 
optativus 
optika (fn) 
optikai (mn) 
optikai adathordozó 
optikai csalódás 
optikai hálózat 
optikai hordozó 
optikai karakterfelismerés 
optikai képstabilizátor 
optikai közép 
optikai lemez 
optikai meghajtó 
optikai rács 
optikai stabilizátor 
optikai szál 
optikai szűrő 
optikai tengely 
optikus (fn) 
Optima Nyílt Végű Befektetési Alap 
optimális (mn) 
optimális fogyasztás 
optimális hőfok 
optimálisan (hsz) 
optimalizál (ige) 
optimalizálás (fn) 
optimalizált alkalmazás 



optimalizált rendszermag 
optimata 
optimista (mn) 
optimista jelentések özöne 
optimista számítás 
optimizmus (fn) 
optimum (fn) 
opto- 
optoelektronikus 
optomechanikus 
opt-out intézmény 
opus (fn) 
opusszám 
Ópusztaszer 
óra (fn) 
óraadás (fn, óra|adás) 
óraadó (fn, óra|adó) 
óraadó (foly mn in, óra|adó) 
óraadó tanár 
óraalkatrész (óra|alkatrész) 
órabér (fn, óra|bér) 
órabéres (mn) 
oráció (fn) 
Oracle 
órácska (fn) 
óradíj (fn, óra|díj) 
óradíjas (mn) 
óra-ékszer bolt 
órafedél (óra|fedél) 
órafelhúzó csavar 
órai (mn) 
órajel 
órák hosszat 
órák óta 
órakezdés (óra|kezdés) 
órákig tartó 
órakor 
óraközi (mn) 
óraközi szünet 
órakulcs (óra|kulcs) 
orákulum (fn) 
óralánc (fn, óra|lánc) 
óralap (fn, óra|lap) 
orális (mn) 
orális hagyomány 
orális szex 
óramutató (fn, óra|mutató) 
óramutató (foly mn in, óra|mutató) 
óramutató járásával megegyező irány 
óramű (fn, óra|mű) 
óraműpontosság (fn, óramű|pontosság) 
óraműpontossággal 
óramű-pontosságú 
óraműszerkezet (óramű|szerkezet) 
Orán 
orangután (fn) 
óránként (hsz) 



óránkénti (mn) 
óránkénti sebesség 
oranzsád 
órányi (mn) 
órarend (fn, óra|rend) 
óráról órára 
órarugó (fn, óra|rugó) 
órás (fn) 
órás (mn) 
órásbolt (fn) 
órásmester (fn) 
órásműhely (fn, órás|műhely) 
órásolaj (fn) 
órásüzlet (fn) 
óraszám (óraszámra, fn, óra|szám) 
óraszerkezet (fn, óra|szerkezet) 
óraszíj (fn, óra|szíj) 
órásszövetkezet 
óraterv (fn, óra|terv) 
óratípus 
óratok (fn, óra|tok) 
orátor (fn) 
oratorikus 
oratórium (fn) 
oratóriuménekes 
óratorony (fn, óra|torony) 
óraütés (fn, óra|ütés) 
óraüveg (fn, óra|üveg) 
óravázlat (fn, óra|vázlat) 
óravázlat-készítés 
órazseb (fn, óra|zseb) 
Orbán (tnév) 
orbánc (fn) 
orbáncfű (fn, orbánc|fű) 
orbitális (mn) 
orbitális rakéta 
orca (fn) 
orcapirulás (orca|pirulás) 
orcátlan (mn) 
orcátlanság (fn) 
orchidea (fn) 
orchideacsokor (orchidea|csokor) 
Orczy (tnév) 
orda (fn) 
ordas (fn) 
ordas (mn) 
ordenáré (mn) 
ordibál (ige) 
ordináció 
ordinális 
ordinális skála 
ordináré (mn) 
ordinárius 
ordináta (fn) 
ordinátatengely (ordináta|tengely) 
ordít (ige) 
ordítás (fn) 



ordító (foly mn in) 
ordítozás (fn) 
ordítozik (ige) 
ordó (fn) 
ordonánc (fn) 
ordovícium 
ordré (fn) 
oregánó 
Oresztész (fn) 
Orex 
orfeum (fn) 
orfeuménekes 
Orff 
ORFK (röv) 
Orfű 
organikus (mn) 
organikus építészet 
organikus kémia 
organikus réteg 
organikus vegyületek 
organizáció (fn) 
organizál (ige) 
organizátor 
organizmus (fn) 
organogén 
organogén elem 
organtin 
orgánum (fn) 
organza 
organza koktélruha 
organzablúz (fn, organza|blúz) 
orgazda (fn, or|gazda) 
orgazdaság (fn) 
orgazmus (fn) 
orgia (fn) 
orgiázik 
orgona (fn) 
orgonabokor (fn, orgona|bokor) 
orgonabuga (orgona|buga) 
orgonabúgás (orgona|búgás) 
orgonafa (fn, orgona|fa) 
orgonafém 
orgonajáték (fn, orgona|játék) 
orgonajátékos 
orgonakíséret 
orgonakoncert 
orgonál (ige) 
orgonalila 
orgonamű (fn, orgona|mű) 
orgonaművész (fn, orgona|művész) 
orgonasíp (fn, orgona|síp) 
orgonaszínű 
orgonaszó (fn, orgona|szó) 
orgonaszólam 
orgonaszóló (orgona|szóló) 
orgonaverseny 
orgonavirág (fn, orgona|virág) 



orgonazene 
orgonista (fn) 
orgyilkos (fn, or|gyilkos) 
orgyilkosság (fn) 
óriás (óriási, fn) 
óriás (mn) 
óriás cápa 
óriás kagyló 
óriás növésű 
óriás nyár 
óriás snaucer 
óriás termetű 
óriásbálna 
óriásbolygó (fn, óriás|bolygó) 
óriásbombázó 
óriáscápa 
óriáscég (fn, óriás|cég) 
óriáscsillag (fn, óriás|csillag) 
óriásdaru (fn, óriás|daru) 
óriásfajzat (óriás|fajzat) 
óriásfalu 
óriásfenyő (fn, óriás|fenyő) 
óriásforgás (óriás|forgás) 
óriásgyík (fn, óriás|gyík) 
Óriás-hegység 
óriáshüllő 
óriási (mn) 
óriási bravúr 
óriási csatolmány 
óriási érdeklődés 
óriási erejű 
óriási erő 
óriási hajó 
óriási jelentőség 
óriási lehetőség 
óriási meglepetés 
óriási méretű 
óriási mértékben 
óriási termetű 
óriási többség 
óriás-jávorantilop 
óriáskaktusz (óriás|kaktusz) 
óriáskenguru (óriás|kenguru) 
óriáskerék (fn, óriás|kerék) 
óriáskifli (fn) 
óriáskígyó (fn, óriás|kígyó) 
óriáskirály (óriás|király) 
óriáskör (óriás|kör) 
óriásmolekula (fn, óriás|molekula) 
óriás-műlesiklás (óriás|-műlesiklás) 
óriásnövés 
óriáspanda (fn, óriás|panda) 
óriásplakát (fn, óriás|plakát) 
óriásposzter (óriás|poszter) 
óriássejt (fn, óriás|sejt) 
óriásteknős 
óriásteleszkóp (fn, óriás|teleszkóp) 



óriásugrás (óriás|ugrás) 
óriásvállalat (fn, óriás|vállalat) 
Orient expressz 
orientáció (fn) 
orientál (ige) 
orientális (mn) 
orientalista (mn) 
orientalisztika (fn) 
orientalizmus 
orientálódás (fn) 
orientálódik (ige) 
orientált 
origamipapír 
originál (mn) 
originális (mn) 
originalitás (fn) 
origó (fn) 
Orinoco (tnév) 
Orinoco-medence 
Orion televízió 
Orion-köd 
orja (fn) 
orjaleves (fn, orja|leves) 
Orjol 
ork 
orkán (fn) 
orkándzseki (fn, orkán|dzseki) 
orkánerejű (mn) 
orkánkabát (fn, orkán|kabát) 
orkeszter (fn) 
orkhésztra 
Orkney-szigetek 
Orlay Petrich 
Orléans (tnév) 
orlon (fn) 
Orly (tnév) 
Ormánság (tnév) 
ormánsági (mn) 
ormány (fn) 
ormányos (fn) 
ormányos (mn) 
ormányos cápa 
ormányosbogár (fn) 
ormányosmedúza 
ormányosmedve 
ormányvitorla (ormány|vitorla) 
ormó (fn) 
ormótlan (mn) 
ormózat 
ornamens (fn) 
ornamentális (mn) 
ornamentika (fn) 
ornamentum 
ornátus (fn) 
ornitológia (fn) 
ornitológus (fn) 
orom (fn) 



oromdísz (fn, orom|dísz) 
oromfal (fn, orom|fal) 
oromháromszög 
orommező (orom|mező) 
orompárkány (orom|párkány) 
oromszegő 
oromvédő deszka 
oromvitorla (orom|vitorla) 
oromzat (fn) 
Orosháza (tnév) 
orosházi (mn) 
orosz (fn) 
orosz (mn) 
orosz agár 
orosz cár 
orosz formalizmus 
Orosz Föderáció 
orosz gazdaság 
orosz hal 
orosz kaviár 
orosz könyv 
orosz krémtorta 
orosz nyelv 
orosz rulett 
orosz származású 
orosz tagozatú 
orosz-amerikai tárgyalások 
oroszbarát (mn) 
orosz-francia szakos 
Orosz-hátság 
orosz-japán háború 
oroszkönyv 
oroszlán (fn) 
oroszlánbarlang (fn, oroszlán|barlang) 
oroszlánbátorság (oroszlán|bátorság) 
oroszlánbátorsággal küzdött 
oroszlánbátorságú 
oroszlánbőr (fn, oroszlán|bőr) 
oroszlánfog (fn, oroszlán|fog) 
oroszlánfóka (fn, oroszlán|fóka) 
oroszlánkölyök (fn, oroszlán|kölyök) 
oroszlánkörmök 
oroszlánköröm (fn, oroszlán|köröm) 
oroszlánmajom 
oroszlánrész (fn, oroszlán|rész) 
oroszlánrészt vállal 
oroszlánszáj (fn, oroszlán|száj) 
oroszlánszelídítő (fn, oroszlán|szelídítő) 
oroszlánszerep (fn, oroszlán|szerep) 
oroszlánszív (oroszlán|szív) 
oroszlánszívű (mn) 
Oroszlánszívű Richárd 
oroszlánverem 
Oroszlány (tnév) 
orosznyelv-tanítás 
oroszóra (fn, orosz|óra) 
Oroszország (tnév) 



oroszországi (mn) 
oroszországi utódállamok 
oroszos (fn) 
oroszos (mn) 
oroszosít (ige) 
oroszosodik 
orosztanár (fn) 
orosztanítás 
orosztea (orosz|tea) 
orosztojás 
orosz-török háború 
oroszul (hsz) 
oroz (ige) 
orozva (hsz) 
Orpheusz (tnév) 
orpington (fn) 
orpington tyúk 
orr (fn) 
orr- 
orr- és fülszőrnyíró 
orr- és gégeszakorvos 
orr-, fül- és gégeklinika 
orra bukás 
orra bukik 
orra hegye 
orra vére 
orránál fogva 
orrán-száján 
orrárboc (fn, orr|árboc) 
orrba üt 
orrba ütés 
orrcimpa (fn, orr|cimpa) 
orrcsepp (fn, orr|csepp) 
orrcseppentő (orr|cseppentő) 
orrcsiklandó illat 
orrcsíptető (orr|csíptető) 
orrcsont (fn, orr|csont) 
orrdugulás 
orrfacsaró (foly mn in) 
orrfacsaró (mn) 
orrfacsaró bűz 
orrfintorgatás 
orrfolyás 
orrfúvás (fn, orr|fúvás) 
orr-fül-gégész 
orrgarat (fn, orr|garat) 
orrhang (fn, orr|hang) 
orrhangú (mn, orr|hangú) 
orrhegy (fn, orr|hegy) 
orrhossz (fn, orr|hossz) 
orrjárat (fn, orr|járat) 
orrkagyló (orr|kagyló) 
orrkerék (orr|kerék) 
orrlik (fn) 
orrlobogó (orr|lobogó) 
orrlyuk (fn, orr|lyuk) 
orrmandula (orr|mandula) 



orrmelléküreg (fn) 
orrmotor (fn, orr|motor) 
orrnyálkahártya (fn, orr|nyálkahártya) 
orrnyereg (fn, orr|nyereg) 
orrnyílás (fn, orr|nyílás) 
orrol (ige) 
orron ver 
orron verés 
orront (ige) 
orronverősdi (fn) 
orrpolip (fn, orr|polip) 
orrsebészet (orr|sebészet) 
orrsövény (fn, orr|sövény) 
orrsövényferdülés (fn) 
orrspray (fn, orr|spray) 
orrszarvú (fn) 
orrszarvú (mn) 
orrszarvú bogár 
orrtő (fn, orr|tő) 
orrtükör (orr|tükör) 
orrú (mn) 
orrüreg (fn, orr|üreg) 
orrváladék 
orrvas (orr|vas) 
orrvédő (fn, orr|védő) 
orrvérzés (fn, orr|vérzés) 
orrvitorla (fn, orr|vitorla) 
Orseolo Péter 
Orsi 
orsó (fn) 
orsó alakú 
orsócsiga (orsó|csiga) 
orsócsont (fn, orsó|csont) 
orsóféreg 
orsógiliszta (fn, orsó|giliszta) 
orsóhal (fn, orsó|hal) 
orsókarika (orsó|karika) 
Orsolya (tnév) 
orsóolaj (fn, orsó|olaj) 
orsós (mn) 
orsós főutcájú falu 
orsós vezetés 
orsótészta 
orsóz (ige) 
orsózó (fn) 
ország (fn) 
országalapító (fn) 
országalma (fn, ország|alma) 
országbeli (mn) 
országbíró (fn, ország|bíró) 
országbiztos 
országépítés (fn) 
országépítő 
országértékelő beszéd 
országháborító 
országhatár (fn, ország|határ) 
Országház (fn) 



országháza 
országimázs 
országismeret (ország|ismeret) 
országjárás (fn) 
országjáró (fn) 
országjáró út 
országjelentés 
országlás (fn) 
országmarketing 
országnagy (fn) 
országnév 
országol (ige) 
országonként (hsz) 
országonkénti bontás 
országos (mn) 
országos átlag 
Országos Atomenergia-hivatal 
országos bajnok 
országos bajnokság 
országos botrány 
országos csúcs 
országos döntő 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
országos eső 
országos gyász 
Országos Gyógyintézeti Központ 
országos hírű 
Országos Honvédelmi Bizottmány 
Országos képzési jegyzék 
országos középiskolai tanulmányi verseny 
országos lefedettség 
Országos Levéltár 
országos levéltári 
országos lista 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás és Vásár 
Országos Rádió- és Televíziótestület 
országos rekord 
Országos Rendőr-főkapitányság 
Országos Széchényi Könyvtár 
országos Széchényi könyvtári 
országos színházi találkozó 
Országos Takarékpénztár 
Országos Tudományos Kutatási Alap 
országos vásár 
Országos Vérellátó Szolgálat 
országosan (hsz) 
országrész (fn) 
országról országra 
országspecifikus 
országszerte (hsz) 
országtanács 
Országút (fn, ország|út) 
országúti (mn) 
országúti bajnokság 
országúti verseny 



ország-város 
országvesztő (mn) 
ország-világ 
ország-világ előtt 
országzászló (fn) 
országgyűlés (fn, ország|gyűlés) 
országgyűlési (mn) 
országgyűlési képviselő 
országgyűlési képviselő-választás 
ortály 
orto- 
ortodox (fn) 
ortodox (mn) 
ortodox egyház 
ortodox közgazdaság 
ortodoxia (fn) 
ortoépia 
ortogonális (mn) 
ortográfia (fn) 
ortoklász (fn) 
ortológia (fn) 
ortológus (fn) 
ortológus-neológus vita 
ortopéd (fn) 
ortopéd (mn) 
ortopéd cipész 
ortopéd cipő 
ortopéd cipős 
ortopéd sebész 
ortopédcipő-készítés 
ortopédia (fn) 
ortopéd-traumatológus szakorvos 
ortoszkóp 
ortoszkopikus 
ORTT 
Ortutay 
orv (fn) 
orv (mn) 
orvhalász (fn, orv|halász) 
orvhalászat (fn, orv|halászat) 
orvhalászat (ige, orv|halászat) 
orvhalászik 
orvhallgató (orv|hallgató) 
orvhorgász (fn, orv|horgász) 
orvlövész (fn, orv|lövész) 
orvnéző (orv|néző) 
orvos (fn) 
orvos (mn) 
orvos adjunktus 
orvos barát 
orvos feleség 
orvos férj 
orvos fiam 
orvos genetikus 
orvos házaspár 
orvos igazgató 
orvos író 



orvos ismerősöm 
orvos képviselő 
orvos kutató 
orvos pszichológus 
orvos rokonom 
orvos szakértő 
orvos százados 
orvos társam 
orvos-beteg kapcsolat 
orvosbiológus 
orvoscsoport 
orvosdinasztia (orvos|dinasztia) 
orvosdoktor (fn, orvos|doktor) 
orvosegyesület 
orvosegyetem (fn, orvos|egyetem) 
orvosegyetemi adjunktus 
orvosfeleség 
orvosférj 
orvoshiány (fn, orvos|hiány) 
orvosi (mn) 
orvosi aloé 
orvosi beavatkozás 
orvosi csipesz 
orvosi diagnózis 
orvosi diploma 
orvosi ellátás 
orvosi felügyelet 
orvosi felügyelet mellett 
orvosi felülvizsgálat 
orvosi hivatás 
orvosi igazolás 
orvosi igazolvány 
orvosi javallat 
orvosi kamara 
orvosi kar 
orvosi karrier 
orvosi kezelés 
orvosi konferencia 
orvosi konzílium 
orvosi meteorológia 
orvosi műszer 
orvosi nadály 
orvosi pálya 
orvosi pióca 
orvosi recept 
orvosi rendelő 
orvosi rendelvény 
orvosi szaknyelv 
orvosi székfű 
orvosi szén 
orvosi titoktartás 
orvosi ügyelet 
orvosi vizsgálat 
orvosi zsálya 
orvosigazgató-helyettes 
orvosilag (hsz) 
orvosinformatika 



orvosjelölt (fn, orvos|jelölt) 
orvoskar (fn, orvos|kar) 
orvosképzés (fn) 
orvoskolléga (fn) 
orvoskozmetikus 
orvoslás (fn) 
orvoslat (fn) 
orvosmeteorológia (fn, orvos|meteorológia) 
orvosnő (fn, orvos|nő) 
orvosnövendék (fn, orvos|növendék) 
orvosol (ige) 
orvosolhatatlan (mn) 
orvosprofesszor (fn, orvos|professzor) 
orvosság (fn) 
orvosságos (mn) 
orvosságos fiola 
orvosságosüveg (fn) 
orvossegéd 
orvostan (fn) 
orvostanár (fn, orvos|tanár) 
orvostanhallgató (fn, orvostan|hallgató) 
orvostanhallgató (foly mn in, orvostan|hallgató) 
orvostársadalom (fn) 
orvostársam 
orvos-természetgyógyász 
orvostörténet 
orvostudomány (fn, orvos|tudomány) 
orvostudományi (mn) 
orvosválasztás 
orvosszemmel 
orvosszer (fn) 
orvosszövetség (fn) 
orvtámadás (fn, orv|támadás) 
orvul (hsz) 
orvul támad 
orvvadász (fn, orv|vadász) 
Orwell 
orzás 
Os (röv) 
óság (fn) 
Oscar-díj (fn) 
Oscar-díjas 
Oscar-díj-átadás 
Oscar-esélyes 
Oscar-jelölés 
ósdi (mn) 
ósdi felfogás 
OSD-menü 
óskandináv (mn) 
oskola (fn) 
Oslo (tnév) 
Oslo-fjord (Oslo|-fjord) 
Oslo-fjordi 
oslói (mn) 
oson (ige) 
ostábla (fn) 
Ostia 



ostoba (mn) 
ostoba teremtés 
ostobán (hsz) 
ostobaság (fn) 
ostor (fn) 
ostor alakú 
ostorcsapás (fn, ostor|csapás) 
ostorcsapás (mn, ostor|csapás) 
ostorcsapó (ostor|csapó) 
ostordurrogtatás (fn, ostor|durrogtatás) 
ostorfa (fn, ostor|fa) 
ostorhegy (ostor|hegy) 
ostorhegyes (fn) 
ostorhegyes ló 
ostorménfa (fn) 
ostornyél (fn, ostor|nyél) 
ostornyeles (mn) 
ostornyéllámpa (ostornyél|lámpa) 
ostoros (fn) 
ostoros (mn) 
ostoros egysejtű 
ostoros hímivarsejt 
ostoros moszatok 
ostoroz (ige) 
ostorozás 
ostorpattogás (fn, ostor|pattogás) 
ostorsudár 
ostorszíj (fn, ostor|szíj) 
Ostrava (tnév) 
ostrom (fn) 
ostrom alá vétele 
ostromágyú (fn, ostrom|ágyú) 
ostromállapot (fn, ostrom|állapot) 
ostromárok (fn, ostrom|árok) 
ostromgép (fn, ostrom|gép) 
ostromgyűrű (fn, ostrom|gyűrű) 
ostromlás (fn) 
ostromlétra (fn, ostrom|létra) 
ostromlott vár 
ostromol (ige) 
ostromzár (fn, ostrom|zár) 
ostya (fn) 
ostyalap (fn, ostya|lap) 
ostyaroppanás 
ostyasütő (fn, ostya|sütő) 
ostyasütő vas 
ostyaszelet 
ostyepka (fn) 
Osvát (tnév) 
Oszaka (tnév) 
oszcilláció (fn) 
oszcillál (ige) 
oszcilláló sor 
oszcillátor (fn) 
oszcillográf (fn) 
oszcillogram 
oszcillométer (fn) 



oszcilloszkóp (fn) 
ószeres (fn) 
oszét (mn) 
OSZK (röv) 
Oszkár (tnév) 
oszladozik (ige) 
oszlás (fn) 
oszlat (ige) 
ószláv (fn) 
ószláv nyelv 
oszlik (oszol, ige) 
oszló (foly mn in) 
oszló (mn) 
oszlófélben van 
oszlop (fn) 
oszlop alakú 
oszlopcsarnok (fn, oszlop|csarnok) 
oszlopfej (fn, oszlop|fej) 
oszlopfolyosó (oszlop|folyosó) 
oszlopfő (fn, oszlop|fő) 
oszlopfődísz (oszlopfő|dísz) 
oszlopkaktusz (fn, oszlop|kaktusz) 
oszlopköteg (oszlop|köteg) 
oszlopláb (fn, oszlop|láb) 
oszlopnyaláb (oszlop|nyaláb) 
oszlopos (mn) 
oszlopos eljárás 
oszlopos folyosó 
oszlopos tag 
oszlopos tölgy 
oszloppárkány (fn, oszlop|párkány) 
oszloprend (fn, oszlop|rend) 
oszlopsor (fn, oszlop|sor) 
oszloptalp (oszlop|talp) 
oszloptöredék (oszlop|töredék) 
oszmán (fn) 
Oszmán Birodalom 
oszmánli 
oszmán-török 
oszmán-török jövevényszó 
oszol (oszlik, ige) 
ószövetség (fn) 
ószövetségi (mn) 
Osszián (tnév) 
ossziáni vers 
oszt (ige) 
oszt (msz) 
osztag (fn) 
osztagparancsnok (fn, osztag|parancsnok) 
osztalék (fn) 
osztalékadó (fn, osztalék|adó) 
osztalékelőleg (osztalék|előleg) 
osztalékfizetés 
osztalékhozam 
osztalékszelvény (fn, osztalék|szelvény) 
osztály (fn) 
osztály nélküli társadalom 



osztály szerinti 
osztálybázis (osztály|bázis) 
osztályellenség (fn, osztály|ellenség) 
osztályellentét (fn, osztály|ellentét) 
osztályelnök 
osztályelső (fn) 
osztályérdek (fn, osztály|érdek) 
osztályértekezlet (fn, osztály|értekezlet) 
osztályfénykép (osztály|fénykép) 
osztályfőnök (fn, osztály|főnök) 
osztályfőnöki (mn) 
osztályfőnöki rovó 
osztálygőg (fn, osztály|gőg) 
osztályharc (fn, osztály|harc) 
osztályharcelmélet 
osztályhelyzet (fn, osztály|helyzet) 
osztályidegen (fn, osztály|idegen) 
osztályismétlés (fn, osztály|ismétlés) 
osztálykirándulás 
osztálykiváltság (osztály|kiváltság) 
osztálykiváltságok 
osztálykönyv (fn, osztály|könyv) 
osztálykülönbség (fn, osztály|különbség) 
osztálylétszám (fn, osztály|létszám) 
osztálymérnök (osztály|mérnök) 
osztálynapló (fn, osztály|napló) 
osztályon felüli étterem 
osztályos (fn) 
osztályos (mn) 
osztályos orvos 
osztályoz (ige) 
osztályozás (osztályzás, fn) 
osztályozási (mn) 
osztályozó (fn) 
osztályozó (foly mn in) 
osztályozó (mn) 
osztályozó értekezlet 
osztályozó konferencia 
osztályozógép (osztályozó|gép) 
osztályozómérkőzés (osztályozó|mérkőzés) 
osztályozómű (osztályozó|mű) 
osztályozónapló (osztályozó|napló) 
osztályozórosta (osztályozó|rosta) 
osztályozóvizsga (fn, osztályozó|vizsga) 
osztályöntudat (fn, osztály|öntudat) 
osztályösszetétel (fn, osztály|összetétel) 
osztályrész (fn, osztály|rész) 
osztályrészül jut 
osztályrétegződés (osztály|rétegződés) 
osztálysorsjáték (fn, osztály|sorsjáték) 
osztályszempont (fn, osztály|szempont) 
osztálytagozódás (fn, osztály|tagozódás) 
osztálytalálkozó (fn, osztály|találkozó) 
osztálytanácsos (fn) 
osztálytanácsos (mn) 
osztálytanítás (osztály|tanítás) 
osztálytárs (fn, osztály|társ) 



osztálytársadalom (fn, osztály|társadalom) 
osztályterem (fn, osztály|terem) 
osztályú (mn) 
osztályuralom 
osztályvezető (fn, osztály|vezető) 
osztályvezető (foly mn in, osztály|vezető) 
osztályvezető főorvos 
osztályvezető-helyettes 
osztályviszony 
osztályvizsga (fn, osztály|vizsga) 
osztályzás (osztályozás, fn) 
osztályzat (fn) 
osztandó (beálló mn in) 
osztandó (fn) 
Osztapenko 
osztás (fn) 
osztási maradék 
osztásjel (osztás|jel) 
osztat (ige) 
osztatlan (mn) 
osztatlan filológia 
osztatlan képzés 
osztatlan siker 
osztatlan tetszés 
oszthat (ige) 
oszthatatlan (mn) 
osztható (foly mn in) 
osztható (mn) 
oszthatóság 
oszthatósági próba 
osztják (fn) 
osztják (mn) 
osztják nyelvű 
osztó (fn) 
osztó (foly mn in) 
osztó igazság 
osztódás (fn) 
osztódik (ige) 
osztódó szövet 
osztódóképesség 
osztódószövet 
osztóér 
osztogat (ige) 
osztogatás (fn) 
osztógép 
osztójel (osztó|jel) 
osztópont (fn, osztó|pont) 
osztósík (fn, osztó|sík) 
osztószámnév (osztó|számnév) 
osztott (bef mn in) 
osztott (mn) 
osztott érintős billentyűzet 
osztott levél 
osztott pályás út 
osztott tanítás 
osztováta (fn) 
osztozás (fn) 



osztozik (ige) 
osztozkodás (fn) 
osztozkodik (ige) 
osztracizmus 
osztrák (fn) 
osztrák (mn) 
osztrák cég 
osztrák érdekeltség 
osztrák kancellár 
osztrák-magyar (mn) 
osztrák–magyar együttműködés 
osztrák–magyar hadsereg 
Osztrák–Magyar Monarchia 
osztrák-német író 
osztrák-porosz háború 
osztriga (fn) 
osztrigatelep 
Osztrovszkij (fn) 
Oszvald (tnév) 
óta (nu) 
Otelló (fn) 
otellóbor (fn) 
ótemplom (fn) 
ótermés 
ótestamentum (fn) 
Otília (tnév) 
OTKA (röv) 
OTKA-pályázat (OTKA|-pályázat) 
otkolon 
otológia (fn) 
ótörök (mn) 
OTP fiók 
OTP-fiók 
OTP-ház (OTP|-ház) 
OTP-kirendeltség (OTP|-kirendeltség) 
OTP-kölcsön (OTP|-kölcsön) 
Otrantói-szoros 
otromba (mn) 
otromba testű 
otrombaság (fn) 
ott (hsz) 
ott a polc 
ott áll 
ott az utasítás 
ott benn 
ott bizony 
ott dolgozó 
ott felejtette a polcon 
ott fenn 
ott fent 
ott fogása 
ott fogása valakinek 
ott fogták ebédre 
ott fönn 
ott időzése alatt 
ott időzik 
ott is 



ott járt 
ott kinn 
ott lakik 
ott lenn 
ott levő 
ott marad 
ott ragad 
ott szalad 
ott tart 
ott tartott vendégek 
ott tartózkodik 
ott van 
ottan (hsz) 
ottani (fn) 
ottani (mn) 
Ottawa (tnév) 
ottawai (mn) 
ottfeled (ige) 
ottfelejt (ige) 
ottfelejtett tárgy 
ottfelejtette magát 
otthagy (ige, ott|hagy) 
otthagyott pénz 
otthon (fn) 
otthon (hsz) 
Otthon Áruház 
otthon hagy 
otthon levő 
otthon marad 
otthon maradás 
otthon tartott állat 
otthon tartózkodás 
otthon ülés 
otthon ülő 
otthon van 
otthonbolt 
otthoni (mn) 
otthoni alkalmazás 
otthoni eszköz 
otthoni felhasználó 
otthoni hálózati eszköz 
otthoni használat 
otthoni számítógép 
otthonias (mn) 
otthonka (fn) 
otthonlét (fn, otthon|lét) 
otthonléte alatt 
otthonos (mn) 
otthonosan (hsz) 
otthonosság (fn) 
otthonszülés 
otthontalan (mn) 
otthonteremtés (fn, otthon|teremtés) 
otthonteremtési (mn) 
otthonteremtő 
otthonülő (fn, otthon|ülő) 
otthonülő (foly mn in, otthon|ülő) 



otthonülő (mn, otthon|ülő) 
otthonvaló (otthon|való) 
ottjártakor (hsz) 
ottlét (fn) 
Ottlik 
Ottlik-regény 
ottmarad (ige) 
ottmaradt (mn) 
Ottó (tnév) 
Otto-féle motor 
Ottokár (tnév) 
ottomán (fn) 
ottomán (mn) 
Otto-motor (tnév, Otto|-motor) 
ott-tartózkodás (fn) 
ottvesz (ige) 
ótvar (fn) 
ótvaros (mn) 
out (fn) 
Outlander 
Outlook 
Outlook levelezőprogram 
output (fn) 
outsider (fn) 
óv (ige) 
ov. (röv) 
óva (hsz) 
óva int 
ováció (fn) 
óvadék (fn) 
óvadék ellenében 
óvadékköteles 
óvadékrendszer (fn, óvadék|rendszer) 
óvakodik (ige) 
ovális (mn) 
ovális arcú 
ovális talp 
óvantag 
óvár (fn) 
ovárium (fn) 
óváros (fn, ó|város) 
óvás (fn) 
óvási díj 
óvatag 
óvatlan (mn) 
óvatlan pillanat 
óvatlanul (hsz) 
óvatol (ige) 
óvatos (mn) 
óvatos becslés 
óvatosabban (hsz) 
óvatosan (hsz) 
óvatoskodik (ige) 
óvatosság (fn) 
óvatosságra int 
overall (fn) 
ovh. (röv) 



ovi (fn) 
Ovidius (tnév) 
Ovidius-elégia 
óvilág (fn) 
Óvilág (tnév) 
óvintézkedés (fn) 
ovis (fn) 
ovis (mn) 
óvó (fn) 
óvó (foly mn in) 
óvó bácsi 
óvó néni 
óvó rendszabály 
óvóárok (óvó|árok) 
óvoda (fn) 
óvodai (mn) 
óvodai kirándulás 
óvodapedagógia 
óvodapedagógus (fn, óvoda|pedagógus) 
óvodás (fn) 
óvodás (mn) 
óvodás gyerek 
óvodás korosztály 
óvodáskor 
óvóhely (fn, óvó|hely) 
óvóintézkedés (fn, óvó|intézkedés) 
óvóképző (fn, óvó|képző) 
óvónő (fn, óvó|nő) 
óvónőképző (fn, óvónő|képző) 
óvónőképző intézet 
óvópedagógus (fn, óvó|pedagógus) 
óvószer (óvó|szer) 
OVSZ (röv) 
óvszer (fn, óv|szer) 
óvszer-automata 
ovuláció (fn) 
oxál- 
oxalát 
oxalátion 
oxálecetsav 
oxálecetsav-gyártás 
oxálsav (fn) 
Oxána 
Oxford (tnév) 
oxford 
oxfordi (mn) 
Oxfordi Egyetem 
oxid (fn) 
oxidáció (fn) 
oxidációs állapot 
oxidációs szám 
oxidációsszám-változás 
oxidál (ige) 
oxidáló 
oxidálóanyag 
oxidálódik (ige) 
oxidálóhatás 



oxidálószer (fn) 
oxidáns 
oxidatív 
oxidbarna 
oxidfekete 
oxidok 
oxidréteg 
oxidvörös 
oxigén (fn) 
oxigénatom (fn, oxigén|atom) 
oxigénbelégzés (oxigén|belégzés) 
oxigén-disszugáz palack 
oxigéndús 
oxigéndúsítás (oxigén|dúsítás) 
oxigénellátás (oxigén|ellátás) 
oxigénfelhasználás 
oxigénfelvétel 
oxigénfogyasztás 
oxigéngáz 
oxigénhiány (fn, oxigén|hiány) 
oxigénizotóp 
oxigénmaszk (fn, oxigén|maszk) 
oxigénmentes 
oxigénmolekula 
oxigénpalack (fn, oxigén|palack) 
oxigénsátor (fn, oxigén|sátor) 
oxigénszállítás 
oxigénszármazék 
oxigénszint 
oxigéntartalom (fn, oxigén|tartalom) 
oxigénvegyület (fn, oxigén|vegyület) 
oxihemoglobin 
oximoron 
oxitocin 
oxo- 
oxocsoport 
oxóniumion 
oxóniumion-koncentráció 
oxosav 
oxovegyület 
Ózd (tnév) 
ózdi (fn) 
Ozirisz (tnév) 
Ozirisz-mítosz 
Ozirisz-szentély 
ozmán (fn) 
ozmium (fn) 
ozmotikus 
ozmózis (fn) 
ozmózisnyomás 
ózon (fn) 
ózondús (fn, ózon|dús) 
ózondús (mn, ózon|dús) 
ózondús levegőjű 
ózonernyő (ózon|ernyő) 
ozonizálás (fn) 
ozonizátor (fn) 



ózonlyuk (fn, ózon|lyuk) 
ozonoszféra (fn) 
ózonpajzs (fn, ózon|pajzs) 
ózonréteg (fn, ózon|réteg) 
ózonromboló 
ozsonna (fn) 
 
  



Ö, Ő 
Ö (fn) 
ö 
ő (nm) 
ő- 
ö betű és Ö betű 
ő betű és Ő betű 
ő császári és királyi felsége 
ö és Ö 
ő és Ő 
ö hang 
ő hang 
ő is odavaló 
ő maga 
ő ugyan csak ötödik 
őalá (ő|alá) 
őáltaluk 
öb 
őbelőle (ő|belőle) 
őbelőlük 
őbenne (ő|benne) 
őbennük 
öblít (ige) 
öblítés 
öblítő (foly mn in) 
öblítőgáz 
öblítőkoncentrátum 
öblítős flakon 
öblítőtartály 
öblítővíz (fn) 
öblöget (ige) 
öblögetőedény 
öblös (mn) 
öblös hang 
öblös hangú 
öblösödik 
öblösüveg (fn) 
öblösüveggyár 
öböl (fn) 
öbölbejárat (öböl|bejárat) 
öbölháború (fn, öböl|háború) 
öböli (mn) 
öbű (mn) 
öcs (fn) 
öccse 
öcsémasszony 
öcsémuram (fn) 
öcsi (fn) 
öcskös (fn) 
Öcsöd (tnév) 
öcsök és húgok 
ödéma (fn) 
Ödipusz-komplexus 



Ödön (tnév) 
ődöng (ige) 
őellenük 
őelőlük 
őelőttük 
őeminenciája (fn) 
őérte (ő|érte) 
őexcellenciája 
őfelsége (fn) 
őfensége (fn) 
őfölötte (ő|fölötte) 
őfőméltósága (fn) 
őgyeleg (ige) 
őhelyette 
őhozzájuk 
öhöm 
öhön 
ők maguk 
őkegyelme (fn) 
őkelme (fn) 
ökle (fn) 
öklel (ige) 
öklelés 
öklelődik (ige) 
öklelődzik (öklelőzik, ige) 
öklendezik (ige) 
öklömnyi (mn) 
öklöz (ige) 
öklöző (foly mn in) 
öko- 
öko- és biotermék-bemutató 
ökoanyu 
Öko-Design Fesztivál 
ökodivat 
ökodizájn-kiállítás 
ökofalu 
ökofalvak 
ökoház 
ökológia (fn) 
ökológiai (mn) 
ökológiai katasztrófa 
ökológiai lábnyom 
ökológiailag ellenőrzött gazdálkodás 
ökologikus 
ökológus (fn) 
ökológuskongresszus 
ökomódi 
ökonómia (fn) 
ökonomikus (mn) 
ökonomista (fn) 
ökonomizmus (fn) 
ökonómus (fn) 
ökoszféra 
ökoszisztéma (fn) 
ökoszolgálat 
ökotoxikológia 
ökotudatos termelés 



ökoturizmus 
ököl (fn) 
ököl nagyságú 
ökölbe szorítva 
ökölbe szorul 
ökölcsapás (fn, ököl|csapás) 
ökölcsapás (mn, ököl|csapás) 
ökölharc (fn, ököl|harc) 
ököljog (fn, ököl|jog) 
ökölnyi (mn) 
ökölpárbaj (fn, ököl|párbaj) 
ökölrázás (fn, ököl|rázás) 
ökölszabály 
ökölvívás (fn, ököl|vívás) 
ökölvívó (fn, ököl|vívó) 
ökölvívó (foly mn in, ököl|vívó) 
ökölvívóbajnok (fn, ökölvívó|bajnok) 
ökölvívó-bajnokság (ökölvívó|-bajnokság) 
ökölvívó-bemutató (ökölvívó|-bemutató) 
ökölvívó-csapatbajnokság (ökölvívó|-csapatbajnokság) 
ökölvívó-esemény (ökölvívó|-esemény) 
ökölvívókesztyű (ököl|vívókesztyű) 
ökölvívó-küzdelem (ökölvívó|-küzdelem) 
ökölvívó-mérkőzés 
ökölvívó-szövetség 
ökölvívó-válogatott 
ökölvívóverseny (fn, ököl|vívóverseny) 
ökör (fn) 
ökörcsorda (fn, ökör|csorda) 
őköré (ő|köré) 
ökörfarkkóró (fn) 
ökörfogat (fn, ökör|fogat) 
ökörfordulós írás 
ökörgulya (ökör|gulya) 
ökörhajcsár 
ököristálló (fn, ökör|istálló) 
ökörködik (ige) 
ökörnyál (fn, ökör|nyál) 
ökörség (fn) 
ökörsütés (fn, ökör|sütés) 
ökörszarv (fn, ökör|szarv) 
ökörszekér (fn, ökör|szekér) 
ökörszem (fn, ökör|szem) 
ököruszály (fn, ökör|uszály) 
őkörüle 
őköztük 
ökrendezik (ige) 
ökrös (mn) 
ökrös szekér 
ökumené 
ökumenikus (mn) 
ökumenikus istentisztelet 
ökumenikus mozgalom 
ökumenikus szerzetesközösség 
ökumenizmus (fn) 
öl (fn) 
öl (ige) 



ölbe kapva 
ölbe rakott fa 
ölbe tett kézzel 
ölbe való gyermek 
ölbe vesz 
ölbeli (mn) 
ölben tart 
ölben tartott gyerek 
öldöklés (fn) 
öldöklő (foly mn in) 
öldöklő (mn) 
öldöklő küzdelem 
öldököl (ige) 
öldös (ige) 
öleb (fn, öl|eb) 
ölébe 
ölébe ül 
ölébe vesz 
ölel (ige) 
ölelés (fn) 
ölelget (ige) 
ölelkezés (fn) 
ölelkezik (ige) 
ölelkező (foly mn in) 
ölelkező (mn) 
ölelkező rím 
ölelő 
ölenként (hsz) 
öles (mn) 
ölés (fn) 
öles betűkkel 
öles termetű 
ölet (ige) 
ölfa (fn) 
ölhet (ige) 
ölnyi (mn) 
ölőcsirke (ölő|csirke) 
ölősejt (fn, ölő|sejt) 
ölre megy 
ölre mennek 
ölszám 
ölt (bef mn in) 
ölt (ige) 
öltés (fn) 
öltésfajta 
ölthet (ige) 
öltő (fn) 
öltő (foly mn in) 
öltöget (ige) 
öltögetés 
öltöny (fn) 
öltönyös (mn) 
öltönyzokni 
öltözék (fn) 
öltözékkiegészítő 
öltözet (fn) 
öltözet (ige) 



öltözetlen (mn) 
öltözik (ige) 
öltözködés (fn) 
öltözködési (mn) 
öltözködik (ige) 
öltöző (fn) 
öltöző (foly mn in) 
öltözőasztal (fn, öltöző|asztal) 
öltözőfülke 
öltözőhelyiség (fn, öltöző|helyiség) 
öltözőszekrény (fn, öltöző|szekrény) 
öltözőszoba (fn, öltöző|szoba) 
öltözött (bef mn in) 
öltözött (mn) 
öltöztet (ige) 
öltöztető 
öltöztetőbaba (fn, öltöztető|baba) 
öltöztetőnő (fn, öltöztető|nő) 
öltve 
ölyv (fn) 
őmellé (ő|mellé) 
őméltósága (fn) 
őmiatta (ő|miatta) 
ömledezik 
ömleng (ige) 
ömlengés 
ömleny (fn) 
ömlés 
ömleszt (ige) 
ömlesztett (bef mn in) 
ömlesztett (mn) 
ömlesztett sajt 
ömlik (ömöl, ige) 
őmögöttük 
ön (fn) 
ön (nm) 
őn 
ön- 
ön- és közveszélyes 
önadminisztrálás 
önadózó (fn, ön|adózó) 
önadózó (foly mn in, ön|adózó) 
önadózó (mn, ön|adózó) 
ön-agyonülésezés 
őnagysága (fn) 
önakarat (fn, ön|akarat) 
önakaratából 
őnála (ő|nála) 
önalkotta (ön|alkotta) 
önálló (fn) 
önálló (mn) 
önálló fejezet 
önálló használat 
önálló iparos 
önálló szerkezetű 
önálló szó 
önálló tevékenység 



önállóan (hsz) 
önállóság (fn) 
önállóság nélküli 
önállóságra törekvés 
önállósít (ige) 
önállósodás (fn) 
önállósodik (ige) 
önállósul (ige) 
önállósulás (fn) 
önállótlan (mn) 
önállótlanság 
önáltatás (fn) 
önámítás (fn, ön|ámítás) 
önarckép (fn, ön|arckép) 
önárnyék 
önazonosság (fn, ön|azonosság) 
önbarnító krém 
önbecsülés (fn, ön|becsülés) 
önbeporzás (fn, ön|beporzás) 
önbeteljesítő jóslat 
önbetöltő 
önbetörés (fn, ön|betörés) 
önbevallás (fn, ön|bevallás) 
önbírálat (fn, ön|bírálat) 
önbíráskodás (fn, ön|bíráskodás) 
önbizalom (fn, ön|bizalom) 
önbizalom-növelő 
önbiztosító (ön|biztosító) 
önborotva (ön|borotva) 
öncél (fn, ön|cél) 
öncélú (mn) 
öncélúan (hsz) 
öncélúság (fn) 
öncenzúra (fn, ön|cenzúra) 
öncsalás (fn, ön|csalás) 
öncsonkítás (fn) 
öncsőd (fn, ön|csőd) 
öndicséret (fn, ön|dicséret) 
önedző acél 
önelégült (bef mn in) 
önelégült (mn) 
önelégültség (fn) 
önéletírás (fn, önélet|írás) 
önéletrajz (fn, ön|életrajz) 
önéletrajzi (mn) 
önéletrajzi ihletésű 
önéletrajzírás (fn) 
önellátás (fn, ön|ellátás) 
önellátó (fn) 
önellátó (foly mn in) 
önellátó (mn) 
önellátó gazdálkodás 
önellenőrzés (fn, ön|ellenőrzés) 
önellentmondás (fn, ön|ellentmondás) 
önelszámolású 
önelszámoló (fn) 
önelszámoló (foly mn in) 



önelszámoló (mn) 
önelszámoló bizományos 
önelvű (mn) 
önemésztő (fn, ön|emésztő) 
önemésztő (foly mn in, ön|emésztő) 
önemésztő (mn, ön|emésztő) 
önérdek (fn, ön|érdek) 
önérdekű (mn, ön|érdekű) 
önerejéből 
önerő (fn, ön|erő) 
önerős (mn) 
önérték (fn, ön|érték) 
önértékelés (fn, ön|értékelés) 
önérzet (fn, ön|érzet) 
önérzetes (mn) 
önérzeteskedik (ige) 
önérzetesség 
önészlelés 
önetető (ön|etető) 
önfegyelem (fn, ön|fegyelem) 
önfegyelmezés (fn) 
önfej 
önfejű (mn, ön|fejű) 
önfejűsködik (ige) 
önfeladás (fn, ön|feladás) 
önfeláldozás (fn) 
önfeláldozó (fn) 
önfeláldozó (foly mn in) 
önfeláldozó (mn) 
önfeledt (mn, ön|feledt) 
önfeledten (hsz) 
önfeledtség (fn) 
önfelmentés 
önfelszedő gép 
önfenntartás (fn, ön|fenntartás) 
önfenntartási ösztön 
önfenntartó felsőoktatás 
önfényező padlóápoló 
önfertőzés (fn, ön|fertőzés) 
önfinanszírozás (fn) 
öngerjesztés (fn) 
öngerjesztő 
öngól (fn, ön|gól) 
öngúny (fn, ön|gúny) 
öngyilkos (fn, ön|gyilkos) 
öngyilkos (mn, ön|gyilkos) 
öngyilkos merénylet 
öngyilkosjelölt (fn) 
öngyilkosjelölt (mn) 
öngyilkosság (fn, ön|gyilkosság) 
öngyilkossági (mn) 
öngyógyítás 
öngyújtó (fn, ön|gyújtó) 
öngyújtó (foly mn in, ön|gyújtó) 
öngyulladás (fn, ön|gyulladás) 
önhasonló 
önhatalmú (mn) 



önhatalmúlag (fn) 
önhiba (fn, ön|hiba) 
önhibáján kívül 
önhipnózis (fn, ön|hipnózis) 
önhitt (mn) 
önhordó karosszéria 
önigazgatás (fn, ön|igazgatás) 
önigazgatási jog 
önigazolás (fn, ön|igazolás) 
önigazoló 
önimádat (fn, ön|imádat) 
önindító (fn, ön|indító) 
önindító (foly mn in, ön|indító) 
önindukció (fn, ön|indukció) 
öninduló 
önirányító (fn, ön|irányító) 
önirányító (foly mn in, ön|irányító) 
önirónia (fn, ön|irónia) 
önironikus 
önismeret (fn, ön|ismeret) 
önismereti (mn) 
önismereti tréning 
önitató (fn, ön|itató) 
önjáró (fn, ön|járó) 
önjáró (foly mn in, ön|járó) 
önjáró (mn, ön|járó) 
önjáró gép 
önjáró komp 
önjáró löveg 
önjáró tüzérezred 
önjellemzés 
önjelölt (bef mn in, ön|jelölt) 
önjelölt (fn, ön|jelölt) 
önként (hsz) 
önként és dalolva 
önkéntelen (mn) 
önkéntelenül (hsz) 
önkéntes (fn) 
önkéntes (mn) 
önkéntes adomány 
önkéntes alap 
önkéntes beszolgáltatás 
önkéntes munka 
önkéntes nyugdíjpénztár 
önkéntes tűzoltó 
önkéntes vállalás 
önkéntes vallomás 
önkéntes véradó 
önkéntesség (fn) 
önkény (fn, ön|kény) 
önkényes (mn) 
önkényes eljárás 
önkényesen (hsz) 
önkényeskedés (fn) 
önkényeskedik (ige) 
önkényúr (fn, ön|kényúr) 
önkényuralmi (mn) 



önkényuralmi jelkép 
önkényuralom (fn, önkény|uralom) 
önkép (fn, ön|kép) 
önképzés (fn, ön|képzés) 
önképzőkör (fn) 
önkezével (hsz) 
önki (fn) 
önkicsomagoló állomány 
önkielégítés (fn, ön|kielégítés) 
önkielégülés (fn, ön|kielégülés) 
önkifejezés (fn, ön|kifejezés) 
önkínzás (fn, ön|kínzás) 
önkioldó (ön|kioldó) 
önkisülés (ön|kisülés) 
önkiszolgálás (fn, ön|kiszolgálás) 
önkiszolgáló (fn, ön|kiszolgáló) 
önkiszolgáló (foly mn in, ön|kiszolgáló) 
önkiszolgáló (mn, ön|kiszolgáló) 
önkiszolgáló büfé 
önkiszolgáló étterem 
önkiürítő 
önkívület (fn) 
önkívületbe esés 
önkizsákmányolás (fn, ön|kizsákmányolás) 
önkontroll (fn, ön|kontroll) 
önkorlátozás (fn, ön|korlátozás) 
önkormányzás (fn, ön|kormányzás) 
önkormányzat (fn, ön|kormányzat) 
önkormányzati (mn) 
önkormányzati alkalmazott 
önkormányzati forrás 
önkormányzati határozat 
önkormányzati hatáskör 
önkormányzati képviselő 
önkormányzati lakás 
önkormányzati okmányiroda 
önkormányzati rendelet 
önkormányzati törvény 
önkormányzati tulajdon 
önkormányzati választás 
önkormányzatiképviselő-választás 
önkormányzatiság (fn) 
önkorrekció 
önköltség (fn, ön|költség) 
önköltségcsökkentés (önköltség|csökkentés) 
önköltség-előirányzat 
önköltséges (mn) 
önköltséges képzés 
önköltséges szak 
önköltségi (mn) 
önköltségi ár 
önkritika (fn, ön|kritika) 
önkritikus (mn, ön|kritikus) 
önkritikusan (hsz) 
önleleplezés (fn, ön|leleplezés) 
önmag (fn, ön|mag) 
önmaga (nm) 



önmagába visszatérő vonal 
önmagában véve 
önmagam (nm, ön|magam) 
önmarcangolás (fn) 
önmeddő (mn) 
önmegalázás (fn, ön|megalázás) 
önmegfigyelés (fn, ön|megfigyelés) 
önmeghatározás (fn, ön|meghatározás) 
önmegporzás (ön|megporzás) 
önmegsemmisítés 
önmegtagadás (fn) 
önmegtartóztatás (fn) 
önmegtermékenyítés (fn, ön|megtermékenyítés) 
önmegvalósítás (fn) 
önmenedzselés (fn) 
önmentő készülék 
önmérséklet (fn, ön|mérséklet) 
önmítosz 
önmozgás (fn, ön|mozgás) 
önműködő (fn, ön|működő) 
önműködő (foly mn in, ön|működő) 
önműködő (mn, ön|működő) 
önműködő adagoló 
önműködő alközpont 
önműködő kuplung 
önműködő szelep 
önműködő vezérlés 
önműködő vezérlésű 
önműködő zár 
önművelés (fn, ön|művelés) 
önnevelés (fn, ön|nevelés) 
önnön (fn) 
önnön gyermeke 
önnön kezével 
önnönmaga (mn, önnön|maga) 
önnönmaga (nm, önnön|maga) 
önostorozás (fn, ön|ostorozás) 
önös (fn) 
önös (mn) 
önös érdekek 
önösség (fn) 
önöz (ige) 
önözés 
önpiszkító 
önportré (fn, ön|portré) 
önprivatizáció (fn, ön|privatizáció) 
önpusztítás (fn, ön|pusztítás) 
önpusztító 
önrakodó (ön|rakodó) 
önreflexió 
önreklám (fn, ön|reklám) 
önreklámozás (fn) 
önrendelkezés (fn, ön|rendelkezés) 
önrendelkezési (mn) 
önrendelkezési jog 
önrész (fn, ön|rész) 
önrészesedés (fn, ön|részesedés) 



önrím 
önsajnálat (fn, ön|sajnálat) 
önsanyargatás (fn, ön|sanyargatás) 
önsegélyezés 
önsegélyező (fn, ön|segélyező) 
önsegélyező (foly mn in, ön|segélyező) 
önsegélyező (mn, ön|segélyező) 
önsegélyző egyesület 
önsorsrontás 
önsorsrontó 
önsúly (fn, ön|súly) 
önszabályozás (fn, ön|szabályozás) 
önszabályozó mechanizmus 
önszabályzó (fn, ön|szabályzó) 
önszabályzó (mn, ön|szabályzó) 
önszánt (mn) 
önszánta (fn, ön|szánta) 
önszántából (ön|szántából) 
önszerveződés (fn) 
önszuggesztió (fn, ön|szuggesztió) 
önt (ige) 
önt (nm) 
öntapadó (foly mn in) 
öntapadó (mn) 
öntapadó címke 
öntapadós címke 
öntapadós tapéta 
öntecs (fn) 
öntecshely (öntecs|hely) 
öntelt (mn) 
önteltség (fn, ön|teltség) 
öntés (fn) 
öntéshiba (öntés|hiba) 
öntéstalaj (fn, öntés|talaj) 
öntészet (fn) 
öntet (fn) 
öntet (ige) 
öntevékeny (mn, ön|tevékeny) 
öntevékenység (fn, ön|tevékenység) 
öntisztító rendszer 
öntisztító vasaló 
öntisztulás (fn, ön|tisztulás) 
öntő (fn, ön|tő) 
öntő (foly mn in, ön|tő) 
öntő segédmunkás 
öntő szakmunkás 
öntöde (fn) 
öntőforma (fn, öntő|forma) 
öntőgép 
öntöltő (fn, ön|töltő) 
öntöltő fegyver 
öntőmester (fn, öntő|mester) 
öntőminta (fn, öntő|minta) 
öntőmunkás 
öntőműhely (fn, öntő|műhely) 
öntörvényű (mn) 
öntött (bef mn in) 



öntött (mn) 
öntött acél 
öntött beton 
öntött harang 
öntött saláta 
öntöttacél kés 
öntöttvas (fn) 
öntöttvas alkatrész 
öntöttvas borona 
öntöttvas csillár 
öntöttvas cső 
öntöttvas daráló 
öntöttvas edény 
öntöttvas fazék 
öntöttvas kályha 
öntöttvas kazán 
öntöttvas keret 
öntöttvas satu 
öntöttvas sín 
öntöttvas üllő 
öntöttvasforgács (öntöttvas|forgács) 
öntöttvasgyártás (öntöttvas|gyártás) 
öntöttvastípus 
öntöz (ige) 
öntözés (fn) 
öntözéses (mn) 
öntözéses gazdálkodás 
öntözési (mn) 
öntözéstechnika 
öntözködik (ige) 
öntöző (fn) 
öntöző (foly mn in) 
öntöző főcsatorna 
öntöző gazdálkodás 
öntözőárok (öntöző|árok) 
öntözőautó (öntöző|autó) 
öntözőberendezés (fn, öntöző|berendezés) 
öntözőcsatorna (fn, öntöző|csatorna) 
öntözőcső (fn, öntöző|cső) 
öntözőhálózat (fn, öntöző|hálózat) 
öntözőkanna (fn, öntöző|kanna) 
öntözőkerék (öntöző|kerék) 
öntözőkocsi (öntöző|kocsi) 
öntözőmű (fn, öntöző|mű) 
öntözőrendszer (fn, öntöző|rendszer) 
öntözővíz 
öntudat (fn, ön|tudat) 
öntudat alatti 
öntudatánál van 
öntudathasadás (ön|tudathasadás) 
öntudathiány (öntudat|hiány) 
öntudatlan (mn) 
öntudatlanul (hsz) 
öntudatos (mn) 
öntudatosodás 
öntudatosodik (ige) 
öntudatosság (fn, ön|tudatosság) 



öntudatra ébredés 
öntudatvesztés 
öntvény (fn) 
önuralom (fn, ön|uralom) 
önürítő 
önürítő kocsiszekrény 
önvád (fn, ön|vád) 
önvallomás (fn, ön|vallomás) 
önvédelem (fn, ön|védelem) 
önvédelmi (mn) 
önvédelmi sport 
önveszélyes (mn) 
önvezérlés (fn, ön|vezérlés) 
önvizsgálat (fn, ön|vizsgálat) 
önzés (fn) 
önzetlen (mn) 
önzetlenség (fn) 
önzetlenül (hsz) 
önző (mn) 
önzősködik (ige) 
önnyugdíjas 
önnyugtatás 
őr (fn) 
őrá (őreá) 
őrá nézve 
őrajta 
őrálló (fn) 
őrálló katona 
őrállomás (fn, őr|állomás) 
őrangyal (fn, őr|angyal) 
őrbódé (fn, őr|bódé) 
Őrbottyán 
ördög (fn) 
ördög bibliája 
ördög tudja 
ördög vigye 
ördögadta (mn, ördög|adta) 
Ördög-árok (Ördög|-árok) 
ördög-ároki 
ördögbőr (ördög|bőr) 
ördögbőr nadrág 
ördögcérna (ördög|cérna) 
ördögfajzat (fn, ördög|fajzat) 
ördögfióka (fn, ördög|fióka) 
ördögfű (fn, ördög|fű) 
ördöghal (fn, ördög|hal) 
ördöghinta (ördög|hinta) 
ördögi (mn) 
ördögi eset 
ördögi kör 
ördöglakat (fn, ördög|lakat) 
Ördöglyuk-barlang 
ördögmotolla (fn, ördög|motolla) 
Ördög-orom (Ördög|-orom) 
Ördög-orom csárda 
ördögpirula (ördög|pirula) 
ördögrája 



ördögszekér (fn, ördög|szekér) 
ördögszem (fn, ördög|szem) 
Ördög-sziget 
ördögűzés (fn, ördög|űzés) 
ördögűző 
ördöngös (fn) 
ördöngös (mn) 
ördöngös találmány 
ördöngös ügyességgel 
ördöngösség (fn) 
őre 
őreá (őrá) 
öreg (fn) 
öreg (mn) 
öreg ágyú 
öreg bácsi 
öreg bojtár 
öreg cimbora 
öreg csont 
öreg este 
öreg harang 
öreg hiba 
öreg napjaira 
öreg néni 
öreg szivar 
öregágyú (fn, öreg|ágyú) 
öreganya (fn) 
öreganyám (öreg|anyám) 
öregapa (fn) 
öregasszony (fn) 
öregbedik (ige) 
öregbéres (fn, öreg|béres) 
öregbíró (fn) 
öregbít (ige) 
öregbojtár (fn, öreg|bojtár) 
öregdiák (fn, öreg|diák) 
Öreg-Duna 
öregedés (fn) 
öregedésgátló 
öregedik (öregszik, ige) 
öregedő (foly mn in) 
öregek napközi otthona 
öregem (öreg|em) 
öregember (fn) 
öregen (hsz) 
öreges (mn) 
öregfiú (fn) 
öregfiúk-bajnokság 
öregfiúk-mérkőzés 
öregharang (fn, öreg|harang) 
Öreg-hegy (Öreg|-hegy) 
öreg-hegyi (öreg|-hegyi) 
öregít (ige) 
öregkor (fn, öreg|kor) 
öregkorában 
öregkori (mn) 
öreglány (fn) 



öreglegény (fn) 
öreglyuk (fn) 
öregotthon (fn) 
Öreg-rét 
öregség (fn) 
öregségi (mn) 
öregségi nyugdíj 
öregségi nyugdíjas 
öregszel 
öregszem 
öregszenek (öregesznek) 
öregszetek (öregesztek) 
öregszik (öregedik, ige) 
öregszülő 
öregszülők 
öregszünk 
öregtészta 
öregtorony (fn) 
öregujj (fn) 
öregúr (fn) 
öreguras (mn) 
őrezred (fn, őr|ezred) 
őrgébics (fn, őr|gébics) 
őrgróf (fn, őr|gróf) 
őrhajó (fn, őr|hajó) 
őrhalom 
őrház (fn, őr|ház) 
őrhely (fn, őr|hely) 
Őriszentpéter 
őriz (ige) 
őrizet (fn) 
őrizet (ige) 
őrizetbe vesz 
őrizetbe vétel 
őrizetbe vett 
őrizetes (fn) 
őrizetes (mn) 
őrizetes fogoly 
őrizetlen (mn) 
őrizget (ige) 
őrizhet (ige) 
őrizkedik (ige) 
őriző (foly mn in) 
őriző (őrző, Melléknév) 
őriztet (ige) 
őrjárat (fn, őr|járat) 
őrjít (ige) 
őrjítő (fn) 
őrjítő (foly mn in) 
őrjítő (mn) 
őrjöng (ige) 
őrjöngés (fn) 
Örkény 
Örkény-egyperces 
őrködik (ige) 
őrkutya (fn, őr|kutya) 
őrláng (fn, őr|láng) 



őrlemény (fn) 
őrlés (fn) 
őrlet (fn) 
őrlet (ige) 
őrlő (fn) 
őrlő (foly mn in) 
őrlő (mn) 
őrlő szú 
őrlődik (ige) 
őrlőfog (fn, őrlő|fog) 
őrlőgép (fn, őrlő|gép) 
őrlőmalom (fn, őrlő|malom) 
örmény (fn) 
örmény (mn) 
örmény katolikus 
örmény nyelvű 
Örményország (tnév) 
őrmester (fn, őr|mester) 
Őrmező (tnév) 
Őrmezői lakótelep 
Őrmezői lakótelepi 
őrnagy (fn) 
őrnaszád (fn, őr|naszád) 
őróla 
őróluk 
örök (mn) 
örök álom 
örök áron 
örök béke 
örök birtok 
örök boldogság 
örök élet 
örök életű 
örök emlékezetre méltó 
örök emlékezetű 
örök érdemű 
örök értékű 
örök érvényű 
örök harag 
örök hó 
örök hó birodalma 
örök hűséget fogad 
örök szerelem 
örök vadászmező 
Örök Város 
örökbe adás 
örökbe fogad 
örökbe fogadó szülők 
örökbe fogadott gyermek 
örökbecsű (fn, örök|becsű) 
örökbecsű (mn, örök|becsű) 
örökbefogadás (fn, örökbe|fogadás) 
örökbefogadási (mn) 
örökbefogadó (fn) 
örökbérlet (fn) 
örökébe lép 
örökégő (fn, örök|égő) 



örökégő (mn, örök|égő) 
örökégő mécs 
örökérvényű (mn) 
örökhagyó (fn) 
örökhagyó (mn) 
örökhagyó gyermeke 
örökifjú (mn) 
örökíró (fn) 
örökít (ige) 
örökítőanyag 
örökjáradék (fn) 
örökjog (fn) 
örökké (hsz) 
örökké tartó 
örökkétig (hsz) 
örökkévaló (mn, örökké|való) 
örökkévalóság (fn) 
örökkön (hsz) 
örökkön-örökké 
öröklakás (fn, örök|lakás) 
öröklékeny 
öröklés (fn) 
öröklési (mn) 
öröklési jog 
öröklésmenet 
örökléstan (fn, öröklés|tan) 
öröklét (fn) 
örökletes (mn) 
örökletes betegség 
öröklődés (fn) 
öröklődéskórtan 
öröklődik (ige) 
öröklődő (mn) 
öröklődő betegség 
öröklött (mn) 
öröklött betegség 
öröklött hajlam 
öröklött tulajdonság 
örökmécs (örökmécses, fn, örök|mécs) 
örökmécses (fn) 
örökmécses (mn) 
örökmozgó (fn, örök|mozgó) 
öröknaptár (fn, örök|naptár) 
örököl (ige) 
örökölhető (fn) 
örökölhető (foly mn in) 
örökölt (bef mn in) 
örökölt (mn) 
örökös (fn) 
örökös (mn) 
örökös nélküli elhalálozás 
örökös tag 
örökös tagság 
örökös tartomány 
örökös tulajdon 
örökösen (hsz) 
örökösödés (fn) 



örökösödési (mn) 
örökösödési illeték 
örökösödési törvény 
örökösödik (ige) 
örököstárs (fn, örökös|társ) 
örökranglista 
örökre (hsz) 
örökrész (fn) 
örökség (fn) 
örökséghajhászó 
örökségül hagy 
örökszép (fn, örök|szép) 
örökszép (mn, örök|szép) 
örökszép alkotás 
öröktől (hsz) 
öröktől fogva 
örökül (hsz) 
örökül ad 
örökül hagy 
örökül hagyás 
örökvaku (fn) 
örökváltság (fn, örök|váltság) 
örökzöld (fn, örök|zöld) 
örökzöld (mn, örök|zöld) 
örökzöld dallamok 
örökzöld növény 
őröl (ige) 
őrölt bors 
őrölt fahéj 
őrölt fehér bors 
őrölt kávé 
őrölt szegfűszeg 
őröltet (ige) 
öröm (fn) 
örömanya (fn, öröm|anya) 
örömapa (fn, öröm|apa) 
örömest (fn, öröm|est) 
örömest (hsz, öröm|est) 
örömet okoz 
örömet szerez 
örömforrás 
örömhír (fn, öröm|hír) 
örömittas (mn, öröm|ittas) 
örömkatona (fn, öröm|katona) 
örömködik (ige) 
örömkönny (fn, öröm|könny) 
örömközpont 
örömlány (fn, öröm|lány) 
örömmámor (fn, öröm|mámor) 
örömmel fogad 
örömnap (fn, öröm|nap) 
Örömóda 
örömrepesve 
örömrivalgás (fn, öröm|rivalgás) 
örömszerzés 
örömszülő (fn, öröm|szülő) 
örömszülők 



örömtanya (fn, öröm|tanya) 
örömtelen (mn) 
örömteli (mn) 
örömtűz (fn, öröm|tűz) 
örömujjongás (fn, öröm|ujjongás) 
örömünnep (fn, öröm|ünnep) 
őrparancsnok (fn, őr|parancsnok) 
Örs (tnév) 
őrs (fn) 
Örs vezér 
Örs vezér tere 
őrség (fn, őrs|ég) 
őrségi (mn) 
őrségváltás (fn, őrség|váltás) 
őrsparancsnok (fn, őrs|parancsnok) 
őrsvezető (fn, őrs|vezető) 
őrsvezető (foly mn in, őrs|vezető) 
őrszázad (fn, őr|század) 
őrszellem (őr|szellem) 
őrszem (fn, őr|szem) 
őrszemélyzet (fn, őr|személyzet) 
őrszemes 
őrszemes rendőr 
őrszó (őr|szó) 
őrszoba (fn, őr|szoba) 
őrszolgálat (fn, őr|szolgálat) 
őrt álló 
őrtorony (fn, őr|torony) 
őrtűz (fn, őr|tűz) 
örül (ige) 
őrül (ige) 
őrülés (fn, őr|ülés) 
őrülésig szereti 
őrület (fn, őr|ület) 
őrületes (mn) 
örülhet (ige) 
őrült (bef mn in) 
őrült (mn) 
őrült nehéz 
őrült sebesen 
őrült sok 
őrültekháza (fn) 
őrültség (fn) 
örv (fn) 
örve alatt 
örvend (ige) 
örvendetes (mn) 
örvendetesen (hsz) 
örvendez (örvendezik, ige) 
örvendezik (ige) 
örvendeztet (ige) 
örvény (fn) 
örvényáram (fn, örvény|áram) 
örvényerősség 
örvényféreg (fn, örvény|féreg) 
örvénygyűrű 
örvénykő (örvény|kő) 



örvénylik (ige) 
örvénylő 
őrvezető (fn, őr|vezető) 
őrvezető (foly mn in, őr|vezető) 
Őrvidék 
örvös (mn) 
örvös bukó 
örvös medve 
örvös partfutó 
őrzászlóalj (fn, őr|zászlóalj) 
őrzés (fn) 
őrzési (mn) 
őrzési díj 
őrző (fn) 
őrző (őriző, foly mn in) 
őrzőangyal (fn, őrző|angyal) 
őrzőlámpa (őrző|lámpa) 
őrzött 
őrzött parkoló 
őrző-védő 
őrző-védő szolgálat 
Örzse 
ős (fn) 
ősállapot (fn, ős|állapot) 
ősállat (fn, ős|állat) 
ősanya (fn, ős|anya) 
ősanyag (fn, ős|anyag) 
ősapa (fn, ős|apa) 
ősbélüreg 
ősbemutató (fn, ős|bemutató) 
ősbemutató (foly mn in, ős|bemutató) 
ősbemutató (mn, ős|bemutató) 
ősborókás 
ősbölény (fn, ős|bölény) 
ősbűn (fn, ős|bűn) 
ősdiák (ős|diák) 
őselem (fn, ős|elem) 
ősellenség (fn, ős|ellenség) 
őselv (fn, ős|elv) 
ősember (fn, ős|ember) 
ősembertan (ős|embertan) 
őserdő (fn, ős|erdő) 
őseredeti (mn) 
őserő (fn, ős|erő) 
ősfa 
ősfenyves 
ősfideszes 
ősfoglalkozás (fn, ős|foglalkozás) 
ősfolyó 
ősforrás (fn, ős|forrás) 
ősföld 
ősgerinces 
ősgyep (fn, ős|gyep) 
őshaza (fn, ős|haza) 
őshazakutatás 
őshegység (ős|hegység) 
őshonos (mn) 



őshonos állat 
őshonos fajok 
őshonos fajta 
őshonos juhfajta 
őshüllő (fn, ős|hüllő) 
ősi (mn) 
ősi szokás 
ősidő (fn, ős|idő) 
ősiség (fn) 
ősjogász (ős|jogász) 
őskép (fn, ős|kép) 
őskeresztény (fn) 
őskeresztény egyház 
őskommunizmus (fn, ős|kommunizmus) 
őskontinens (fn, ős|kontinens) 
őskor (fn, ős|kor) 
őskori (mn) 
őskori lelet 
őskori település 
őskorkutató (őskor|kutató) 
ősköd (fn, ős|köd) 
őskőkor (fn) 
őskőkorszak 
ősköltészet (fn, ős|költészet) 
őskövület (fn, ős|kövület) 
őskőzet (fn, ős|kőzet) 
ősközösség (fn, ős|közösség) 
őskutatás (fn, ős|kutatás) 
őslakó (fn, ős|lakó) 
őslakó (foly mn in, ős|lakó) 
őslakó (mn, ős|lakó) 
őslakos (fn, ős|lakos) 
őslakos (mn, ős|lakos) 
őslakosság (fn, ős|lakosság) 
ősláp (fn, ős|láp) 
őslégkör 
őslény (fn, ős|lény) 
őslénykutató 
őslénytan (fn, őslény|tan) 
őslénytár (fn, őslény|tár) 
ősmagyar (fn) 
ősmagyar (mn) 
ősmagyar kor 
ősmagyar kori 
ősmajom 
ősmaradvány (fn, ős|maradvány) 
ősmasszívum 
ösmer (ige) 
ősminta 
ősmonda (fn, ős|monda) 
ősnemes 
ősnemzés (fn, ős|nemzés) 
ősnép (fn, ős|nép) 
ősnyelv (fn, ős|nyelv) 
ősnyelvelmélet (ősnyelv|elmélet) 
ősnyomtatvány (fn, ős|nyomtatvány) 
ősóceán 



ősöreg 
őspark (fn, ős|park) 
ősrégészet (fn, ős|régészet) 
ősrégi (mn) 
ősrengeteg (fn, ős|rengeteg) 
ősréteg 
ősrobbanás (fn, ős|robbanás) 
ősrobbanás-elmélet 
ősrovar 
őssejt (fn, ős|sejt) 
őssejtterápia 
őstársadalom (fn, ős|társadalom) 
őstehetség (fn, ős|tehetség) 
őstelep 
őstenger 
őstermelés (fn, ős|termelés) 
őstermelő (fn, ős|termelő) 
őstermelő (foly mn in, ős|termelő) 
őstermelői (mn) 
őstermelői igazolvány 
őstermészet (fn, ős|természet) 
őstörténet (fn, ős|történet) 
őstörténet-kutatás 
őstulok (fn, ős|tulok) 
ősvadon (fn) 
ősvallás (fn, ős|vallás) 
ösvény (fn) 
ősvilág (fn, ős|világ) 
ősz (mn) 
ősz bajuszú 
ősz eleje 
ősz eleji 
ősz ember 
ősz fejű 
ősz hajszál 
ősz hajú 
ősz szakállú 
ősz végi 
őszapó (fn, ősz|apó) 
őszbe csavarodó 
őszeleji 
őszelő (fn) 
őszentsége (fn) 
őszerinte (ő|szerinte) 
őszes (fn) 
őszes (mn) 
őszes hajú 
őszi (mn) 
őszi árpa 
őszi búza 
őszi eső 
őszi forduló 
őszi gabona 
őszi idény 
őszi kikerics 
őszi szántás 
őszi tárlat 



őszi vásár 
őszi vetés 
őszi zab 
őszi zabla 
őszibarack (fn, őszi|barack) 
őszibarackbefőtt (fn, őszibarack|befőtt) 
őszibarackbólé (őszibarack|bólé) 
őszibarackdzsem (őszibarack|dzsem) 
őszibarack-eszencia (őszibarack|-eszencia) 
őszibarackfa 
őszibarackkompót (őszibarack|kompót) 
őszibaracklé 
őszibaracklekvár (őszibarack|lekvár) 
őszibarack-pálinka 
őszibúza-termés 
őszidő (fn, ősz|idő) 
őszies (mn) 
őszike (fn) 
őszinte (mn) 
őszinte szívű 
őszinte tiszteletre méltó 
őszinte vélemény 
őszintén szólva 
őszinteség (fn) 
őszintétlen (mn) 
őszirózsa (fn, őszi|rózsa) 
őszirózsa-koszorú 
őszirózsás (mn) 
őszirózsás forradalom 
őszít (ige) 
őszi-tavaszi hadjárat 
Őszöd 
össz- 
ősszáj (ős|száj) 
ősszájú (mn) 
ősszájúak 
összakadémiai 
összár (fn) 
összbefektetés (fn, össz|befektetés) 
összbenyomás (fn) 
összberuházás 
összbevétel (fn, össz|bevétel) 
összbirodalom (fn) 
összbüntetés (fn, össz|büntetés) 
összdíjazás (fn) 
összdíjazású (mn) 
össze (ik) 
össze- (ik) 
össze nem tartozás 
össze nem téveszthető 
összeábdál 
összeácsol 
összead (ige, össze|ad) 
összeadandó 
összeadás (fn) 
összeadódik (ige) 
összeakad (ige) 



összeakaszkodik (ige) 
összeakaszt (ige) 
összeáll (ige) 
összeállít (ige) 
összeállítás (fn) 
összeállítású (mn) 
összeálmodik 
összeaprít (ige) 
összeaszik (ige) 
összeázik 
összebalhézik (ige) 
összebarátkozik (ige) 
összébb (hsz) 
összébb húz 
összébb húzódik 
összébb szorul 
összebékél 
összebékéltet 
összebékít (ige) 
összebékül (ige) 
összebeszél (ige, össze|beszél) 
összebogoz (ige) 
összebombáz 
összeboncol 
összeboncolódik 
összebonyolít (ige) 
összeboronál (ige) 
összeborul (ige) 
összeborult (bef mn in, össze|borult) 
összeborzad (ige) 
összeborzol (ige) 
összebújik (ige) 
összecsap (ige) 
összecsapás (fn) 
összecsapódik (ige) 
összecsapzik 
összecsatol (ige) 
összecsavar (ige) 
összecsavarodik (ige) 
összecsavaroz (ige) 
összecsendül (ige) 
összecseng (ige) 
összecserél (ige) 
összecsinál (ige) 
összecsíp (ige) 
összecsíptet 
összecsiszol (ige) 
összecsiszolódik (ige) 
összecsókol (ige) 
összecsókolódzik (ige) 
összecsomagol (ige) 
összecsomósodik (ige) 
összecsoportosul 
összecsődít (ige) 
összecsődül (ige) 
összecsuk (ige) 
összecsukható (foly mn in) 



összecsukható ágy 
összecsuklik (ige) 
összecsukódik (ige) 
összecsukós 
összedob (ige) 
összedobál (ige) 
összedobban 
összedobol 
összedolgoz 
összedolgozik (ige) 
összedől (ige) 
összedönt (ige) 
összedörzsöl (ige) 
összedrótoz (ige) 
összedug (ige) 
összedúl 
összeédesedik 
összeég (ige) 
összeegyezik 
összeegyeztet (ige) 
összeegyeztethetetlen (mn) 
összeegyeztethetetlenség (fn) 
összeelegyedik (ige, össze|elegyedik) 
összeelegyít 
összeenyvez 
összeépít 
összeépül (ige) 
összeér (ige) 
összeereszt (ige) 
összeérik (ige) 
összeérint (ige) 
összeerősít 
összeesik (ige) 
összeesket 
összeesküszik (ige) 
összeesküvés (fn) 
összeesküvés-elmélet 
összeesküvő (fn) 
összeesküvő (foly mn in) 
összeeszik (ige) 
összeeszkábál (ige) 
összefacsarodik (ige) 
összefagy (ige) 
összefecseg (ige) 
összefekszik (ige) 
összefektet 
összefen 
összefér (ige) 
összefércel (ige) 
összeférhetetlen (mn) 
összeférhetetlenség (fn) 
összeférhetetlenségi (mn) 
összeférhetőség 
összefésül 
összefirkál (ige) 
összefog (ige) 
összefogás (fn) 



összefogat 
összefogdos (ige) 
összefoglal (ige, össze|foglal) 
összefoglalás (fn) 
összefoglaló (fn) 
összefoglaló (foly mn in) 
összefoglaló ismétlés 
összefoglaló óra 
összefoglalóan (hsz) 
összefogódzik (ige) 
összefogódzkodik (ige) 
összefogott (bef mn in) 
összefogott (mn) 
összefoldoz 
összefoltoz (ige) 
összefolyás (fn) 
összefolyik (ige) 
összefon (ige) 
összefonódás (fn) 
összefonódik (ige, össze|fonódik) 
összefonódottság (fn) 
összefonottság 
összefonnyad 
összeforgat (ige) 
összeforr (ige) 
összeforrad (ige) 
összeforraszt (ige) 
összefőz (ige) 
összefröcsköl (ige) 
összefut (ige) 
összefügg (ige) 
összefüggés (fn) 
összefüggésbe hoz 
összefüggésrendszer (fn, összefüggés|rendszer) 
összefüggéstelen (mn) 
összefüggéstelenül (hsz) 
összefüggő (fn) 
összefüggő (foly mn in) 
összefüggő (mn) 
összefüggően (hsz) 
összefüstöl 
összefűz (ige) 
összeg (fn) 
összegabalyít (ige) 
összegabalyodik (ige) 
összegányol 
összegázol 
összegeket emészt fel 
összegereblyéz 
összegez (ige) 
összegezés (fn) 
összegező 
összegeződik 
összegfüggvény (összeg|függvény) 
összeghatár (fn, összeg|határ) 
összegképlet (fn, összeg|képlet) 
összegombol (ige) 



összegömbölyödik 
összegöngyöl (ige) 
összegörcsölődik 
összegörnyed (ige) 
összegszerű (mn) 
összegszerűen (hsz) 
összegszerűség (fn, összeg|szerűség) 
összegubancol (ige) 
összegubancolódik (ige) 
összegű (mn) 
összegüriz 
összegüzül 
összegzés (fn) 
összegző 
összegződik 
összegyúr (ige) 
összegyűjt (ige, össze|gyűjt) 
összegyűjtés (fn) 
összegyülekezik (ige) 
összegyűlik (ige) 
összegyűr (ige) 
összegyűrődik (ige) 
összehabar 
összehadar (ige) 
összehajlik (ige) 
összehajol (ige) 
összehajt (ige) 
összehajtható (foly mn in) 
összehajtogat (ige) 
összehalmoz (ige) 
összehalmozódik 
összehangol (ige) 
összehangolás (fn) 
összehangolatlan (mn) 
összehangolódik 
összehangoltan (hsz) 
összehangzás (fn) 
összehangzik 
összehány (ige) 
összeharácsol (ige) 
összeharangoz 
összeharap (ige) 
összeharapdál (ige) 
összehasogat (ige) 
összehasonlít (ige) 
összehasonlítás (fn) 
összehasonlítási (mn) 
összehasonlíthatatlan (mn) 
összehasonlíthatatlanul (hsz) 
összehasonlító (foly mn in) 
összehasonlító irodalomtudomány 
összehasonlító nyelvészet 
összehasonlító vizsgálat 
összehaverkodik (ige) 
összeházasít (ige) 
összeházasodik (ige) 
összehazudik (ige) 



összehegeszt (ige) 
összehív (ige) 
összehívás (fn) 
összehord (ige) 
összehorgol 
összehorpad 
összehoz (ige) 
összehunyorít (ige) 
összehurkol 
összehúz (ige) 
összehúzódás (fn) 
összehúzódásra képes 
összehúzódik (ige) 
összeigazít (ige) 
összeilleszt (ige) 
összeillik (ige) 
összeillő (fn) 
összeillő (foly mn in) 
összeillő (mn) 
összeillő pár 
összeír (ige) 
összeírás (fn) 
összeíró (fn) 
összeíró (foly mn in) 
összeíró lap 
összeismerkedik (ige) 
összeismertet (ige) 
összeiszik (ige) 
összeizzad (ige) 
összejár (ige) 
összejátszás (fn) 
összejátszik (ige) 
összejön (ige) 
összejövetel (fn) 
összekacsint (ige) 
összekakál 
összekalapál (ige) 
összekalapoz (ige) 
összekanalaz (ige) 
összekap (ige) 
összekapar (ige) 
összekapaszkodik (ige) 
összekapcsol (ige) 
összekapcsolás (fn) 
összekapcsolhatóság (fn) 
összekapcsoló jel 
összekapcsolódás (fn) 
összekapcsolódik (ige) 
összekapkod (ige) 
összekarcol (ige) 
összekaristol 
összekarmol (ige) 
összekaszabol (ige) 
összekavar (ige) 
összekel (ige) 
összeken (ige) 
összekeres (ige) 



összekerül (ige) 
összekészít (ige) 
összekészül 
összekever (ige) 
összekeveredik (ige) 
összekeverés (fn) 
összekoccan (ige) 
összekócol (ige) 
összekoldul (ige) 
összekombinál (ige) 
összekotor (ige) 
összekotyvaszt (ige) 
összekovácsol (ige) 
összekovácsolódik (ige) 
összeköltözik (ige) 
összeköltöztet (ige) 
összeköt (ige) 
összekötés (fn) 
összekötő (fn) 
összekötő (foly mn in) 
összekötő elem 
összekötő híd 
összekötő járőr 
összekötő kapocs 
összekötő szerv 
összekötő szöveg 
összekötő tiszt 
összekötő út 
összekötöz (ige) 
összeköttetés (fn) 
összeköttetésbe lépés 
összekulcsol (ige) 
összekunkorodik 
összekuporgat (ige) 
összekuporodik (ige) 
összekuszál (ige) 
összekuszálódik (ige) 
összekutyul (ige) 
összekülönbözik (ige) 
ősszel (hsz) 
összeláncol (ige) 
összelapít (ige) 
összelapol 
összelapul (ige) 
összelop (ige) 
összelopkod (ige) 
összelő (ige) 
összemar (ige) 
összemarakodik (ige) 
összemarkol (ige) 
összemarok 
összemaszatol (ige) 
összemázol (ige) 
összemegy (ige) 
összemelegedik (ige) 
összemér (ige) 
összemérhetetlen (mn) 



összemérhető (foly mn in) 
összemérhetőség (fn) 
összemocskol (ige) 
összemorzsol (ige) 
összemos (ige) 
összemosás (fn) 
összemosódik (ige) 
összemosolyog (ige) 
összeműködik (ige) 
összenevet (ige) 
összenéz (ige) 
összenő (ige) 
összenövés (fn) 
összenyalábol 
összenyálaz 
összenyílik 
összenyíló (össze|nyíló) 
összenyom (ige) 
összenyomhatóság (fn) 
összenyomkod (ige) 
összeollóz (ige) 
összeolvad (ige) 
összeolvadás (fn) 
összeolvas (ige) 
összeolvasás (fn) 
összeolvaszt (ige) 
összeomlás (fn) 
összeomlik (ige) 
összeölelkezik (ige) 
összeölt (ige) 
összeömlik 
összeönt (ige) 
össze-összenéz (össze|-összenéz) 
összepakol (ige) 
összepaktál (ige) 
összeparolázik 
összepárosít (ige) 
összepasszít 
összepasszol (ige) 
összepisil (ige) 
összepiszkít (ige) 
összepiszkol (ige) 
összepofoz (ige) 
összeprésel (ige) 
összerág (ige) 
összeragad (ige) 
összeragaszt (ige) 
összerak (ige) 
összerakó (fn) 
összerakó (foly mn in) 
összeráncol (ige) 
összeráncolódik 
összerándul (ige) 
összeránt (ige) 
összerántás (fn) 
összeráz (ige) 
összerázkódik (ige) 



összerázódik (ige) 
összeredmény (fn) 
összerendez (ige) 
összerezzen (ige) 
összeró (ige) 
összerogy (ige) 
összerombol 
összeroncsol (ige) 
összeroncsolódik (ige) 
összerondít (ige) 
összeront (ige) 
összeroppan (ige) 
összeroppanás 
összeroppant (bef mn in) 
összeroppant (ige) 
összeroskad (ige) 
összerozsdásodik 
összeröffen (ige) 
összeröffenés (fn) 
összérték (fn, össz|érték) 
összerúg (ige) 
összerugdal (ige) 
összes (mn) 
összes bevétel 
összes műve 
összes paraméter 
összesajtol (ige) 
összesároz (ige) 
összesen (hsz) 
összesereglik (ige) 
összesimul (ige) 
összesít (ige) 
összesítés (fn) 
összesodor (ige) 
összesöpör (ige) 
összespórol (ige) 
összesség (fn) 
összességében 
összesúg (ige) 
összesül (ige) 
összesűrít (ige) 
összesűrűsödik (ige) 
összeszaggat 
összeszakad (ige) 
összeszalad (ige) 
összeszámít (ige) 
összeszámlál (ige) 
összeszámlálás (fn) 
összeszámol (ige) 
összeszárad (ige) 
összeszed (ige) 
összeszedelőzködik 
összeszedett (bef mn in) 
összeszegel 
összeszegez 
összeszerel (ige) 
összeszerelés (fn) 



összeszerelő üzem 
összeszerez (ige) 
összeszerkeszt (ige) 
összeszid (ige) 
összeszokik (ige) 
összeszólalkozik (ige) 
összeszorít (ige) 
összeszorul (ige) 
összeszövetkezik (ige) 
összeszövődik (ige) 
összeszurkál (ige) 
összeszűkül (ige) 
összeszűr (ige) 
összeszűri a levet 
összet 
összetakarít (ige) 
összetákol (ige) 
összetalálkozik (ige) 
összetanul (ige) 
összetapad (ige) 
összetapaszt (ige) 
összetapickol 
összetapos (ige) 
összetársul 
összetart (ige) 
összetartás (fn) 
összetartó (foly mn in) 
összetartó erő 
összetartozandóság (fn) 
összetartozás (fn) 
összetartozásérzés-kifejező eszköz 
összetartozik (ige) 
összetegeződik (ige) 
összeteker (ige) 
összetelepít 
összetép (ige) 
összeterel (ige) 
összeteremt 
összetesz (ige) 
összetétel (fn) 
összetételi határ 
összetételi tag 
összetételű (mn) 
összetett (bef mn in) 
összetett (mn) 
összetett alany 
összetett állítmány 
összetett egység 
összetett fehérje 
összetett folyamat 
összetett gyomor 
összetett igealak 
összetett jövő idő 
összetett képző 
összetett kérdéskör 
összetett mondat 
összetett mondatos 



összetett múlt 
összetett reakció 
összetett szám 
összetett szem 
összetett szó 
összetettgyomrú 
összetettség (fn) 
összetéveszt (ige) 
összetevő (fn) 
összetevő (foly mn in) 
összetevődik (ige) 
összetintáz 
összetipor (ige) 
összetoboroz (ige) 
összetol (ige) 
összetold 
összetorkollik 
összetorlódik (ige) 
összetölt (ige) 
összetömörül (ige) 
összetöpörödik (ige) 
összetöpped (ige) 
összetör (ige) 
összetöredezik (ige) 
összetörik (ige) 
összetörődik 
összetrombitál (ige) 
összetúr 
összeturmixol 
összetűz (ige) 
összetűzés (fn) 
összeugraszt (ige) 
összeugrik (ige) 
összeurópai (mn) 
összeügyeskedik (ige) 
összeül (ige) 
összeüt (ige) 
összeütközés (fn) 
összeütközik (ige) 
összeütődik (ige) 
összevág (ige) 
összevagdal (ige) 
összeválogat (ige) 
összevár (ige) 
összevarr (ige) 
összevásárol (ige) 
összevegyít (ige) 
összevegyül (ige) 
összever (ige) 
összeverekedik (ige) 
összeverekszik 
összevérez (ige) 
összeverődik (ige) 
összevesz (ige) 
összevész 
összeveszik (ige) 
összeveszít (ige) 



összevet (ige) 
összevetés (fn) 
összevető nyelvvizsgálat 
összevéve (hsz, össze|véve) 
összevillan (ige) 
összevissza (hsz) 
összevissza beszéd 
összevissza beszél 
összevissza csíp 
összevissza dolog 
összevissza futkos 
összevissza rohangál 
összevisszaság (fn) 
összevitatkozik (ige) 
összevon (ige) 
összevonás (fn) 
összevontan (hsz) 
összezabál 
összezagyvál (ige) 
összezár (ige, össze|zár) 
összezárul (ige) 
összezavar (ige) 
összezavarodik (ige) 
összezilál (ige) 
összezördül (ige) 
összezúz (ige) 
összezsúfol (ige) 
összezsúfolódik (ige) 
összezsugorodik (ige) 
összfegyvernemi (mn) 
összfoglalkoztatás 
összforgalom (fn) 
összhang (fn) 
összhangba hozás 
összhangzás 
összhangzat (fn) 
összhangzattan (fn, összhangzat|tan) 
összhangzik 
összhatás (fn) 
összjáték (fn) 
összjövedelem (fn) 
összkép (fn, össz|kép) 
összkiadás (fn) 
összkomfort (fn, össz|komfort) 
összkomfortos (mn) 
összkomfortos lakás 
összköltség (fn) 
összlakosság (fn, össz|lakosság) 
ősszláv (fn, ős|szláv) 
összlétszám (fn) 
összmagyar 
összmennyiség (fn) 
összmunka (fn) 
összművészet 
össznemzeti (mn) 
össznépi (fn) 
összpontosít (ige) 



összpontosítás (fn) 
összpontosul (ige) 
összpróba (fn) 
összsúly (fn) 
össz-szám (fn) 
össz-szövetségi (mn, össz|-szövetségi) 
össztánc (fn) 
össztársadalmi (mn) 
össztáv 
összteljesítmény 
össztérfogat (fn) 
össztermék (fn) 
össztermelés (fn) 
összterület (fn) 
össztőke (fn) 
össztömeg (fn) 
össztűz (fn, össz|tűz) 
ősszülők 
összvagyon (fn) 
összvissz 
ösztöke (fn) 
ösztökél (ige) 
ösztön (fn) 
ösztöndíj (fn, ösztön|díj) 
ösztöndíj-adományozás 
ösztöndíjalap (fn, ösztöndíj|alap) 
ösztöndíjas (mn) 
ösztöndíjkiírás (ösztöndíj|kiírás) 
ösztöndíjpályázat (fn, ösztöndíj|pályázat) 
ösztöndíjrendszer (fn, ösztöndíj|rendszer) 
ösztönélet (fn, ösztön|élet) 
ösztönember (ösztön|ember) 
ösztönkésztetés 
ösztönlény (fn, ösztön|lény) 
ösztönös (mn) 
ösztönösen (hsz) 
ösztönösség (fn) 
ösztönöz (ige) 
ösztönözhet (ige) 
ösztönszerű (mn) 
ösztönszerűleg 
ösztönzés (fn) 
ösztönző (foly mn in) 
ösztönző (mn) 
ösztönző hatású 
ösztörű (fn) 
ösztövér (mn) 
ösztrogén 
ösztrogénszint 
őszutó (fn, ősz|utó) 
őszül (ige) 
őszülő (mn, ősz|ülő) 
őszülő hajú 
öszvér (fn) 
öszvércsikó (öszvér|csikó) 
öszvérhajcsár (fn, öszvér|hajcsár) 
öszvérút (öszvér|út) 



öt (szn) 
öt centiméteres 
öt deciméteres 
öt emelet magas 
öt és fél havi 
öt és fél millió 
öt esztendő 
öt év 
öt éven aluli 
öt évvel ezelőtt 
öt ezredrész 
öt hónapos 
öt kiló 
öt kilós zsák 
öt köbméteres 
öt lóerős 
öt másodperces 
öt milligrammos 
öt milliméternyi 
öt nap 
öt óra 
öt perc 
öt perc múlva 
öt részre osztott 
öt százalék 
öt szótagos 
öt ujj 
öt vegyértékű 
ötágú (mn) 
ötágú síp 
ötajtós (mn) 
ötamperes (mn, öt|amperes) 
ötcentis (öt|centis) 
ötcsillagos (mn) 
ötcsillagos szálló 
ötdollárnyi (öt|dollárnyi) 
ötdolláros 
ötembernyi 
ötemeletnyi magasságú 
öten (hsz) 
ötértékű 
ötértékű cukor 
ötesztendei (mn, öt|esztendei) 
ötesztendős 
ötévenként (hsz) 
ötévente (hsz, öt|évente) 
ötéves (mn) 
ötéves futamidejű 
ötéves gyerek 
ötéves terv 
ötévi 
ötévi fegyház 
ötévi szolgálat 
ötezer (szn) 
ötezred rész 
ötezres (mn) 
ötféle (mn) 



ötfelvonásos (mn) 
ötfogásos ebéd 
ötfokos (öt|fokos) 
ötfokozatú 
ötfokú (mn) 
ötfokú hangsor 
ötfokúság (fn) 
ötforintos (fn, öt|forintos) 
ötforintos (mn, öt|forintos) 
ötfős (mn) 
ötgólos előny 
ötgyermekes család 
öt-hat 
öt-hat évenként 
öt-hat évente 
öt-hat forintnyi 
öt-hat méternyi 
öthatalmi egyezmény 
öt-hatezer (öt-hat|ezer) 
öthatod része 
öthavi 
öthengeres 
ötheti (mn) 
ötjegyű 
ötkarikás 
ötkarikás játékok 
ötkilós súly 
ötkilós zsák 
ötlábnyi (öt|lábnyi) 
ötlet (fn) 
ötletadó (fn, ötlet|adó) 
ötletadó (foly mn in, ötlet|adó) 
ötletbörze (fn, ötlet|börze) 
ötletes (mn) 
ötletesség (fn) 
ötletgazda (fn, ötlet|gazda) 
ötletgazdag (mn) 
ötletgazdagság (fn, ötlet|gazdagság) 
ötletgyártó (ötlet|gyártó) 
ötletmozaik 
ötletszegény (fn, ötlet|szegény) 
ötletszerű (mn) 
ötletszerűen (hsz) 
ötlik (ige) 
ötliteres üveg 
ötlovas kocsi 
ötméteres 
ötmilliárd (szn, öt|milliárd) 
ötmillió (szn) 
ötnapi (öt|napi) 
ötnapos (mn, öt|napos) 
öt-null 
ötnyolcad rész 
ötoktávos 
ötoldalú idom 
ötórai (fn) 
ötórai (mn) 



ötórai tea 
ötórás késés 
ötöd (szn) 
ötödakkora 
ötödéves (fn) 
ötödéves (mn) 
ötödfél (fn) 
ötödfél (szn) 
ötödfél esztendő 
ötödfeles (mn) 
ötödfélezer (ötödfél|ezer) 
ötödfélmillió (ötödfél|millió) 
ötödfélszáz (szn, ötödfél|száz) 
ötödik (fn) 
ötödik (szn) 
ötödik osztályos 
ötödik sor 
ötödik szimfónia 
ötödikes (fn) 
ötödikes (mn) 
ötödikes anyag 
ötödiki (mn) 
ötödízben 
ötödíziglen 
ötödmagammal 
ötödmagával (hsz) 
ötödnapra 
ötödosztályú 
ötödrész (fn) 
ötödször (hsz) 
ötöl 
őtőle 
ötöl-hatol 
ötös (fn) 
ötös (mn) 
ötös fogat 
ötös lottó 
ötös szám 
ötös találat 
ötös verzió 
ötöt (szn) 
ötpárti (mn) 
ötpárti találkozó 
ötpercenként 
ötperces (mn, öt|perces) 
ötpróba (fn) 
ötputtonyos (fn) 
ötputtonyos (mn) 
ötrészes 
ötsoros villanypásztor 
ötszáz (szn) 
ötszáz forintos 
ötszáz forintos táska 
ötszáz főnyi 
ötszáz lépésnyi 
ötszázalékos (mn) 
ötszázan (hsz) 



ötszázas (mn) 
ötszázas cement 
ötszázezer (szn) 
ötszázforintos (fn, ötszáz|forintos) 
ötszázforintos (mn, ötszáz|forintos) 
ötszázhúsz fontnyi 
ötszázmillió (szn) 
ötszintes 
ötszólamú 
ötszög (fn) 
ötszög alakú 
ötszögletű (mn) 
ötszögű (mn, öt|szögű) 
ötször (hsz) 
ötször annyi 
ötszörös (fn) 
ötszörös (mn) 
ötszörös bajnok 
ötszöröződik 
öttagú (mn, öt|tagú) 
öttalálatos (mn) 
öttételes 
öttonnás tehergépkocsi 
öttucatnyi (mn, öt|tucatnyi) 
öttusa (fn) 
öttusabajnokság (fn, öttusa|bajnokság) 
öttusa-Európa-bajnokság 
öttusaverseny-győztes (öttusaverseny|-győztes) 
öttusázik (ige) 
öttusázó (fn) 
öttusázó (foly mn in) 
ötujjas 
ötujjas kesztyű 
ötujjnyi (öt|ujjnyi) 
ötujjú (mn, öt|ujjú) 
ötujjú kesztyű 
ötven (szn) 
ötven fillér 
ötven mérföldnyi 
ötvened 
ötvenedik (szn) 
ötvenegy (szn) 
ötvenegy tagú 
ötvenen (hsz) 
ötvenes (fn) 
ötvenes (mn) 
ötvenes évek 
ötvenesforma férfi 
ötvenesztendős (mn) 
ötvenéves (mn) 
ötvenévi (mn) 
ötvenezer (fn) 
ötvenezer (szn) 
ötvenezres (mn, ötven|ezres) 
ötvenfelé osztották 
ötvenfilléres (fn, ötven|filléres) 
ötvenfilléres (mn, ötven|filléres) 



ötvenforintos (fn) 
ötvenforintos (mn) 
ötvenfős csoport 
ötvengrammos (ötven|grammos) 
ötvenhárom (szn) 
ötvenhat (szn) 
ötvenhatod 
ötvenhatos (mn) 
ötvenhatos (szn) 
ötvenhét (szn) 
ötvenkét (szn) 
ötvenmérföldnyi (ötven|mérföldnyi) 
ötvenméteres 
ötvenméternyi (mn, ötven|méternyi) 
ötvenmilliárd (szn) 
ötvenmillió (szn) 
ötvennégy (szn) 
ötvenöt (szn) 
ötvenperces 
ötvensoros (mn, ötven|soros) 
ötvenszázalékos (mn) 
ötvenszázalékos hadirokkant 
ötvenszer (hsz) 
ötventagú (mn, ötven|tagú) 
ötventagú egyesület 
ötven-valahány éves ember 
ötvény 
ötvényez 
ötvös (fn) 
ötvös kisiparos 
ötvösbolt (ötvös|bolt) 
ötvösjegy 
ötvösmesterség (fn) 
ötvösmunka (fn, ötvös|munka) 
ötvösmű (fn) 
ötvösművész (fn, ötvös|művész) 
ötvösművészet (fn) 
ötvösség (fn) 
ötvösvéső 
ötvöz (ige) 
ötvözés (fn) 
ötvözet (fn) 
ötvözet (ige) 
ötvöző 
ötvöződ (ige) 
ötvöződés 
ötvöződik (ige) 
ötvözőelem (fn) 
ötvözőfém 
ötvözött acél 
ötvözött alumínium 
ötwattos (öt|wattos) 
őutána 
őutánuk 
öv (fn) 
öv nélküli ruha 
övcsat (fn, öv|csat) 



övé 
övék (fn, öv|ék) 
ővele 
öves 
övesállatfélék 
övez (ige) 
övezet (fn) 
övezet (ige) 
övezetátsorolás (fn) 
övezetes 
övezetesség 
övezeti (mn) 
övi 
övön aluli ütés 
övsömör (fn, öv|sömör) 
övszíj (öv|szíj) 
övtáj (öv|táj) 
övtáska (fn, öv|táska) 
őz (fn) 
őzagancs (fn, őz|agancs) 
őzbak (fn, őz|bak) 
őzborjú (őz|borjú) 
őzbőr (fn, őz|bőr) 
őzbőr kesztyű 
őzcímer (őz|címer) 
ö-zés (fn) 
őzgerinc (fn, őz|gerinc) 
őzgerincforma 
őzgida (fn, őz|gida) 
ö-zik (ige) 
őzike (fn) 
őzikeszemű (őzike|szemű) 
őzlábgomba (fn, őzláb|gomba) 
őzlábú 
őznyelv (őz|nyelv) 
ö-ző (mn) 
ö-ző nyelvjárás 
özön (fn) 
özönlik (ige) 
özönvíz (fn, özön|víz) 
özönvíz előtti 
özönvízszerű (mn) 
őzpecsenye (fn, őz|pecsenye) 
özv. (Özv., röv) 
özvegy (fn) 
özvegy (mn) 
özvegy férfi 
özvegy nő 
özvegyasszony (fn, özvegy|asszony) 
özvegyember (fn, özvegy|ember) 
özvegyi (mn) 
özvegyi jog 
özvegyi nyugdíj 
özvegykenyér (özvegy|kenyér) 
özvegység (fn) 
özvegyül 
őzsaláta (őz|saláta) 



Özséb 
őzsuta (fn, őz|suta) 
őzsült 
 
  



P 
P (fn) 
p betű és P betű 
p betűs szó 
p és P 
p hang 
p kezdetű szó 
P+R parkoló 
pá (fn) 
Paál (tnév) 
Paál László-festmény 
Paál László-kép 
Paál László-szerű 
Paállal (Paál|lal) 
pác (fn) 
paca (fn) 
pacák (fn) 
pacal (fn) 
pacalleves (mn) 
pacalpörkölt (bef mn in) 
pacás 
paccer (fn) 
paccer (mn) 
pacemaker (fn) 
pácfestés (pác|festés) 
paci (fn) 
paciens (fn) 
páciens (fn) 
pacientúra (fn) 
pacifikál (ige) 
pacifikálás 
pacifista (mn) 
pacifizmus (fn) 
packa (fn) 
packáz (ige) 
packázik (ige) 
páclé (fn) 
pacni (fn) 
pácol (ige) 
pácolás (fn) 
pácolódik (ige) 
pácolószer (fn) 
pácolt hal 
pácolt hús 
pacuha 
pacsi (fn) 
pacsirta (fn) 
pacsirtabóbita (pacsirta|bóbita) 
pacsirtafű (fn, pacsirta|fű) 
pacsirtaszó (fn, pacsirta|szó) 
pacskol (ige) 
pacskolat (fn) 
pacsmag (fn) 



pacsmagol (ige) 
pacsni (fn) 
pacsuli (fn) 
pacsuliillat 
pad (fn) 
padfűtés 
pádimentum (fn) 
padisah (fn) 
padka (fn) 
padlás (fn) 
padlásablak (fn, padlás|ablak) 
padlásdeszka (padlás|deszka) 
padlásfeljáró (fn, padlás|feljáró) 
padlásfeljáró létra 
padlásgerenda (fn, padlás|gerenda) 
padláslakás (padlás|lakás) 
padláslépcső (fn, padlás|lépcső) 
padláslesöprés (fn) 
padláslyuk (fn, padlás|lyuk) 
padlástér (fn, padlás|tér) 
padlástér-beépítés 
padlásszellőztető lyuk 
padlásszoba (fn, padlás|szoba) 
padlat (fn, pad|lat) 
padlizsán (fn) 
padlizsánszínű (mn) 
padló (fn) 
padlóalátét 
padlóápoló (fn) 
padlóápoló (foly mn in) 
padlóbeeresztő (fn, padló|beeresztő) 
padlóbeeresztő (mn, padló|beeresztő) 
padlóbeeresztő paszta 
padlóburkolat (fn, padló|burkolat) 
padlócsempe (fn, padló|csempe) 
padlódeszka (fn, padló|deszka) 
padlófényesítő máz 
padlófilc (padló|filc) 
padlófűtés (fn, padló|fűtés) 
padlógáz (fn, padló|gáz) 
padlógerenda (fn, padló|gerenda) 
padlókefe (padló|kefe) 
padlókefélő (foly mn in) 
padlókefélő gép 
padlólakk (padló|lakk) 
padlólemez (fn, padló|lemez) 
padlós (mn) 
padlós szoba 
padlószőnyeg (fn, padló|szőnyeg) 
padlószőnyeg-tisztító gép 
padlóváza (fn, padló|váza) 
padlóviasz (fn, padló|viasz) 
padlóz (ige) 
padlózat (fn) 
padlózat (ige) 
padmaly (fn) 
Padova (tnév) 



padozat (fn) 
padsor (fn, pad|sor) 
padszomszéd (fn, pad|szomszéd) 
padtárs (fn, pad|társ) 
paduc (fn) 
paff (mn) 
paff (msz) 
paff vagyok 
páfrány (fn) 
páfrányfenyő (fn, páfrány|fenyő) 
páfránygyökér (fn, páfrány|gyökér) 
Paganini (tnév) 
pagát (fn) 
pagina (fn) 
paginál (ige) 
pagináz (ige) 
pagoda (fn) 
pagodaváll (pagoda|váll) 
pagony (fn) 
páhog 
páhol (ige) 
páholy (fn) 
páholybérlet (páholy|bérlet) 
páholytag (fn, páholy|tag) 
páholyülés (páholy|ülés) 
pajesz (fn) 
pajkos (fn) 
pajkos (mn) 
pajkosság (fn) 
pajor (fn) 
pájsli (fn) 
pájszer (fn) 
pajta (fn) 
pajtakapu (pajta|kapu) 
pajtás (fn) 
pajtás (mn) 
pajtásházasság (fn, pajtás|házasság) 
pajtáskodik (ige) 
pajtásság (fn) 
pajti (fn) 
pajtika (fn) 
pajzán (mn) 
pajzán kifejezés 
pajzánkodik (ige) 
pajzánság (fn) 
pajzs (fn) 
pajzs alakú (mn) 
pajzsbogár (pajzs|bogár) 
pajzsika (fn) 
pajzskamra (pajzs|kamra) 
pajzsmező (pajzs|mező) 
pajzsmirigy (fn, pajzs|mirigy) 
pajzsmirigy-elégtelenség 
pajzsmirigytúltengés (fn) 
pajzsmirigy-túltengés 
pajzsporc (fn, pajzs|porc) 
pajzsra emelés 



pajzstetű (fn, pajzs|tetű) 
pajzstetű elleni szer 
páka (fn) 
pákász (fn) 
pakett (fn) 
pakettet ad 
pakfon (fn) 
Pakisztán (tnév) 
pakisztáni (mn) 
pakk (fn) 
pakktáska (pakk|táska) 
pakli (fn) 
paklikocsi 
paklizik (ige) 
pakol (ige) 
pakolás (fn) 
pakolópapír (pakoló|papír) 
pakombart (fn) 
pákosztos (mn) 
pákosztoskodik (ige) 
Paks (tnév) 
paksaméta (fn) 
paksi (mn) 
paksus 
paktál (ige) 
paktum (fn) 
pakulár (fn) 
pakura (fn) 
Pál (tnév) 
Pál apostol freskó 
Pál barátom 
Pál napja 
pala (fn) 
pala háztető 
palack (fn) 
palackbor (palack|bor) 
palackgáz (palack|gáz) 
palackkirakó gép 
palackol (ige) 
palackos (mn) 
palackos tej 
palackoz (ige) 
palackozó (foly mn in) 
palackozósor 
palackozott (bef mn in) 
palackozott sör 
palackozóüzem (fn) 
palackposta (fn, palack|posta) 
palacksör (palack|sör) 
palacktej (palack|tej) 
palackzöld (mn) 
palacsinta (fn) 
palacsintasütő (fn, palacsinta|sütő) 
palacsintatészta (fn, palacsinta|tészta) 
palafedő (fn, pala|fedő) 
palahegység (pala|hegység) 
palakék (mn) 



Pa-lal 
palalemez (pala|lemez) 
palam et publice 
palánk (fn) 
palánkkerítés (fn, palánk|kerítés) 
palánkol (ige) 
palánta (fn) 
palántaágy (fn, palánta|ágy) 
palántál (ige) 
palántanevelés (fn, palánta|nevelés) 
palántaültető bot 
palántáz (ige) 
palaréteg (fn, pala|réteg) 
palás (mn) 
palás szerkezetű 
palást (fn) 
palástol (ige) 
palaszürke (fn, pala|szürke) 
palaszürke (mn, pala|szürke) 
palatábla (fn, pala|tábla) 
palatális (mn) 
palatális magánhangzók 
palatetejű (pala|tetejű) 
palatető (fn, pala|tető) 
palatetős ház 
palatínus (fn) 
Palau 
paláver (fn) 
palavessző (fn, pala|vessző) 
pálca (fn) 
pálcát tör 
pálcát tör felette 
pálcatag (pálca|tag) 
pálcika (fn) 
paleoantropológia (fn) 
paleobotanika (fn) 
paleocén korszak 
paleográfia (fn) 
paleolit (mn) 
paleolit korszak 
paleolitikum (fn) 
paleontológia (fn) 
paleontológus (fn) 
paleoszibériai (mn) 
paleozoikum (fn) 
Palermo (tnév) 
Palestrina 
palesztin (fn) 
Palesztina (tnév) 
palesztinai (mn) 
paletta (fn) 
pálfordulás (fn, pál|fordulás) 
Pál-forduló (Pál|-forduló) 
pálha (fn) 
pali (fn) 
Palicsi-tó 
palifogó 



palimadár 
palindrom (fn) 
pálinka (fn) 
pálinkaféleség (pálinka|féleség) 
pálinkafőzés (fn, pálinka|főzés) 
pálinkafőző (fn, pálinka|főző) 
pálinkafőző (foly mn in, pálinka|főző) 
pálinkamérés (pálinka|mérés) 
pálinkás (mn) 
pálinkásbutik 
pálinkásüveg (fn) 
pálinkaszagú (mn) 
pálinkázik (ige) 
palinódia (fn) 
paliszander (fn) 
paliszanderbútor (fn) 
paliszanderfa 
palka (fn) 
pall 
palládium (fn) 
pállás 
Pallasz Athéné (tnév) 
pallér (fn) 
palléroz (ige) 
pallérozatlan (mn) 
pallérozódik (ige) 
pallérozott (bef mn in) 
pallérozott (mn) 
pallérozottság (fn) 
palliatív intézkedés 
pállik (ige) 
palló (fn) 
pallóhíd (palló|híd) 
pallos (fn) 
pallosjog (fn, pallos|jog) 
pallótokos 
pállott (bef mn in) 
pállott (mn) 
pállott szájú 
pallóz (ige) 
pallózás 
Palm Beach 
pálma (fn) 
Palma de Mallorca 
pálmaág (fn, pálma|ág) 
pálmafa (fn, pálma|fa) 
pálmafélék 
pálmaföld (pálma|föld) 
pálmaház (fn, pálma|ház) 
pálmalegyező (pálma|legyező) 
pálmalevél (fn, pálma|levél) 
pálmalevél-díszítmény 
pálmaliget (fn, pálma|liget) 
pálmaliliom (pálma|liliom) 
pálmaolaj (fn, pálma|olaj) 
pálmaolajimport-korlátozás 
pálmarost (fn, pálma|rost) 



palmetta (fn) 
palmitinsav (fn) 
Pál-nap (Pál|-nap) 
palóc (fn) 
palóc magyar 
Palócföld (fn, palóc|föld) 
palócos (mn) 
palócos beszédű 
Pálóczi Horváth Ádám 
palócság (fn) 
palóka 
palol 
pálos (fn) 
pálos kolostor 
pálos rendi 
pálos szerzetes 
palota (fn) 
palotaforradalom (fn, palota|forradalom) 
palotahölgy (palota|hölgy) 
palotai (mn) 
palotaőr (fn, palota|őr) 
palotaőrség (fn, palota|őrség) 
palotás (fn) 
palotás (mn) 
palotást jár 
palozsna (fn) 
pálpusztai (mn) 
pálpusztai sajt 
Pálvölgy 
pálya (fn) 
pályaalkalmasság (fn) 
pályaalkalmasság-vizsgáló intézet 
pályaáthidalás (pálya|áthidalás) 
pályaavató (fn, pálya|avató) 
pályaavató tornaünnepély 
pályabeosztás (pálya|beosztás) 
pályabér (pálya|bér) 
pályabíró (fn, pálya|bíró) 
pályacsúcs (fn, pálya|csúcs) 
pályadíj (fn, pálya|díj) 
pályadíjnyertes 
pályaedző (fn, pálya|edző) 
pályaelágazás (pálya|elágazás) 
pályaelhagyó (fn) 
pályaelhagyó (foly mn in) 
pályaelhagyó (mn) 
pályaellenőrzés (fn, pálya|ellenőrzés) 
pályafelvigyázó (fn, pálya|felvigyázó) 
pályafenntartás (fn, pálya|fenntartás) 
pályafenntartási szolgálat 
pályafutás (fn, pálya|futás) 
pályafüggvény (pálya|függvény) 
pályagondnok (fn, pálya|gondnok) 
pályakezdés (fn, pálya|kezdés) 
pályakezdő (foly mn in, pálya|kezdő) 
pályakocsi (fn, pálya|kocsi) 
pályamester (fn, pálya|mester) 



pályamódosítás (fn, pálya|módosítás) 
pályamunka (fn, pálya|munka) 
pályamunkás (fn, pálya|munkás) 
pályamunkás (mn, pálya|munkás) 
pályamű (fn, pálya|mű) 
pályanyertes (fn) 
pályaőr (fn, pálya|őr) 
pályás (mn) 
pályaszakasz (fn, pálya|szakasz) 
pályaszint (fn, pálya|szint) 
pályát téveszt 
pályatárs (fn, pálya|társ) 
pályatér (fn, pálya|tér) 
pályaterv (fn, pálya|terv) 
pályatest (fn, pálya|test) 
pályatétel (fn, pálya|tétel) 
pályatévesztett (mn) 
pályatévesztett ember 
pályaudvar (fn, pálya|udvar) 
pályaudvar-áthelyezés 
pályaválasztás (fn, pálya|választás) 
pályaválasztási (mn) 
pályaválasztási tanácsadás 
pályaválasztási tanácsadó 
pályaválasztó (fn, pálya|választó) 
pályaválasztó (foly mn in, pálya|választó) 
pályaverseny (fn, pálya|verseny) 
pályázat (fn) 
pályázat (ige) 
pályázati (mn) 
pályázati anyag 
pályázati hirdetmény 
pályázati kiírás 
pályázati lehetőség 
pályázati önrész 
pályázatírás 
pályázhat (ige) 
pályázik (ige) 
pályázó (fn) 
pályázó (foly mn in) 
pályáztat (ige) 
pályáztatás (fn) 
pamacs (fn) 
pamacsol (ige) 
pamat (fn) 
pamflet (fn) 
pamfletíró (fn, pamflet|író) 
Pamír (tnév) 
pamlag (fn) 
pampa (fn) 
pampafű (pampa|fű) 
pampog (ige) 
pampula 
pampuska (fn) 
pamut (fn) 
pamut harisnyanadrág 
pamutáru (fn, pamut|áru) 



pamutbársony (fn, pamut|bársony) 
pamutcérna (pamut|cérna) 
pamutcsipke (pamut|csipke) 
pamutcsipke bugyi 
pamutdzsörzé trikó 
pamutflanel 
pamutfonal (fn, pamut|fonal) 
pamutfonal-termelés 
pamutfonó (fn, pamut|fonó) 
pamutgombolyag (fn, pamut|gombolyag) 
pamutharisnya (fn, pamut|harisnya) 
pamuting (fn, pamut|ing) 
pamutipar (fn, pamut|ipar) 
pamutnövény (pamut|növény) 
pamutpihe (pamut|pihe) 
pamutpóló (fn, pamut|póló) 
pamutszál (fn, pamut|szál) 
pamutszövet (fn, pamut|szövet) 
pamutszövet ruha 
pamutszövő (pamut|szövő) 
pamuttextilművek 
pamuttrikó (fn, pamut|trikó) 
pamutvászon (fn, pamut|vászon) 
pamutzokni (pamut|zokni) 
pán (fn) 
Pán 
pán- 
panácea (fn) 
pánafrikanizmus (fn) 
panama (fn) 
Panama (tnév) 
panamabotrány (panama|botrány) 
Panama-csatorna 
panamai (mn) 
panamakalap 
Panamaváros 
panamavászon 
panamázik (ige) 
pánamerikai (mn) 
pánamerikanizmus 
panamista (fn) 
Panangin tabletta (fn) 
pánarab (mn) 
pánarab mozgalom 
panasz (fn) 
panaszáradat (fn, panasz|áradat) 
panaszbizottság (fn, panasz|bizottság) 
panaszfelvétel (fn, panasz|felvétel) 
panaszirat (fn, panasz|irat) 
panasziroda (fn, panasz|iroda) 
panaszjegyzőkönyv (panasz|jegyzőkönyv) 
panaszjog (fn, panasz|jog) 
panaszkodás (fn) 
panaszkodhat (ige) 
panaszkodik (ige) 
panaszkönyv (fn, panasz|könyv) 
panaszláda (fn, panasz|láda) 



panasznap (fn, panasz|nap) 
panaszol (ige) 
panaszolkodik (ige) 
panaszos (fn) 
panaszos (mn) 
panaszos fél 
panaszos hangú 
panaszostárs 
panasztétel (fn, panasz|tétel) 
panasztevő (fn, panasz|tevő) 
panaszügy (fn, panasz|ügy) 
páncél (fn) 
páncél válaszfal 
páncélautó (fn, páncél|autó) 
páncélelhárítás (fn, páncél|elhárítás) 
páncélerőd (páncél|erőd) 
páncélfödém (páncél|födém) 
páncélgépkocsi (fn) 
páncéling (fn, páncél|ing) 
páncélkocsi (fn, páncél|kocsi) 
páncéllemez (fn, páncél|lemez) 
páncélos (fn) 
páncélos (mn) 
páncélos cirkáló 
páncélos százados 
páncélos tábornok 
páncélos vitéz 
páncélosalakulat 
páncéloscsata (fn, páncélos|csata) 
páncéloshadosztály (fn, páncélos|hadosztály) 
páncélostámadás 
páncélosszázad (páncélos|század) 
páncéloz (ige) 
páncélozott jármű 
páncélököl (fn, páncél|ököl) 
páncélszekrény (fn, páncél|szekrény) 
páncélszoba (fn, páncél|szoba) 
páncélterem (fn, páncél|terem) 
páncéltorony (fn, páncél|torony) 
páncéltőkés (páncél|tőkés) 
páncéltörő (fn, páncél|törő) 
páncéltörő (foly mn in, páncél|törő) 
páncéltörő ágyú 
páncéltörő üteg 
páncélvadász (fn, páncél|vadász) 
páncélvonat (fn, páncél|vonat) 
páncélzat (fn) 
pancs (fn) 
pancsen láma 
pancser (mn) 
pancsol (ige) 
panda (fn) 
pandamackó (fn, panda|mackó) 
pandamedve (fn, panda|medve) 
pandan (fn) 
pandúr (fn) 
panegirisz (fn) 



panel (fn) 
panelelem (fn, panel|elem) 
panelház (fn, panel|ház) 
panellakás (fn, panel|lakás) 
panelmódszer (panel|módszer) 
panelproli 
panelrengeteg 
panelszöveg (panel|szöveg) 
panelt védő fedő 
páneurópai (mn) 
pang (ige) 
panganét 
pangás (fn) 
pángermán (mn) 
pángermán törekvések 
pangó vizes talaj 
páni (mn) 
páni félelem 
pánik (fn) 
pánikhangulat (fn, pánik|hangulat) 
pánikkeltés (fn) 
pánikkeltés (mn) 
pánikkeltő (foly mn in) 
pánikszerű (mn) 
pánikszerűen (hsz) 
paniperda (fn) 
panírmorzsa 
paníroz (ige) 
panírozott pulykamellszeletek 
panírozott sajtos pulykamellérme 
pánkó (fn) 
pankráció (fn) 
pankrátor (fn) 
pankromatikus (mn) 
Panmindzson 
pannó (fn) 
pannon (fn) 
pannon (mn) 
pannon bükköny 
pannon táj 
Pannonhalma (tnév) 
pannonhalmi (mn) 
pannonhalmi apátság 
Pannónia (tnév) 
Pannónia sajt 
panofix (fn) 
panofixbélés (fn, panofix|bélés) 
panofixbunda (fn) 
panoptikum (fn) 
panoráma (fn) 
panorámaablak (fn, panoráma|ablak) 
panorámabusz (fn, panoráma|busz) 
panorámafilm (panoráma|film) 
panorámafotó 
panorámatükör (panoráma|tükör) 
pánsíp (fn, pán|síp) 
pánszláv (fn) 



pánszláv propaganda 
pánszlávizmus (fn, pánszláv|izmus) 
pánt (fn) 
pantalló (fn) 
panteista (mn) 
panteizmus (fn) 
panteon (fn) 
pántlika (fn) 
pántlikaféreg (pántlika|féreg) 
pántlikafű (fn, pántlika|fű) 
pántlikagiliszta (pántlika|giliszta) 
pántlikás (mn) 
pántlikás kalap 
pántlikáz (ige) 
pántlikázott (bef mn in) 
pantográf (fn) 
pántol (ige) 
pantolett 
pantomim (fn) 
pantomimjáték (pantomim|játék) 
pantonett (fn) 
pántos cipő 
pántoz (ige) 
pántvas (pánt|vas) 
panzió (penzió, fn) 
panziós (fn) 
panziós (mn) 
panziótulajdonos 
panyóka (fn) 
panyókára vetve 
pányva (fn) 
pányvakötél (pányva|kötél) 
pányvás 
pányváz (ige) 
pap (fn) 
pap politikus 
pap tanár 
papa (fn) 
pápa (fn) 
Pápa (tnév) 
pápá (fn) 
papagáj (fn) 
papagáj módra 
papagájfélék 
papagájhal 
papagájkór (fn, papagáj|kór) 
papagájzöld (mn, papagáj|zöld) 
pápai (fn) 
pápai (mn) 
pápai állam 
pápai követ 
Pápai Páriz Ferenc 
pápalátogatás (fn, pápa|látogatás) 
paparazzo (fn) 
papás (mn) 
pápaság (fn) 
pápaszem (fn, pápa|szem) 



pápaszemes (fn) 
pápaszemes (mn) 
pápaszemes kígyó 
pápaszemfű (pápaszem|fű) 
pápaválasztás (fn, pápa|választás) 
papaverin (fn) 
paperback 
papfülemüle (pap|fülemüle) 
papi (fn) 
papi (mn) 
papi köntös 
pápics 
papír (fn) 
papír alapú 
papír- és írószer-kereskedés 
papír porzsák 
papír szűrőbetét 
papír védőburok 
papír zsebkendő (fn) 
papíralapú számla 
papíralkotmány (fn, papír|alkotmány) 
papíráru (fn, papír|áru) 
papírárugyár (papíráru|gyár) 
papírbála (fn, papír|bála) 
papírborítású (mn) 
papírcsákó (fn, papír|csákó) 
papírcsík (fn, papír|csík) 
papírcsomagolás (papír|csomagolás) 
papírcsónak (fn, papír|csónak) 
papírdarab (fn, papír|darab) 
papírdoboz (fn, papír|doboz) 
papírdoboz (ige, papír|doboz) 
papírelakadás 
papírellátmány (papír|ellátmány) 
papírfecni 
papírfeldolgozó ipar 
papírfigura (fn, papír|figura) 
papírforgó (fn, papír|forgó) 
papírforma (fn, papír|forma) 
papírforma (mn, papír|forma) 
papírforma szerint 
papírformátum (papír|formátum) 
papírgalacsin (fn, papír|galacsin) 
papírgaluska (fn, papír|galuska) 
papírgyár (fn, papír|gyár) 
papírhajó (fn, papír|hajó) 
papírhéjú (mn, papír|héjú) 
papírhéjú dió 
papírhulladék (fn, papír|hulladék) 
papírhulladék-gyűjtés 
papírhüvely (papír|hüvely) 
papíripar (fn, papír|ipar) 
papírív (fn, papír|ív) 
papírízű (mn) 
papírkártya (fn, papír|kártya) 
papírkép (fn, papír|kép) 
papírkereskedés (fn, papír|kereskedés) 



papírkijelző 
papírkosár (fn, papír|kosár) 
papírkötés (papír|kötés) 
papírkromatográfia 
papírlap (fn, papír|lap) 
papírlemez (fn, papír|lemez) 
papírmalom (fn, papír|malom) 
papírmasé (fn) 
papírmásolat (fn, papír|másolat) 
papírmunka (fn, papír|munka) 
papír-nagykereskedés (papír|-nagykereskedés) 
papírnyomó (papír|nyomó) 
papírolló (papír|olló) 
papiros (fn) 
papiroscsákó (papiros|csákó) 
papirosfigura 
papirosízű 
papirostálca 
papírpazarlás (fn, papír|pazarlás) 
papírpelenka (fn, papír|pelenka) 
papírpénz (fn, papír|pénz) 
papírpénzforgalom (papír|pénzforgalom) 
papírpép (fn, papír|pép) 
papírpohár (fn, papír|pohár) 
papírporzsák 
papírra vet 
papírrongy (fn, papír|rongy) 
papírsárkány (fn, papír|sárkány) 
papírsás (papír|sás) 
papírspárga (papír|spárga) 
papírszagú (mn) 
papírszalvéta (fn, papír|szalvéta) 
papírszalvéta-gyűjtés 
papírszelet (fn, papír|szelet) 
papírszipka (papír|szipka) 
papírszűrő (papír|szűrő) 
papírtálca (fn, papír|tálca) 
papírtalpú (mn) 
papírtekercs (fn, papír|tekercs) 
papírtölcsér (fn, papír|tölcsér) 
papírtörlő 
papír-újrahasznosítás 
papirusz (fn) 
papirusztekercs (fn, papirusz|tekercs) 
papírüzlet (fn, papír|üzlet) 
papírvágó (fn, papír|vágó) 
papírvágó (foly mn in, papír|vágó) 
papírvágó kés 
papírvágó olló 
papírvatta (fn, papír|vatta) 
papírvékony (mn) 
papírvékonyságú (mn) 
papírvirág (fn, papír|virág) 
papírzacskó (fn, papír|zacskó) 
papírzsák (fn, papír|zsák) 
pápista (mn) 
pápista színben van 



papizik (ige) 
papjancsi 
papkéve (pap|kéve) 
papkisasszony (fn, pap|kisasszony) 
paplak (fn, pap|lak) 
paplan (fn) 
paplanernyő (fn, paplan|ernyő) 
paplanhuzat (fn, paplan|huzat) 
paplankészítő (paplan|készítő) 
paplanlepedő (fn, paplan|lepedő) 
paplanos (fn) 
paplanos (mn) 
paplanos ágy 
paplanszett 
papmacska (pap|macska) 
papné (fn) 
papnevelő (fn, pap|nevelő) 
papnevelő (foly mn in, pap|nevelő) 
papnevelő intézet 
papnő (fn, pap|nő) 
papnövendék (fn, pap|növendék) 
papol (ige) 
papos (mn) 
papos külsejű ember 
Papp (tnév) 
pappá szentelés 
papramorgó (fn) 
paprika (fn) 
paprikafogyasztás (paprika|fogyasztás) 
paprikafüzér (fn, paprika|füzér) 
paprikajancsi (fn) 
paprikamalom (fn, paprika|malom) 
paprikaolaj (paprika|olaj) 
paprikaőrlés (paprika|őrlés) 
paprikapiros (mn) 
paprikás (mn) 
paprikás csirke 
paprikás hal 
paprikás kedvű 
paprikás krumpli 
paprikás szalámi 
paprikás szalonna 
paprikasaláta (fn, paprika|saláta) 
paprikavirág (fn, paprika|virág) 
paprikavörös (fn) 
paprikavörös (mn) 
paprikáz (ige) 
papság (fn) 
papsajt (fn, pap|sajt) 
papsapka (pap|sapka) 
papsapkagomba (fn, papsapka|gomba) 
papszakácsné (pap|szakácsné) 
papszentelés (fn) 
paptanár (fn, pap|tanár) 
pápua (mn) 
Pápua Új-Guinea 
papucs (fn) 



papucsállatka (fn, papucs|állatka) 
papucscipő (fn, papucs|cipő) 
papucsférj (fn, papucs|férj) 
papucshős (fn, papucs|hős) 
papucskészítő (fn, papucs|készítő) 
papucskormány (papucs|kormány) 
papucsos (mn) 
papucsszeg (papucs|szeg) 
papucsvirág (fn, papucs|virág) 
papundekli (fn) 
papuska (fn) 
papzsák (pap|zsák) 
pár (fn) 
par avion 
pár darab 
par excellence 
pár fontos tényező 
pár hónapos 
pár másodperc alatt 
pár napi 
pár napos 
pár nélküli 
pár száz 
para (fn) 
pára (fn) 
paraanyagú szigetelő 
páraáteresztő 
parabellum 
parabola (fn) 
parabola alakban 
parabolaantenna (fn, parabola|antenna) 
parabolapálya (fn, parabola|pálya) 
parabolatükör (fn, parabola|tükör) 
parabolikus (mn) 
Paracelsus (tnév) 
parádé (fn) 
parádés (mn) 
parádés kocsis 
parádés ló 
parádézik (ige) 
paradicsom (fn) 
paradicsomalma (fn, paradicsom|alma) 
paradicsomi (mn) 
paradicsomkaró (paradicsom|karó) 
paradicsomkert (fn, paradicsom|kert) 
paradicsomkonzerv (fn, paradicsom|konzerv) 
paradicsomlé (fn) 
paradicsomleves (fn, paradicsom|leves) 
paradicsomleves (mn, paradicsom|leves) 
paradicsommadár (fn, paradicsom|madár) 
paradicsommadár-félék (paradicsommadár|-félék) 
paradicsommártás (fn, paradicsom|mártás) 
paradicsomos (mn) 
paradicsomos káposzta 
paradicsomos tésztaszósz 
paradicsompaprika (fn, paradicsom|paprika) 
paradicsompasszírozó (fn) 



paradicsompüré (fn, paradicsom|püré) 
paradicsomsűrítmény (fn) 
paradicsomszósz (fn, paradicsom|szósz) 
paradigma (fn) 
paradigmaváltás (fn, paradigma|váltás) 
paradox (mn) 
paradox helyzet 
paradoxon (fn) 
páradús (mn) 
páraelszívó (fn) 
páraelszívó (foly mn in) 
páraelszívó (mn) 
páraelszívó berendezés 
parafa (fn) 
parafa betét 
parafa dugó 
parafa öv 
parafa sisak 
parafa talp 
parafa talpú cipő 
parafakő (parafa|kő) 
parafál (ige) 
parafasav (parafa|sav) 
parafenomén (fn) 
paraffin (fn) 
paraffingyertya 
paraffinolaj 
parafrázis (fn) 
paragrafus (fn) 
paragrafusjel (paragrafus|jel) 
paragrafusrágó 
Paraguay (tnév) 
paraguayi (mn) 
Paraguayi Köztársaság (tnév) 
parainézis (fn) 
paraj (fn) 
parajelenség 
parajfőzelék (fn, paraj|főzelék) 
parajpüré 
párakötés (pára|kötés) 
páralecsapódás (fn, pára|lecsapódás) 
paralel~parallel (parallel, mn) 
paralelepipedon~parallelepipedon (fn) 
paralelizmus~parallelizmus (parallelizmus, fn) 
paralelogramma (parallelogramma, fn) 
paralimpia (fn) 
paralitikus (mn) 
paralizál (ige) 
paralízis (fn) 
parallaxis (fn) 
parallel (paralel, fn) 
párállik (ige) 
paralysis progressiva 
paramágneses 
paramágnesség (fn) 
Paramaribo (tnév) 
páramentesítő készülék 



paraméter (fn) 
paraméteres egyenlet (szk) 
paraméterezés (fn) 
paramétertartomány (fn, paraméter|tartomány) 
parametrikus (mn) 
parametrizál (ige) 
paramilitáris 
paramilitáris csoport 
páran (hsz) 
Paraná (tnév) 
parancs (fn) 
parancsállomány (fn, parancs|állomány) 
parancsértelmező (fn, parancs|értelmező) 
parancsfájl (fn, parancs|fájl) 
parancsgomb (parancs|gomb) 
parancshirdetés (fn, parancs|hirdetés) 
parancsikon 
parancskiadás (fn, parancs|kiadás) 
parancskiosztás (parancs|kiosztás) 
parancskönyv (fn, parancs|könyv) 
parancsmegtagadás (fn) 
parancsnok (fn) 
parancsnoki (mn) 
parancsnokol (ige) 
parancsnokság (fn) 
parancsol (ige) 
parancsolat (fn) 
parancsolatformán 
parancsolgat (ige) 
parancsoló (fn) 
parancsoló (foly mn in) 
parancsoló (mn) 
parancsoló hang (szk) 
parancsoló módú ige 
parancsőrtiszt (fn) 
parancssor (fn, parancs|sor) 
parancssori eszköz 
parancssori keresőmodul 
parancssoros eszköz 
parancsszó (fn, parancs|szó) 
parancsuralmi rendszer (szk) 
parancsuralom (fn, parancs|uralom) 
paranoia (fn) 
paranoiás (mn) 
paranoid (mn) 
parány (fn) 
parányi (mn) 
paránymérő (parány|mérő) 
paraolimpia (para|olimpia) 
parapet gázkályha 
paraplé (fn) 
parapszichológia (fn) 
parapszichológiai (mn) 
párás (mn) 
párásítógép 
párásodik (ige) 
párásság (fn) 



paraszimpatikus (mn) 
paraszolvencia (fn) 
paraszt (fn) 
paraszt (mn) 
paraszt beszéd 
paraszt betyár 
paraszt módra 
parasztarc (fn, paraszt|arc) 
parasztasszony (fn, paraszt|asszony) 
parasztbarokk 
parasztbasa (paraszt|basa) 
Parasztbecsület (tnév) 
parasztbéres (paraszt|béres) 
parasztbeszéd (paraszt|beszéd) 
parasztbirtok (fn, paraszt|birtok) 
parasztbölcsesség (paraszt|bölcsesség) 
parasztbunda (paraszt|bunda) 
parasztcsalád (fn, paraszt|család) 
parasztdal (fn, paraszt|dal) 
parasztember (fn, paraszt|ember) 
parasztész (paraszt|ész) 
parasztészjárású 
parasztfelkelés (fn, paraszt|felkelés) 
parasztfiatal (fn) 
parasztfiú (fn, paraszt|fiú) 
parasztforradalom (fn, paraszt|forradalom) 
parasztgazda (fn, paraszt|gazda) 
parasztgazdálkodás (fn, paraszt|gazdálkodás) 
parasztgazdaság (fn, paraszt|gazdaság) 
parasztgúnya (paraszt|gúnya) 
parasztgyerek (fn, paraszt|gyerek) 
parasztgyomor (paraszt|gyomor) 
parasztháború (fn, paraszt|háború) 
paraszthajszál (fn, paraszt|hajszál) 
parasztház (fn, paraszt|ház) 
paraszti (mn) 
paraszti birtok 
paraszti birtokos 
paraszti környezet 
paraszti származású 
parasztifjú (paraszt|ifjú) 
parasztivadék (fn, paraszt|ivadék) 
parasztkérdés (fn, paraszt|kérdés) 
parasztkocsi (fn, paraszt|kocsi) 
parasztkolbász 
parasztköltő (fn, paraszt|költő) 
parasztlakodalom (fn, paraszt|lakodalom) 
parasztlakosság (paraszt|lakosság) 
parasztlány (fn, paraszt|lány) 
parasztlapocka 
parasztlázadás (fn, paraszt|lázadás) 
parasztlegény (fn, paraszt|legény) 
parasztmozgalom (fn, paraszt|mozgalom) 
parasztnyúzó (paraszt|nyúzó) 
parasztos (mn) 
parasztosodik (ige) 
parasztöltés (paraszt|öltés) 



parasztpárt (fn, paraszt|párt) 
parasztpárti (mn) 
parasztpolgár (fn, paraszt|polgár) 
parasztpolitika (fn, paraszt|politika) 
parasztporta (fn, paraszt|porta) 
parasztregény (fn, paraszt|regény) 
parasztromantika (fn, paraszt|romantika) 
parasztruha (fn, paraszt|ruha) 
parasztság (fn) 
parasztsor (fn, paraszt|sor) 
parasztsorban él (szk) 
parasztszármazású (mn, paraszt|származású) 
parasztszekér (fn, paraszt|szekér) 
parasztszoba (fn, paraszt|szoba) 
parasztszoknya (fn, paraszt|szoknya) 
parasztszövetség (fn, paraszt|szövetség) 
parasztszülők 
paraszttánc (fn, paraszt|tánc) 
paraszttárgyú regény 
paraszttársadalom (fn, paraszt|társadalom) 
paraszttömeg (fn, paraszt|tömeg) 
parasztvármegye (fn, paraszt|vármegye) 
parasztváros (fn, paraszt|város) 
parasztvezér (fn, paraszt|vezér) 
páratartalom (fn, pára|tartalom) 
páratelt (mn) 
páratelt levegő 
paratífusz (fn) 
páratlan (mn) 
párátlan (mn) 
páratlan érdekességű 
páratlan számú 
páratlanujjú (mn) 
páratlanul (hsz) 
paratölgy (fn, para|tölgy) 
páratűrés 
paraván (fn) 
parázik (ige) 
párázik (ige) 
parazita (fn) 
parazitikus (mn) 
parazitizmus (fn) 
parazitológia (fn) 
parázna (mn) 
paráználkodik (ige) 
parázs (fn) 
parázs vita 
parázslik (ige) 
parázstűz (parázs|tűz) 
párbaj (fn, pár|baj) 
párbajbíró (párbaj|bíró) 
párbajhős (fn, párbaj|hős) 
párbajképes (mn) 
párbajkódex (fn, párbaj|kódex) 
párbajozik (ige) 
párbajra hívás 
párbajsegéd (fn, párbaj|segéd) 



párbajtőr (fn, párbaj|tőr) 
párbajtőröz 
párbajtőröző (foly mn in) 
párbajtőr-világbajnokság (párbajtőr|-világbajnokság) 
párbajtőrvívás (fn, párbaj|tőrvívás) 
párbajtőrvívó (fn, párbaj|tőrvívó) 
párbajtőrvívó (foly mn in, párbaj|tőrvívó) 
párbajvétség (fn, párbaj|vétség) 
párbér (fn) 
párbeszéd (fn, pár|beszéd) 
párbeszédablak (fn, párbeszéd|ablak) 
párbeszédcunami 
párbeszédes (mn) 
párbeszéd-képtelenség 
párbeszédszerű (mn, párbeszéd|szerű) 
parcella (fn) 
parcelláz (ige) 
parcellázás (fn) 
parciális (mn) 
pardon (fn) 
pardon (msz) 
párduc (fn) 
párducbőr (fn, párduc|bőr) 
párduchiúz (fn) 
párduckacagány (párduc|kacagány) 
párducos (mn) 
párductestű (mn) 
paréj (fn) 
paréjlórom (paréj|lórom) 
parenyica (fn) 
párevezős (mn) 
parfé (fn) 
parfüm (fn) 
parfüméria (fn) 
parfümös (mn) 
parfümösüveg 
parfümöz (ige) 
parfümszóró 
parget 
párhagyma (fn) 
párharc (fn, pár|harc) 
párhuzam (fn) 
párhuzamba állítása 
párhuzamos (fn) 
párhuzamos (mn) 
párhuzamos egyenesek 
párhuzamos kapcsolás 
párhuzamos közlekedés 
párhuzamos vonal 
párhuzamosan (hsz) 
párhuzamosít (ige) 
párhuzamosság (fn) 
pari (fn) 
pária (fn) 
paripa (fn) 
paríroz (ige) 
Páris (tnév) 



Páris ítélete 
Paris Match 
paritás (fn) 
paritásos (mn) 
paritásos alap 
parittya (fn) 
parittyakő (fn, parittya|kő) 
parittyakötés (parittya|kötés) 
parittyáz (ige) 
parizer (fn) 
Párizs (tnév) 
Párizs-Dakar-rali (Párizs-Dakar|-rali) 
párizsi (fn) 
párizsi (mn) 
párizsi divat 
párizsi kék 
párizsi kommün 
párizsi modell 
párizsiáner bakelitkeretes szemüveg 
párját ritkító 
párjavesztett (fn) 
párjelenet 
park (fn) 
párka (fn) 
párkány (fn) 
párkánydeszka (párkány|deszka) 
párkányhegység (párkány|hegység) 
párkányi (mn) 
párkánykő (párkány|kő) 
párkánymagasság (fn, párkány|magasság) 
párkányszegély (párkány|szegély) 
párkányzat (fn) 
párkapcsolat (fn) 
párkapcsolati perpatvar 
párkapcsolati terapeuta 
Parker (fn) 
Parker töltőtoll 
parkerdő (fn, park|erdő) 
parkett (fn) 
parketta (fn) 
parkettacsiszoló (parkettcsiszoló, parketta|csiszoló) 
parkettás (mn) 
parkettáz (ige) 
parkettázómester 
parkettcsiszoló (parkett|csiszoló) 
parkettkefe (parkett|kefe) 
parkettkefélő 
parkettkefélő gép 
parkettpaszta (parkett|paszta) 
parkett-táncos (parkett|-táncos) 
parki (mn) 
párki 
parkíroz (ige) 
parkol (ige) 
parkolás (fn) 
parkolási (mn) 
parkoló (foly mn in) 



parkoló autó 
parkolóautomata (fn) 
parkolóház (fn, parkoló|ház) 
parkolóhely (fn, parkoló|hely) 
parkolókártya 
parkolóóra (fn, parkoló|óra) 
parkolópálya 
parkolóradar 
parkolóvonal (parkoló|vonal) 
parkosít (ige) 
parkosítás (fn) 
parkőr (fn, park|őr) 
parlag (fn) 
parlagföld (fn, parlag|föld) 
parlagfű (fn, parlag|fű) 
parlagi (mn) 
parlagi rózsa 
parlagi sas 
parlagias (mn) 
parlagon hever 
parlament (fn) 
parlamentáris (mn) 
parlamentáris rend 
parlamentarizmus (fn) 
parlamenter (fn) 
parlamenti (mn) 
parlamenti bizottság 
parlamenti frakció 
parlamenti többség 
parlamenti választások 
parlamenti vita 
párlat (fn) 
párlócsésze (párló|csésze) 
párlófű 
párlókészülék 
párlóüst 
Parma (tnév) 
pármenalma 
parmezán (fn) 
parmezán sajt 
párna (fn) 
párnaciha (fn, párna|ciha) 
párnafa (fn, párna|fa) 
párnafelhő (fn, párna|felhő) 
párnafesték (párna|festék) 
párnahaj (fn, párna|haj) 
párnahuzat (fn, párna|huzat) 
párnás (mn) 
párnás ajtó 
parnasszista (fn) 
Parnasszus (tnév) 
párnatánc (párna|tánc) 
párnatok (párna|tok) 
párnáz (ige) 
párnázott (bef mn in) 
párnázott (mn) 
párnázott ajtó 



párocska (fn) 
paródia (fn) 
parodista (fn) 
parodizál (ige) 
paróka (fn) 
parókakészítő (fn, paróka|készítő) 
parókás (mn) 
parókaviselés 
parókia (fn) 
parókus (mn) 
párol (ige) 
parola (fn) 
paroláz (parolázik, ige) 
parolázik (ige) 
párolgás (fn) 
párolgáshő 
párolgási (mn) 
párolgó (mn) 
párolgó leves 
paroli (fn) 
párolódik (ige) 
párolog (ige) 
párologtat (ige) 
párologtató (fn) 
párologtató (foly mn in) 
párolt (bef mn in) 
párolt (mn) 
párolt bélszín 
párolt káposzta 
párolt rizs 
páronként (fn) 
páronként (hsz) 
páros (mn) 
páros debreceni 
páros mérkőzés 
páros rím 
páros rímű vers 
páros szám 
páros számú 
páros tánc 
páros verseny 
párosít (ige) 
párosítás (fn) 
párosító (foly mn in) 
párosodik (ige) 
párosujjú (mn) 
párosul (ige) 
paroxizmus (fn) 
pároztat (ige) 
párrím (fn) 
parszek (fn) 
párszi (fn) 
párszi (mn) 
párszor (hsz) 
part (fn) 
párt (fn) 
part melléki 



part mentén 
part menti 
párta (fn) 
pártalapszervezet (fn, párt|alapszervezet) 
pártalelnök (fn, párt|alelnök) 
pártalkotmány (fn, párt|alkotmány) 
pártállam (fn, párt|állam) 
pártállami (mn) 
pártállás (fn, párt|állás) 
pártálláspont (fn, párt|álláspont) 
pártapparátus (fn, párt|apparátus) 
pártatlan (mn) 
pártatlanság (fn) 
pártázat (fn) 
pártba tömörülés 
pártbeli (mn) 
pártbizalmi (fn, párt|bizalmi) 
pártbizottság (fn, párt|bizottság) 
partbiztosítás (part|biztosítás) 
pártblokk (párt|blokk) 
pártbüntetés (fn, párt|büntetés) 
pártbürokrata (fn, párt|bürokrata) 
pártcsoport (fn, párt|csoport) 
pártcsoportbizalmi 
pártcsoportosulás (fn, párt|csoportosulás) 
pártdemokrácia (fn, párt|demokrácia) 
partdobás (fn, part|dobás) 
partecédula (fn, parte|cédula) 
partedli (fn) 
pártegység (fn, párt|egység) 
pártélet (fn, párt|élet) 
pártellenes (mn) 
pártelnök (fn, párt|elnök) 
pártelnöki (mn) 
pártelnökség (fn, párt|elnökség) 
pártember (fn, párt|ember) 
partépítés (fn, part|építés) 
partépítmény (part|építmény) 
pártérdek (fn, párt|érdek) 
pártértekezlet (fn, párt|értekezlet) 
partfal (fn, part|fal) 
pártfegyelem (fn, párt|fegyelem) 
pártfegyelmi (mn) 
pártfeladat (fn, párt|feladat) 
pártfinanszírozás (fn) 
pártfinanszírozási (mn) 
pártfogás (fn, párt|fogás) 
pártfogásba vétele 
pártfogó (fn, párt|fogó) 
pártfogó (foly mn in, párt|fogó) 
pártfogol (ige) 
pártfogolt (bef mn in) 
pártfogolt (fn) 
pártfórum (fn, párt|fórum) 
pártfőiskola (fn, párt|főiskola) 
pártfőtitkár (fn, párt|főtitkár) 
pártfunkció (fn, párt|funkció) 



pártfunkcionárius (fn, párt|funkcionárius) 
partfutó (fn, part|futó) 
pártgyűlés (fn, párt|gyűlés) 
pártharc (fn, párt|harc) 
párthatározat (fn, párt|határozat) 
pártház (fn, párt|ház) 
párthelyiség (fn, párt|helyiség) 
Parthenon (tnév) 
párthír (fn, párt|hír) 
párthíve 
párthű (mn) 
párthűség (fn, párt|hűség) 
parti (fn) 
parti (mn) 
párti (mn) 
parti állam 
parti fűzfák 
parti halász 
parti őrség 
parti szél 
parti üdülő 
partíció (fn) 
participium (fn) 
partifecske (fn, parti|fecske) 
pártigazgató 
Parti-hegység 
partiképes (mn, parti|képes) 
partikula (fn) 
partikuláris (mn) 
partikularizmus (fn) 
partinaszád (parti|naszád) 
pártingatlan (fn, párt|ingatlan) 
pártiroda (fn, párt|iroda) 
pártiskola (fn, párt|iskola) 
partiszervizes cég 
partitúra (fn) 
Partium (tnév) 
partizán (fn) 
partizánakció (fn, partizán|akció) 
partizánalakulat (fn, partizán|alakulat) 
partizáncsapat (fn, partizán|csapat) 
partizánháború (fn, partizán|háború) 
partizánhadsereg (fn, partizán|hadsereg) 
partizánharc (fn, partizán|harc) 
partizánkodik (ige) 
partizánkülönítmény (fn, partizán|különítmény) 
partizánmozgalom (fn, partizán|mozgalom) 
partizánosztag (fn, partizán|osztag) 
partizánszobor 
partizántevékenység (fn, partizán|tevékenység) 
partjelző (fn, part|jelző) 
partjog (part|jog) 
pártkassza (fn, párt|kassza) 
pártkatona (fn, párt|katona) 
pártklub (párt|klub) 
pártkonferencia (fn, párt|konferencia) 
pártkongresszus (fn, párt|kongresszus) 



pártkönyv (fn, párt|könyv) 
partközel (fn) 
partközelben 
pártközi (mn) 
pártközpont (fn, párt|központ) 
pártkülönbség (fn, párt|különbség) 
pártküzdelmek 
pártlap (fn, párt|lap) 
pártlista (fn, párt|lista) 
pártmegbeszélések 
pártmunka (fn, párt|munka) 
pártmunkás (fn) 
pártmunkás (mn) 
pártnap (fn, párt|nap) 
partner (fn) 
partneri (mn) 
partneri viszonyt épít ki 
partnerkapcsolat (fn, partner|kapcsolat) 
partnerország (fn, partner|ország) 
partnerség (fn) 
partnerségi (mn) 
partnerszervezet 
partnervállalat (fn, partner|vállalat) 
pártokra szakadás 
pártoktatás (fn, párt|oktatás) 
pártoktató (párt|oktató) 
pártol (ige) 
pártoló (fn) 
pártoló (foly mn in) 
pártoló (mn) 
pártoló tag 
parton álló 
párton belüli 
pártonkívüli (fn, párton|kívüli) 
partos (fn) 
partos (mn) 
pártos (fn) 
pártos (mn) 
pártoskodik (ige) 
pártosodás (fn) 
pártosság (fn) 
pártot üt 
partőr (part|őr) 
pártpolitika (fn, párt|politika) 
pártpolitika-ellenes 
pártpolitikai (mn) 
pártpolitikus (fn, párt|politikus) 
pártpolitizálás 
pártpreferencia (fn, párt|preferencia) 
pártprogram (fn, párt|program) 
partra 
partra lép 
partra száll 
partra szállítás 
partra szállító 
partra szálló csapat 
partra szálló csapatok 



partra vetett hal 
partra vontatás 
partraszállás (fn, partra|szállás) 
partraszállási kísérlet 
pártrendszer (fn, párt|rendszer) 
pártsajtó (fn, párt|sajtó) 
pártsejt (fn, párt|sejt) 
pártsemleges (mn) 
pártstruktúra (fn, párt|struktúra) 
partszakadás (fn, párt|szakadás) 
pártszakadás (fn, párt|szakadás) 
partszakasz (fn, part|szakasz) 
partszegély (fn, part|szegély) 
pártszékház (fn, párt|székház) 
pártszerű (mn) 
pártszerűtlen (mn) 
pártszerv (fn, párt|szerv) 
pártszervezés (fn, párt|szervezés) 
pártszervezet (fn, párt|szervezet) 
pártszimpátia (fn, párt|szimpátia) 
pártszolgálatos (fn) 
pártszolgálatos (mn) 
pártszövetség (fn, párt|szövetség) 
párttag (fn, párt|tag) 
párttagság (fn, párt|tagság) 
párttagsági (mn) 
párttagsági díj 
párttagsági könyv 
parttalan (mn) 
párttárs (fn, párt|társ) 
párttisztség (fn, párt|tisztség) 
párttitkár (fn, párt|titkár) 
párttörténet (fn, párt|történet) 
párttörvény (fn, párt|törvény) 
pártütés (fn, párt|ütés) 
pártütő (fn, párt|ütő) 
pártütő (foly mn in, párt|ütő) 
pártütő (mn, párt|ütő) 
pártvagyon (fn, párt|vagyon) 
pártválasztmány (fn, párt|választmány) 
pártválasztó (fn, párt|választó) 
partvédelem (fn, part|védelem) 
partvédő fal 
partvédő gát 
partvédő sánc 
partvédő töltés 
pártvezér (fn, párt|vezér) 
pártvezetés (fn, párt|vezetés) 
pártvezető (fn, párt|vezető) 
pártvezetőség (fn, párt|vezetőség) 
partvidék (fn, part|vidék) 
pártvillongás (fn, párt|villongás) 
partvis (fn) 
pártviszály (fn, párt|viszály) 
partvonal (fn, párt|vonal) 
pártvonal (fn, párt|vonal) 
párválasztás (fn, pár|választás) 



parvenü (fn) 
párvers (fn) 
párviadal (fn, pár|viadal) 
párzás (fn) 
párzik (ige) 
pasa (fn) 
Pasarét (fn, pasa|rét) 
pasas (fn) 
pasasér 
pascal (fn) 
Pascal (tnév) 
Pascal nyelv 
pasi (fn) 
pasizik 
Paskál fürdő 
paskol (ige) 
páskum (fn) 
Passau (tnév) 
passió (fn) 
passiójáték (fn, passió|játék) 
pást (fn) 
pástétom (fn) 
pástétomsütő (pástétom|sütő) 
Pasteur (fn) 
pász 
paszat 
pasziánsz (fn) 
pasziánszozik (ige) 
pászít (ige) 
paszita (fn) 
pászka (fn) 
paszkonca 
paszkvillus (fn) 
pászma (fn) 
pászol 
paszomány (fn) 
paszományos (mn) 
paszpól (fn) 
passz (fn) 
passzát (fn) 
passzátövezet (passzát|övezet) 
passzátszél (fn, passzát|szél) 
passzázs (fn) 
passzé (fn) 
passzent (fn) 
passzentos (fn) 
passzentos (mn) 
passzer 
passzió (fn) 
passziózik (ige) 
passzíroz (ige) 
passzít (ige) 
passzív (fn, passz|ív) 
passzív (mn, passz|ív) 
passzív elemek 
passzív rezisztencia 
passzív védelem 



passzíva (fn) 
passziválás (fn) 
passziválóbevonat (fn) 
passziválódás (fn) 
passzívan (hsz) 
passzívház 
passzivitás (fn) 
passzívum (fn) 
passzol (ige) 
passzus (fn) 
paszta (fn) 
pászta (fn) 
pásztás (mn) 
pásztás eső 
pásztáz (ige) 
pásztázik (ige) 
pásztázó tűz 
pasztelina 
pasztell (fn) 
pasztellfestés (pasztell|festés) 
pasztellfestő (pasztell|festő) 
pasztellkék (mn, pasztell|kék) 
pasztellkép (fn, pasztell|kép) 
pasztellkréta (fn, pasztell|kréta) 
pasztellszín (fn, pasztell|szín) 
pasztellszínű (mn, pasztell|színű) 
paszternák (fn) 
pasztilla (fn) 
pasztillázógép (fn) 
pasztinák (fn) 
Pásztó (tnév) 
pásztor (fn, pász|tor) 
pásztor módra 
pásztor nélküli nyáj 
pásztor őseink 
pasztorál (fn) 
pasztorál (ige) 
pasztorális segítő 
pásztorbot (fn, pásztor|bot) 
pásztorfiú (fn, pásztor|fiú) 
pásztorgyűrű (pásztor|gyűrű) 
pásztoridill (fn, pásztor|idill) 
pásztorjáték (fn, pásztor|játék) 
pásztorkodás (fn) 
pásztorkodik (ige) 
pásztorkodó életmód 
pásztorköltemény (pásztor|költemény) 
pásztorköltészet (fn, pásztor|költészet) 
pásztorkunyhó (fn, pásztor|kunyhó) 
pásztorkutya (fn, pásztor|kutya) 
pásztorleány (fn, pásztor|leány) 
pásztorlegény (fn, pásztor|legény) 
pásztorlevél (fn, pásztor|levél) 
pásztormadár (pásztor|madár) 
pásztornép (fn, pásztor|nép) 
pásztorok (fn, pász|torok) 
pásztorol (ige) 



pásztoróra (fn, pásztor|óra) 
pásztorsíp (fn, pásztor|síp) 
pásztorszállás (pásztor|szállás) 
pásztortánc (fn, pásztor|tánc) 
pásztortáska (fn, pásztor|táska) 
pásztortűz (fn, pásztor|tűz) 
pasztörizál (ige) 
pasztőroltás (fn) 
pasztőröz (ige) 
pasztőrözés (fn) 
pasztőrözött tej 
pasztőrtej 
pasztrána 
paszuly (fn) 
paszulyfőzelék (paszuly|főzelék) 
paszulykaró (paszuly|karó) 
pát (fn) 
pata (fn) 
patak (fn) 
patak menti 
pataki (mn) 
patakmalom (fn, patak|malom) 
patakmeder (fn, patak|meder) 
patakpart (fn, patak|part) 
patakzik (ige) 
patália (fn) 
patarák (pata|rák) 
patás (mn) 
patás állatok 
patás ördög 
patchwork 
patchwork család (szk) 
pátens (fn) 
patent (fn) 
patent (mn) 
patent kézelőgomb 
patentgomb (patent|gomb) 
patentharisnya 
patentíroz (ige) 
patentkapocs 
patentzár 
páter (fn) 
paternalista (fn) 
paternalista (mn) 
paternalizmus (fn) 
páternoszter (fn) 
paterol (ige) 
patetikus (mn) 
patetikus stílus 
patics (fn) 
paticsfal (fn, patics|fal) 
patika (fn) 
patikai (mn) 
patikamérleg (fn, patika|mérleg) 
patikárus (fn) 
patikaszag (fn, patika|szag) 
patikaszer (fn, patika|szer) 



patikus (fn) 
patina (fn) 
patinás (mn) 
patinás nevű cég 
patisszon (fn) 
patkány (fn) 
patkányfészek (fn, patkány|fészek) 
patkányfogó (fn, patkány|fogó) 
patkányirtó (fn, patkány|irtó) 
patkányirtó (foly mn in, patkány|irtó) 
patkányirtó szer 
patkányméreg (fn, patkány|méreg) 
patkó (fn) 
patkó alakú (mn) 
patkóbél (fn, patkó|bél) 
patkócsattogás (patkó|csattogás) 
patkol (ige) 
patkolókovács (fn, patkoló|kovács) 
patkós (mn) 
patkós sarkú csizma 
patkósarok (patkó|sarok) 
patkósorrú (mn) 
patkószeg (fn, patkó|szeg) 
patni 
Pató Pál 
patogén (fn) 
patogén (mn) 
patológia (fn) 
patológiás (mn) 
patologikus (mn) 
patológus (fn) 
patomechanizmus 
patópáloskodás 
patópáloskodik (ige) 
pátosz (fn) 
patrác 
pátria (fn) 
patriarcha (fn) 
patriarchális (mn) 
patriarchátus (fn) 
pátriárka (fn) 
patriarkális (mn) 
patrica (fn) 
patrícius (fn) 
patríciuscsalád (fn, patrícius|család) 
patrimoniális (mn) 
patrimónium 
patrióta (fn) 
patriótatörvény 
patriotizmus (fn) 
patron (fn) 
patróna (fn) 
patronál (ige) 
patronátus (fn) 
patrontartó 
patrontáska (patron|táska) 
patrónus (fn) 



patrul (fn) 
patt (fn) 
pattan (ige) 
pattanás (fn) 
pattanásos (mn) 
pattanásos bőrű 
pattanóbogár (fn) 
pattant (bef mn in) 
pattant (ige) 
pattantyú (fn) 
pattantyús (fn) 
patthelyzet (fn) 
pattint (ige) 
pattintott (bef mn in) 
pattintott (mn) 
pattog (ige) 
pattogat (ige) 
pattogatott (bef mn in) 
pattogatott (mn) 
pattogatott kukorica 
pattogó (fn) 
pattogó (foly mn in) 
pattogó (mn) 
pattogó szavú 
pattogós (mn) 
pattogtat (ige) 
pattogzik (ige) 
patvar (fn) 
patvarista (fn) 
patvarkodik (ige) 
pátvasérc (pát|vasérc) 
patyolat (fn) 
Patyolat (mn) 
patyolatfehér (mn, patyolat|fehér) 
patyolating 
patyolatkendő (patyolat|kendő) 
pátyolgat (ige) 
paukol (ige) 
Paula (tnév) 
pauperizmus (fn) 
pausálé (fn) 
pauszpapír (fn) 
pauza (fn) 
pauzál (ige) 
páva (fn) 
pávafark (páva|fark) 
pávagalamb (páva|galamb) 
pávakakas (fn) 
páváskodik (ige) 
pávaszem (fn, páva|szem) 
pávatoll (fn, páva|toll) 
Pavia 
pávián (fn) 
pavilon (fn) 
pavilonrendszer (fn, pavilon|rendszer) 
Pavlov (tnév) 
pavlovi lélektan 



paxit 
paywall 
pazar (mn) 
pazar fényű 
pazarlás (fn) 
pazarló (fn) 
pazarló (mn) 
pazarló megoldás 
pazarló szokás 
pazarol (ige) 
Pázmány (tnév) 
pázsit (fn) 
pázsitfű (fn, pázsit|fű) 
pázsitfűfélék 
pázsitkocka (pázsit|kocka) 
pázsitnyíró gép 
pázsitszegfű (pázsit|szegfű) 
pázsitszőnyeg (pázsit|szőnyeg) 
pázsitviola (pázsit|viola) 
PC-gyorsítás 
PC-ipar 
PC-s alkatrész 
PC-s játék 
PDF-olvasó 
pé 
Pearl Harbor 
pébégáz (fn) 
pecabot (fn, peca|bot) 
pecáz (ige) 
peccent 
pecek (pöcök, fn) 
Pécel község 
pecér (fn) 
pech (fn) 
peches (mn) 
peches ember 
peckás (fn) 
peckel (pöcköl, ige) 
peckes (mn) 
peckes járású 
Pécs (tnév) 
pecsenye (fn) 
pecsenyebárány (fn, pecsenye|bárány) 
pecsenyebor (fn, pecsenye|bor) 
pecsenyekacsa (fn, pecsenye|kacsa) 
pecsenyeképű 
pecsenyéstál (fn) 
pecsenyesütő (fn, pecsenye|sütő) 
pecsenyesütő (foly mn in, pecsenye|sütő) 
pecsenyesütő nyárs 
pecsenyevilla (fn, pecsenye|villa) 
pecsenyezsír (fn, pecsenye|zsír) 
pecsét (fn) 
pecsét helye 
pecsétel (ige) 
pecsétes (mn) 
pecsétgyűrű (fn, pecsét|gyűrű) 



pecsétgyűrűkő (pecsétgyűrű|kő) 
pecséthenger (fn, pecsét|henger) 
pecsétnyomó (fn, pecsét|nyomó) 
pecsétnyomó (foly mn in, pecsét|nyomó) 
pecsétőr (fn, pecsét|őr) 
pecsétviasz (fn, pecsét|viasz) 
pécsi (fn) 
pécsi brikett 
pécsi koksz 
Pecsora (tnév) 
pecsovics (fn) 
pedagógia (fn) 
pedagógiai (mn) 
pedagógiai főiskola 
pedagogikus eljárás 
pedagógus (fn) 
pedagógus házaspár 
pedagógus körökben 
pedagógus nemzedék 
pedagógusbér (fn, pedagógus|bér) 
pedagóguscsalád (fn, pedagógus|család) 
pedagógusellátottság 
pedagógus-énekkar (pedagógus|-énekkar) 
pedagógusi (mn) 
pedagógusképesítés (pedagógus|képesítés) 
pedagógusképzés (fn, pedagógus|képzés) 
pedagógus-munkabér 
pedagógus-munkakör 
pedagógusnap (fn, pedagógus|nap) 
pedagógus-szakszervezet (pedagógus|-szakszervezet) 
pedagógustársadalom (fn, pedagógus|társadalom) 
pedagógus-továbbképzés 
pedál (fn) 
pedálerő (pedál|erő) 
pedálgép (fn, pedál|gép) 
pedálozik (ige) 
pedálsíp (pedál|síp) 
pedáns (mn) 
pedánsság (fn) 
pedantéria (fn) 
pedellus (fn) 
peder (pödör, ige) 
pederaszta (fn) 
pederasztia (fn) 
pediáter (fn) 
pediátria (fn) 
pedig (ksz) 
pediglen (ksz) 
pedigré (fn) 
pedigrés kutya 
pedikűr (fn) 
pedikűrös (fn) 
pedikűrös (mn) 
pedikűröz (ige) 
pedofil (mn) 
pedofil hajlamú 
pedofília (fn) 



pedológia (fn) 
pedopszichiátria (fn) 
pedz (ige) 
pedzeget (ige) 
peep-show 
Peer Gynt 
Pegazus (tnév) 
pegmatit (fn) 
pehely (fn) 
pehelyfelhő (fn, pehely|felhő) 
pehelykönnyű (mn, pehely|könnyű) 
pehelykönnyűségű 
pehelyliszt (pehely|liszt) 
pehellyel bélelt 
pehelypaplan (fn, pehely|paplan) 
pehelypárna (pehely|párna) 
pehelysúly (fn, pehely|súly) 
pehelysúlyú (fn, pehely|súlyú) 
pehelysúlyú (mn, pehely|súlyú) 
pehelyszőr (fn, pehely|szőr) 
pehelytoll (fn, pehely|toll) 
pej (fn) 
pej csikó 
pej paripa 
pej színű ló 
pejkó (fn) 
pejoratív (mn) 
pejoratív szó 
pejsli (fn) 
pék (fn) 
pekacski 
pekározás 
pékáru (fn, pék|áru) 
pékbolt (fn, pék|bolt) 
pékcipó (pék|cipó) 
pékélesztő (fn, pék|élesztő) 
pékinas (mn) 
Peking (tnév) 
pekingi (mn) 
pékkenyér (fn, pék|kenyér) 
pékmester (fn, pék|mester) 
pékműhely (fn, pék|műhely) 
pékség (fn) 
péksütemény (fn, pék|sütemény) 
péküzlet (fn, pék|üzlet) 
pelargónia (fn) 
példa (fn) 
példa nélkül álló 
példaadás (fn, példa|adás) 
példaadó viselkedés 
példabeszéd (fn, példa|beszéd) 
példaértékű (mn) 
példakép (fn, példa|kép) 
példaképpen 
példálódzás (példálózás, fn) 
példálódzik (példálózik, ige) 
példálózik (ige) 



példamondat (fn, példa|mondat) 
példamutatás (fn, példa|mutatás) 
példamutató (fn, példa|mutató) 
példamutató (foly mn in, példa|mutató) 
példamutató (mn, példa|mutató) 
példamutatóan (hsz) 
példának okáért 
példány (fn) 
példányszám (fn, példány|szám) 
példányszámú (mn) 
példás (mn) 
példás erényű 
példás magaviseletű 
példás rend 
példásan (hsz) 
példastatuálás 
példaszerű (mn) 
példaszerűen (hsz) 
példaszó (példa|szó) 
példát statuál 
példatár (fn, példa|tár) 
példátlan (mn) 
példátlan erősségű 
példátlanul (hsz) 
például (hsz) 
példáz (ige) 
példázat (fn) 
példázat (ige) 
példázgat 
pele (fn) 
pelenka (fn) 
pelenkás gyermek 
pelenkáz (ige) 
pelerin (fn) 
pelikán (fn) 
pellagra (fn) 
pellengér (fn) 
pellengérre állít 
pellengérre állítás 
Peloponnészosz 
pelus (fn) 
pelyhedzik (ige) 
pelyhedző állú 
pelyhes (mn) 
pelyhes állú 
pelyhesedik (ige) 
pelyva (polyva, fn) 
pelyvalevél (pelyva|levél) 
pelyvarosta (pelyva|rosta) 
pemete (mn) 
pemetefű (fn, pemete|fű) 
pemetefű-cukorka 
pempő (fn) 
pemzli (fn) 
PEN Klub 
pendant 
pendely (fn) 



pendelyes (mn) 
pendelyes gyerek 
pendelyháló (pendely|háló) 
penderedik (pöndörödik, ige) 
penderít (pöndörít, ige) 
penderül (ige) 
pendít (ige) 
pendlizik (ige) 
pendrive 
pendül (ige) 
Pénelopé (tnév) 
penész (fn) 
penész elleni szer 
penészbogár (penész|bogár) 
penészedik (ige) 
penészeltávolító szer 
penészes (mn) 
penészesedik (ige) 
penészgomba (fn, penész|gomba) 
penészszagú (mn) 
penésszerű 
penészvirág (fn, penész|virág) 
penetráció (fn) 
penetráns (fn) 
penetráns (mn) 
penetráns szag 
peng (ige) 
penge (fn) 
pengeéles 
pengeház (penge|ház) 
pengés (fn) 
pengés (mn) 
penget (ige) 
pengető (fn, penge|tő) 
pengető (foly mn in, penge|tő) 
pengetőhangszer (pengető|hangszer) 
pengetős hangszer 
pengeváltás (fn, penge|váltás) 
pengő (fn) 
pengő (foly mn in) 
pengő (mn) 
pengő forint 
pengő sarkantyú 
pengőértékben 
pengős (fn) 
pengős (mn) 
penicillin (fn) 
penicillinérzékenység (penicillin|érzékenység) 
penicillininjekció (penicillin|injekció) 
penicillinkészítmény (penicillin|készítmény) 
penicillinrezisztencia (penicillin|rezisztencia) 
penicilus (fn) 
pénisz (fn) 
penitencia (fn) 
penitenciatartás (penitencia|tartás) 
penna (fn) 
pennarágó (fn) 



Pennsylvania (tnév) 
pentagon (fn) 
pentagonális (mn) 
pentameter (fn) 
pentán (fn) 
pentatlon (fn) 
pentaton (fn) 
pentaton dallam 
pentatónia (fn) 
pentatonikus (mn) 
péntek (fn) 
péntek délután 
pénteken este 
pénteki (mn) 
pentóda (fn) 
pénz (fn) 
pénzadomány (fn, pénz|adomány) 
pénzalap (fn, pénz|alap) 
pénzáldozat (fn, pénz|áldozat) 
pénzarisztokrácia (fn, pénz|arisztokrácia) 
pénzátutalás (fn, pénz|átutalás) 
pénzbánya (fn, pénz|bánya) 
pénzbedobós (mn) 
pénzbedobós automata 
pénzbefektetés (fn, pénz|befektetés) 
pénzbefizetés (fn, pénz|befizetés) 
pénzbehajtás (fn) 
pénzbehajtó (foly mn in) 
pénzbeli (mn) 
pénzbeni (mn) 
pénzbeszedő (fn) 
pénzbeszedő (foly mn in) 
pénzbeszedő alkalmazott 
pénzbírság (fn, pénz|bírság) 
pénzbiztosíték (pénz|biztosíték) 
pénzbőség (fn, pénz|bőség) 
pénzbüntetés (fn, pénz|büntetés) 
pénzdarab (fn, pénz|darab) 
pénzdíj (fn, pénz|díj) 
pénzdíjas (mn) 
pénzecske (fn) 
pénzegység (fn, pénz|egység) 
pénzéhes (mn, pénz|éhes) 
pénzel (ige) 
pénzellátás (fn, pénz|ellátás) 
pénzember (fn, pénz|ember) 
pénzérme (fn, pénz|érme) 
pénzérték (fn, pénz|érték) 
pénzértékelmélet (pénz|értékelmélet) 
pénzes (mn) 
pénzes erszény 
pénzes postás 
pénzeslevél (fn) 
pénzestárs (fn) 
pénzesutalvány (fn, pénzes|utalvány) 
pénzeszköz (fn, pénz|eszköz) 
pénzeszközátadás (fn) 



pénzeszköz-felhasználás 
pénzeszközök 
pénzeszsák (fn) 
pénzfelesleg (fn, pénz|felesleg) 
pénzforgalmi (mn) 
pénzforgalom (fn, pénz|forgalom) 
pénzforgás (fn, pénz|forgás) 
pénzforrás (fn, pénz|forrás) 
pénzgazdálkodás (fn, pénz|gazdálkodás) 
pénzgazdaság (fn, pénz|gazdaság) 
pénzgyűjtemény (fn, pénz|gyűjtemény) 
pénzhajhászó (pénz|hajhászó) 
pénzhamisítás (fn, pénz|hamisítás) 
pénzhelyettesítő eszközök 
pénzhiány (fn, pénz|hiány) 
pénzhígítás (fn, pénz|hígítás) 
pénzhígulás (fn) 
pénzigényes 
pénzintézet (fn, pénz|intézet) 
pénzintézeti (mn) 
penzió (panzió, fn) 
penzióárak 
penzionál (ige) 
penziós 
pénzjegynyomda (fn, pénzjegy|nyomda) 
pénzjutalom (fn, pénz|jutalom) 
pénzjuttatás (fn, pénz|juttatás) 
pénzkérdés (fn, pénz|kérdés) 
pénzkereset (fn, pénz|kereset) 
pénzkeret (fn, pénz|keret) 
pénzkészlet (fn, pénz|készlet) 
pénzkezelés (fn, pénz|kezelés) 
pénzkezelő (foly mn in, pénz|kezelő) 
pénzkiáramlás (fn) 
pénzkibocsátás (fn, pénz|kibocsátás) 
pénzkínálat 
pénzküldemény (fn, pénz|küldemény) 
pénzláb (pénz|láb) 
pénzmag (fn, pénz|mag) 
pénzmágnás (fn, pénz|mágnás) 
pénzmaradvány (fn, pénz|maradvány) 
pénzmenekítés 
pénzmennyiség (fn, pénz|mennyiség) 
pénzmosás (fn, pénz|mosás) 
pénzmosás elleni szakember 
pénzmosási (mn) 
pénzmozgás (fn, pénz|mozgás) 
pénznem (fn, pénz|nem) 
pénznyeremény (fn, pénz|nyeremény) 
pénznyerő (foly mn in) 
pénznyerő automata 
pénzösszeg (fn, pénz|összeg) 
pénzparitás (pénz|paritás) 
pénzpiac (fn, pénz|piac) 
pénzpiaci (mn) 
pénzpolitika (fn, pénz|politika) 
pénzre vágyó 



pénzreform (fn, pénz|reform) 
pénzrendszer (fn, pénz|rendszer) 
pénzromlás (fn, pénz|romlás) 
pénzrontás (fn, pénz|rontás) 
pénzt csinál 
pénzt ver 
pénztár (fn, pénz|tár) 
pénztárablak (fn, pénztár|ablak) 
pénztárca (fn, pénz|tárca) 
pénztár-felülvizsgálat (pénztár|-felülvizsgálat) 
pénztárfülke (fn, pénztár|fülke) 
pénztárgép (fn, pénztár|gép) 
pénztárhelyiség (pénztár|helyiség) 
pénztárhiány (pénztár|hiány) 
pénztári (mn) 
pénztári bizonylat 
pénztári blokk 
pénztári ellenőr 
pénztári hiány 
pénztári napló 
pénztári tétel 
pénztári többlet 
pénztárkészlet (pénztár|készlet) 
pénztárkezelés (pénztár|kezelés) 
pénztárkönyv (fn, pénztár|könyv) 
pénztárnapló (fn, pénztár|napló) 
pénztárnok (fn, pénz|tárnok) 
pénztárnyitás (fn, pénztár|nyitás) 
pénztáros (fn) 
pénztáros (mn) 
pénztárosnő (fn) 
pénztárrevízió (pénztár|revízió) 
pénztárrovancs (pénztár|rovancs) 
pénztártag (fn, pénztár|tag) 
pénztartalékalap (pénz|tartalékalap) 
pénztárterem (fn, pénztár|terem) 
pénztártöbblet (pénztár|többlet) 
pénztárvizsgálat (pénztár|vizsgálat) 
pénztelen (mn) 
pénztelenség (fn) 
pénztőke (fn, pénz|tőke) 
penzum (fn) 
pénzű (mn) 
pénzügy (fn, pénz|ügy) 
pénzügy és számvitel szakos hallgató 
pénzügyes (mn) 
pénzügyi (mn) 
pénzügyi befektető 
pénzügyi botrány 
pénzügyi erőforrás 
pénzügyi év vége 
pénzügyi felügyelet 
pénzügyi intézkedések 
pénzügyi ombudsmani hivatal 
pénzügyi osztályvezető 
pénzügyi tanácsos 
pénzügyi terv 



pénzügyi tranzakciós illeték 
pénzügyi világválság 
pénzügyi visszaélés 
pénzügyi zseni 
pénzügyigazgatás (pénzügy|igazgatás) 
pénzügyigazgatóság (fn, pénzügy|igazgatóság) 
pénzügyileg (hsz) 
pénzügylet (fn, pénz|ügylet) 
pénzügyminiszter (fn, pénzügy|miniszter) 
pénzügyminiszteri (mn) 
pénzügyminisztérium (fn, pénzügy|minisztérium) 
pénzügyminisztériumi (mn, pénzügy|minisztériumi) 
pénzügyőr (fn, pénzügy|őr) 
pénzügyőr százados 
pénzügyőrség (fn, pénzügy|őrség) 
pénzügypolitika (fn, pénzügy|politika) 
pénzvagyon (fn, pénz|vagyon) 
pénzváltás (fn, pénz|váltás) 
pénzváltó (fn, pénz|váltó) 
pénzváltó (foly mn in, pénz|váltó) 
pénzváltó automata 
pénzverde (fn, pénz|verde) 
pénzverő (fn, pénz|verő) 
pénzverő (foly mn in, pénz|verő) 
pénzverő gép 
pénzverő műhely 
pénzvilág (fn, pénz|világ) 
pénzviszonyok 
pénzzavar (fn, pénz|zavar) 
pénzzé tesz 
pénzzé tétel 
pénzzé tevése 
pénzsegély (fn, pénz|segély) 
pénzsóvár (mn) 
pénzstabilitás (pénz|stabilitás) 
pénzszállítás (fn, pénz|szállítás) 
pénzszállítmány (fn, pénz|szállítmány) 
pénzszállító (fn, pénz|szállító) 
pénzszállító (foly mn in, pénz|szállító) 
pénzszegény (fn, pénz|szegény) 
pénzszekrény (fn, pénz|szekrény) 
pénzszerzés (fn, pénz|szerzés) 
pénzszűke (fn) 
pénzszűkében levő 
pénzszükséglet (fn, pénz|szükséglet) 
penny (fn) 
peónia (fn) 
pép (fn) 
pepecsel (ige) 
pepecselő munka 
péperbekk 
pépes (mn) 
pepita (mn) 
pepita színű 
Pepsi-Cola (fn) 
pepszin (fn) 
peptidek 



peptidkötés 
peptizálás (fn) 
per (fn) 
pér (pör, fn) 
per nélkül 
per tangentem 
perbe 
perbe fogás 
perbe száll 
perbeli (mn) 
perben álló felek 
perbeszéd (fn, per|beszéd) 
perc (fn) 
percdíj (fn, perc|díj) 
perceg (ige) 
percemberke (fn, perc|emberke) 
percen (ige) 
percenként (hsz) 
percent (fn, per|cent) 
percepció (fn) 
perces (mn) 
percet (fn, per|cet) 
percipiál (ige) 
percmutató (fn, perc|mutató) 
percnyi (mn) 
percnyi pontosság 
percnyi pontossággal 
percről percre 
perctérfogat (fn, perc|térfogat) 
perdít (pördít, ige) 
perdita (fn) 
perdöntő (fn, per|döntő) 
perdöntő (foly mn in, per|döntő) 
perdöntő (mn, per|döntő) 
perdöntő bizonyíték 
perdül (pördül, ige) 
perdület 
perec (fn) 
pereces (fn) 
pereces (mn) 
pereg (ige) 
peregrinus (fn) 
perel (pöröl, ige) 
perelhet (ige) 
perem (fn) 
peremez (ige) 
peremfutó (perem|futó) 
peremizs (fn) 
peremkerület (fn, perem|kerület) 
peremkerületi (mn, perem|kerületi) 
peremszög (perem|szög) 
peremtenger (fn, perem|tenger) 
peremváros (fn, perem|város) 
peremvidék (fn, perem|vidék) 
pereputty (fn) 
perérték (fn, per|érték) 
peres (fn) 



peres (pörös, mn) 
peres eljárás 
peres fél 
peres ügy 
peresít (ige) 
pereskedés (pörösködés, fn) 
pereskedik (pörösködik, ige) 
pereszke (fn) 
pereszkegomba (fn, pereszke|gomba) 
pereszlen 
pereszlény (fn) 
peresztrojka (fn) 
Perezel 
perfekt (mn) 
perfektuál (ige) 
perfelvétel (per|felvétel) 
perfid (fn) 
perfid (mn) 
perfid módon 
perfídia (fn) 
perforáció (fn) 
perforál (ige) 
perforált (bef mn in) 
perforált tekercs 
perforátor (fn) 
performansz 
pergamen (fn) 
pergamen lámpaernyő 
pergamenhártya (pergamen|hártya) 
pergamenkötés (fn, pergamen|kötés) 
pergamenpapír (fn, pergamen|papír) 
pergament 
Pergamon (tnév) 
pergátló 
pergel (ige) 
pergés (pörgés, fn) 
perget (pörget, ige) 
pergetett méz 
pergola (fn) 
Pergolesi 
Pergolesi-féle (Pergolesi|-féle) 
pergő (fn) 
pergő (foly mn in) 
pergő (mn) 
pergő forgás 
pergő nyelvű 
pergő rokka 
pergőfurdancs (pergő|furdancs) 
pergőfúró (pergő|fúró) 
pergőkép (pergő|kép) 
pergőtűz (fn, pergő|tűz) 
pergőtűz (ige, pergő|tűz) 
periféria (fn) 
periferiális (mn) 
periferikus (mn) 
periférikus (mn) 
perifrázis (fn) 



perigeum (fn) 
Periklész (tnév) 
periodicitás (fn) 
periodika (fn) 
periodikus (mn) 
periodizál (ige) 
periódus (fn) 
periódusos (mn) 
periódusos rendszer 
peripatetikus (fn) 
peripatetikus (mn) 
perirat (fn, per|irat) 
periszkóp (fn) 
perisztaltika (fn) 
perisztaltikus (mn) 
peritektikum (fn) 
perje (fn) 
perjefű (fn, perje|fű) 
perjel (fn, per|jel) 
perkál (fn) 
perkál (ige) 
perkálszoknya (fn, perkál|szoknya) 
perköltség (fn, per|költség) 
perlekedik (pörlekedik, ige) 
perlit (fn) 
perlitmentes acél 
perlon (fn) 
perm (fn) 
permanencia (fn) 
permanens (mn) 
permangánsav (fn) 
permeábilis (mn) 
permeabilitás (fn) 
permet (fn) 
permeteg (fn) 
permeteg (mn) 
permetes (mn) 
permetez (ige) 
permetezés (fn) 
permetezik (ige) 
permetező (fn) 
permetező (foly mn in) 
permetező öntözés 
permetezőgép (fn, permetező|gép) 
permetezőlé 
permetezőszer (fn, permetező|szer) 
permetlé (fn, permet|lé) 
permettrágya (permet|trágya) 
permi (mn) 
permi népek 
permutáció (fn) 
permutál (ige) 
permutit (fn) 
pernahajder (fn) 
pernye (fn) 
pernyehabbeton 
pernyertes (fn) 



pernyík 
pernyíkpor 
peron (fn) 
peronalagút (peron|alagút) 
peronjegy (fn, peron|jegy) 
peronoszpóra (fn) 
peroráció (fn) 
perorál (ige) 
perorális (mn) 
perorvoslat (fn, per|orvoslat) 
perpatvar (pörpatvar, fn, per|patvar) 
perpetuum mobile 
perrendszerű (per|rendszerű) 
perrendtartás (fn, per|rendtartás) 
persely (fn) 
perselyez (ige) 
perselypénz (fn, persely|pénz) 
persona (hsz) 
persona grata 
persona non grata 
perspektíva (fn) 
perspektivikus (mn) 
persze (msz) 
persze ha 
persze hogy 
Perszephoné 
persziflázs (fn) 
perszóna (fn) 
perszonális (mn) 
perszonalitás (fn) 
perszonálunió (fn) 
perszonifikáció (fn) 
perszonifikál (ige) 
pertárgy (fn, per|tárgy) 
pertli (fn) 
pertraktál (ige) 
pertu (fn) 
pertu (mn) 
pertu barátok 
perturbáció (fn) 
Peru (tnév) 
perubalzsam (fn) 
perui (mn) 
perújítás (fn, per|újítás) 
perújrafelvétel (fn, per|újrafelvétel) 
perváta (fn) 
perverz (mn) 
perverzió (fn, per|verzió) 
perverzitás (fn) 
pervesztes (fn) 
pervesztes (mn) 
perzekúció (fn) 
perzekutor (fn) 
perzisztencia 
perzsa (fn) 
perzsa (mn) 
perzsa nyelvű 



perzsa sah 
perzsabárány (perzsa|bárány) 
perzsabunda (fn, perzsa|bunda) 
perzsagallér (perzsa|gallér) 
perzsaláb 
perzsalábbunda (perzsaláb|bunda) 
perzsaszőnyeg (fn, perzsa|szőnyeg) 
perzsavásár 
perzsavörös (mn) 
perzsel (pörzsöl, ige) 
perzselő (fn) 
perzselő (foly mn in) 
perzselődik (ige) 
Perzsia (tnév) 
pesel 
peseta (fn) 
peshed 
pest (fn) 
Pest (tnév) 
Pest környéke 
Pest környéki 
Pest körüli 
Pest megye 
Pest megyei 
Pest melletti 
Pest vidéke 
Pest vidéki 
Pestalozzi 
Pestalozzi-féle (Pestalozzi|-féle) 
Pest-Buda (Pest|-Buda) 
pest-budai (pest|-budai) 
pesterzsébeti (mn) 
Pesthi Gábor 
Pesthidegkút (tnév) 
Pesthidegkút-Ófalu 
pesti (mn) 
pesties (mn) 
pestis (fn) 
pestisbacilus (pestis|bacilus) 
Pesti-síkság 
pestisjárvány (fn, pestis|járvány) 
pesszárium (fn) 
pesszimista (mn) 
pesszimizmus (fn) 
peszterce (fn) 
peszterkedik (ige) 
pesztonka (fn) 
pesztra (fn) 
pesztrál (ige) 
peták (fn) 
petárda (fn) 
pete (fn) 
peteérés (fn, pete|érés) 
petefészek (fn, pete|fészek) 
petefészek-gyulladás 
petél (ige) 
Péter (tnév) 



péterfillér (fn) 
Péter-Pál 
Péter-Pál-nap (Péter-Pál|-nap) 
Péter-Pál-napi (Péter-Pál|-napi) 
petesejt (fn, pete|sejt) 
petevezeték (fn, pete|vezeték) 
petézik (ige) 
petíció (fn) 
pétisó (fn) 
petit (fn) 
petit szedésű 
Petőfi (tnév) 
Petőfi brigád 
Petőfi Csarnok 
Petőfi híd 
Petőfi hídi 
Petőfi rádió 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Petőfi Sándor Gimnázium 
Petőfi Sándor gimnáziumi 
Petőfi Sándor laktanya 
Petőfi Társaság 
Petőfi téri 
petőfieskedők 
Petőfi-féle (Petőfi|-féle) 
Petőfi-idézet (Petőfi|-idézet) 
Petőfi-iskola 
Petőfi-kultusz (Petőfi|-kultusz) 
Petőfiszállás (tnév) 
Petőfi-szobor (Petőfi|-szobor) 
Petőfi-vers (Petőfi|-vers) 
PET-palack 
Petra (tnév) 
Petrarca (tnév) 
petrence (fn) 
petrencerúd (fn, petrence|rúd) 
petrezselyem (fn) 
petrezselyem zöldje 
petrezselyemgyökér (fn, petrezselyem|gyökér) 
petró 
petrofor (fn) 
petrográfia (fn) 
petrokémia (fn) 
petrol 
petróleum (fn) 
petróleumfinomító 
petróleumfőző (fn, petróleum|főző) 
petróleumkályha (fn, petróleum|kályha) 
petróleumlámpa (fn, petróleum|lámpa) 
petróleumlámpa-bura (petróleumlámpa|-bura) 
petróleumos rongy 
petróleumoskanna (fn) 
petróleumvilágítás (petróleum|világítás) 
petrolkémia (fn) 
petrolkoksz (fn) 
petting (fn) 
petúnia (fn) 



Petur bán 
petyeg (ige) 
petyegtet (pötyögtet, ige) 
petyhüdt (bef mn in) 
petyhüdt (mn) 
petyhüdt izmok 
petyhüdtség (fn) 
petymeg (fn) 
petty (pötty, fn) 
pettyeget (ige) 
pettyent (pöttyent, ige) 
pettyes (pöttyös, Melléknév) 
pettyez (pöttyöz, ige) 
Peugeot (fn) 
pévécé (PVC, fn) 
pévécécső (PVC-cső, fn) 
pévécéfólia (PVC-fólia, fn) 
pévécészőnyeg (pévécé|szőnyeg) 
pezsdít (ige) 
pezsdül (ige) 
pézsé (fn) 
pezseg (ige) 
pezsgés (fn) 
pezsgő (fn) 
pezsgő élet 
pezsgőágyas ülőmedence 
pezsgőbor (fn, pezsgő|bor) 
pezsgőfürdő (fn, pezsgő|fürdő) 
pezsgőkád (pezsgő|kád) 
pezsgőpor (fn, pezsgő|por) 
pezsgős (mn) 
pezsgős vacsora 
pezsgőspohár (fn) 
pezsgősüveg (fn, pezsgő|süveg) 
pezsgőszínű (pezsgő|színű) 
pezsgőtabletta (fn, pezsgő|tabletta) 
pezsgőzik (ige) 
pézsma (fn) 
pézsmaboglár (fn, pézsma|boglár) 
pézsmabunda (pézsma|bunda) 
pézsmaillat (fn, pézsma|illat) 
pézsmapatkány (fn, pézsma|patkány) 
pézsmapocok (fn, pézsma|pocok) 
pézsmarózsa (fn, pézsma|rózsa) 
pfennig (fn) 
pfuj (isz) 
pfujol (ige) 
pfujoz (ige) 
pfű (fn) 
PhD 
PhD-hallgató (PhD|-hallgató) 
PhD-program (PhD|-program) 
Pheidiasz (tnév) 
Phenjan (tnév) 
phenjani (mn) 
pherisztorikus 
Philadelphia (tnév) 



philadelphiai (mn) 
Philips magnó 
Philips rádió 
pH-meghatározás 
pH-mérő 
Phnom Penh 
Photoshop 
pH-semleges 
Phuket-sziget 
phű 
pi (fn) 
pia (fn) 
piac (fn) 
piacépítés (fn, piac|építés) 
piacfelügyelet (fn, piac|felügyelet) 
piacfelügyelő (fn, piac|felügyelő) 
piacfelvevő képesség 
piacgazdaság (fn, piac|gazdaság) 
piacgazdasági (mn) 
piaci (mn) 
piaci ár 
piaci árus 
piaci érték 
piaci folyamat 
piaci hullám 
piaci jelenlét 
piaci környezet 
piaci légy 
piaci táska 
piaci trend 
piaci viszonyok 
piacképes (mn) 
piacképes tudás 
piacképesség (fn, piac|képesség) 
piackutatás (fn, piac|kutatás) 
piackutató (fn, piac|kutató) 
piackutató tevékenység 
piacnap (fn, piac|nap) 
piacnyitás (fn, piac|nyitás) 
piacol (ige, pia|col) 
piacorientáció (piac|orientáció) 
piacorientált (bef mn in) 
piacorientált (mn) 
piacosít (ige) 
piacozik (ige) 
piacpárti 
piacpolitika (fn, piac|politika) 
piacra dob 
piacra járás 
piacra jutás 
piacra kerül 
piactanulmány (piac|tanulmány) 
piactér (fn, piac|tér) 
piacvédelem (fn, piac|védelem) 
piacvédelmi (mn) 
piacvesztés (fn, piac|vesztés) 
piacvezető (fn, piac|vezető) 



piacstratégia (piac|stratégia) 
piacszabályozás (fn, piac|szabályozás) 
piacszerkezet (fn, piac|szerkezet) 
piacszervezés (fn, piac|szervezés) 
piál (ige) 
pianínó (fn) 
pianissimo (fn) 
pianista (fn) 
piano (fn) 
piarc (fn) 
piarista (fn) 
piarista (mn) 
piarista rendház 
piarista rendi 
piás (mn) 
piaszter (fn) 
Piave (fn) 
Picasso (fn) 
pice (fn) 
pici (mn) 
picike (fn) 
picike (mn) 
piciny (mn) 
picinyke (mn) 
picit erősebb 
Pick szalámi 
pick-up 
picula (fn) 
picur (mn) 
picuri (mn) 
picurka (mn) 
picsa (fn) 
picsi-pacsi (fn) 
picsog (ige) 
pié 
piedesztál (fn) 
piercingkészítő 
pietás (mn) 
pietizmus (fn) 
piezoelektromos (mn) 
piezoelektromosság (fn) 
piezzo gyújtás 
piff-paff 
piff-puff (isz) 
pige 
pigment (fn) 
pigmentáció (fn) 
pigmenttermelődés 
pigmeus (fn) 
pih 
piha (isz) 
pihe (fn) 
piheg (ige) 
pihekönnyű (mn) 
pihen (ige) 
pihenés (fn) 
pihenhet (ige) 



pihenj (fn) 
pihenő (fn, pihe|nő) 
pihenő (foly mn in, pihe|nő) 
pihenő munkás 
pihenőágy (pihenő|ágy) 
pihenőállás (pihenő|állás) 
pihenőerdő (fn, pihenő|erdő) 
pihenőhely (fn, pihenő|hely) 
pihenőidő (fn, pihenő|idő) 
pihenőnap (fn, pihenő|nap) 
pihenőpad (fn, pihenő|pad) 
pihenőre térés 
pihenőszünet 
pihent (bef mn in) 
pihent (mn) 
pihent agy 
pihent agyú 
pihent erejű 
pihentet (ige) 
pihentető istálló 
pihentség (fn) 
pihés (mn) 
piheszőr (fn, pihe|szőr) 
pihetoll (fn, pihe|toll) 
pika (fn) 
pikador (fn) 
pikáns (mn) 
pikáns ízű 
pikánsság 
pikantéria (fn) 
pikareszk (mn) 
pikareszk regény 
piké (fn) 
piké kézelő 
pikégallér 
pikét 
pikévászon ruha 
pikírt (fn) 
pikírt (mn) 
pikírt megjegyzés 
pikk (fn) 
pikk dáma 
pikk nyolcas 
pikkel (ige) 
pikkely (fn) 
pikkely alakú 
pikkelyes (mn) 
pikkelyesszárnyú (mn) 
pikkelyesszárnyúak (fn) 
pikkelylevél (fn, pikkely|levél) 
pikkelypáfrány (fn, pikkely|páfrány) 
pikkelysömör (fn, pikkely|sömör) 
piknik (fn) 
piknik alapon 
piknikus (mn) 
piknométer (fn) 
pikó (fn) 



pikoló (fn) 
pikoló sör 
pikrinsav (fn) 
pikszis (fn) 
piktográfia (fn) 
piktogram (fn) 
piktor (fn) 
piktortégla (piktor|tégla) 
piktúra (fn) 
pikula (fn) 
pikulás (fn) 
pikulázik (ige) 
pilács (fn) 
piláf (fn) 
Pilátus (tnév) 
pilincke 
pilinckézik (ige) 
pilinga (fn) 
pilinke 
pilinkél (ige) 
pilis (fn) 
Pilis (tnév) 
Pilis hegység 
pilisi (mn) 
pilla (fn) 
pillanat (fn) 
pillanat szülte ötlet 
pillanatfelvétel (fn, pillanat|felvétel) 
pillanatkép (fn, pillanat|kép) 
pillanatnyi (mn) 
pillanatnyilag (hsz) 
pillanatragasztó (fn, pillanat|ragasztó) 
pillangó (fn) 
pillangóantenna (pillangó|antenna) 
pillangós (fn) 
pillangós (mn) 
pillangós virágú növény (fn) 
pillangósvirágú (mn) 
pillangószárny (fn, pillangó|szárny) 
pillangóúszás (fn, pillangó|úszás) 
pillangózás 
pillangózik (ige) 
pillant (ige) 
pillantás (fn) 
pillantgat (ige) 
pillaszőr (fn, pilla|szőr) 
pille (fn) 
pilled (ige) 
pilledt (bef mn in) 
pilledt (mn) 
pilledtség (fn) 
pillekönnyű (mn) 
pillepalack (fn, pille|palack) 
pillér (fn) 
pillérköteg (fn, pillér|köteg) 
pillés (mn) 
pillésedik (ige) 



pillog (ige) 
pilon (fn) 
pilóta (fn) 
pilóta hadnagy 
pilótafülke (fn, pilóta|fülke) 
pilótajáték (fn, pilóta|játék) 
pilótajogosítvány 
pilótakeksz (fn, pilóta|keksz) 
pilótaruha (pilóta|ruha) 
pilótasapka (fn, pilóta|sapka) 
pilseni sör 
pilula (fn) 
Pilvax kávéház 
pimasz (mn) 
pimaszkodik (ige) 
pimaszság (fn) 
pimf 
pimpimpáré (fn) 
pimpó (fn) 
pimpós (mn) 
pina (fn) 
piña colada (szk) 
pince (fn) 
pinceablak (fn, pince|ablak) 
pincebérlő (pince|bérlő) 
pincebogár (fn, pince|bogár) 
pinceboltozat (fn, pince|boltozat) 
pinceborozó (fn, pince|borozó) 
pincegádor (fn, pince|gádor) 
pincegazdaság (fn, pince|gazdaság) 
pincehelyiség (fn, pince|helyiség) 
pincehideg (fn) 
pincehideg (mn) 
pinceklub (fn, pince|klub) 
pincelakás (fn, pince|lakás) 
pincelejárat (fn, pince|lejárat) 
pincelejáró (fn, pince|lejáró) 
pincelépcső (fn, pince|lépcső) 
pincemester (fn, pince|mester) 
pincér (fn) 
pincérfiú (fn, pincér|fiú) 
pincérlány (fn, pincér|lány) 
pincérnő (fn, pincér|nő) 
pincérszakma (fn, pincér|szakma) 
pincesor (fn, pince|sor) 
pinceszer (fn, pince|szer) 
pincészet (fn) 
pinceszínház (fn, pince|színház) 
pincetok (pince|tok) 
pincéz (ige) 
pincézik (ige) 
pincs 
pincsi (fn) 
pincsi (mn) 
pincsi kutya (szk) 
Pindarosz (tnév) 
pinduri (mn) 



pindurka (mn) 
pínea 
pingál (ige) 
pingálmány (fn) 
pingálóasszony 
pingpong (fn) 
pingpongasztal (fn, pingpong|asztal) 
pingponglabda (fn, pingpong|labda) 
pingpongoz (pingpongozik, ige) 
pingpongozik (ige) 
pingpongütő (fn, pingpong|ütő) 
pingpongverseny (pingpong|verseny) 
pingvin (fn) 
pinka (fn) 
pinkapénz (fn, pinka|pénz) 
PIN-kód 
PIN-kódos rosta 
Pinocchio (tnév) 
pint (fn) 
pintér (fn, pint|ér) 
pintérmester (pintér|mester) 
pintes (mn) 
pintes üveg 
pinty (fn) 
pintyőke (fn) 
pinzetta (fn) 
pióca (fn) 
piócafogás (pióca|fogás) 
pionír (fn) 
pionír telepes 
pionírcsapat (pionír|csapat) 
píp (fn) 
pipa (fn) 
pipacs (fn) 
pipacspiros (mn) 
pipacsszínű 
pipacsvörös (mn) 
pipadohány (fn, pipa|dohány) 
pipadohányzacskó (pipa|dohányzacskó) 
pipafüst (fn, pipa|füst) 
pipafüstös (pipa|füstös) 
pipakupak (pipa|kupak) 
pipál (ige) 
pipamocsok (pipa|mocsok) 
pipára gyújt 
pipára gyújtás 
pipás (mn) 
pipaszár (fn, pipa|szár) 
pipaszárláb (fn, pipaszár|láb) 
pipaszárlábú (mn, pipaszár|lábú) 
pipaszó (pipa|szó) 
pipaszurkáló (fn, pipa|szurkáló) 
pipatisztító (pipa|tisztító) 
pipatórium (fn) 
pipázik (ige) 
pipázó férfi 
pipázószoba 



pipe 
pipere (fn) 
piperecikk (fn, pipere|cikk) 
piperemosás (pipere|mosás) 
piperés (mn) 
pipereszappan (fn, pipere|szappan) 
piperetáska (fn, pipere|táska) 
piperéz (ige) 
piperézkedik 
piperkőc (fn) 
piperkőc (mn) 
pípes (mn) 
pipeskedik 
pipetta (fn) 
pipettázókészülék (fn) 
pipi (fn) 
pipihús 
pipil (ige) 
pipiske (fn) 
pipiskedik (ige) 
pipitér (fn) 
pipogya (mn) 
pipogya fráter 
pípsó 
pír (fn) 
pirája 
piramidális (mn) 
piramis (fn) 
piramis alakban 
piramis alakú 
piramisjáték (fn, piramis|játék) 
piramistemplom (piramis|templom) 
Pirandello (tnév) 
pirazolkék (mn) 
piré (fn) 
Pireneusi (mn) 
Pireneusok (tnév) 
Pireusz (tnév) 
pirexüveg (fn) 
piridin (fn) 
pirinkó (mn) 
pirinyó (fn) 
pirinyó (mn) 
pirit (fn) 
pirít (ige) 
pirítós (fn) 
pirítós (mn) 
pirítós kenyér 
pirított (bef mn in) 
pirított (mn) 
pirított burgonya 
pirított gríz 
pirított máj 
pirított mandula 
pirkad (ige) 
pirkadás (fn) 
pirkadat (fn) 



piroelektromosság (fn) 
piroforos anyag 
pirog (fn) 
pirogránit (fn) 
pirók (fn) 
pirolízis (fn) 
pirománia (fn) 
pirongat (ige) 
pironkodik (ige) 
piros (mn) 
piros áfonya 
piros arcú 
piros ász 
piros bársony 
piros bélű narancs 
piros betűs ünnep 
piros cédula 
piros ceruza 
piros csákó 
piros cserép 
piros fedelű ház 
piros felső 
piros festék 
piros hetes 
piros kiütés 
piros pünkösd 
piros ribiszke 
piros rózsa 
piros szájú 
piros színű 
piros táska 
piros tetejű 
piros tetejű ház 
piros tinta 
piros tojás 
piros vér 
piros virágú 
pirosan (hsz) 
pirosas (mn) 
piros-barna csíkos 
piros-fehér-zöld (mn) 
piros-fehér-zöld zászlós 
pirosít (ige) 
pirosító (fn) 
Piroska (tnév) 
piroska 
piroslik (ige) 
pirosodik (ige) 
pirospaprika (fn, piros|paprika) 
pirospozsgás (mn, piros|pozsgás) 
pirosra sült 
pirosság (fn) 
pirostarka (mn, piros|tarka) 
pirotechnika (fn) 
pirotechnikai (mn) 
pirruszi győzelem 
piruett (fn) 



pirul (ige) 
pirula (fn) 
Pisa (fn) 
pisál (ige) 
pisi (fn) 
pisil (ige) 
pisilő (foly mn in) 
pisis (fn) 
pisis (mn) 
piskóta (fn) 
piskótaláb (piskóta|láb) 
piskótalábú 
piskótalap (fn, piskóta|lap) 
piskótatekercs (fn, piskóta|tekercs) 
piskótatészta (fn, piskóta|tészta) 
pisla (mn) 
pislákol (ige) 
pislant (ige) 
pislog (ige) 
pislogó fényű 
pis-pis 
Pista komám 
pisze (mn) 
pisze orr 
pisze orrú 
piszeg (ige) 
piszi (fn) 
piszkafa (fn) 
piszkál (ige) 
piszkálódik (ige) 
piszkavas (fn, piszka|vas) 
piszke (fn) 
Piszkés-tető (Piszkés|-tető) 
piszkít (ige) 
piszkol (ige) 
piszkolódik (ige) 
piszkos (fn) 
piszkos (mn) 
piszkos szájú 
piszkos vizű 
piszkosfehér (fn) 
piszkosfehér (mn) 
piszkoskodik (ige) 
piszkosodik (ige) 
piszkosság (fn) 
piszkosszürke (fn) 
piszkosszürke (mn) 
piszkozat (fn) 
piszlicsár (piszlicsáré, mn) 
piszmog (ige) 
piszoár (fn) 
piszok (fn) 
piszok alak 
piszokfészek (piszok|fészek) 
piszokság (fn) 
piszokszínű 
piszoktaszító 



pissz (fn) 
pisszeg (ige) 
pisszen (ige) 
pisszenés (fn) 
pisztácia (fn) 
pisztáciafagylalt 
piszterkál 
pisztoly (fn) 
pisztolygolyó (fn, pisztoly|golyó) 
pisztolylövés (fn, pisztoly|lövés) 
pisztolylövő-csapatbajnokság 
pisztolypárbaj (fn, pisztoly|párbaj) 
pisztolytáska (fn, pisztoly|táska) 
piszton (fn) 
pisztráng (fn) 
pisztránghalászat (pisztráng|halászat) 
pisztrángozik 
Pitagorasz-tétel (Pitagorasz, fn) 
pitar (fn) 
pitbull (fn) 
pite (fn) 
piti (mn) 
pitiáner (fn) 
pitiáner (mn) 
pitiz (ige) 
pitlákság 
pitle (fn) 
pitli (fn) 
piton (fn) 
pitteg-pattog 
pittoreszk (mn) 
pittoreszk látvány 
Pittsburgh (fn) 
pitvar (fn) 
pitvarajtó (fn, pitvar|ajtó) 
pityeg (ige) 
pityer (fn) 
pityereg (ige) 
pityergő (foly mn in) 
pityergős 
pityipalkó (fn) 
pityizál (ige) 
pityke (fn) 
pitykés (mn) 
pitykéz (ige) 
pitykézik (ige) 
pitymallat (fn) 
pitymallatkor (pitymallat|kor) 
pitymallik (ige) 
pityóka (fn) 
pityókás (mn) 
pityókázik (ige) 
pityókos (mn) 
pitypalatty (fn) 
pitypalattyol (ige) 
pitypang (fn) 
pittyedt (mn) 



pittyedt ajkú 
pittyeg (ige) 
pittyeszt (ige) 
pix 
pixel (fn) 
pixelmennyiség 
pizza (fn) 
pizzaalap (pizza|alap) 
pizzafutár 
pizzalap (pizza|lap) 
pizzasütő (pizza|sütő) 
pizzeria 
pizzéria (fn) 
pizsama (fn) 
pizsamaflanel (pizsama|flanel) 
pizsamakabát (fn, pizsama|kabát) 
pizsamanadrág (fn, pizsama|nadrág) 
pizseg (ige) 
pizsi (fn) 
placc (fn) 
placebo (fn) 
placebója 
placenta (fn) 
plafon (fn) 
plágium (fn) 
plágiumgyanú 
plágiumper (fn, plágium|per) 
plagizál (ige) 
plagizátor (fn) 
plajbász (fn) 
plakát (fn) 
plakátművészet (fn, plakát|művészet) 
plakátpályázat (fn, plakát|pályázat) 
plakátragasztó (fn, plakát|ragasztó) 
plakátragasztó (foly mn in, plakát|ragasztó) 
plakett (fn) 
plakett-terv (plakett|-terv) 
plakk (fn) 
plán (fn) 
pláne (hsz) 
planéta (fn) 
planetárium (fn) 
planetológia 
planiméter (fn) 
planimetria (fn) 
planíroz (ige) 
plánkonkáv lencse 
plánkonvex lencse 
plankton (fn) 
plánta (fn) 
plántál (ige) 
plánum (fn) 
plasztelin 
plasztelina 
plaszticitás (fn) 
plasztik (fn) 
plasztik (mn) 



plasztika (fn) 
plasztikai (mn) 
plasztikbomba (fn) 
plasztikkártya (fn) 
plasztikus (mn) 
plasztikus válasz 
plasztikusan (hsz) 
plasztilin (fn) 
plasztron (fn) 
platán (fn) 
platánfa (fn, platán|fa) 
platform (fn) 
platformfüggő 
platformszerű 
platina (fn) 
platina ékszer 
platina nyaklánc 
platinacsésze (platina|csésze) 
platinadrót (platina|drót) 
platinaelektród (platina|elektród) 
platinagyűrű (fn, platina|gyűrű) 
platinakatód (platina|katód) 
platinalánc (platina|lánc) 
platinalemez (fn, platina|lemez) 
platinaötvözet (platina|ötvözet) 
platinaszivacs (platina|szivacs) 
platinaszőke (fn, platina|szőke) 
platinaszőke (mn, platina|szőke) 
platina-tetraklorid 
platni (fn) 
plató (fn) 
plátói (mn) 
plátói szerelem 
Platón (tnév) 
platonikus (mn) 
platonista (mn) 
platonizmus (fn) 
platós (mn) 
platós gépkocsi 
platt (fn) 
platt (mn) 
plattírozás (fn) 
Plautus 
plauzibilis (mn) 
plauzibilitás (fn) 
play back 
playboy (fn) 
Playboy magazin 
plaza 
plázavilág 
plázázás 
plazma (fn) 
plazmaállapot (fn, plazma|állapot) 
plazmafehérje (fn, plazma|fehérje) 
plébánia (fn) 
plébániaigazgató 
plébániatemplom (fn, plébánia|templom) 



plébános (fn) 
plebejus (fn) 
plebejus (mn) 
plebejus származású 
plebejuscsalád (fn, plebejus|család) 
plébek 
pléboj 
plebsz (fn) 
plecsni (fn) 
pléd (fn) 
pléh (fn) 
pléh esőcsatorna 
pléh mosdótál 
pléhdoboz (fn, pléh|doboz) 
pléhdoboz (ige, pléh|doboz) 
pléhgallér (pléh|gallér) 
pléhkatlan 
pléhkrisztus (fn, pléh|krisztus) 
pléhlavór (pléh|lavór) 
pléhpofa (fn, pléh|pofa) 
pléhvödör (fn, pléh|vödör) 
plein air 
pleisztocén (fn) 
pleisztocén kor (fn) 
plenáris (mn) 
plenáris ülés 
plénum (fn) 
pleonazmus (fn) 
pletyi (fn) 
pletyka (fn) 
pletykafészek (fn, pletyka|fészek) 
pletykál (ige) 
pletykalap (fn, pletyka|lap) 
pletykálkodik (ige) 
pletykás (mn) 
pletykázik (ige) 
pletyus 
plexi (fn) 
plexigram 
plexiüveg (fn, plexi|üveg) 
plezúr (fn) 
Plinius (tnév) 
pliszé (fn) 
pliszíroz (ige) 
plomba (fn) 
plombál (ige) 
Plótinosz (tnév) 
Plovdiv (tnév) 
plömplöm (mn) 
plump 
plundra 
plurális (mn) 
pluralista (fn) 
pluralitás (fn) 
pluralizmus (fn) 
plusz (fn) 
plusz (mn) 



plusz funkció 
pluszbevétel (fn, plusz|bevétel) 
pluszforrás (fn, plusz|forrás) 
pluszjel (fn, plusz|jel) 
pluszjövedelem (fn, plusz|jövedelem) 
pluszjuttatás 
pluszkiadás (fn, plusz|kiadás) 
pluszköltség (fn, plusz|költség) 
plusz-mínusz tűrés 
pluszmunka (fn, plusz|munka) 
pluszpénz (fn, plusz|pénz) 
pluszt nyújt 
pluszvíz 
Plutarkhosz (tnév) 
Pluto 
Plútó (tnév) 
plutokrácia (fn) 
plutokrata (mn) 
Plutón 
plutónium (fn) 
plutóniumbomba (plutónium|bomba) 
plutóniumreaktor 
plümó (fn) 
plüss (fn) 
plüss kabátgallér 
plüssfotel (fn, plüss|fotel) 
plüssgallér (plüss|gallér) 
plüsshuzatú 
plüssmackó (fn, plüss|mackó) 
Plymouth (tnév) 
pneumatik (fn) 
pneumatikus (mn) 
pneumónia (fn) 
Pó (tnév) 
Pó menti 
Pó-alföld (Pó|-alföld) 
Pó-alföldi (Pó|-alföldi) 
poc 
póc (fn) 
poca 
pocak (fn) 
pocakos (mn) 
pocakosodik (ige) 
poci (fn) 
pócik 
pocok (fn) 
pocokszeg (pocok|szeg) 
pocoktúrás (fn, pocok|túrás) 
pocsék (fn) 
pocsék (mn) 
pocsékol (ige) 
pocsékolás (pocséklás, fn) 
pocséta (fn) 
pocsétakerülő (pocséta|kerülő) 
pocskol (ige) 
pocskondiáz (ige) 
pocsolya (fn) 



podagra (fn) 
podagrafű (fn, podagra|fű) 
Podgorica (tnév) 
pódium (fn) 
pódiumvita (fn, pódium|vita) 
Podóliai-hátság 
Poe 
poéma (fn) 
poén (fn) 
poéngyilkos (mn, poén|gyilkos) 
poénkodik (ige) 
poentíroz (ige) 
poéta (fn) 
poétalélek 
poetica (fn) 
poetica licentia 
poétika (fn) 
poétikai (mn) 
poétikus (mn) 
poézis (fn) 
pof (fn) 
pofa (fn) 
pofacsont (fn, pofa|csont) 
pofafürdő (fn, pofa|fürdő) 
pofalemez (fn, pofa|lemez) 
pofás (mn) 
pofásodik (ige) 
pofaszakáll (fn, pofa|szakáll) 
pofátlan (mn) 
pofátlankodik (ige) 
pofátlanság (fn) 
pofavizit (fn, pofa|vizit) 
pofáz (ige) 
pofazacskó (fn, pofa|zacskó) 
pofázik (ige) 
pofázmány (fn) 
pofézni (fn) 
pofi (fn) 
pofi (mn) 
pofika (fn) 
pofitos 
poflé 
pofleves 
pofon (fn) 
pofon (hsz) 
pofon csap 
pofon üt 
pofon vág 
pofon ver 
pofoncsapás (fn, pofon|csapás) 
pofoncsapott 
pofonegyszerű (mn, pofon|egyszerű) 
pofonegyszerűen 
pofonütés (pofon|ütés) 
pofonvágás (pofon|vágás) 
pofonverés (pofon|verés) 
pofoz (ige) 



pofozkodás (fn) 
pofozkodik (ige) 
pofozni való alak 
pofozógép (fn) 
pogácsa (fn) 
pogácsaalma (pogácsa|alma) 
pogácsasajt (pogácsa|sajt) 
pogácsaszaggató (fn, pogácsa|szaggató) 
pogácsázógép (fn) 
pogány (mn) 
pogány hitű 
pogány kor 
pogány kori 
pogány lelkű 
pogány templom 
pogány világ 
pogánylázadás (fn) 
pogányság (fn) 
pogi (fn) 
pogózik (ige) 
pogrom (fn) 
poggyász (fn) 
poggyászbiztosítás (fn, poggyász|biztosítás) 
poggyászcímke (fn, poggyász|címke) 
poggyászfeladás (poggyász|feladás) 
poggyászkocsi (fn, poggyász|kocsi) 
poggyászmegőrző (fn) 
poggyásztartó (fn, poggyász|tartó) 
pohánka (fn) 
pohár (fn) 
poháralátét (fn, pohár|alátét) 
poharazás közben 
poharazgat (ige) 
poharazik (ige) 
poharazó (foly mn in) 
pohárka (fn) 
pohárköszöntő (fn, pohár|köszöntő) 
pohárköszöntő (foly mn in, pohár|köszöntő) 
pohárnok (fn) 
pohárnyi (mn) 
pohárszék (fn, pohár|szék) 
pohárszett 
pohártörlő ruha 
pohos (mn) 
pointillizmus (fn) 
pojáca (fn) 
pojána 
pók (fn) 
Pókember 
pókember (fn, pók|ember) 
póker (fn) 
pókerarc (fn, póker|arc) 
pókerezik (ige) 
pókerparti (mn) 
pókháló (fn, pók|háló) 
pókháló (foly mn in, pók|háló) 
pókhálóharisnya (pókháló|harisnya) 



pókhálós (mn) 
pókhálóz (ige) 
pókhas (fn, pók|has) 
pókhasú (mn, pók|hasú) 
pokla (fn) 
poklos (fn) 
poklos (mn) 
pokol (fn) 
pokolbélű 
pokolfajzat (fn, pokol|fajzat) 
pokolgép (fn, pokol|gép) 
pokolgépes (mn) 
pokolgépes merénylet 
pokoli (mn) 
pokoli bűz 
pokoli fajzat 
pokoli kín 
pokoli zaj 
pokoljárás (fn, pokol|járás) 
pokolkő (pokol|kő) 
pokolra való gazember (fn) 
pokolsár (fn, pokol|sár) 
pokolvar (fn, pokol|var) 
pókos (mn) 
pókos lábú ló 
pokróc (fn) 
poláb 
polariméter (fn) 
polarimetria (fn) 
poláris (mn) 
polaritás (fn) 
polarizáció (fn) 
polarizál (ige) 
polarizálhatóság (fn) 
polarizálódik (ige) 
polarizálóhatás 
polarizált fény 
polarizátor (fn) 
polarográfia (fn) 
polaroid (mn) 
polaroid film 
poláros fény 
polározottság (fn) 
polbeat (pol|beat) 
polc (fn) 
polcol (ige) 
polcos szekrény 
polcrendszer (fn, polc|rendszer) 
polémia (fn) 
polemikus (mn) 
polemizál (ige) 
polgár (fn) 
polgárbarát (fn, polgár|barát) 
polgárcsalád (fn, polgár|család) 
polgárember (fn, polgár|ember) 
polgárerény (fn, polgár|erény) 
polgárháború (fn, polgár|háború) 



polgárháborús (mn) 
polgári (mn) 
polgári bíróság 
polgári demokrácia 
polgári forradalom 
polgári házasság 
polgári jellegű 
polgári jog 
polgári jogi személy 
polgári kormány 
polgári kormányzat 
polgári köztársaság 
polgári lakosság 
polgári párti 
polgári per 
polgári ruhás rendőr 
polgári törvénykönyv 
polgári ügy 
polgárias (mn) 
polgáriasodik (ige) 
polgári-nemzeti állam 
polgárista (fn) 
polgárista (mn) 
polgáriszínház-csináló 
polgárjog (fn, polgár|jog) 
polgárjogi (mn) 
polgárjogi küzdelem 
polgárjogot nyer 
polgárkirály (fn, polgár|király) 
polgármester (fn, polgár|mester) 
polgármester asszony 
polgármester úr 
polgármester-helyettes (polgármester|-helyettes) 
polgármesteri (mn) 
polgármesterjelölt (bef mn in, polgármester|jelölt) 
polgármesterjelölt (fn, polgármester|jelölt) 
polgármesterség (fn, polgár|mesterség) 
polgármester-választás 
polgárosodás (fn) 
polgárosodik (ige) 
polgárosodottság (fn) 
polgárosul (ige) 
polgárosultság (fn) 
polgárőr (fn, polgár|őr) 
polgárőrség (fn, polgár|őrség) 
polgárőrszolgálat (polgár|őrszolgálat) 
polgárpalota 
polgárpukkasztó (foly mn in) 
polgárság (fn) 
polgártárs (fn, polgár|társ) 
poli- 
poliamid (fn) 
poliandria (fn) 
policiklusos szénhidrogének 
poliéder (fn) 
poliészter (fn, poli|észter) 
poliészterek 



poliészterhuzat 
poliészterszál 
poliésztertöltet 
polietilén (fn) 
polietilén fólia (fn) 
polifenol 
polifón (mn) 
polifon hangzás 
polifónia (fn) 
polifóniás hangkártya 
polifonikus (mn) 
poligám (fn) 
poligám társadalom 
poligámia (fn) 
poliglott (mn) 
polihisztor (fn) 
poliklinika (fn) 
polikróm (fn) 
polikróm (mn) 
polimer (fn) 
polimer folyamat 
polimer tűzgátló 
polimer vegyület 
polimerizáció (fn) 
polimerizál (ige) 
polimorf módosulat 
polimorfia (fn) 
polimorfizmus (fn) 
polinéz (fn) 
polinéz (mn) 
Polinézia (tnév) 
polinéziai (mn) 
póling (fn) 
polinom módszer 
polio 
polip (fn) 
polipak 
polipeptidlánc 
polipkar (fn, polip|kar) 
polipkarok 
polipműtét (polip|műtét) 
polipropilén (mn) 
políroz (ige) 
polírozás (fn) 
polírozógép 
polisz (fn) 
poliszacharidok 
poliszémia (fn) 
polisztársadalom (fn, polisz|társadalom) 
polisztirol (fn) 
politechnika (fn) 
politechnikai nevelés 
politechnikum (fn) 
politeizmus (fn) 
politika (fn) 
politikacsináló (foly mn in) 
politikai (mn) 



politikai aggály 
politikai akció 
politikai államtitkár 
politikai állásfoglalás 
politikai befolyás 
politikai cél 
politikai döntés 
politikai egység 
politikai elit 
politikai ellenzék 
politikai fordulat 
politikai földrajz 
politikai függőség 
politikai gazdaságtan 
politikai hatalom 
politikai instrumentalizáció 
politikai irányvonal 
politikai jogfosztottság 
politikai kabaré 
politikai kar 
politikai képviselet 
politikai kezdeményezés 
politikai korrupció 
politikai marketing 
politikai menedékjog 
politikai napilap 
politikai nyomás 
politikai okok 
politikai poszt 
politikai program 
politikai szereplő 
politikai szerepvállalás 
politikai szlogen 
politikai tanácsadó 
politikai tényezők 
politikai térkép 
politikai tevékenység 
politikai válság 
politikai váltógazdaság 
politikai viszonyok 
politikailag (hsz) 
politikamentes (mn) 
politikum (fn) 
politikus (fn) 
politikus (mn) 
politikusi (mn) 
politikustárs (fn, politikus|társ) 
politizál (ige) 
politizálás (fn) 
politológia (fn) 
politológiai (mn) 
politológus (fn) 
politúr (fn) 
politúros (mn) 
politúros bútor 
politúroz (ige) 
poliuretán 



poliuretán hab 
polivalencia (fn) 
polivitamin (fn) 
polka (fn) 
polkázik (ige) 
Pollack (tnév) 
Pollack Mihály-féle 
pollen (fn) 
pollenanalízis (pollen|analízis) 
pollúció (fn) 
póló (fn) 
pólóing (fn, póló|ing) 
pólójátékos 
polónium (fn) 
pólós (fn) 
poloska (fn) 
poloskacsípés (poloska|csípés) 
poloskafészek (poloska|fészek) 
poloskairtó szer 
poloskás (mn) 
pólózik (ige) 
Polski Fiat 
Poltava 
poltron 
poltúra 
pólus (fn) 
pólusváltás 
Polüphémosz 
pólya (fn) 
polyák (fn) 
pólyál (ige) 
pólyál és pólyáz 
pólyás (fn) 
pólyás (mn) 
pólyás baba 
pólyáz (ige) 
pólyáz és pólyál 
polyva (pelyva, fn) 
polyvás (pelyvás, Melléknév) 
pomádé (fn) 
pomádés hajú 
pomológia (fn) 
pompa (fn) 
pompakedvelő (fn, pompa|kedvelő) 
pompás (mn) 
pompásan (hsz) 
pompázatos (mn) 
pompázik (ige) 
Pompeji (tnév) 
pompon (fn) 
ponc (fn) 
poncho (fn) 
poncichter (fn) 
poncius 
Poncius Pilátus (tnév) 
poncol (ige) 
poncsó 



pond 
pondró (fn) 
pónem 
pongyola (fn) 
pongyola (mn) 
pongyola fogalmazás 
pongyola pitypang 
pongyolaság (fn) 
póni (fn) 
pónifogat (fn, póni|fogat) 
póniló (fn, póni|ló) 
ponk (fn) 
pont (fn) 
pontarány (fn, pont|arány) 
pontatlan (mn) 
pontatlanság (fn) 
pontatlanul (hsz) 
pontdiagram (pont|diagram) 
pontelőny (fn, pont|előny) 
ponthatár (fn, pont|határ) 
pontház (fn, pont|ház) 
ponthegesztés (fn) 
pontifikál (ige) 
pontírás (fn, pont|írás) 
pontkülönbség (fn, pont|különbség) 
pontlámpa (pont|lámpa) 
ponton (fn) 
pontonhíd (fn, ponton|híd) 
pontonként (hsz) 
pontonkénti tárgyalás 
pontos (mn) 
pontos adagolás 
pontos becslés 
pontos idő 
pontos kalkuláció 
pontos mérés 
pontosabban (hsz) 
pontosan (hsz) 
pontosan kideríthető 
pontosít (ige) 
pontosítás (fn) 
pontoskodik (ige) 
pontosság (fn) 
pontosságú (mn) 
pontosvessző (fn, pontos|vessző) 
pontosztozkodás (fn, pont|osztozkodás) 
pontoz (ige) 
pontozás (fn) 
pontozásos (mn) 
pontozásos győzelem 
pontozó (fn) 
pontozó (foly mn in) 
pontozó (mn) 
pontozóbíró (fn, pontozó|bíró) 
pontozótábla 
pontozott (bef mn in) 
pontozott (mn) 



pontrendszer (fn, pont|rendszer) 
pontról pontra haladva 
pontrúgás (fn, pont|rúgás) 
pontsor (fn, pont|sor) 
pontszám (fn, pont|szám) 
pontszerzés (fn, pont|szerzés) 
pontszerző (fn, pont|szerző) 
pontszórás 
pontvadászat (fn, pont|vadászat) 
pontverseny (fn, pont|verseny) 
pontveszteség (fn, pont|veszteség) 
ponty (fn) 
pontyivadék (ponty|ivadék) 
pontytetű (ponty|tetű) 
ponyva (fn) 
ponyvairodalom (fn, ponyva|irodalom) 
ponyvaregény (fn, ponyva|regény) 
ponyvasátor (fn, ponyva|sátor) 
pool-system 
pop (fn) 
pop (mn) 
pópa (fn) 
pop-art (fn) 
Pó-part (Pó|-part) 
Pó-parti (Pó|-parti) 
popcorn 
pop-corn (fn) 
popegyüttes (fn) 
popénekes (fn) 
popénekes (mn) 
popfesztivál (fn) 
popkultúra 
popó (fn) 
Popov 
Poprád (tnév) 
popsi (fn) 
popsztár (fn) 
populáció (fn) 
populációgenetika (fn) 
populáris (mn) 
popularizál (ige) 
populista (mn) 
populista propaganda 
populizmus (fn) 
populizmus spirálja 
popvilág (fn) 
popzene (fn) 
por (fn) 
pór (fn) 
por alakban 
por alakú (mn) 
Pór Bertalan Terem 
porallergia (por|allergia) 
poratka (fn, por|atka) 
póráz (fn) 
pórázon tartás 
porba 



porba tipor 
porc (fn) 
porcelán (fn) 
porcelán étkészlet 
porcelán háromszög 
porcelánagyag (porcelán|agyag) 
porcelánáru (fn, porcelán|áru) 
porcelánbaba (fn, porcelán|baba) 
porcelánbabaarc 
porceláncsésze (fn, porcelán|csésze) 
porceláncsiga (fn, porcelán|csiga) 
porceláncsupor (porcelán|csupor) 
porcelánedény (fn, porcelán|edény) 
porcelánemberke (porcelán|emberke) 
porcelánfigura (fn, porcelán|figura) 
porcelánföld (porcelán|föld) 
porcelánkészlet (fn, porcelán|készlet) 
porcelánmalac (porcelán|malac) 
porcelánmosdó (porcelán|mosdó) 
porcelánnadrág (fn, porcelán|nadrág) 
porcelánszigetelő (fn, porcelán|szigetelő) 
porcelánszobor (fn, porcelán|szobor) 
porcelánszorító (porcelán|szorító) 
porcelántál (fn, porcelán|tál) 
porcelántányér (fn, porcelán|tányér) 
porcelántégely (porcelán|tégely) 
porcelánváza (fn, porcelán|váza) 
porcica (fn, por|cica) 
porcika (fn, por|cika) 
porció (fn) 
porcióz (ige) 
porckorong (fn, porc|korong) 
porckorongsérv (fn) 
porcleválás (fn, porc|leválás) 
porcog 
porcogó (fn) 
porcogós (mn) 
porcos (mn) 
porcos halak 
porcukor (fn, por|cukor) 
porcsin (fn) 
porcsinfélék 
porcsinrózsa (porcsin|rózsa) 
porcszövet (fn, porc|szövet) 
póré 
póréhagyma (fn, póré|hagyma) 
poreső (por|eső) 
porfelhő (fn, por|felhő) 
porfelleg (fn, por|felleg) 
porfesték (fn, por|festék) 
porfészek (fn, por|fészek) 
porfír (fn) 
porfirin (fn) 
porfírpala (porfír|pala) 
porfogó (fn, por|fogó) 
porfogó (foly mn in, por|fogó) 
porhad (ige, pór|had) 



pórhad (fn, pór|had) 
porhanyít (ige) 
porhanyó (mn) 
porhanyós (mn) 
porhanyós tészta 
porhanyósít (ige) 
porhintés (fn) 
porhó (fn, por|hó) 
porhüvely (fn, por|hüvely) 
póri (mn) 
pórias (mn) 
porig alázás 
porít (ige) 
porított tojás 
porkamra (fn, por|kamra) 
porkibocsátás (fn, por|kibocsátás) 
porkohászat (por|kohászat) 
porkoláb (fn) 
porköpeny (fn, por|köpeny) 
porlad (ige) 
porladozik (ige) 
porlás (fn) 
porlaszt (ige) 
porlasztó (fn) 
porlasztó (foly mn in) 
porlasztóberendezés (porlasztó|berendezés) 
porlasztófúvóka (porlasztó|fúvóka) 
porlasztókészülék (porlasztó|készülék) 
porlasztópisztoly (porlasztó|pisztoly) 
pórlázadás (pór|lázadás) 
porlepett (mn) 
porlepte (mn) 
porlik (ige) 
pormacska (fn, por|macska) 
pormentes (mn) 
pórnép (fn, pór|nép) 
pornó (fn) 
pornó elleni küzdelem 
pornó mód 
pornófilm (fn, pornó|film) 
pornográf (mn) 
pornográf csatorna 
pornográf kép 
pornográf tartalmak 
pornográf újság 
pornográfia (fn) 
pornográfia rabja 
pornografikus (mn) 
pornómentes 
pornónézegetés 
pornóoldal 
pornószenvedély 
pornósztár (fn, pornó|sztár) 
porol (ige) 
poroló (fn) 
poroló (mn) 
porolóállvány (fn, poroló|állvány) 



poroltó (fn, por|oltó) 
poroltó (foly mn in, por|oltó) 
poroltó készülék 
porond (fn) 
porondra lépés 
porong (fn) 
poronty (fn) 
poros (mn) 
porosodik (ige) 
porosz (fn) 
porosz (mn) 
porosz szén 
poroszka (fn) 
poroszka (mn) 
poroszkál (ige) 
poroszló (fn) 
poroszsüveg-boltozat 
poroz (ige) 
porozitás (fn) 
porozószer (fn) 
porózus (mn) 
porrá 
porrá ég 
porrá tör 
porrá tört 
porrészecske (fn, por|részecske) 
porrongy (fn, por|rongy) 
pórsáfrány (pór|sáfrány) 
porszem (fn, por|szem) 
porszemüveg (por|szemüveg) 
porszén (fn, por|szén) 
porszívó (fn, por|szívó) 
porszívó (foly mn in, por|szívó) 
porszívóadapter 
porszívóz (ige) 
porszívózik (ige) 
porszűrő (por|szűrő) 
port 
Port Arthur 
port hint a szemébe 
porta (fn) 
portál (fn, por|tál) 
portál (ige, por|tál) 
portalanít (ige) 
portáldaru (fn, portál|daru) 
portáldísz (portál|dísz) 
portálé (fn) 
portálra belépve 
portás (fn) 
portás (mn) 
portásfülke (fn, portás|fülke) 
portaszolgálat (fn, porta|szolgálat) 
Port-au-Prince 
portéka (fn, por|téka) 
portenger (fn, por|tenger) 
porter 
portfolió (fn) 



portfólió (fn) 
portfólió-összeállítás 
portikusz (fn) 
portlandcement (fn, portland|cement) 
portó (fn, por|tó) 
portóbélyeg (portó|bélyeg) 
portói (mn) 
portói bor 
portok (fn, por|tok) 
portóköltség (fn, portó|költség) 
portóköteles (portó|köteles) 
portómentes (portó|mentes) 
portorikószivar (fn) 
portóz (ige) 
portörlő (fn, por|törlő) 
portörlő rongy 
portörlőszett 
portpanel 
portré (fn) 
portréfestő (fn, portré|festő) 
portréfilm (fn, portré|film) 
portretíroz (ige) 
Port-Szaíd 
portugál (fn) 
portugál (mn) 
portugál nyelvű 
Portugália (tnév) 
portugáliai (mn) 
portya (fn) 
portyáz (portyázik, ige) 
portyázik (ige) 
portyázó csapat 
portyázóút 
pórul (hsz) 
pórul jár 
pórus (fn) 
pórusos (mn) 
pórustisztító tapasz 
pórusszerkezet (fn, pórus|szerkezet) 
porvihar (fn, por|vihar) 
porzik (ige) 
porzó (fn) 
porzó (foly mn in) 
porzófajta (porzó|fajta) 
porzós (mn) 
porzós virág 
porzószál (fn, porzó|szál) 
porzsák (fn, por|zsák) 
porzsákos porszívó 
porzsáktelítettség-jelző 
porzsáktelítettség-kijelző 
poshad (ige) 
poshadt (bef mn in) 
poshadt (mn) 
poshadt víz 
poshaszt (ige) 
Pó-síkság 



posta (fn) 
postaalkalmazott (posta|alkalmazott) 
Postabank (fn, Posta|bank) 
postabanki (mn) 
postabankos (mn) 
postabélyeg (fn, posta|bélyeg) 
postabélyeg-sorozat (postabélyeg|-sorozat) 
postabélyegző (fn, posta|bélyegző) 
postabontás (fn, posta|bontás) 
postabontó (fn, posta|bontó) 
postacím (fn, posta|cím) 
postacsomag (fn, posta|csomag) 
postadíj (fn, posta|díj) 
postadíjszabás (fn, posta|díjszabás) 
postaegyezmény (posta|egyezmény) 
postafiók (fn, posta|fiók) 
postafiók-struktúra 
postafordulta (fn) 
postafordultával (posta|fordultával) 
postaforgalom (fn, posta|forgalom) 
postafőnök (posta|főnök) 
postagalamb (fn, posta|galamb) 
Postagalamb Szövetség 
postahajó (fn, posta|hajó) 
postahivatal (fn, posta|hivatal) 
postai (mn) 
postai levelezőlap 
postai szállítólevél 
postairón (posta|irón) 
postajárat (fn, posta|járat) 
postakocsi (fn, posta|kocsi) 
postaköltség (fn, posta|költség) 
postakönyv (fn, posta|könyv) 
postaküldemény (fn, posta|küldemény) 
postakürt (fn, posta|kürt) 
postaláda (fn, posta|láda) 
postaliberalizáció 
postamester (fn, posta|mester) 
postamunka (fn, posta|munka) 
postán maradó küldemény 
postára adás 
postarabló (fn, posta|rabló) 
postarepülőgép (posta|repülőgép) 
postás (fn) 
postás (mn) 
postásegyenruha (postás|egyenruha) 
postáskisasszony (fn, postás|kisasszony) 
postástáska (fn, postás|táska) 
postaszekrény (fn, posta|szekrény) 
postaszolgálat (fn, posta|szolgálat) 
postásszakszervezet (fn, postás|szakszervezet) 
posta-takarékpénztár (posta|-takarékpénztár) 
postatiszt (fn, posta|tiszt) 
postatisztviselő (fn, posta|tisztviselő) 
postaút (fn, posta|út) 
postautalvány (fn, posta|utalvány) 
postaügynökség (fn, posta|ügynökség) 



posta-vezérigazgatóság 
postavonat (fn, posta|vonat) 
postáz (ige) 
postázás (fn) 
postazsák (fn, posta|zsák) 
poste restante 
postscriptum 
posvány (fn) 
posványibolya (posvány|ibolya) 
posványos (mn) 
posványsás (posvány|sás) 
poszáta (fn) 
poszáta (mn) 
Poszeidón (tnév) 
poszméh (fn, posz|méh) 
posszibilis (mn) 
poszt (fn) 
poszt- 
posztajánló (fn, poszt|ajánló) 
posztamens (fn) 
posztamens (mn) 
posztamentum (fn) 
posztdoktor 
poszter (fn) 
posztgraduális (fn) 
posztgraduális képzés 
posztgrunge zene 
posztimpresszionista 
posztimpresszionizmus (fn, poszt|impresszionizmus) 
posztkommunista (fn) 
posztmodern (mn) 
posztmodern világ 
posztó (fn) 
posztó csizmanadrág 
posztófestő (posztó|festő) 
posztókereskedő (fn, posztó|kereskedő) 
posztol (ige) 
posztónadrág (fn, posztó|nadrág) 
posztópapucs (posztó|papucs) 
posztorbáni világ 
posztós (fn) 
posztós (mn) 
posztósüveg (posztó|süveg) 
posztrock 
posztulátum (fn) 
posztumusz (mn) 
posztumusz kiállítás 
posztumusz mű 
pót- 
pót- és helyjegyköteles 
pótadag (fn, pót|adag) 
pótadó (fn, pót|adó) 
pótágy (fn, pót|ágy) 
pótalkatrész (fn, pót|alkatrész) 
pótanyag (fn) 
pótbeporzás 
pótberuházás (fn, pót|beruházás) 



pótbizonyíték (fn, pót|bizonyíték) 
pótcselekvés (fn) 
pótdíj (fn, pót|díj) 
pótelőirányzat (fn, pót|előirányzat) 
Potemkin-falvak 
potencia (fn) 
potenciál (fn) 
potenciálesés (potenciál|esés) 
potenciális (mn) 
potenciálisan (hsz) 
potenciálkülönbség (fn, potenciál|különbség) 
potenciométer (fn) 
potens (mn) 
potentát (fn) 
pótérettségi (fn, pót|érettségi) 
pótfekhely (fn, pót|fekhely) 
pótfelvétel (fn) 
pótfelvételi (mn) 
póthaj (fn) 
póthitel (fn, pót|hitel) 
pótjegy (fn) 
pótkávé (fn, pót|kávé) 
pótkerék (fn, pót|kerék) 
pótkeret (fn, pót|keret) 
pótkocsi (fn, pót|kocsi) 
pótkocsis (mn) 
pótkocsis szerelvény 
pótkocsivontatás 
pótköltségvetés (fn, pót|költségvetés) 
pótköltségvetési (mn) 
pótkötet (fn, pót|kötet) 
pótkulcs (fn) 
pótlap (fn) 
pótlás (fn) 
pótlék (fn) 
pótlékalap (fn, pótlék|alap) 
pótlódik (ige) 
pótlólag (hsz) 
pótlólagos (mn) 
pótmama (fn, pót|mama) 
pótmamaszolgálat (fn) 
pótmamaszolgálat 
pótmegállapodás (fn) 
pótmegoldás (fn) 
pótmérkőzés (fn) 
pótműszak (fn, pót|műszak) 
pótnyilatkozat (fn, pót|nyilatkozat) 
pótnyomozás (fn) 
pótol (ige) 
pótolhat (ige) 
pótolhatatlan (mn) 
pótolható (foly mn in) 
pótolni való hiányok 
potom (fn) 
potom (mn) 
potom pénzen 
potomság (fn) 



potroh (fn) 
potrohos (mn) 
Potsdam (tnév) 
pótsorozás 
pótszabadság (fn) 
pótszavazás 
pótszék (fn) 
pótszer (fn) 
pótszög (fn) 
póttag (fn, pót|tag) 
póttartalékos (fn) 
póttartalékos (mn) 
pótülés (fn) 
pótválasztás (fn) 
pótvizsga (fn, pót|vizsga) 
pótvonal (fn) 
pótvonal (mn) 
potya (fn) 
potya (mn) 
potya gól 
potyadék (fn) 
potyajegy (fn, potya|jegy) 
potyaleső (fn) 
potyaleső (mn) 
potyautas (fn, potya|utas) 
potyázik (ige) 
potyka (fn) 
potyog (ige) 
potyogat 
potyogtat (ige) 
potyol (ige) 
potyondi 
potyóresz 
pottyan (ige) 
pottyant (ige) 
povedál (ige) 
power punk 
PowerPoint 
powerpop 
póz (fn) 
pozaun (puzón) 
pozdor (fn) 
pozdorja (fn) 
pozdorjalemez (pozdorja|lemez) 
pozdorjává törve 
pozíció (fn) 
pozícióelőny (fn, pozíció|előny) 
pozícióharc (fn, pozíció|harc) 
pozíciói (mn) 
pozíciólámpa (fn, pozíció|lámpa) 
pozicionálási hiba 
pozicionált 
pozíciószög (pozíció|szög) 
pozitív (fn) 
pozitív (mn) 
pozitív diszkrimináció 
pozitív hős 



pozitív ion 
pozitív másolat 
pozitív retus 
pozitív szám 
pozitív töltésű 
pozitívan (hsz) 
pozitíve (hsz) 
pozitivista (fn) 
pozitivista (mn) 
pozitivitás (fn) 
pozitivizmus (fn) 
pozitívum (fn) 
pozitron (fn) 
pozitúra (fn) 
pózna (fn) 
pózol (ige) 
pózos (mn) 
pozőr (fn) 
pozőr (mn) 
pozsgás (mn) 
pozsgás növények 
Pozsony (tnév) 
pozsonyi (mn) 
pozsonyi kifli 
pöccent (ige) 
pöccint (ige) 
pöccre indul 
pöcegödör (fn) 
pöcköl (peckel, ige) 
pöcögtet (ige) 
pöcök (pecek, fn) 
pöcs (fn) 
pőcsik (fn) 
pöcsmácsik (pöcs|mácsik) 
pöcsöl (ige) 
pödör (peder, ige) 
pödört (pödrött, bef mn in) 
pöfékel (ige) 
pöfeteg (fn) 
pöfeteggomba (fn, pöfeteg|gomba) 
pöff (fn) 
pöffed (ige) 
pöffedt (mn) 
pöffent (ige) 
pöffeszkedés (fn) 
pöffeszkedik (ige) 
pöfög (ige) 
pök (ige) 
pökdös (ige) 
pökhendi (fn) 
pökhendi (mn) 
pökhendi alak 
Pöltenberg 
pönálé (fn) 
pöndörít (penderít, ige) 
pöndörödik (penderedik, ige) 
pöndörül (ige) 



pöntyög (ige) 
pör (per, fn) 
pörc (fn) 
pördít (perdít, ige) 
pördül (perdül, ige) 
pőre (mn) 
pőreség (fn) 
pörge (mn) 
pörge bajszú 
pörge kalap 
pörge kalapos 
pörgés (pergés, fn) 
pörgés (mn) 
pörgési sebesség 
pörget (perget, ige) 
pörgettyű (fn) 
pörgettyűi (pörgettyű|i) 
pörgettyűje (pörgettyű|je) 
pörgős (mn) 
pörgős élet 
pörk (fn) 
pörkanyag (pörk|anyag) 
pörkgáz (pörk|gáz) 
pörköl (ige) 
pörkölés (fn) 
pörkölődik (ige) 
pörkölőkemence (fn) 
pörkölt (bef mn in) 
pörkölt (fn) 
pörkölt (mn) 
pörkölt csirke 
pörkölt hús 
pörkölt kávé 
pörköltalap 
pörköltszag 
pörkösödik 
pörlekedik (perlekedik, ige) 
pörög (ige) 
pöröl (perel, ige) 
pöröly (fn) 
pörölycápa (fn, pöröly|cápa) 
pörölycsapás (fn, pöröly|csapás) 
pörös (peres, Melléknév) 
pörösködés (pereskedés, fn) 
pörösködik (pereskedik, ige) 
pörpatvar (perpatvar, fn, pör|patvar) 
pörsenés (fn) 
pörzsöl (perzsel, ige) 
Pöstyén (tnév) 
pösze (mn) 
pösze beszédű 
pöszméte (köszméte, fn) 
pöttöm (fn) 
pöttöm (mn) 
pöttöm emberke 
pöttöm legényke 
pöttömnyi (mn) 



pötyög (ige) 
pőtyög 
pötyögés 
pötyöget 
pötyögős 
pőtyögős 
pötyögtet (petyegtet, ige) 
pötty (petty, fn) 
pöttyent (pettyent, ige) 
pöttyös (pettyes, fn) 
pöttyös (mn) 
pöttyöz (pettyez, ige) 
pőzs 
PPP-konstrukció 
pracli (fn) 
Prado 
praedicatum (fn) 
praetorianus (mn) 
Prága (tnév) 
prágai (mn) 
prágai sonka 
pragmatika (fn) 
pragmatikus (mn) 
pragmatista (mn) 
pragmatizmus (fn) 
prakker (fn) 
prakticizmus (fn) 
praktika (fn) 
praktikum (fn) 
praktikus (mn) 
praktikus cipzár 
praktikus tartódoboz 
praktikusan (hsz) 
praktizál (ige) 
praliné (fn) 
Práter (fn) 
Pravda (tnév) 
pravoszláv (fn) 
pravoszláv (mn) 
pravoszláv egyház 
prax 
praxis (fn) 
praxisjog (fn, praxis|jog) 
praxistörvény (fn, praxis|törvény) 
Praxitelész 
praxol 
Pray-kódex (fn, Pray|-kódex) 
pre- 
precedens (fn) 
precedensérték 
precedensértékű (mn) 
precedensértékű ítélet 
preceptor (fn) 
precesszió (fn) 
precipitáció (fn) 
precíz (mn) 
precízen (hsz) 



precíziós (mn) 
precíziós műszer 
precizíroz (ige) 
precizitás (fn) 
precízség (fn) 
préda (fn) 
préda (mn) 
prédál (ige) 
prédaleső 
prédára leső 
predestináció (fn) 
predestinál (predesztinál, ige) 
predesztinál (ige) 
prédikáció (fn) 
prédikációs (mn) 
prédikációs halott 
prédikációskönyv (fn) 
prédikál (ige) 
Prédikálószék (fn) 
prédikálószék 
prédikátor (fn) 
predikátum (fn) 
preevangelizáció 
prefektúra (fn) 
prefektus (fn) 
preferál (ige) 
preferálás (fn) 
preferáló 
preferánsz 
preferencia (fn) 
prefix 
prefixum (fn) 
preglejka 
pregnáns (mn) 
prehisztorikus (mn) 
prehisztorikus kor 
prejudikál (ige) 
prejudikáló 
preklasszikus (fn) 
preklasszikus (mn) 
prekoncepció (fn) 
prekoncepcionális (mn) 
prelátus (fn) 
prelegál (ige) 
prelogikus (mn) 
prelúdium (fn) 
prelűd (fn) 
prém (fn) 
prém bundabélés 
prémbélés (prém|bélés) 
prémcsi 
prémes (mn) 
prémes állat 
prémes sapka 
prémesállat-tenyésztő 
prémez (ige) 
prémgallér (fn, prém|gallér) 



prémgalléros (mn) 
premier (fn) 
premier plán 
premierajándék (premier|ajándék) 
premierfilm (fn, premier|film) 
premissza (fn) 
prémium (fn) 
prémium kategóriás 
prémium kompakt 
prémium limuzin 
prémium márka 
prémium tartalom 
prémiumalap (prémium|alap) 
prémiumár 
prémiumfeladat (fn, prémium|feladat) 
prémiumfizetés (fn, prémium|fizetés) 
prémiumkeret (fn, prémium|keret) 
prémiummárkájú 
prémiumrendszer (fn, prémium|rendszer) 
prémiumszegmens 
prémiumszolgáltatás 
premizál (ige) 
premontrei (mn) 
prémvadász (fn, prém|vadász) 
prepa (fn) 
preparáció (fn, prepa|ráció) 
preparál (ige) 
preparálás (fn) 
preparandia 
preparandista (fn) 
preparátor (fn) 
preparátum (fn) 
prépost (fn) 
prépostság (fn) 
prepotencia (fn) 
prepotens (mn) 
prepozíció (fn) 
préri (fn) 
prérifarkas (fn, préri|farkas) 
préritűz 
prés (fn) 
presbiter (fn) 
presbiterianizmus (fn) 
presbiteriánus (fn) 
presbiteriánus (mn) 
presbitérium (fn) 
présel (ige) 
préselt (bef mn in) 
préselt (mn) 
préseltfém 
présgép (fn, prés|gép) 
présház (fn, prés|ház) 
préslégszerszám 
présolaj (prés|olaj) 
présöntés (prés|öntés) 
prespán (fn) 
presziőz 



presszió (fn) 
presszionál (ige) 
presszó (fn) 
presszógép (fn, presszó|gép) 
presszókávé (fn, presszó|kávé) 
presszós (mn) 
presszózik 
presztízs (fn) 
presztízskérdés (fn, presztízs|kérdés) 
presztízsmérkőzés (fn, presztízs|mérkőzés) 
presztízsnyelv (presztízs|nyelv) 
presztízsokokból 
presztízsszempont (fn, presztízs|szempont) 
presztízsveszteség (fn, presztízs|veszteség) 
Pretoria (tnév) 
pretoriánius 
preukáz 
prevalencia 
prevenció (fn) 
prevenciós (mn) 
preventív (mn) 
preventív intézkedés 
prezencia 
prezent (fn) 
prezentáció (fn) 
prezentál (ige) 
prezidencia (fn) 
prezídium (fn) 
prézli (fn) 
prézsmitál (ige) 
Priamosz 
pribék (fn) 
priccs (fn) 
prikulics 
prím (fn) 
prím hangköz 
príma (mn) 
príma minőségű 
prímabalerina (fn, príma|balerina) 
primadonna (fn) 
primadonnáskodik (ige) 
primadonnatermészet (primadonna|természet) 
prímár (prím|ár) 
prímás (fn) 
prímás (mn) 
primátus (fn) 
primer (fn) 
primer (mn) 
primer áram 
primer energiahordozó 
primer feszültség 
prímhang (prím|hang) 
prímhegedű (prím|hegedű) 
primitív (mn) 
primitív törzs 
primitív viszonyok 
primitivizmus (fn) 



primitívség (fn) 
primor (fn) 
primőr (fn) 
primőr cseresznye 
primőrszállítmány (primőr|szállítmány) 
prímszám (fn, prím|szám) 
primula (fn) 
princessz (fn) 
princessz-szabás 
principális (fn) 
Principális-csatorna 
princípium (fn) 
printel 
printer (fn) 
prior (fn) 
priorál (ige) 
priorissza (fn) 
prioritás (fn) 
prioritási (mn) 
prioritási sorrend 
prioritásváltoztatás (prioritás|változtatás) 
pritaminpaprika (fn) 
priusz (fn) 
privát (fn) 
privát (mn) 
privát beteg 
privát mód 
privát szféra 
privát vélemény 
privátim (hsz) 
privatizáció (fn) 
privatizációs (mn) 
privatizációs program 
privatizációs szerződés 
privatizál (ige) 
privatizálás (fn) 
privilégium (fn) 
privilegizál (ige) 
prizma (fn) 
prizmázás 
priznic (fn) 
pro (hsz) 
pró 
pro- 
pro domo 
pró és kontra 
pro forma 
pro libertate 
pro patria 
pro primo 
pro secundo 
pro urbe 
proaktív (mn) 
próba (fn) 
próba szerencse 
próba szerinti 
próbababa (fn, próba|baba) 



probáció (fn) 
próbacső (próba|cső) 
próbaellenőrzés (próba|ellenőrzés) 
próbaelőadás (próba|előadás) 
próbaév (fn, próba|év) 
próbaéves (próba|éves) 
próbafelvétel (fn, próba|felvétel) 
próbafolyamat 
próbafordítás (próba|fordítás) 
próbafúrás (fn, próba|fúrás) 
próbafutam (próba|futam) 
próbafülke (fn, próba|fülke) 
próbagyártás (fn, próba|gyártás) 
próbaházasság (fn, próba|házasság) 
próbaidő (fn, próba|idő) 
próbaidős (fn) 
próbaidős (mn) 
próbaidős rendőr 
próbaidőszak 
próbaív (próba|ív) 
próbajárat (fn, próba|járat) 
próbajáték (fn, próba|játék) 
próbakisasszony (fn, próba|kisasszony) 
próbakocsi (próba|kocsi) 
próbakő (fn, próba|kő) 
próbál (ige) 
próbálatlan (mn) 
próbálgat (ige) 
próbálhat (ige) 
próbálkozás (fn) 
próbálkozhat (ige) 
próbálkozik (ige) 
próbalövés (fn, próba|lövés) 
próbált (bef mn in) 
próbált (mn) 
próbamegrendelés (próba|megrendelés) 
próbamozgósítás (próba|mozgósítás) 
próbanyomás (fn, próba|nyomás) 
próbanyomat (fn, próba|nyomat) 
próbaper (fn, próba|per) 
próbára bocsátás 
próbára bocsátott 
próbára tétel 
próbára tevő 
próbareggeli (próba|reggeli) 
próbarendelés (próba|rendelés) 
próbarendőr (próba|rendőr) 
próbarepülés (fn, próba|repülés) 
próbarobbantás (fn) 
próbás 
próbaszám (fn, próba|szám) 
próbaszántás (próba|szántás) 
próbaszedés (próba|szedés) 
próbaszolgálat (próba|szolgálat) 
próbatanítás (fn, próba|tanítás) 
próbaterem (fn, próba|terem) 
próbaterhelés (fn, próba|terhelés) 



próbatét (próba|tét) 
próbatétel (fn, próba|tétel) 
próbaugrás (próba|ugrás) 
próbaút (fn, próba|út) 
próbaüzem (fn, próba|üzem) 
próbaüzemel (ige) 
próbaüzemelés (fn) 
próbavásárlás (fn, próba|vásárlás) 
próbaverzió 
próbáz (ige) 
próbázik (ige) 
próbáztat 
probléma (fn) 
problémaérzékeny (mn) 
problémafeltárás (fn, probléma|feltárás) 
problémáik (mn) 
problémakezelés 
problémakör (fn, probléma|kör) 
problémalátás (fn, probléma|látás) 
problémamegoldás (fn, probléma|megoldás) 
problémamegoldó (mn) 
problémamegoldó készség 
problémamentes 
problémamentesen 
problémás (mn) 
problémát okoz 
problematika (fn) 
problematikus (mn) 
problémázik (ige) 
procc (mn) 
proccol (ige) 
procedúra (fn) 
procedurális programozás 
processzió (fn) 
processzor (fn) 
processzor ciklusideje 
processzorcsalád 
processzorcsere 
processzorhűtő 
processzoridő 
processzus (fn) 
prodékán (fn) 
producer (fn) 
produceri (mn) 
produkál (ige) 
produkció (fn) 
produkciós (mn) 
produktív (mn) 
produktivitás (fn) 
produktum (fn) 
prof (fn) 
profán (mn) 
profanál (ige) 
profanizál (ige) 
prófécia (fn) 
professor emeritus 
professzió (fn) 



professzionális (mn) 
professzionális licenc 
professzionális személyi számítógép 
professzionalista (fn) 
professzionalizmus (fn) 
professzionista (fn) 
professzionista (mn) 
professzionista ökölvívó 
professzionizmus (fn) 
professzor (fn) 
professzor úr 
professzori (mn) 
próféta (fn) 
prófétai (mn) 
prófétál (ige) 
prófétanő (fn, próféta|nő) 
prófétaság (fn) 
profi (fn) 
profi (mn) 
profi birkózó 
profi bokszoló 
profi fotós 
profil (fn) 
profilaxis (fn) 
profileltolás (fn) 
profiliga (fn, profil|iga) 
profilinformáció 
profilíroz (ige) 
profilírozás 
profiloz (ige) 
profilrajz (profil|rajz) 
profiltisztítás (fn) 
profilú (mn) 
profilváltás (fn, profil|váltás) 
profilvas (profil|vas) 
profit (fn) 
profitál (ige) 
profitalap (profit|alap) 
profitálhat (ige) 
profitéhség (fn, profit|éhség) 
profitfüggvény (profit|függvény) 
profithajhászás 
profitkorlát (profit|korlát) 
profitküszöb (profit|küszöb) 
profitminimum (profit|minimum) 
profitorientált (bef mn in) 
profitorientált (mn) 
profitráta (fn, profit|ráta) 
profitszerzés (fn, profit|szerzés) 
profizmus (fn, prof|izmus) 
profosz (fn) 
prófunt (fn) 
prognosztika (fn) 
prognosztikus (mn) 
prognosztizál (ige) 
prognózis (fn) 
prognózishiba (prognózis|hiba) 



prognóziskészítés (fn) 
prognózisvariáns (prognózis|variáns) 
program (fn) 
program automatikusan kitölti 
program frissített verziói 
programajánlat (fn, program|ajánlat) 
programajánló (fn, program|ajánló) 
programátor 
programbefejezés (program|befejezés) 
programbeszéd (fn, program|beszéd) 
programcsomag (fn, program|csomag) 
programellenőrzés (program|ellenőrzés) 
programeltávolítás 
programeltávolító 
programfüzet (fn, program|füzet) 
programgenerátor (program|generátor) 
programigazgató (fn, program|igazgató) 
programírás 
programiroda (fn, program|iroda) 
programkészítő eszköz 
programkönyvtár (fn, program|könyvtár) 
programmotor 
programnyelv (fn, program|nyelv) 
programnyilatkozat (fn, program|nyilatkozat) 
programok blokkolása 
programok eltávolítása 
programok frissítése 
programok hamarabb töltsenek be 
programóra 
programoz (ige) 
programozás (fn) 
programozási (mn) 
programozási eszközök 
programozási ismeretek 
programozható 
programozható LCD-gomb 
programozható rendszer 
programozó (fn) 
programozó (foly mn in) 
programozómatematikus (programozó-matematikus) 
programozott oktatás 
programpont (fn, program|pont) 
programsor 
programsorozat (fn, program|sorozat) 
programterv (fn, program|terv) 
programtervezet (fn, program|tervezet) 
programtöredék 
programvezérlés (fn, program|vezérlés) 
programzene (fn, program|zene) 
progresszió (fn) 
progresszív (mn) 
progresszív adó 
progresszív jövedelemadó 
progresszív pásztázás 
progresszív-fikciós-dokumentarista-trash 
progresszivitás (fn) 
prohibíció (fn) 



project (fn) 
projekció (fn) 
projekt (fn) 
projekthét 
projektív rendszer 
projektivitás (fn) 
projektmenedzsment 
projektor (fn) 
projektum (fn) 
projektzárás 
prókátor (fn) 
proklamáció (fn) 
proklamál (ige) 
Prokrusztész-ágy 
prokurátor (fn) 
proletár (mn) 
proletár internacionalizmus 
proletár jellegű 
proletár környezet 
proletár nemzetköziség 
proletár tömegek 
proletárcsalád (fn, proletár|család) 
proletárdiktatúra (fn, proletár|diktatúra) 
proletárforradalom (fn, proletár|forradalom) 
proletariátus (fn) 
proletarizál (ige) 
proletarizálódik (ige) 
proletkult (fn) 
proli (fn) 
proli (mn) 
prológus (fn) 
prolongál (ige) 
Prométheusz (tnév) 
prométium (fn) 
prominclicukor 
prominens (fn) 
prominens (mn) 
promiszkuitás (fn) 
promóció (fn) 
promóciós 
promovál 
prompt (mn) 
prompt (msz) 
propagál (ige) 
propagálás (fn) 
propaganda (fn) 
propagandaanyag (fn, propaganda|anyag) 
propagandacél 
propagandaeszköz (fn, propaganda|eszköz) 
propagandafogás (fn, propaganda|fogás) 
propagandafőnök 
propagandagépezet (fn, propaganda|gépezet) 
propaganda-hadjárat (propaganda|-hadjárat) 
propagandairoda (fn, propaganda|iroda) 
propagandakiadvány (fn, propaganda|kiadvány) 
propagandamunka (fn, propaganda|munka) 
propagandaosztály (fn, propaganda|osztály) 



propagandaszólam (fn, propaganda|szólam) 
propagandatevékenység (fn, propaganda|tevékenység) 
propagandista (fn) 
propagandisztikus (mn) 
propagatív jellegű 
propagátor (fn) 
propán (fn) 
propán-bután (PB) 
propán-bután gáz 
propánbutángáz-fogyasztó 
propángáz (fn, propán|gáz) 
propedeutika (fn) 
propeller (fn) 
propelleres szórófej 
propellernyakkendő (propeller|nyakkendő) 
propellerturbina (propeller|turbina) 
properties 
propil-alkohol (propil|-alkohol) 
propilén (fn) 
propolisz (fn) 
proponál (ige) 
proporcionálódás (fn) 
proporcionált (mn) 
propozíció (fn) 
prorektor (fn) 
prosciutto 
prosecció 
proskribált (mn) 
proskripció (fn) 
prospektus (fn) 
prosperál (ige) 
prosperitás (fn) 
prosti (fn) 
prostituál (ige) 
prostituált (fn) 
prostitúció (fn) 
prósza (fn) 
proszcénium (fn) 
proszcéniumpáholy (proszcénium|páholy) 
proszektúra (fn) 
proszeminárium (fn) 
proszit (fn) 
prosztata (fn) 
prosztatabántalom (fn, prosztata|bántalom) 
prosztatabetegség (fn, prosztata|betegség) 
prosztatagyulladás (fn, prosztata|gyulladás) 
prosztataműtét (fn, prosztata|műtét) 
prosztatarák (fn, prosztata|rák) 
prosztatatúltengés 
prosztó (fn) 
protein (fn) 
proteinek 
protekció (fn) 
protekcionista (mn) 
protekcionizmus (fn) 
protekciós (fn) 
protekciós (mn) 



protekciós alak 
protektor (fn) 
protektorátus (fn) 
protektoroz 
protespárt 
protestál (ige) 
protestáns (fn) 
protestáns (mn) 
protestáns észak 
protestantizmus (fn) 
protestbeállítódású 
protestvoks 
Próteusz 
protézis (fn) 
protezsál (ige) 
proti 
protkó 
protokoll (fn) 
protokolláris (mn) 
protokolláris kötelezettség 
protokollfelelős 
protokollfőnök (fn, protokoll|főnök) 
protokollhelyszín 
protokolljegyzék (protokoll|jegyzék) 
protokoll-lista 
protokollvendég (fn, protokoll|vendég) 
proton (fn) 
protoplazma (fn) 
protopunk 
prototípus (fn, proto|típus) 
protozoa (fn) 
protuberancia (fn) 
Proudhon 
Proust (tnév) 
provanszál (fn) 
provanszál (mn) 
Provence 
provideál (ige) 
providencia (fn) 
provincia (fn) 
provinciális (mn) 
provincializmus (fn) 
provitamin (fn) 
provízió (fn) 
provizórikus (mn) 
provizórium (fn) 
provokáció (fn) 
provokációs (mn) 
provokál (ige) 
provokáló (foly mn in) 
provokatív (mn) 
provokatív viselkedés 
provokátor (fn) 
proxyeszköz 
próza (fn) 
prózai (mn) 
prózai idézet 



prózai színész 
prózai színház 
prózaias (mn) 
prózaíró (fn, próza|író) 
prózaíró (foly mn in, próza|író) 
prózairodalom (fn, próza|irodalom) 
prózamisztérium 
prózavers (fn, próza|vers) 
prozelita (fn) 
prozelita (mn) 
prozódia (fn) 
PR-szaktanácsadó 
PR-tender 
prudenciális 
pruszlik (fn) 
Prut (tnév) 
prücsök (fn) 
prűd (mn) 
prüdéria (fn) 
prüszköl (ige) 
prüsszen (ige) 
prüsszent (ige) 
prüsszög (ige) 
psalmus (fn) 
psalmus (hsz) 
pszeudo- 
pszeudodemokrácia 
pszeudomorf (mn) 
pszeudomorfia (fn) 
pszeudonépzenés 
pszeudoszimmetria (fn) 
psziché (fn) 
pszichedelikus 
pszichedelikus rock 
pszichés (mn) 
pszichiáter (fn) 
pszichiátria (fn) 
pszichiátriai (mn) 
pszichiátriai klinika 
pszichikai (mn) 
pszichikum (fn) 
pszicho- 
pszichoanalitikus (fn) 
pszichoanalízis (fn) 
pszichobiológiai 
pszichodráma (fn) 
pszichofizika (fn, pszicho|fizika) 
pszicholingvisztika (fn) 
pszichológia (fn) 
pszichológiai (mn) 
pszichológiailag (hsz) 
pszichologikus (mn) 
pszichologizál (ige) 
pszichologizmus (fn) 
pszichológus (fn) 
pszichológusi szakvélemény 
pszichopata (fn) 



pszichopata (mn) 
pszichopátia (fn) 
pszichopatológia (fn) 
pszichoszomatikus (mn, pszicho|szomatikus) 
pszichotechnika (fn) 
pszichoterapeuta 
pszichoterápia (fn) 
pszichoterápiás (mn) 
pszichothriller 
pszichotróp 
pszichózis (fn) 
pssz 
pszt (msz) 
pub (fn) 
pubertás (fn) 
pubertáskori zavarok 
pubi (fn) 
publicista (fn) 
publicisztika (fn) 
publicisztikai (mn) 
publicisztikarovat 
publicitás (fn) 
publikáció (fn) 
publikációs (mn) 
publikál (ige) 
publikálás (fn) 
publikált felmérés 
publikánus 
publikum (fn) 
publikus (mn) 
publikus lépés 
publikussá válik 
puca (fn) 
pucc (fn) 
Puccini (tnév) 
Puccini-szerű (Puccini|-szerű) 
puccoláncement (fn) 
puccos (fn) 
puccos (mn) 
puccparádé (fn, pucc|parádé) 
pucer (fn) 
pucér (mn) 
puceráj (fn) 
pucol (ige) 
pucovál 
puccs (fn) 
puccsista (mn) 
puccskísérlet (fn, puccs|kísérlet) 
puccsszerű (mn) 
pud (fn) 
púder (fn) 
púderkompakt (púder|kompakt) 
púderos (púderes, Melléknév) 
púderoz (púderez, ige) 
púderpamacs (fn, púder|pamacs) 
púderpufni 
púdertartó (fn, púder|tartó) 



puding (fn) 
pudingpor (fn, puding|por) 
pudli (fn) 
pudli kutya 
pudva (fn) 
pudvás (mn) 
pudvás retek 
pudvásodik (ige) 
Puerto Rico 
pufajka (fn) 
pufajkás (mn) 
puff (fn) 
puffad (ige) 
puffadás (fn) 
puffadt (bef mn in) 
puffadt (mn) 
puffadt arcú 
puffadtság (fn) 
puffan (ige) 
puffancs (fn) 
puffant (ige) 
puffaszt (ige) 
puffasztott (bef mn in) 
puffer (fn) 
pufferállam 
puffertartalmú 
puff-féle (puff|-féle) 
puffos (mn) 
puffos ujjú ruha 
puffra 
pufi (fn) 
pufi (mn) 
pufli 
pufni 
pufog (ige) 
pufogat 
pufogó frázisok 
pufogtat (ige) 
pufók (mn) 
pufók képű 
Pugacsov 
puha (mn) 
puha kenyér 
puha kötésű 
puha párna 
puha pehely 
puha szárú csizma 
puha tapintású 
puha testű állatok 
puhafa (fn, puha|fa) 
puhafa bútor 
puhakalap (fn) 
puhán (hsz) 
puhány (fn) 
puhára főtt 
puhaság (fn) 
puhatestű (mn) 



puhatestűek (fn) 
puhatol (ige) 
puhatolódzik (puhatolózik, ige) 
puhít (ige) 
puhul (ige) 
pukedli (fn) 
pukedlizik (ige) 
puki 
pukizik (ige) 
pukkad (ige) 
pukkadozik (ige) 
pukkan (ige) 
pukkancs (fn) 
pukkant (ige) 
pukkantgat 
pukkantó (fn) 
pukkantó (foly mn in) 
pukkaszt (ige) 
pukli (fn) 
puklis (mn) 
pulcsi (fn) 
puli (fn) 
puli kutya (fn) 
puliszka (fn) 
pullmankocsi (fn) 
pulóver (fn) 
pulóverviselet 
pulp 
pulpitus (fn) 
pult (fn) 
pult alól 
pult alóli 
pulzáció (fn) 
pulzál (ige) 
pulzálás (fn) 
pulzátor (fn) 
pulzus (fn) 
pulzusingadozás (pulzus|ingadozás) 
pulzusmérés (pulzus|mérés) 
pulzusszám (fn, pulzus|szám) 
pulzusszámláló (pulzus|számláló) 
pulya (fn) 
pulyka (fn) 
pulyka wiener 
pulykacomb (fn, pulyka|comb) 
pulykafasírt 
pulykakakas (fn, pulyka|kakas) 
pulykamell (fn, pulyka|mell) 
pulykamellfilé 
pulykamellsonka 
pulykaméreg (fn, pulyka|méreg) 
pulykapárizsi 
pulykasonka (fn, pulyka|sonka) 
pulykaszárny 
pulykatojás (fn, pulyka|tojás) 
pulykavörös (mn) 
puma (fn) 



pumi (fn) 
pumpa (fn) 
pumpál (ige) 
pumpás tusfürdő 
pumpatömlő (pumpa|tömlő) 
pumpol (ige) 
pun (fn) 
pun (mn) 
pun háború 
punci (fn) 
puncimanci 
puncs (fn) 
puncstorta (fn, puncs|torta) 
pungál (ige) 
punk (fn) 
punkció (fn) 
punk-prog 
punktálüveg 
punktum (fn) 
punktum (mn) 
punkzenekar 
púp (fn) 
pupák (fn) 
pupák (mn) 
pupilla (fn) 
pupillatágító 
puplin (fn) 
puplin hálóing 
puplinblúz (puplin|blúz) 
puplining (fn, puplin|ing) 
púpos (fn) 
púpos (mn) 
púpos teve 
púposkodik 
púposodik (ige) 
púpoz (ige) 
púpozott (bef mn in) 
púpozott (mn) 
Purcell 
purdé (fn) 
purgál (ige) 
purgatórium (fn) 
purhab 
purifikáció (fn) 
purifikál (ige) 
purifikátor (fn) 
purim (fn) 
purin (fn) 
purinbázis 
purinváz 
purista (fn) 
puritán (fn) 
puritán (mn) 
puritánabb 
puritanizmus (fn) 
purizmus (fn) 
purparlé (fn) 



purpur (fn) 
púrum 
purzicsán 
push-up fehérneműszett 
push-up melltartó 
puska (fn) 
puskaagy (fn, puska|agy) 
puskacső (fn, puska|cső) 
puskafogás (puska|fogás) 
puskagolyó (fn, puska|golyó) 
puskagránát (fn, puska|gránát) 
puskalövedék (fn, puska|lövedék) 
puskalövés (fn, puska|lövés) 
puskalövésnyi (mn) 
puskaműves (fn) 
puskapor (fn, puska|por) 
puskaporos (mn) 
puskaporos hordó 
puskaporos torony 
puskaportartó (puskapor|tartó) 
puskaropogás (fn) 
Puskás (mn) 
puskaszíj (puska|szíj) 
puskatus (fn, puska|tus) 
puskatűz (fn, puska|tűz) 
puskatűz (ige, puska|tűz) 
puskavég (fn, puska|vég) 
puskavégre kap 
puskavessző (fn, puska|vessző) 
puskázik (ige) 
Puskin (tnév) 
Puskin mozi 
pusmog (ige) 
pustol 
puszedli (fn) 
puszi (fn) 
puszil (ige) 
puszilkodik (ige) 
puszipajtás (fn, puszi|pajtás) 
puszizkodik 
puszpáng (fn) 
puszpángbokor (fn, puszpáng|bokor) 
pusszant (ige) 
pusszantás (fn) 
puszta (fn) 
puszta (mn) 
puszta szemmel 
puszta véletlen 
pusztabíró (puszta|bíró) 
pusztagazda (puszta|gazda) 
pusztai (mn) 
pusztán (hsz) 
pusztaság (fn) 
Pusztaszabolcs (tnév) 
pusztázó 
pusztít (ige) 
pusztítás (fn) 



pusztító járvány 
pusztíttat (ige) 
pusztul (ige) 
pusztulás (fn) 
pusztulófélben levő ~ pusztulófélben lévő 
putri (fn) 
puttó (fn) 
puttony (fn) 
puttonyos (fn) 
puttonyos (mn) 
puzdra (fn) 
puzón (pozaun, fn) 
puzzle 
püff (fn) 
püffed (ige) 
püffedt lábú 
püffedtség (fn) 
püffeszt (ige) 
püfög (ige) 
püföl (ige) 
pünkösd (fn) 
pünkösd napja 
pünkösdhétfő (fn, pünkösd|hétfő) 
pünkösdi (mn) 
pünkösdi király 
pünkösdi királyság 
pünkösdi szegfű 
pünkösdirózsa (fn, pünkösdi|rózsa) 
pünkösdista (fn) 
pünkösdölés 
pünkösdvasárnap (fn, pünkösd|vasárnap) 
püré (fn) 
Pürrosz 
püspök (fn) 
püspökfalat (fn, püspök|falat) 
püspöki (mn) 
püspöki kar 
püspöki konferencia 
püspöki szertartó 
püspöki szinódus 
püspökkenyér (fn, püspök|kenyér) 
Püspökladány (tnév) 
püspökladányi (mn) 
püspöklila (fn, püspök|lila) 
püspöklila (mn, püspök|lila) 
püspökség (fn) 
püspöksüveg (fn, püspök|süveg) 
Püthagorasz (tnév) 
Püthia 
pvc (pévécé, fn) 
PVC-fólia (pévécéfólia) 
 
  



Q 
Q (fn) 
q betű és Q betű 
q és Q 
Q-kapcsoló 
q-nyi 
QR-kód 
QR-kód generátor 
quaestor (fn) 
quaestura 
quantum satis 
Quartier Latin 
Quasimodo 
quattrocento (fn) 
Québec (fn) 
queer-elmélet 
Quintilianus 
quisling 
Quito (tnév) 
quo (fn) 
Quo vadis? 
quodlibet 
q-val 
 
  



R 
r (fn) 
r betű 
r betű és R betű 
r betűs szó 
r és R 
r kezdetű szó 
rá (reá, hsz) 
rá- (ik) 
rá következő 
ráad (ige) 
ráadás (fn) 
ráadásul 
ráaggat (ige) 
ráakad (ige, rá|akad) 
ráakaszkodik (ige) 
ráakaszt (ige, rá|akaszt) 
rááldoz (ige) 
rááll (ige) 
rab (fn) 
rab oroszlán 
Rába (tnév) 
Rába-gyár (tnév, Rába|-gyár) 
Rábaköz (tnév) 
rábaközi (mn, rába|közi) 
rábámul (ige) 
Rába-part (tnév, Rába|-part) 
Rába-parti (Rába|-parti) 
rábaszik 
Rabat (tnév) 
rabatt (fn) 
rabbi (fn) 
rabbiképző 
rabbilincs (fn, rab|bilincs) 
rabbinövendék 
Rábca (tnév) 
Rabelais 
rábeszél (ige, rá|beszél) 
rábeszélés (fn) 
rabiátus (mn) 
rabicfal (fn, rabic|fal) 
rabiga (fn, rab|iga) 
rábír (ige, rá|bír) 
rábíz (ige, rá|bíz) 
rábízik (ige) 
rábizonyít (ige) 
rábizonyosodik (ige) 
rábizonyul (ige) 
rabkórház (fn, rab|kórház) 
rabkoszt (fn, rab|koszt) 
rablánc (fn, rab|lánc) 
rablás (fn) 
rablási (mn) 



rabló (fn) 
rabló (foly mn in) 
rabló hadjárat 
rablóbanda (fn, rabló|banda) 
rablóbecsület (rabló|becsület) 
rablógazdálkodás (fn, rabló|gazdálkodás) 
rablógyilkos (fn, rabló|gyilkos) 
rablógyilkos (mn, rabló|gyilkos) 
rablógyilkosság (fn, rabló|gyilkosság) 
rablóháború (fn, rabló|háború) 
rablóhal (fn, rabló|hal) 
rablóhús (fn) 
rablókaland (rabló|kaland) 
rablókülsejű (rabló|külsejű) 
rablólovag (fn, rabló|lovag) 
rabló-pandúr 
rabló-pandúr játék 
rabló-pandúrozik 
rabló-pandúrt játszottak 
rablósirály (fn, rabló|sirály) 
rablótámadás (fn, rabló|támadás) 
rablótanya (fn, rabló|tanya) 
rablott (bef mn in) 
rablott (mn) 
rablott holmi 
rablóulti (fn, rabló|ulti) 
rablóvezér (fn, rabló|vezér) 
rabmunka (fn, rab|munka) 
rabnő (fn, rab|nő) 
rabol (ige) 
rábólint (ige) 
rabomobil (fn) 
rabonbán (fn) 
ráborít (ige) 
ráborul (ige) 
raboskodik (ige) 
rabruha (fn, rab|ruha) 
rabság (fn) 
rabsic 
rabszállító (fn, rab|szállító) 
rabszállító (foly mn in, rab|szállító) 
rabszállító kocsi 
rabszíj (fn, rab|szíj) 
rabszíjra fűz 
rabszolga (fn, rab|szolga) 
rabszolga módra 
rabszolga népek 
rabszolgaállam (rabszolga|állam) 
rabszolgabér (rabszolga|bér) 
rabszolgaerkölcs (rabszolga|erkölcs) 
rabszolgafelkelés (rabszolga|felkelés) 
rabszolga-felszabadítás 
rabszolga-felszabadulás (rabszolga|-felszabadulás) 
rabszolgahad (fn, rab|szolgahad) 
rabszolgahajcsár (fn, rabszolga|hajcsár) 
rabszolga-kereskedelem (rabszolga|-kereskedelem) 
rabszolga-kereskedő (rabszolga|-kereskedő) 



rabszolgalázadás (fn, rabszolga|lázadás) 
rabszolgalélek (rabszolga|lélek) 
rabszolgalelkű (rabszolga|lelkű) 
rabszolgamúlt (rabszolga|múlt) 
rabszolgamunka (fn, rabszolga|munka) 
rabszolga-munkaerő (rabszolga|-munkaerő) 
Rabszolga-part 
rabszolgapiac (fn, rabszolga|piac) 
rabszolgarendszer (rabszolga|rendszer) 
rabszolgaság (fn, rab|szolgaság) 
rabszolgasors (fn, rabszolga|sors) 
rabszolga-társadalom 
rabszolgatartás 
rabszolgatartó (fn, rabszolga|tartó) 
rabszolgatartó (foly mn in, rabszolga|tartó) 
rabszolgatartó állam 
rabszolgavásár (fn, rabszolga|vásár) 
rabtárs (fn, rab|társ) 
rabtartó (fn, rab|tartó) 
rabtartó (foly mn in, rab|tartó) 
rábukkan (ige) 
rabul ejt 
rabul ejtés 
rabulisztika (fn) 
rabvallató (rab|vallató) 
rác (fn) 
rác étel 
rácáfol (ige) 
rachitis (fn) 
raci 
Racine 
ráció (fn) 
racionális (mn) 
racionális döntés 
racionális szám 
racionálisan (hsz) 
racionalista (mn) 
racionalitás (fn) 
racionalizáció (fn) 
racionalizál (ige) 
racionalizálás (fn) 
racionalizálási (mn) 
racionalizmus (fn) 
raciz (ige) 
racka (fn) 
racka juh (fn, racka|juh) 
racka kos 
rackagyapjú (fn, racka|gyapjú) 
rackanyáj (fn, racka|nyáj) 
ráckevei (mn) 
rácponty (fn, rác|ponty) 
Rácz (tnév) 
rács (fn) 
rácsállandó (fn, rács|állandó) 
rácsap (ige) 
rácsavar (ige) 
rácsavarodik (ige) 



raccsol (ige) 
rácsenergia (rács|energia) 
rácseppen 
rácsfeszültség (rács|feszültség) 
rácsimpaszkodik (ige) 
racsít 
rácskerítés (fn, rács|kerítés) 
racsni (fn) 
rácsodálkozik (ige) 
rácsos (fn) 
rácsos (mn) 
rácsos ablak 
rácsos kapu 
rácsoz (ige) 
rácsozat (fn) 
rácsszerkezet (fn, rács|szerkezet) 
rácsuk (ige) 
rád alkalmazták 
rád kiáltott 
radar (fn) 
radarállomás (fn, radar|állomás) 
radarernyő (fn, radar|ernyő) 
radarhullám (fn, radar|hullám) 
radarirányítás (radar|irányítás) 
radarkészülék (fn, radar|készülék) 
radarmeteorológia (radar|meteorológia) 
radarpisztoly (radar|pisztoly) 
radarvédelem (radar|védelem) 
Ráday (tnév) 
radiáció (fn) 
radiálfúró (fn, radiál|fúró) 
radiális (mn) 
radiálköpeny (fn) 
radián (fn) 
radiátor (fn) 
rádigó 
radikális (fn) 
radikális (mn) 
radikálisan (hsz) 
radikalizál (ige) 
radikalizálódik (ige) 
radikalizmus (fn) 
radina 
rádió (fn) 
radio- 
rádió adó- és vevőállomás 
rádió adó-vevő készülék 
rádió- és televízióújság 
rádióadás (fn, rádió|adás) 
rádióadó (fn, rádió|adó) 
rádió-adóállomás (rádió|-adóállomás) 
radioaktív (mn) 
radioaktív besugárzás 
radioaktív elem 
radioaktív felhő 
radioaktív hulladék 
radioaktív izotóp 



radioaktív szennyeződés 
radioaktivitás (fn, radio|aktivitás) 
rádióállomás (fn, rádió|állomás) 
rádióamatőr (fn, rádió|amatőr) 
rádióankét (rádió|ankét) 
rádióantenna (fn, rádió|antenna) 
rádióbemondó (fn, rádió|bemondó) 
rádióbemondó (foly mn in, rádió|bemondó) 
rádióbeszéd (fn, rádió|beszéd) 
rádióbeszélgetés (fn, rádió|beszélgetés) 
rádiócsatorna 
rádiócsillagászat (fn, rádió|csillagászat) 
rádiódíj (fn, rádió|díj) 
rádióelektronika (rádió|elektronika) 
rádió-előadás 
rádiófelderítés (fn, rádió|felderítés) 
rádiófelvétel (fn, rádió|felvétel) 
rádiófrekvencia (fn, rádió|frekvencia) 
rádiófrekvencia-hálózat 
rádiógomb 
radiográfia (fn) 
radiogram (fn, rádió|gram) 
rádiógram (fn, rádió|gram) 
rádióhallgató (fn, rádió|hallgató) 
rádióhallgató (foly mn in, rádió|hallgató) 
rádióháló (rádió|háló) 
rádióhívójel (rádió|hívójel) 
rádióhullám (fn, rádió|hullám) 
rádióinterjú (fn, rádió|interjú) 
rádióirányítás (rádió|irányítás) 
radioizotóp (fn, radio|izotóp) 
rádiójáték (fn, rádió|játék) 
rádiókabaré (fn, rádió|kabaré) 
rádiókapcsolat (fn, rádió|kapcsolat) 
radiokarbon (fn) 
radiokarbon-módszer 
radiokémia (fn) 
rádiókészülék (fn, rádió|készülék) 
rádiókörnyezet 
rádiókörözés (rádió|körözés) 
rádióközvetítés (fn, rádió|közvetítés) 
rádióleadó (fn, rádió|leadó) 
rádiólefogás 
radiológia (fn) 
radiológus (fn) 
rádiólokáció (fn, rádió|lokáció) 
rádiólokátor (fn) 
rádiómagnó (fn, rádió|magnó) 
radiométer (fn) 
radiometrikus (mn) 
rádióműsor (fn, rádió|műsor) 
rádióműszerész (fn, rádió|műszerész) 
rádióműszerész-tanfolyam (rádióműszerész|-tanfolyam) 
rádiónyilatkozat (fn, rádió|nyilatkozat) 
rádió-összeköttetés 
radiopatológia 
rádióra alkalmazás 



rádióreklám (fn, rádió|reklám) 
rádiórelé 
rádiórelé-vonal 
rádióriport (fn, rádió|riport) 
rádióriporter (fn, rádió|riporter) 
rádiós (fn) 
rádiós (mn) 
rádiós magnó 
rádiós tiszt 
rádiósáv 
rádióstúdió (fn, rádió|stúdió) 
rádiószaküzlet (rádió|szaküzlet) 
rádiószerelő (fn, rádió|szerelő) 
rádiószínház (fn, rádió|színház) 
rádiószonda (rádió|szonda) 
rádiószózat (fn, rádió|szózat) 
rádió-távbeszélő 
rádiótávcső (fn, rádió|távcső) 
rádiótávírász 
rádiótávirat (fn, rádió|távirat) 
rádiótávíró (rádió|távíró) 
rádiótechnika (fn, rádió|technika) 
rádiótelefon (fn, rádió|telefon) 
rádiótelefon-rendszer 
rádióteleszkóp (fn, rádió|teleszkóp) 
rádióújság (fn, rádió|újság) 
rádióüzenet (fn, rádió|üzenet) 
rádióvétel (fn, rádió|vétel) 
rádióvevő (fn, rádió|vevő) 
rádió-vevőkészülék 
rádiózás (fn) 
rádiózenekar (fn, rádió|zenekar) 
rádiózik (ige) 
radír (fn) 
radírgumi (fn, radír|gumi) 
radíroz (ige) 
rádium (fn) 
rádiumbesugárzás (rádium|besugárzás) 
rádiumizotóp (rádium|izotóp) 
rádiumkezelés (rádium|kezelés) 
rádiumos 
rádium-szulfát 
rádiumtartalmú 
rádiusz (fn) 
rádli (fn) 
Radnai-havasok 
rad-nal 
Radnóti (fn) 
rádolgoz 
rádolgozik (ige) 
radon (fn) 
rádöbben (ige) 
rádől (ige) 
rádörren (ige) 
rádörrent 
rádumál (ige) 
rádupláz (ige) 



rádzsa (fn) 
ráébred (ige) 
ráébreszt (ige) 
ráég (ige, rá|ég) 
ráéhezik 
ráejt (ige, rá|ejt) 
ráemel (ige) 
ráépít (ige) 
ráér (ige) 
ráérez (ige, rá|érez) 
ráérik (ige) 
ráérő (foly mn in) 
ráérő időmben 
ráerőltet (ige) 
ráérős (fn) 
ráérős (mn) 
ráérősen (hsz) 
ráerősít (ige) 
ráerőszakol (ige) 
ráértés (fn) 
ráesik (ige) 
ráesteledik (ige) 
ráeszmél (ige) 
ráf (fn) 
Rafael (tnév) 
ráfagy (ige, ráf|agy) 
ráfanyalodik (ige) 
ráfarag (ige) 
ráfázik (ige) 
ráfekszik (ige) 
ráfeledkezik (ige) 
ráfér 
ráfér (ige) 
Raffaello (tnév) 
raffinálás (fn) 
raffinátum (fn) 
raffol (ige) 
rafia (fn) 
rafiaháncs (rafia|háncs) 
rafiapálma (rafia|pálma) 
rafinál (ige) 
rafinálás 
rafinált (bef mn in) 
rafinált (mn) 
rafinált szélhámos 
rafinéria (fn) 
ráfirkál (ige) 
ráfirkant (ige) 
ráfizet (ige) 
ráfizetés (fn) 
ráfizetéses (mn) 
ráfog (ige) 
ráfogás (fn) 
ráfogat 
ráfordít (ige) 
ráfordítás (fn, ráf|ordítás) 
ráfordítási hányad 



ráförmed (ige) 
ráfúj (ige) 
ráfut (ige) 
ráfutófék 
rag (fn) 
rág (ige) 
ragacs (fn) 
ragacsos (mn) 
ragad (ige) 
ragadhat (ige) 
ragadós (mn) 
ragadoz (ige) 
ragadozó (fn) 
ragadozó (foly mn in) 
ragadozó (mn) 
ragadozó állat 
ragadozó madár 
ragadtat (ige) 
ragadtatja magát 
ragadványnév (fn, ragadvány|név) 
rágalmaz (ige) 
rágalmazás (fn) 
rágalmazási (mn) 
rágalmazó szándékú 
rágalom (fn) 
rágalomhadjárat (fn, rágalom|hadjárat) 
ragály (fn) 
ragályos (mn) 
ragályos betegség 
ragasz (fn) 
ragaszkodás (fn) 
ragaszkodik (ige) 
ragaszt (ige) 
ragasztás (fn) 
ragasztat (ige) 
ragaszték 
ragasztó (fn) 
ragasztó (foly mn in) 
ragasztóanyag (fn, ragasztó|anyag) 
ragasztómaradvány 
ragasztószalag (fn, ragasztó|szalag) 
ragasztószer (fn, ragasztó|szer) 
ragasztózik 
rágázol 
ragcédula (rag|cédula) 
rágcsál (ige) 
rágcsáló (fn) 
rágcsáló (foly mn in) 
raggat (ige) 
rághatatlan 
rágicsál (ige) 
ragjegy (fn, rag|jegy) 
raglán (fn) 
raglán szabású 
raglánujj (raglán|ujj) 
rágó (foly mn in) 
rágó (mn) 



rágódik (ige) 
rágófelület 
rágógumi (fn, rágó|gumi) 
rágógyomor 
rágóizom (fn, rágó|izom) 
rágóláb 
rágombol (ige) 
rágondol (ige) 
ragos (mn) 
rágós (mn) 
ragos alak 
rágós hús 
rágószerv (fn) 
rágótetű 
ragoz (ige) 
ragozás (fn) 
ragozatlan (mn) 
ragozhatatlan (mn) 
ragozható (foly mn in) 
rágózik (ige) 
ragozó (foly mn in) 
ragozó nyelv 
ragozódik (ige) 
ragrím (fn, rag|rím) 
ragszám (rag|szám) 
rágta 
ragtalan (mn) 
ragtapasz (fn, rag|tapasz) 
ragtime (fn) 
ragu (fn) 
raguleves (fn, ragu|leves) 
raguleves (mn, ragu|leves) 
ragya (fn) 
ragyabunkó (ragya|bunkó) 
ragyaeső (ragya|eső) 
ragyás (mn) 
ragyás arcú 
ragyavert (mn) 
ragyavert arcú 
ragyaverte (mn) 
ragyog (ige) 
ragyogás (fn) 
ragyogó (fn) 
ragyogó (foly mn in) 
ragyogó (mn) 
ragyogó szemű 
ragyogóan (hsz) 
ragyogvány (fn) 
rágyújt (ige) 
ráhág 
ráhagy (ige) 
ráhagyás (fn) 
ráhagyatkozik (ige) 
ráhagyta 
ráhajlik (ige) 
ráhajol (ige) 
ráhajt (ige) 



ráhangol (ige) 
ráhány (ige) 
ráharap (ige) 
ráhárul (ige) 
ráhasal (ige) 
rahát 
ráhatás (fn) 
ráhederít 
rahedli (mn) 
Ráhel (tnév) 
ráhibáz 
ráhord (ige) 
ráhurkol (ige) 
ráhúz (ige) 
ráígér (ige) 
ráijeszt (ige) 
ráilleszt (ige) 
ráillik (ige) 
ráimádkozik 
ráír (ige) 
ráirányít (ige) 
ráismer (ige) 
ráiszik (ige) 
ráízeledik 
raj (fn) 
rája (fn) 
rájafélék (rája|félék) 
rájár (ige) 
rájátszás (fn) 
rájátszik (ige) 
rajcsúroz (ige) 
rajkó (fn) 
rajkózenekar (fn, rajkó|zenekar) 
rajlánc (raj|lánc) 
Rajna (tnév) 
rajnai (fn) 
Rajna-part (Rajna|-part) 
Rajna-parti (Rajna|-parti) 
Rajna-vidék (Rajna|-vidék) 
Rajna-vidéki (Rajna|-vidéki) 
Rajna-vidék-Pfalz 
rajon (fn) 
rajong (ige) 
rajongás (fn) 
rajongó (fn) 
rajongó (foly mn in) 
rajongó (mn) 
rajongó lelkű 
rájöhet (ige) 
rájön (ige) 
rajparancsnok (fn, raj|parancsnok) 
rajt (fn) 
rajta (hsz) 
rajta- (ik) 
rajta áll 
rajta felejtette a szemét 
rajta hagy 



rajta hagyta 
rajta lesz 
rajta marad 
rajta múlik 
rajta van 
rajtacsíp (ige, rajta|csíp) 
rajtaér 
rajtaérés (rajta|érés) 
rajtafelejtette a tűzön 
rajtakap (ige, rajta|kap) 
rajtam áll 
rajtam kívül 
rajtaüt (ige, rajta|üt) 
rajtaütés (fn, rajta|ütés) 
rajtaütésszerű (mn) 
rajtavaló (fn) 
rajtaveszt (ige) 
rajtengedély (fn, rajt|engedély) 
rajtgép (fn, rajt|gép) 
rajthely (fn, rajt|hely) 
rajtjel (fn, rajt|jel) 
rajtkocka (fn, rajt|kocka) 
rajtkő (fn, rajt|kő) 
rajtlámpa (rajt|lámpa) 
rajtláz (rajt|láz) 
rajtol (ige) 
rajtpénz (fn, rajt|pénz) 
rajtpisztoly (fn, rajt|pisztoly) 
rajtszám (fn, rajt|szám) 
rajtvonal (fn, rajt|vonal) 
rajtzászló (fn, rajt|zászló) 
rajvezető (fn, raj|vezető) 
rajvonal (fn, raj|vonal) 
rajz (fn) 
rajz szakos 
rajz tanszék 
rajzasztal (fn, rajz|asztal) 
rajzceruza (rajz|ceruza) 
rajzdeszka (rajz|deszka) 
rajzeszköz (fn, rajz|eszköz) 
rajzfilm (fn, rajz|film) 
rajzfilmsorozat (fn, rajzfilm|sorozat) 
rajzfüzet (fn, rajz|füzet) 
rajzgép (fn, rajz|gép) 
rajzik (ige) 
rajzkarton (rajz|karton) 
rajzlap (fn, rajz|lap) 
rajzminta (rajz|minta) 
rajznagyító (rajz|nagyító) 
rajzoktatás (fn, rajz|oktatás) 
rajzol (ige) 
rajzolás (fn) 
rajzolat (fn) 
rajzolgat (ige) 
rajzoló (fn) 
rajzoló (foly mn in) 
rajzoló diákok 



rajzolóasztal (rajzoló|asztal) 
rajzolódik (ige) 
rajzológép (rajzoló|gép) 
rajzóra (fn, rajz|óra) 
rajzos (mn) 
rajzpapír (fn, rajz|papír) 
rajztábla (fn, rajz|tábla) 
rajztanár (fn, rajz|tanár) 
rajztanárképzés (rajz|tanárképzés) 
rajzterem (fn, rajz|terem) 
rajztoll (rajz|toll) 
rajztömb (fn, rajz|tömb) 
rajzvászon (rajz|vászon) 
rajzsablon (rajz|sablon) 
rajzsín (rajz|sín) 
rajzszeg (rajzszög, fn, rajz|szeg) 
rajzszén (rajz|szén) 
rajzszer (fn, rajz|szer) 
rajzszertár (fn, rajz|szertár) 
rajzszög (rajzszeg, fn, rajz|szög) 
rak (ige) 
rák (fn) 
rák elleni küzdelem 
Rakaca-víztároló 
rákap (ige) 
rákapat (ige) 
rákapcsol (ige) 
rakás (fn) 
rakásolható 
rakasz (fn) 
rákász (fn) 
rákászik (ige) 
rakat (fn) 
rakat (ige) 
rákattint (ige) 
rákbeteg (fn, rák|beteg) 
rákbetegség (fn, rák|betegség) 
rákdiagnosztika 
rákellenes (mn) 
ráken (ige) 
rákényszerít (ige) 
rákényszerül (ige) 
rákérdez (ige) 
rákerít 
rákerül (ige) 
rakéta (fn) 
rakétaelhárítás (fn, rakéta|elhárítás) 
rakétaelhárító (fn) 
rakétaelhárító rendszer 
rakétafegyver (fn, rakéta|fegyver) 
rakétafelderítés (rakéta|felderítés) 
rakétaháború (rakéta|háború) 
rakétahajtású (mn, rakéta|hajtású) 
rakéta-hajtóanyag 
rakétahajtómű (fn, rakéta|hajtómű) 
rakéta-indítóállvány 
rakétakilövő (fn) 



rakétakilövő (foly mn in) 
rakétakilövő (mn) 
rakétakilövő pálya 
rakétakilövő támaszpont 
rakétakísérlet (fn, rakéta|kísérlet) 
rakétalépcső (rakéta|lépcső) 
rakétalövedék (fn, rakéta|lövedék) 
rakétamotor (fn, rakéta|motor) 
rakétaosztály (fn, rakéta|osztály) 
rakétapajzs (fn, rakéta|pajzs) 
rakétapisztoly (rakéta|pisztoly) 
rakétarendszer (fn, rakéta|rendszer) 
rakétasiló (fn, rakéta|siló) 
rakétatámadás (fn, rakéta|támadás) 
rakétatámaszpont (fn, rakéta|támaszpont) 
rakétatüzérség (rakéta|tüzérség) 
rakéta-üzemanyag 
rakétavédelem (fn, rakéta|védelem) 
rakétavédelmi (mn) 
rakétavető (fn, rakéta|vető) 
rakett (fn) 
rákezd (ige) 
rakfelület (fn) 
rákfene (fn, rák|fene) 
rákfóbia (rák|fóbia) 
rakhat (ige) 
rakhely (fn) 
raki 
rákiált (ige) 
rákkeltő (foly mn in) 
rákkeltő hatás 
rákkutatás (fn, rák|kutatás) 
rákkutató intézet 
raklap (fn) 
ráklépés (rák|lépés) 
rákleves (fn) 
Rákóczi (tnév) 
Rákóczi út 
Rákóczi úti 
Rákóczi-család (Rákóczi|-család) 
Rákóczi-féle (Rákóczi|-féle) 
Rákóczi-induló (Rákóczi|-induló) 
Rákóczi-szabadságharc (Rákóczi|-szabadságharc) 
rakodás (fn) 
rakodik (ige) 
rakódik (ige) 
rakodó (fn) 
rakodó (foly mn in) 
rakodóállomás (rakodó|állomás) 
rakodógép (fn, rakodó|gép) 
rakodógép-kezelő 
rakodóhely (fn, rakodó|hely) 
rakodólap (rakodó|lap) 
rakodómunkás (fn) 
rakodómunkás (mn) 
rakodópart (fn, rakodó|part) 
rakodótér (fn, rakodó|tér) 



rakodóvágány (rakodó|vágány) 
rakogat (ige) 
rákolló (fn, rák|olló) 
rakomány (fn) 
rakonca (fn) 
rakoncás 
rakoncátlan (mn) 
rakoncátlankodik (ige) 
rákos (fn) 
rákos (mn) 
Rákos (tnév) 
rákos daganat 
Rákos mezei 
Rákos mezeje 
rakosgat (ige) 
Rákoskeresztúri új köztemető 
rákosodik (ige) 
Rákospalota (tnév) 
rákospalotai (mn) 
Rákospalotai határúti 
Rákos-patak 
rakott (bef mn in) 
rakott (mn) 
rakott káposzta 
rakott karfiol 
rakott kel 
rakott krumpli 
rakott palacsinta 
rakott szoknyás 
rákölt (bef mn in) 
rákölt (ige) 
ráköszön (ige) 
ráköszönt (ige) 
ráköt (ige) 
rakpart (fn) 
rakparti (mn) 
ráksaláta 
raksúly (fn) 
rákszem (rák|szem) 
rákszűrés (fn, rák|szűrés) 
raktár (fn) 
raktáráruház (fn, raktár|áruház) 
raktárépület (fn, raktár|épület) 
raktárfőnök (raktár|főnök) 
raktárgondnok (raktár|gondnok) 
raktárhelyiség (fn, raktár|helyiség) 
raktárhiány (fn, raktár|hiány) 
raktári (mn) 
raktárjegy (fn, raktár|jegy) 
raktárkapacitás (fn, raktár|kapacitás) 
raktárkészlet (fn, raktár|készlet) 
raktárkészlet-csökkenés 
raktárkezelő (fn, raktár|kezelő) 
raktárkönyv (fn, raktár|könyv) 
raktárnok (fn) 
raktáron tartása 
raktáros (fn) 



raktáros (mn) 
raktároz (ige) 
raktározás (fn) 
raktározási (mn) 
raktér (fn) 
Ráktérítő (fn, rák|térítő) 
rakterület (fn) 
rákvörös (mn) 
rálapol 
rálát (ige) 
rálátás (fn) 
rálehel (ige) 
rálel (ige) 
rálép (ige) 
rálesz 
rali (fn) 
raliautó (fn, rali|autó) 
rálicitál (ige) 
raliversenyző (fn, rali|versenyző) 
ráloccsan 
ráloccsant 
rálő (ige) 
rálőcsöl (ige) 
rálöttyen 
ram (fn) 
RAM 
rám figyel 
ráma (fn) 
Rama margarin 
ramadán (fn) 
Rámájana (tnév) 
rámán varrott 
rámarad (ige) 
rámás (mn) 
rámás csizma 
rámászik (ige) 
ramaty (fn) 
rámáz (ige) 
rámázol (ige) 
ramazúri (fn) 
rámegy (ige) 
rámelegszik 
rámenős (mn) 
rámenős játékos 
rámér (ige) 
rámered (ige) 
rámereszt 
Ramiris 
rámol (ige) 
rámond (ige) 
rámordul (ige) 
rámosolyog (ige) 
rámpa (fn) 
ramsli 
ramslizik 
Ramszesz (tnév) 
rámutat (ige) 



rámutató szó 
ránc (fn) 
ráncba szed 
ráncba szedés 
ráncba szedő 
ráncfelvarrás 
ráncfogó (ránc|fogó) 
ráncigál (ige) 
ráncol (ige) 
ráncolódik (ige) 
ráncos (mn) 
ráncos képű 
ráncosodik (ige) 
ránctalanító 
randa (mn) 
randalíroz (randalírozik, ige) 
randalírozás (fn) 
randalírozik (ige) 
randevú (fn) 
randevúz (ige) 
randevúzik (ige) 
randi (fn) 
rándít (ige) 
randizik (ige) 
random teszt 
rándul (ige) 
rándulás (fn) 
ránehezedik (ige) 
ranett (fn) 
ránevel (ige) 
ránevet (ige) 
ránéz (ige) 
ránézés (fn) 
rang (fn) 
ráng (ige) 
rangadó (fn) 
rangadó mérkőzés 
rangadó-játékvezető (rangadó|-játékvezető) 
rángás (fn) 
rángat (ige) 
rángatódzik (rángatózik, ige) 
rángatózik (ige) 
rangbeli (mn) 
rangelső (mn) 
rangfokozat (fn, rang|fokozat) 
rangfokozat nélküli 
rangfosztás (fn, rang|fosztás) 
rangidős (fn, rang|idős) 
rangidős (mn, rang|idős) 
rangjabeli 
rangjavesztett tiszt 
rangjelzés (fn, rang|jelzés) 
rangkórság (fn, rang|kórság) 
rangkülönbség (fn, rang|különbség) 
ranglétra (fn, rang|létra) 
ranglista (fn, rang|lista) 
rángógörcs (fn, rángó|görcs) 



rangon aluli házasság 
rangos (mn) 
rangosztály (fn, rang|osztály) 
rangrejtve (hsz) 
rangsor (fn, rang|sor) 
rangsorol (ige) 
rangsorolás (fn, rang|sorolás) 
rangú (mn) 
Rangun (tnév) 
ránő (ige) 
ránt (ige) 
rántani való csirke 
rántás (fn) 
rántáscsomó (rántás|csomó) 
rántat (ige) 
rántott (bef mn in) 
rántott (mn) 
rántott borjú 
rántott csirke 
rántott hal 
rántott hús 
rántott karaj 
rántott leves 
rántott sajt 
rántott szelet 
rántotta (fn) 
rányit (ige) 
rányom (ige) 
ráoktrojál (ige) 
ráolvad (ige) 
ráolvas (ige) 
ráolvasás (fn) 
ráölt 
ráönt (ige) 
rap (fn) 
ráparancsol (ige) 
rápattan (ige) 
rápazarol (ige) 
rapid (fn) 
rapid (mn) 
rapidvonat (rapid|vonat) 
rápillant (ige) 
rapimitáció 
rápipál (ige) 
rápirít (ige) 
rapityára (ripityára, hsz) 
rapkoncert 
rapli (fn) 
raplis (mn) 
raport (fn) 
rápöfékel 
rapper 
rappercsaj 
rapsic 
rapszódia (fn) 
rapszodikus (mn) 
rapszöveg 



rápuskázik 
ráragad (ige) 
ráragaszt (ige) 
rárajtol 
rárajzol (ige) 
rárak (ige) 
rárakódik (ige) 
ráránt (ige) 
ráreccsent 
rárepül (ige) 
rárezzent 
ráripakodik (ige) 
rárivall (ige) 
ráró (fn) 
ráró (ige) 
rárohan (ige) 
ráront (ige) 
rárótt feladat 
ráruház (ige) 
rásandít (ige) 
rásegít (ige) 
rásimul (ige) 
rásóz (ige) 
ráspoly (fn) 
ráspolyoz (ige) 
rástartol (ige) 
rásül (ige) 
rásüt (ige) 
rászab (ige) 
rászabadít (ige) 
rászabadul (ige) 
rászakad (ige) 
rászalad (ige) 
rászáll (ige) 
rászámol (ige) 
rászán (ige) 
rászárad (ige) 
rászed (ige) 
rászegel 
rászegez (ige) 
rászegeződik (ige) 
rászerel (ige) 
rászignál 
raszkolnyik 
rászokik (ige) 
rászoktat (ige) 
rászól (ige) 
rászolgál (ige) 
rászorít (ige) 
rászorul (ige) 
rászoruló (fn) 
rászorultság (fn) 
rászorultsági (mn) 
rassz (fn) 
rasszelmélet (rassz|elmélet) 
rasszista (fn) 
rasszista (mn) 



rasszizmus (fn, rassz|izmus) 
rasszjelleg (rassz|jelleg) 
raszter (fn) 
raszterpont (fn, raszter|pont) 
rászúr (ige) 
ráta (fn) 
rátábláz 
rátalál (ige) 
rátámad (ige) 
rátámaszkodik (ige) 
rátapad (fn, ráta|pad) 
rátapad (ige, ráta|pad) 
rátapaszt (ige) 
rátapint (ige, ráta|pint) 
rátapos (ige) 
rátart (ige) 
rátartás (fn) 
rátarti (mn) 
rátehénkedik (ige) 
ráteker (ige) 
rátekeredik (ige) 
rátekint (ige) 
rátelefonál (ige) 
rátelepedik (ige) 
rátemetés (fn) 
rátenyerel (ige) 
rátér (ige) 
ráterel (ige) 
ráterelődik (ige) 
ráterít (ige) 
rátermett (bef mn in) 
rátermett (mn) 
rátermettség (fn) 
rátestál (ige) 
rátesz (ige) 
rátét (fn) 
rátétes terítő 
rátéthímzés (fn, rátét|hímzés) 
ratifikáció (fn) 
ratifikációs (mn) 
ratifikál (ige) 
ratifikálás (fn) 
rátipor (ige) 
rátol (ige) 
rátótiáda 
rátölt (ige) 
rátör (ige) 
rátörik (ige) 
rátromfol (ige) 
rattan szövésű szék 
rattler 
rátukmál (ige) 
rátűz (ige) 
Rátz (tnév) 
ráugrik (ige) 
Raul (fn) 
ráun (ige) 



ráúszás (fn) 
ráúszik 
ráuszít (ige) 
ráutal (ige) 
ráutaló (foly mn in) 
ráutaló magatartás 
ráül (ige) 
ráüt (ige) 
rávág (ige) 
rávall (ige) 
rávaló (fn) 
rávaló (mn) 
rávarr (ige) 
rávarrott 
rávarrt zseb 
ravasz (fn) 
ravasz (mn) 
ravasz róka 
ravaszabb 
ravaszdi (fn) 
ravaszdi (mn) 
ravaszkás (mn) 
ravaszkodik (ige) 
ravaszság (fn) 
ravaszul (hsz) 
ravatal (fn) 
ravatalozó (fn) 
ravatalozó (foly mn in) 
Ravel (fn) 
Ravenna (tnév) 
ráver (ige) 
rávés (ige) 
rávesz (ige) 
rávet (ige) 
rávetődik (ige) 
rávezet (ige) 
rávezető (foly mn in) 
rávezető (mn) 
rávilágít (ige) 
ravioli (fn) 
rávisz (ige) 
ráz (ige) 
rázár (ige) 
rázás (fn) 
rázendít (ige) 
rázkódás (fn) 
rázkódik (ige) 
rázkódtatás (fn) 
rázócsatorna 
rázócsúszda 
rázódik (ige) 
rázogat (ige) 
rázógép 
rázóhideg (mn) 
rázókeverék 
rázópad 
rázórosta 



rázós (mn) 
rázószita 
rázúdít (ige) 
rázúdul (ige) 
rázuhan (ige) 
razzia (fn) 
razziázik (ige) 
re (fn) 
re- 
reá (rá, hsz) 
ready made szöveg 
reagál (ige) 
reagálás (fn) 
reagálású (mn) 
reagálhat (ige) 
reagens (fn) 
reagens (mn) 
reája 
reakció (fn) 
reakcióhő (reakció|hő) 
reakcióidő (fn, reakció|idő) 
reakcióképes (mn) 
reakciós (fn) 
reakciós (mn) 
reaktív (mn) 
reaktív fegyverek 
reaktivál (ige) 
reaktiválódás 
reaktivitás (fn) 
reaktor (fn) 
reál (fn) 
reál (mn) 
reál- 
Real Madrid 
reálárfolyam (fn, reál|árfolyam) 
reálbér (fn, reál|bér) 
reálbércsökkenés (fn) 
reálbéremelés (fn, reálbér|emelés) 
reálbér-emelkedés (reálbér|-emelkedés) 
reálbérindex (reálbér|index) 
reálbérű (reál|bérű) 
reálérték (fn, reál|érték) 
reálgazdaság (fn, reál|gazdaság) 
reálgazdasági növekedés 
reálgimnázium (fn, reál|gimnázium) 
reáliák 
reális (mn) 
reális alapon 
reális lehetőség 
reálisan (hsz) 
reáliskola (fn, reál|iskola) 
realista (mn) 
reálista (mn) 
realista gondolkodás 
realisztikus (mn) 
realitás (fn) 
realitásérzék (fn, realitás|érzék) 



realizáció (fn) 
realizál (ige) 
realizálás (fn) 
realizálód (ige) 
realizálódik (ige) 
realizmus (fn) 
reáljövedelem (fn, reál|jövedelem) 
reáljövedelem-index 
reálkamat (fn, reál|kamat) 
reálkereset (fn, reál|kereset) 
reálnövekedés (fn, reál|növekedés) 
reálnyugdíj-emelkedés 
reálpolitika (fn, reál|politika) 
reálpolitikus 
reálszféra (fn, reál|szféra) 
reáltőke (fn, reál|tőke) 
reálunió (fn, reál|unió) 
reálvagyon (fn, reál|vagyon) 
reanimáció (fn) 
Réaumur 
Réaumur-fok (Réaumur|-fok) 
rebarbara (fn) 
rebben (ige) 
rebeg (ige) 
rebellió (fn) 
rebellis (fn) 
rebellis (mn) 
rebesget (ige) 
rébusz (fn) 
rece (fn) 
réce (fn) 
recece (msz) 
recefice (fn) 
recehártya (fn, rece|hártya) 
recehártya-leválás 
recens (fn) 
recens (mn) 
recenzeál (ige) 
recenzens (fn) 
recenzens (mn) 
recenzió (fn) 
recepció (fn) 
recept (fn) 
receptajánlat 
receptgyűjtemény 
receptírás (fn, recept|írás) 
receptív elme 
receptivitás (fn) 
receptor (fn) 
receptúra (fn) 
recés (mn) 
recés felületű 
recés szélű 
recésszárnyú (fn) 
recésszárnyú (mn) 
recésszárnyúak (fn) 
recesszió (fn) 



recesszív gén 
recéz (ige) 
recézet (fn) 
recézett szélű 
recidíva (fn) 
recidivál (ige) 
recipe (fn) 
reciprocitás (fn) 
reciprok (fn) 
reciprok (mn) 
reciprok érték 
recitáció (fn) 
recitál (ige) 
recitativo (fn) 
reccs (msz) 
reccsen (ige) 
reccsenés (fn) 
recseg (ige) 
recsegő hangú 
recseg-ropog 
recsegtet (ige) 
recski (mn) 
redakció (fn) 
redaktor (fn) 
redisztoll (fn, redisz|toll) 
redő (fn) 
redőny (fn) 
redőnybőr (redőny|bőr) 
redőnyhúzó rúd 
redőnyös (fn) 
redőnyös (mn) 
redőnyzár (fn, redőny|zár) 
redős (mn) 
redőtlen (mn) 
redőz (ige) 
redőzet (fn) 
redukál (ige) 
redukálás (fn) 
redukálóanyag 
redukálód (ige) 
redukálódik (ige) 
redukálószelep (redukáló|szelep) 
redukált tömeg 
redukció (fn) 
reduktív (mn) 
reduktor (fn) 
redundancia (fn) 
redundáns (mn) 
reduplikáció (fn) 
redut (fn) 
redves (mn) 
redvesedik (ige) 
refektórium (fn) 
referál (ige) 
referátum (fn) 
referencia (fn) 
referenciaindex (fn, referencia|index) 



referenciakártya 
referendum (fn) 
referens (fn) 
referensszolgálat (referens|szolgálat) 
refinanszírozás (fn) 
reflektál (ige) 
reflektálatlanság 
reflektálóképesség 
reflektor (fn) 
reflektorfény (fn, reflektor|fény) 
reflektorhalogén izzó 
reflektorlámpa (reflektor|lámpa) 
reflektoroz (ige) 
reflex (fn) 
reflexidő (reflex|idő) 
reflexió (fn) 
reflexív költészet 
reflexivitás (fn) 
reflexkalapács (fn, reflex|kalapács) 
reflexközpont (reflex|központ) 
reflexmozdulat (fn, reflex|mozdulat) 
reflexmozgás (reflex|mozgás) 
reflexszerű (mn) 
reform (fn) 
reformáció (fn) 
reformáció korabeli 
reformál (ige) 
reformálás (fn) 
reformalkotmány (reform|alkotmány) 
reformátor (fn) 
református (fn) 
református (mn) 
református egyház 
református lelkész 
református pap 
reformcsomag (fn, reform|csomag) 
reformelképzelés (fn, reform|elképzelés) 
reformer (fn) 
reformerő (fn, reform|erő) 
reformértelmiség (fn, reform|értelmiség) 
reformeszme (fn, reform|eszme) 
reformfolyamat (fn, reform|folyamat) 
reformista (mn) 
reformizmus (fn, reform|izmus) 
reformkisgazda (fn, reform|kisgazda) 
reformkommunista (fn) 
reformkonyha (fn, reform|konyha) 
reformkor (fn, reform|kor) 
reformkori (mn) 
reformkorszak (fn, reform|korszak) 
reformkör (fn, reform|kör) 
reformkövetelés (fn, reform|követelés) 
reformközgazdász (fn, reform|közgazdász) 
reformlépés (fn, reform|lépés) 
reformmozgalom (fn, reform|mozgalom) 
reformnemzedék (fn, reform|nemzedék) 
reformország (fn) 



reformországgyűlés (fn, reform|országgyűlés) 
reformpárt (fn, reform|párt) 
reformpárti (mn) 
reformpedagógia (fn, reform|pedagógia) 
reformpolitika (fn, reform|politika) 
reformprogram (fn, reform|program) 
reformterv (fn, reform|terv) 
reformtervezet (fn, reform|tervezet) 
reformtörekvés (fn, reform|törekvés) 
refrakció (fn) 
refrakciószázalék 
refraktométer (fn) 
refraktometria (fn) 
refraktor (fn) 
refrén (fn) 
reg (fn) 
rég (régen, mn) 
rég bevált módszer 
rég ismert 
rég látott anyám 
rég múlt dolgok 
rég nem látott 
rég óhajtott 
rég várt 
regále 
regálebérlő (fn, regále|bérlő) 
regálebérlő (mn, regále|bérlő) 
regatta (fn) 
rege (fn) 
régebben (hsz) 
régebbi (mn) 
regél (ige) 
régen (rég, hsz) 
régen látott 
régen látott vendég 
régen várt 
regeneráció (fn) 
regenerál (ige) 
regeneráló esszencia hajhullás ellen 
regenerálódás (fn) 
regenerálódik (ige) 
regeneratív (mn) 
regenerátor (fn) 
régens (fn) 
Regensburg (tnév) 
régenstanács (régens|tanács) 
régensuralom (régens|uralom) 
régente (hsz) 
regény (fn) 
regényalak (fn, regény|alak) 
regénybonyodalom (regény|bonyodalom) 
regényciklus (fn, regény|ciklus) 
regénycím (fn, regény|cím) 
regényes (mn) 
regényes szál 
regényesség (fn) 
regényfordítás (fn, regény|fordítás) 



regényhős (fn, regény|hős) 
regényhősnő (fn, regény|hősnő) 
regényírás (fn, regény|írás) 
regényíró (fn, regény|író) 
regényíró (foly mn in, regény|író) 
regényirodalom (fn, regény|irodalom) 
regénypályázat (fn, regény|pályázat) 
regénytörténet 
regénytrilógia (fn, regény|trilógia) 
réges-rég (hsz) 
réges-régen (réges-rég) 
réges-régi 
réges-régóta 
régestelen-régen 
régész (fn) 
régészet (fn) 
régészeti (mn) 
regevilág (fn, rege|világ) 
reggel (fn) 
reggel (hsz) 
reggel felé 
reggel nyolckor 
reggeledik (ige) 
reggelenként (hsz) 
reggelente (hsz) 
reggeli (fn) 
reggeli (mn) 
reggeli harangszó 
reggeli ima 
reggeli kávé 
reggeli újság 
reggelizik (ige) 
reggelizőabrosz (reggeliző|abrosz) 
reggelizőasztal 
reggeltől estig 
régi (mn) 
régi applikáció 
régi bérű 
régi bérű lakás 
régi bútor 
régi divatú 
régi fájlformátum 
régi keletű 
régi módon 
régi módra 
régi nóta 
régi pénz 
régi szabású 
régi vágású 
régi vágású családapa 
régies (mn) 
régiesít (ige) 
régiesség (fn) 
regiment (fn) 
régimódi (mn, régi|módi) 
régió (fn) 
régiófejlesztési (mn) 



régiófejlesztési menedzser 
régióközpont (fn, régió|központ) 
regionális (mn) 
regionális atlasz 
regionális deviza 
regionális köznyelv 
régiós (mn) 
régipénz-gyűjtemény 
régi-régi jó barát 
régiség (fn) 
régiségbúvár (fn, régiség|búvár) 
régiségkereskedés (fn, régiség|kereskedés) 
régiségkereskedő (fn, régiség|kereskedő) 
régiségkereskedő (foly mn in, régiség|kereskedő) 
régiségtan (fn, régiség|tan) 
régiséggyűjtemény (fn, régiség|gyűjtemény) 
régiséggyűjtő (fn, régiség|gyűjtő) 
regiszter (fn) 
regisztertonna (regiszter|tonna) 
regisztráció (fn) 
regisztrációs (mn) 
regisztrációs űrlap 
regisztrációügy 
regisztrál (ige) 
regisztrálás (fn) 
regisztrálhat (ige) 
regisztrálókészülék 
regisztrálóműszer 
regisztrált élettársi viszony 
regisztráltat (ige) 
régi-új 
régi-új szerep 
reglama (fn) 
régmúlt (fn, rég|múlt) 
régmúlt (mn, rég|múlt) 
regnál (ige) 
regnálás (fn) 
regnáló kormány 
regnumos közösség 
régóta (hsz) 
regöl (ige) 
Regöly (tnév) 
regös (fn) 
regösének (fn, regös|ének) 
regresszió (fn) 
regresszív (mn) 
regruta (fn, reg|ruta) 
regrutálódik (ige) 
regtájm 
régtől fogva 
regula (fn) 
reguláció (fn) 
regulálás (fn) 
reguláris (mn) 
reguláris haderő 
reguláris hadsereg 
reguláris szervezet 



regulátor (fn) 
reguláz (ige) 
Reguly (tnév) 
rehab 
rehabilitáció (fn) 
rehabilitációs (mn) 
rehabilitációs program 
rehabilitál (ige) 
rehabilitálás (fn) 
Reims (tnév) 
reinkarnáció (fn) 
reinkarnálódik (ige) 
réja (fn) 
rejlik (ige) 
rejt (ige) 
rejteget (ige) 
rejtek (fn) 
rejtekajtó (fn, rejtek|ajtó) 
rejtekfiók (fn, rejtek|fiók) 
rejtekhely (fn, rejtek|hely) 
rejtekút (fn, rejtek|út) 
rejtelem (fn) 
rejtelmes (mn) 
rejtelmesség (fn) 
rejtély (fn) 
rejtélyes (mn) 
rejtélyesség (fn) 
rejtet (ige) 
rejtett (bef mn in) 
rejtett (mn) 
rejtett bomba 
rejtett fiók 
rejtett jelzőfény 
rejtett szándék 
rejtett tartalék 
rejtetten (hsz) 
rejtezik (ige) 
rejthet (ige) 
rejtjel (fn) 
rejtjeles (mn) 
rejtjeles távirat 
rejtjelez (ige) 
rejtjelezés (fn) 
rejtjelkulcs (fn, rejtjel|kulcs) 
rejtőzik (ige) 
rejtőzködés (fn) 
rejtőzködik (ige) 
rejtve (hsz) 
rejtvény (fn) 
rejtvényciklus (fn, rejtvény|ciklus) 
rejtvényfejtő (fn, rejtvény|fejtő) 
rejtvényfejtő (foly mn in, rejtvény|fejtő) 
rejtvénymegfejtés (rejtvény|megfejtés) 
rejtvénypályázat (fn, rejtvény|pályázat) 
rejtvényrovat (fn, rejtvény|rovat) 
rekamié (fn) 
rekapitulál (ige) 



reked (ige) 
rekedt (bef mn in) 
rekedt (mn) 
rekedt hangú 
rekedten (hsz) 
rekedtes (mn) 
rekedtes hangú 
rekedtség (fn) 
rekeg 
rekenyő (fn) 
rekesz (fn) 
rekeszel (ige) 
rekeszes (mn) 
rekeszes állvány 
rekeszfal (rekesz|fal) 
rekeszizom (fn, rekesz|izom) 
rekeszsérv (fn, rekesz|sérv) 
rekeszt (ige) 
rekeszték (fn) 
rekesztet (ige) 
rekesztőháló 
rekeszzománc (fn, rekesz|zománc) 
reket 
rekettye (fn) 
rekettyebokor (fn, rekettye|bokor) 
rekettyefűz (fn, rekettye|fűz) 
rekettyés (fn) 
rekken (ige) 
rekkenő (fn) 
rekkenő (foly mn in) 
rekkenő hőség 
rekkenő meleg 
rekkent (ige) 
reklám (fn) 
reklám- és propagandaosztály 
reklamáció (fn) 
reklamál (ige) 
reklámalapötlet 
reklámár (fn, reklám|ár) 
reklámbevétel (fn, reklám|bevétel) 
reklámblokk (fn, reklám|blokk) 
reklámcédula (fn, reklám|cédula) 
reklámcég (fn, reklám|cég) 
reklámcsomag (fn, reklám|csomag) 
reklámember (fn, reklám|ember) 
reklámetika (fn, reklám|etika) 
reklámfelület (fn, reklám|felület) 
reklámfényújság 
reklámfilm (fn, reklám|film) 
reklámfogás (fn, reklám|fogás) 
reklámfotó (fn, reklám|fotó) 
reklámfotó-műterem 
reklámfőnök (fn, reklám|főnök) 
reklámgrafika (fn, reklám|grafika) 
reklámháború (reklám|háború) 
reklámhadjárat (fn, reklám|hadjárat) 
reklámhatásfok (reklám|hatásfok) 



reklámhatékonyság (reklám|hatékonyság) 
reklámhatékonyság-vizsgálat 
reklámhirdetés 
reklámhordozó (fn, reklám|hordozó) 
reklámhordozó (foly mn in, reklám|hordozó) 
reklámidő (fn, reklám|idő) 
reklámjog (fn, reklám|jog) 
reklámkampány (fn, reklám|kampány) 
reklámkódex (fn, reklám|kódex) 
reklámkorlátozás (fn, reklám|korlátozás) 
reklámköltség (fn, reklám|költség) 
reklámlehetőség 
reklámmenedzser (fn, reklám|menedzser) 
reklámnyomtatvány (reklám|nyomtatvány) 
reklámoz (ige) 
reklámozás (fn) 
reklámötlet (fn, reklám|ötlet) 
reklámpiac (fn, reklám|piac) 
reklámprogram 
reklámpszichológia (fn, reklám|pszichológia) 
reklámstratégia (fn, reklám|stratégia) 
reklámszakember (fn, reklám|szakember) 
reklámszakértő (fn, reklám|szakértő) 
reklámszakma (fn, reklám|szakma) 
reklám-szaktanácsadó 
reklámszatyor (fn, reklám|szatyor) 
reklámszerződés (fn, reklám|szerződés) 
reklámszöveg (fn, reklám|szöveg) 
reklámtábla (fn, reklám|tábla) 
reklámtáska (fn, reklám|táska) 
reklámtelítettség (reklám|telítettség) 
reklámtevékenység (fn, reklám|tevékenység) 
reklámtörvény (fn, reklám|törvény) 
reklámújság (fn, reklám|újság) 
reklámügynökség (fn, reklám|ügynökség) 
reklámvállalat (reklám|vállalat) 
rékli (fn) 
rekogníció (fn) 
rekognoszkál (ige) 
rekombináció (fn) 
rekomendál 
rekompenzáció (fn) 
rekompenzál (ige) 
rekonstruál (ige) 
rekonstruálás (fn) 
rekonstrukció (fn) 
rekonstrukciós (mn) 
rekontra (fn) 
rekontráz (rekontrázik, ige) 
rekord (fn) 
rekordbevétel (fn, rekord|bevétel) 
rekordbüntetés 
rekorder (fn) 
rekorderedmény (fn, rekord|eredmény) 
rekordfelhozatal (rekord|felhozatal) 
rekordforgalom (fn, rekord|forgalom) 
rekordgyorsaság (fn, rekord|gyorsaság) 



rekordhajhászás (rekord|hajhászás) 
rekordidő (fn, rekord|idő) 
rekordkísérlet (fn, rekord|kísérlet) 
rekordnagyságú 
rekordteljesítmény (fn, rekord|teljesítmény) 
rekordtermés (fn, rekord|termés) 
rekortán 
rekreáció (fn) 
rekreációs (mn) 
rekriminál (ige) 
rekruta (fn) 
rekrutálódik (ige) 
rektifikáció (fn) 
rektifikál (ige) 
rektifikálás 
rektor (fn) 
rektorátus (fn) 
rektori (mn) 
rektori hivatal 
rektoszkóp (fn) 
rekultiváció (fn) 
rekuperáció (fn) 
rekuperált áram 
rekuperátor (fn) 
rekuzé 
rekviem (fn) 
rekvirál (ige) 
rekvizit (fn) 
rekvizitum (fn) 
reláció (fn) 
relációs (mn) 
relatív (mn) 
relatív értéktöbblet 
relatív munkabér 
relatív nedvesség 
relatíve (hsz) 
relativitás (fn) 
relativitáselmélet (fn, relativitás|elmélet) 
relativizmus (fn) 
relaxáció (fn) 
relaxál (ige) 
relaxálás 
relé (fn) 
reléállomás (fn, relé|állomás) 
relés vezérlés 
releváns (mn) 
releváns hirdetés 
releváns tényező 
relief (fn) 
reliktum (fn) 
relikvia (fn) 
reluxa (fn) 
rém (fn) 
rém (hsz) 
rém sok 
réma 
rémálom (fn, rém|álom) 



remanens mágnesség 
Rembrandt (tnév) 
rémdráma (fn, rém|dráma) 
remeg (ige) 
remegés (fn) 
remegő kezű 
remegtet (ige) 
remek (fn) 
remek (mn) 
remek munka 
remek üzlet 
remekbe faragott szobor 
remekbe szabott ruha 
remekel (ige) 
remekíró (fn, remek|író) 
remeklés (fn) 
remeklő (mn) 
remekmívű (remekművű, mn) 
remekmű (fn, remek|mű) 
remekművű (remekmívű, mn, remek|művű) 
remekszép (fn, remek|szép) 
remekül (hsz) 
remekül mutat 
remél (ige) 
remélhet (ige) 
remélhető (foly mn in) 
remélhető (mn) 
remélhetően (hsz) 
remélhetőleg (hsz) 
remény (fn) 
reménybeli (mn) 
reménycsillag (remény|csillag) 
reményfutam (fn, remény|futam) 
reménykedés (fn) 
reménykedhet (ige) 
reménykedik (ige) 
reménykedv (fn, remény|kedv) 
reménykeltés (remény|keltés) 
reménykeltő (foly mn in) 
reménykeltő (mn) 
reménység (fn) 
reménysugár (fn, remény|sugár) 
reményt keltő 
reménytelen (mn) 
reménytelenség (fn) 
reménytelenül (hsz) 
reményteli (mn) 
reményteljes (mn, remény|teljes) 
reményvesztett (bef mn in) 
reményvesztett (mn) 
reményvesztett ember 
rémes (mn) 
remete (fn) 
remetebarlang (fn, remete|barlang) 
remeteélet (fn, remete|élet) 
remetelak (fn, remete|lak) 
remeterák (fn, remete|rák) 



remeteség (fn) 
remetéskedik (ige) 
rémfilm (fn, rém|film) 
rémhír (fn, rém|hír) 
rémhíráradat (rémhír|áradat) 
rémhírterjesztés (fn, rémhír|terjesztés) 
rémhírterjesztő (fn, rémhír|terjesztő) 
rémhírterjesztő (foly mn in, rémhír|terjesztő) 
rémhistória (fn, rém|história) 
remi (fn) 
remi (mn) 
remilitarizál (ige) 
reminiszcencia (fn) 
remisszió (fn) 
rémiszt (ige) 
rémisztő (foly mn in) 
rémisztő (mn) 
rémít (ige) 
rémítget (ige) 
rémítő (foly mn in) 
rémítő (mn) 
rémítő sok 
remittenda (fn) 
remixalbum 
remixelő 
remíz (fn) 
rémkép (fn, rém|kép) 
rémkiáltás (rém|kiáltás) 
rémlátás (fn, rém|látás) 
rémlik (ige) 
rémmese (fn, rém|mese) 
remonda (fn) 
remonstrál (ige) 
remorka 
rémregény (fn, rém|regény) 
rémség (fn) 
rémséges (mn) 
rémtett (fn, rém|tett) 
rémtörténet (fn, rém|történet) 
rémuralom (fn, rém|uralom) 
Remus (tnév) 
rémül (ige) 
rémüldözik (ige) 
rémület (fn, rém|ület) 
rémületbe ejtő 
rémületbe esés 
rémületes (mn) 
rémületkeltő 
rémült (bef mn in) 
rémült (mn) 
rémülten (hsz) 
Renault (fn) 
Renault-képviselet (Renault|-képviselet) 
rence (fn) 
rend (fn) 
rendbe 
rendbe hoz 



rendbe jön 
rendbe szedett 
rendbe szedő 
rendbehozatal (fn, rend|behozatal) 
rendbejövetel (rend|bejövetel) 
rendbeli (mn) 
rendben levő 
rendben tart 
rendben tartás 
rendben tartott 
rendben van 
rendbetétel (fn, rend|betétel) 
rendbírság (fn, rend|bírság) 
rendbontás (fn, rend|bontás) 
rendbontó (fn, rend|bontó) 
rendbüntetés (rend|büntetés) 
rendcsinálás (fn) 
rendel (ige) 
rendelés (fn) 
rendelés szerinti 
rendelésállomány (fn, rendelés|állomány) 
rendelésfelvétel (fn, rendelés|felvétel) 
rendelési (mn) 
rendelet (fn) 
rendeletalkotás (fn, rendelet|alkotás) 
rendeleti (mn) 
rendeletmódosítás (fn, rendelet|módosítás) 
rendelettervezet (fn, rendelet|tervezet) 
rendelhet (ige) 
rendelkezés (fn) 
rendelkezési (mn) 
rendelkezésre 
rendelkezésre áll 
rendelkezésre bocsát 
rendelkezhet (ige) 
rendelkezik (ige) 
rendellenes (mn, rend|ellenes) 
rendellenes viselkedés 
rendellenesség (fn, rend|ellenesség) 
rendelő (fn) 
rendelő (foly mn in) 
rendelőintézet (fn, rendelő|intézet) 
rendelőorvos 
rendeltet (ige) 
rendeltetés (fn) 
rendeltetési (mn) 
rendeltetési hely 
rendeltetésű (mn) 
rendeltetésszerű (mn) 
rendeltetésszerű használatbavétel 
rendeltetésszerűen (hsz) 
rendelvény (fn) 
rendén való 
rendes (mn) 
rendes nagyságú 
rendes tag 
rendesen (hsz) 



rendész (fn) 
rendészet (fn) 
rendészeti (mn) 
rendet tart 
rendetlen (mn) 
rendetlenkedik (ige) 
rendetlenség (fn) 
rendez (ige) 
rendezés (fn) 
rendezési (mn) 
rendezésű (mn) 
rendezetlen (mn) 
rendezetlen adósság 
rendezetlenség (fn) 
rendezett (bef mn in) 
rendezett (mn) 
rendezett anyagiakkal 
rendezettség (fn) 
rendezget (ige) 
rendezhet (ige) 
rendezkedik (ige) 
rendezni való ügyek (fn) 
rendező (fn) 
rendező (foly mn in) 
rendező pályaudvar 
rendezőbizottság (fn, rendező|bizottság) 
rendeződés (fn) 
rendeződik (ige) 
rendezőelv (fn, rendező|elv) 
rendezői (mn) 
rendezőnő (fn, rendező|nő) 
rendezőnövendék (rendező|növendék) 
rendezőpéldány (rendező|példány) 
rendezőség (fn) 
rendezvény (fn) 
rendezvényhelyszín 
rendezvényözön 
rendezvénysorozat (fn, rendezvény|sorozat) 
rendfenntartás (fn, rend|fenntartás) 
rendfenntartó (fn, rend|fenntartó) 
rendfenntartó (foly mn in, rend|fenntartó) 
rendfenntartó intézkedés 
rendfenntartó közegek 
rendfokozat (fn, rend|fokozat) 
rendfokozat nélküli 
rendforgató gép 
rendfőnök (fn, rend|főnök) 
rendgyakorlat (fn, rend|gyakorlat) 
rendhagyó (foly mn in) 
rendhagyó (mn) 
rendhagyó ige 
rendház (fn, rend|ház) 
rendi (mn) 
rendi alkotmány 
rendi állam 
rendi országgyűlés 
rendiség (fn) 



rendít (ige) 
rendíthetetlen (mn) 
rendíthetetlen bizalom 
rendjel (fn, rend|jel) 
rendje-módja szerint 
rendjén való 
rendkívül (hsz) 
rendkívül fontos 
rendkívül inspiráló 
rendkívül tiszteletreméltó 
rendkívüli (fn) 
rendkívüli (mn) 
rendkívüli engedmény 
rendkívüli kiutalás 
rendkívüli követ 
rendkívüli szabadság 
rendőr (fn, rend|őr) 
rendőr alezredes 
rendőr alhadnagy 
rendőr altábornagy 
rendőr főhadnagy 
rendőr főtörzsőrmester 
rendőr őrmester 
rendőr őrnagy 
rendőr őrvezető 
rendőr sportoló 
rendőr szakaszvezető 
rendőr százados 
rendőr törzsőrmester 
rendőrakadémia 
rendőrállam (fn, rendőr|állam) 
rendőrautó (fn, rendőr|autó) 
rendőrbíró (fn, rendőr|bíró) 
rendőregyenruha (fn, rendőr|egyenruha) 
rendőrfelügyelő (fn, rendőr|felügyelő) 
rendőrfőkapitány (fn, rendőr|főkapitány) 
rendőrfőkapitányság (fn, rendőr|főkapitányság) 
rendőr-főkapitányság 
rendőrfőnök (fn, rendőr|főnök) 
rendőrhatóság (fn, rendőr|hatóság) 
rendőri (mn) 
rendőri felügyelet 
rendőri intézkedés 
rendőrjárőr (fn, rendőr|járőr) 
rendőrkapitány (fn, rendőr|kapitány) 
rendőrkapitányság (fn, rendőr|kapitányság) 
rendőrkéz (fn, rendőr|kéz) 
rendőrkopó (fn, rendőr|kopó) 
rendőrkopó (foly mn in, rendőr|kopó) 
rendőrkordon (fn, rendőr|kordon) 
rendőrkutya (fn, rendőr|kutya) 
rendőrlaktanya (fn, rendőr|laktanya) 
rendőrlámpa (fn, rendőr|lámpa) 
rendőrminiszter (fn, rendőr|miniszter) 
rendőrnyomozó (fn, rendőr|nyomozó) 
rendőrorvos (mn) 
rendőrosztag (fn, rendőr|osztag) 



rendőrőrjárat (rendőr|őrjárat) 
rendőrőrs (fn, rendőr|őrs) 
rendőrőrszem (fn, rendőr|őrszem) 
rendőrőrszoba (fn, rendőr|őrszoba) 
rendőrparancsnok (fn, rend|őrparancsnok) 
rendőrség (fn, rend|őrség) 
rendőrségi (mn) 
rendőrspicli (fn) 
rendőrtábornok (fn, rendőr|tábornok) 
rendőrtiszt (fn, rendőr|tiszt) 
rendőrtisztviselő (fn, rendőr|tisztviselő) 
rendőrzenekar (fn, rendőr|zenekar) 
rendpárti (mn) 
rendre (hsz) 
rendre int 
rendre intés 
rendre szoktat 
rendre szoktatás 
rendreutasít (ige) 
rendreutasítás (fn, rendre|utasítás) 
rendszabály (fn, rend|szabály) 
rendszám (fn, rend|szám) 
rendszámtábla (fn, rendszám|tábla) 
rendszámú (mn) 
rendszer (fn, rend|szer) 
rendszer telepítése 
rendszerállapot 
rendszerállapot-mentés 
rendszerbe foglal 
rendszerbe foglalás 
rendszerbemutató 
rendszerdinamika 
rendszerdíszlet 
rendszerelemzés 
rendszerellenes (mn) 
rendszerelmélet (fn, rendszer|elmélet) 
rendszer-előrejelzés 
rendszerépítő 
rendszeres (mn) 
rendszeres adatmentés 
rendszeres fagyás 
rendszeres használó 
rendszeres reklámbevétel 
rendszeresen (hsz) 
rendszeresít (ige) 
rendszeresség (fn) 
rendszeretet (fn, rend|szeretet) 
rendszerez (ige) 
rendszerezés (fn) 
rendszerezőóra (rendszerező|óra) 
rendszerfájl 
rendszergazda (fn, rendszer|gazda) 
rendszerhű (mn, rendszer|hű) 
rendszeridegen 
rendszerimplementáció 
rendszerindítás 
rendszerint (hsz) 



rendszerintegráció 
rendszerkapcsolat (rendszer|kapcsolat) 
rendszerkarbantartás 
rendszerkényszer (fn, rendszer|kényszer) 
rendszerkompatibilis 
rendszerleíró adatbázis 
rendszerleíró fájl 
rendszerleíró kulcs 
rendszermeghajtó 
rendszermentés 
rendszermódosítás naplózása 
rendszerművelet 
rendszeroptimalizálás 
rendszerpartíció 
rendszerszemlélet (fn, rendszer|szemlélet) 
rendszerszervezés (fn, rendszer|szervezés) 
rendszerszervező (fn, rendszer|szervező) 
rendszerszervező (foly mn in, rendszer|szervező) 
rendszerszoftver (rendszer|szoftver) 
rendszertan (fn, rendszer|tan) 
rendszertani (mn) 
rendszertelen (mn) 
rendszertelenség (fn, rend|szertelenség) 
rendszertelenül (hsz) 
rendszertervezés (fn, rendszer|tervezés) 
rendszerű (mn) 
rendszerűek 
rendszerváltás (fn, rendszer|váltás) 
rendszerváltó (fn, rendszer|váltó) 
rendszerváltozás (fn, rendszer|változás) 
rendszerváltoztatás (fn, rendszer|változtatás) 
rendszer-visszaállító szoftver 
rendszervisszaváltás 
rendtárs (fn, rend|társ) 
rendtartás (fn, rend|tartás) 
rendteremtés (fn, rend|teremtés) 
rendű (mn) 
rendűek 
rendül (ige) 
rendületlen (hsz) 
rendületlen (mn) 
rendületlen hűség 
rendületlenül (hsz) 
rendűség (fn) 
rendvédelmi (mn) 
rendvédelmi szerv 
rendzavarás (fn, rend|zavarás) 
René 
renegát (fn) 
renegát (mn) 
rénes (mn) 
reneszánsz (fn) 
reneszánsz (mn) 
reneszánsz bútor 
reneszánsz fejedelem 
reneszánsz festészet 
reneszánsz kor 



reneszánsz kori (mn) 
reneszánsz műveltség 
reneszánsz stílus 
reneszánsz stílusú 
rénfa (fn) 
reng (ige) 
rengedez 
rengés (fn) 
rengéserősség (rengés|erősség) 
rengéshullám (fn, rengés|hullám) 
rengésjelző (rengés|jelző) 
rengéssorozat (fn, rengés|sorozat) 
renget (ige) 
rengeteg (fn) 
rengetegen (hsz) 
rengő (fn) 
rengő (foly mn in) 
renitens (mn) 
renitenskedik (ige) 
renitensség (fn) 
rénium (fn) 
Renoir (tnév) 
renomé (fn) 
renovál (ige) 
renoválás (fn) 
rénszarvas (fn) 
rénszarvasagancs (fn, rénszarvas|agancs) 
rénszarvascsorda (fn, rénszarvas|csorda) 
Rénszarvas-tó 
rénszarvaszuzmó (rénszarvas|zuzmó) 
rentábilis (mn) 
rentabilitás (fn) 
rénye 
renyhe (mn) 
renyheség (fn) 
reorganizáció (fn) 
reorganizációs (mn) 
reorganizál (ige) 
reosztát (fn) 
répa (fn) 
répa alakú 
répabarkó (répa|barkó) 
répabogár (répa|bogár) 
répacukor (fn, répa|cukor) 
répacukorgyártás (répacukor|gyártás) 
répafej (fn, répa|fej) 
répafőzelék (fn, répa|főzelék) 
répakapálás (répa|kapálás) 
répamagtisztító 
répamosó gép 
reparál (ige) 
reparált 
reparatúra (fn) 
repartizál 
repartizálás 
répaszelet (fn, répa|szelet) 
répát egyel 



répatermés (fn, répa|termés) 
repatriál (ige) 
répaültetés (répa|ültetés) 
répavágó (répa|vágó) 
répavágó kés 
repce (fn) 
Répce 
repcedarázs (repce|darázs) 
repceolaj (fn, repce|olaj) 
repceolaj-pogácsa 
repcsény (fn) 
repcsényretek (fn, repcsény|retek) 
repcsi (fn) 
repdes (röpdös, ige) 
reped (ige) 
repedés (fn) 
repedés menti 
repedezett (bef mn in) 
repedezett (mn) 
repedezik (ige) 
repedt (bef mn in) 
repedt (mn) 
repedt fazék 
repedt sarkú 
repedtfazék-hangú 
repedtsarkú (fn) 
repedtsarkú (mn) 
repedtség 
reperál 
repertoár (fn) 
repertoárdarab (fn, repertoár|darab) 
repertoárszínház (fn, repertoár|színház) 
repertórium (fn) 
repes (ige) 
repesz (fn) 
repeszbomba (fn, repesz|bomba) 
repeszdarab (fn, repesz|darab) 
repeszgránát (fn, repesz|gránát) 
repeszhatás (fn, repesz|hatás) 
repeszt (ige) 
repesztet (ige) 
repesztöltet (repesz|töltet) 
repeta (fn) 
repetál (ige) 
repi (fn) 
Repin 
repít (röpít, ige) 
repked (röpköd, ige) 
repkény (fn) 
repkényborostyán (repkény|borostyán) 
repkényes falú ház 
repkénykoszorú (repkény|koszorú) 
repkényszőlő (repkény|szőlő) 
replantáció (fn) 
replika (fn) 
replikáz (replikázik, ige) 
reppen (röppen, ige) 



represszáliák 
represszió (fn) 
reprezentáció (fn) 
reprezentációs (mn) 
reprezentációs alap 
reprezentációs költségek 
reprezentál (ige) 
reprezentáns (fn) 
reprezentatív (fn) 
reprezentatív (mn) 
reprezentatív felmérés 
reprezentatív kiállítás 
reprezentatív üzenet 
reprezentativitás (fn) 
reprint (fn) 
reprint kiadás 
reprivatizáció (fn) 
reprivatizál (ige) 
repríz (fn) 
repró (fn) 
reprodukál (ige) 
reprodukálhatatlan (mn) 
reprodukálhatóság (fn) 
reprodukció (fn) 
reprodukciós (mn) 
reproduktív (mn) 
reproduktív készség 
reprográfia (fn) 
repte 
reptében (röptében, hsz) 
reptér (fn) 
reptéri (mn) 
republikánus (fn) 
republikánus (mn) 
republikánus képviselő 
republikánus szavazó 
reputáció (fn) 
repül (röpül, ige) 
repülés (fn) 
repülési (mn) 
repülésirányító (fn, repülés|irányító) 
repülésirányító (foly mn in, repülés|irányító) 
repülésmeteorológia (repülés|meteorológia) 
repüléstan (fn, repülés|tan) 
repüléstechnika (fn, repülés|technika) 
repüléstechnikai hiba 
repüléstörténet (repülés|történet) 
repülhet (ige) 
repülő (fn) 
repülő (foly mn in) 
repülő alhadnagy 
repülő bomba 
repülő csészealj 
repülő ezredes 
repülő hadnagy 
repülő madár 
repülőalakulat (fn, repülő|alakulat) 



repülőbázis (fn, repülő|bázis) 
repülőbékafaj 
repülőbemutató (fn, repülő|bemutató) 
repülőbenzin (fn, repülő|benzin) 
repülőbizottság (repülő|bizottság) 
repülőbomba (fn, repülő|bomba) 
repülőborda (repülő|borda) 
repülő-egyenruha (repülő|-egyenruha) 
repülőegyetem (fn, repülő|egyetem) 
repülőegység (fn, repülő|egység) 
repülőemlék (repülő|emlék) 
repülőezred (fn, repülő|ezred) 
repülőflotta (fn, repülő|flotta) 
repülőforgalom (fn, repülő|forgalom) 
repülőgép (fn, repülő|gép) 
repülőgép-alkatrész (repülőgép|-alkatrész) 
repülőgép-anyahajó 
repülőgépcsavar (repülőgép|csavar) 
repülőgép-eltérítés (repülőgép|-eltérítés) 
repülőgép-építés 
repülőgépes növényvédelem 
repülőgépgyár (fn, repülő|gépgyár) 
repülőgépgyártás (fn, repülőgép|gyártás) 
repülőgép-hordozó 
repülőgépipar (fn, repülőgép|ipar) 
repülőgépjárat (fn, repülőgép|járat) 
repülőgépmodell (fn, repülőgép|modell) 
repülőgépmotor (fn, repülőgép|motor) 
repülőgép-személyzet (repülőgép|-személyzet) 
repülőgép-szerelő 
repülőgép-szerencsétlenség 
repülőgép-szerkezet (repülőgép|-szerkezet) 
repülőgép-tervező 
repülőgéptípus (fn, repülőgép|típus) 
repülőgéptörzs (fn, repülőgép|törzs) 
repülőgyík (repülő|gyík) 
repülőhal (fn, repülő|hal) 
repülőhangár (repülő|hangár) 
repülőiskola (fn, repülő|iskola) 
repülőjárat (fn, repülő|járat) 
repülőjegy (fn, repülő|jegy) 
repülőkatasztrófa (fn, repülő|katasztrófa) 
repülőkutya (fn, repülő|kutya) 
repülőmagasság (fn, repülő|magasság) 
repülőmérnök (fn, repülő|mérnök) 
repülőmodell (fn, repülő|modell) 
repülőmodell-verseny (repülőmodell|-verseny) 
repülőmotor (fn, repülő|motor) 
repülőnap (fn, repülő|nap) 
repülőosztag (repülő|osztag) 
repülőparancsnokság (repülő|parancsnokság) 
repülőpark (fn, repülő|park) 
repülőposta (repülő|posta) 
repülőraj (fn, repülő|raj) 
repülőrajt (fn, repülő|rajt) 
repülős (mn) 
repülősebesség (fn, repülő|sebesség) 



repülősó 
repülősport (fn, repülő|sport) 
repülőszán (fn, repülő|szán) 
repülőszerencsétlenség (fn, repülő|szerencsétlenség) 
repülőtámadás (fn, repülő|támadás) 
repülőtámaszpont (repülő|támaszpont) 
repülőtávolság (repülő|távolság) 
repülőtér (fn, repülő|tér) 
repülőtéri (mn) 
repülőtiszt (fn, repülő|tiszt) 
repülőtisztképzés (repülőtiszt|képzés) 
repülőút (fn, repülő|út) 
repülőutazás (fn, repülő|utazás) 
repülőülés (repülő|ülés) 
repülőváltás (repülő|váltás) 
rés (fn) 
résantenna (rés|antenna) 
résel (ige) 
réselő 
réselőgép 
résen áll 
résen állás 
resetel 
réshang (fn, rés|hang) 
reskontó (fn) 
résnyi (mn) 
resó 
respekt (fn) 
respektál (ige) 
respektus (fn) 
Respighi 
respiráció (fn) 
respublika (fn) 
rest (mn) 
restancia (fn) 
restauráció (fn) 
restaurál (ige) 
restaurálás (fn) 
restaurant (fn) 
restaurátor (fn) 
restaurátor-műhely 
restelkedik (ige) 
restell (ige) 
restellni való dolog (fn) 
resti (fn) 
restituál (ige) 
restitúció (fn) 
restrikció (fn) 
restrikciós (mn) 
restriktív (mn) 
restriktív intézkedések 
restség (fn) 
rész (fn) 
rész szerint 
részáram (rész|áram) 
részarány (fn, rész|arány) 
részarányos (mn) 



részben (hsz) 
részbeni (mn) 
részecske (fn) 
részecskegyorsítás 
részecskegyorsító (fn) 
részecskegyorsító (foly mn in) 
részeg (mn, rész|ég) 
részég (fn, rész|ég) 
részegen (hsz) 
részeges (mn) 
részegeskedik (ige) 
részegesség (fn) 
részegít (ige) 
részegítő (fn) 
részegítő (foly mn in) 
részegítő hatású 
részegség (fn) 
részegül (ige) 
részegység (fn, rész|egység) 
reszekál (ige) 
reszekció (fn) 
részekre bontás 
részekre osztás 
reszel (ige) 
részel (ige) 
reszelék (fn) 
reszelő (fn) 
reszelő (foly mn in) 
reszelőgép (reszelő|gép) 
reszelős (mn) 
reszelős hangú 
reszelővágó (reszelő|vágó) 
reszelt alma 
reszelt sajt 
részeltet (ige) 
részére (nu) 
részeredmény (fn, rész|eredmény) 
részes (mn) 
részes arató 
részes vállalkozó 
részesedés (fn) 
részesedési (mn) 
részesedési alap 
részesedik (ige) 
részeshatározó (fn, részes|határozó) 
részesít (ige) 
részesítés (fn) 
részesmunka (fn) 
részesművelés (fn) 
részestárs (fn) 
részesül (ige) 
részesülhet (ige) 
részfeladat (fn, rész|feladat) 
részfizetés (fn, rész|fizetés) 
részfoglalkozású (mn) 
részfolyamat (fn, rész|folyamat) 
részhang (rész|hang) 



részidő (fn, rész|idő) 
részigazság (fn, rész|igazság) 
részint (hsz) 
részjegy (fn, rész|jegy) 
részképzés 
részkérdés (fn, rész|kérdés) 
reszket (ige) 
reszketeg (mn) 
reszketeg kezű 
reszketés (fn) 
reszkető (foly mn in) 
reszkető (mn) 
reszkető hangú 
reszketős (mn) 
reszkettet (ige) 
reszkír (fn) 
reszkíroz (ige) 
részleg (fn) 
részleg (hsz) 
részleges (mn) 
részleges borítású 
részlegesen (hsz) 
részlegvezető (fn, részleg|vezető) 
részlegvezető (foly mn in, részleg|vezető) 
részlet (fn) 
részletbefizetés (részlet|befizetés) 
részleteiben gazdag 
részleteladás (részlet|eladás) 
részletengedmény (részlet|engedmény) 
részletenként (hsz) 
részletes (mn) 
részletes tudósítás 
részletesebben (hsz) 
részletesen (hsz) 
részletesség (fn) 
részletez (ige) 
részletezés (fn) 
részletfizetés (fn, részlet|fizetés) 
részletfizetési (mn) 
részletgazdagság 
részletkérdés (fn, részlet|kérdés) 
részletkutatás (fn, részlet|kutatás) 
részletművelet (részlet|művelet) 
részletprobléma (fn, részlet|probléma) 
részletrajz (fn, részlet|rajz) 
részletre vásárolt 
részletszabály (fn, részlet|szabály) 
részletterv (fn, részlet|terv) 
részlettörlesztés (fn, részlet|törlesztés) 
részmunka (fn, rész|munka) 
részmunkaidő (fn, rész|munkaidő) 
részmunkaidős (mn) 
részmunkaidős foglalkoztatás 
reszorpció (fn) 
reszort (fn) 
reszortfelelős (fn, reszort|felelős) 
reszortmunka (reszort|munka) 



részönkormányzat (fn, rész|önkormányzat) 
részösszefoglaló 
részösztöndíjas 
részrehajlás (fn) 
részrehajlás nélküli 
részrehajló (foly mn in, részre|hajló) 
részrehajló (mn, részre|hajló) 
részszámla 
részszolgáltatás (rész|szolgáltatás) 
reszt (fn) 
részt kér belőle 
részt vállal benne 
részt vállalás 
részt vesz valamiben 
résztartozás (rész|tartozás) 
resztel 
resztelt máj 
részterület (fn, rész|terület) 
resztli (fn) 
résztörlesztés (rész|törlesztés) 
résztulajdon (fn, rész|tulajdon) 
résztulajdonos (fn, rész|tulajdonos) 
résztulajdonos (mn, rész|tulajdonos) 
résztvevő (részvevő, fn) 
résztvevői (mn) 
részügylet (rész|ügylet) 
részükre (hsz) 
részvény (fn, rész|vény) 
részvényalap (fn, részvény|alap) 
részvényállomány (fn, részvény|állomány) 
részvényár (fn, részvény|ár) 
részvényárfolyam (fn, részvény|árfolyam) 
részvényárfolyam-nyereség 
részvénycsere (fn, részvény|csere) 
részvénycsomag (fn, részvény|csomag) 
részvényenként (hsz) 
részvényes (fn) 
részvényes (mn) 
részvényesi (mn) 
részvényforgalom (fn, részvény|forgalom) 
részvényhozam (fn, részvény|hozam) 
részvényindex (fn, részvény|index) 
részvényjegyzés (fn, részvény|jegyzés) 
részvénykibocsátás (fn, részvény|kibocsátás) 
részvénykínálat (fn, részvény|kínálat) 
részvénykupon (részvény|kupon) 
részvényopció (fn, részvény|opció) 
részvénypakett (fn, részvény|pakett) 
részvénypiac (fn, részvény|piac) 
részvénypiaci (mn) 
részvényszelvény (részvény|szelvény) 
részvénytársaság (fn, részvény|társaság) 
részvénytársaság-alapítás 
részvénytársasági (mn) 
részvénytőke (fn, részvény|tőke) 
részvénytőzsde (fn, részvény|tőzsde) 
részvénytulajdonos (fn, részvény|tulajdonos) 



részvénytúljegyzés (fn) 
részvényvagyon (fn, részvény|vagyon) 
részvényvásárlás (fn, részvény|vásárlás) 
részvét (fn) 
részvétel (fn, rész|vétel) 
részvételi (mn) 
részvétlátogatás (fn, részvét|látogatás) 
részvétlen (fn, rész|vétlen) 
részvétlen (mn, rész|vétlen) 
részvétlenség (fn) 
részvétnyilvánítás (fn, részvét|nyilvánítás) 
részvéttávirat (fn, részvét|távirat) 
részvevő (résztvevő, fn, rész|vevő) 
részvevő (mn, rész|vevő) 
rét (fn) 
rét- és legelőgazdálkodás 
retardáció (fn) 
retardál (ige) 
retardált (bef mn in) 
réteg (fn) 
rétegellenállás (réteg|ellenállás) 
réteges (mn) 
réteges szerkezetű 
rétegez (ige) 
rétegeződés (fn) 
rétegeződik (rétegződik, ige) 
rétegfelhő (fn, réteg|felhő) 
rétegfelvétel (fn, réteg|felvétel) 
rétegigény (fn, réteg|igény) 
rétegképződés 
rétegműsor (fn, réteg|műsor) 
rétegnyelv (fn, réteg|nyelv) 
rétegnyomás (fn, réteg|nyomás) 
rétegszervezet (fn, réteg|szervezet) 
rétegvíz (fn, réteg|víz) 
rétegvonal (réteg|vonal) 
retek (fn) 
retenció (fn) 
reterát (fn) 
rétes (fn) 
rétes (mn) 
rétesalma (fn) 
rétesfesztivál 
réteslap (fn) 
rétesliszt (fn, rétes|liszt) 
rétesnyújtó abrosz 
rétessütés (fn) 
rétestészta (fn, rétes|tészta) 
retesz (fn) 
reteszállás (fn, retesz|állás) 
reteszel (ige) 
reteszes zár 
rétgazdálkodás (fn, rét|gazdálkodás) 
réti (mn) 
réti boglárka 
réti farkas 
réti here 



réti virág 
rétihéja (fn, réti|héja) 
retikül (fn) 
retina (fn) 
retinakijelzős 
retirál (ige) 
rétisas (fn, réti|sas) 
Rétitanya (tnév) 
retkes (mn) 
Rétköz (fn, rét|köz) 
rétművelés (fn, rét|művelés) 
rétor (fn) 
retorika (fn) 
retorikai (mn) 
rétoromán (mn) 
retorta (fn) 
retortaszén (retorta|szén) 
retorzió (fn) 
retro szelet 
retrográd (mn) 
retrospektív (mn) 
retrospektív szemléletmód 
Rétság (tnév) 
rétség (fn) 
retteg (ige) 
rettegés (fn) 
rettegett (bef mn in) 
rettegett (mn) 
rettegett ellenség 
Rettegett Iván 
rettegtet (ige) 
retten (ige) 
rettenet (fn) 
rettenetes (mn) 
rettenetesen (hsz) 
rettent (ige) 
rettenthetetlen (mn) 
rettenthetetlen bátorság 
rettentő (foly mn in) 
rettentő (mn) 
rettentően (hsz) 
retúr (fn) 
retúrjegy (fn, retúr|jegy) 
retus (fn) 
retusál (ige) 
retusálás (fn) 
retusfesték (fn, retus|festék) 
retyerutya (fn) 
reuma (fn) 
reuma-fehérnemű 
reumakórház (fn, reuma|kórház) 
reumás (mn) 
reumaszakorvos (reuma|szakorvos) 
reumatológia (fn) 
Réunion (tnév) 
Reuter (tnév) 
Reuter-hír (Reuter|-hír) 



reuzál 
rév (fn) 
Révai (tnév) 
reváns (fn) 
revánsgondolat (reváns|gondolat) 
revansista (mn) 
revansizmus (fn) 
revánsmérkőzés (reváns|mérkőzés) 
revánspolitika (reváns|politika) 
revánsvágy 
revanzsál (ige) 
révbe érés 
révbe jutás 
réved (ige) 
révedez (ige) 
révedezik (ige) 
reveláció (fn) 
revelál (ige) 
révén (nu) 
reverencia (fn) 
reverenda (fn) 
reverzális (fn) 
reverzális (mn) 
reverzíbilis folyamat 
reverzibilitás (fn) 
reverzió (fn) 
reves (mn) 
reves fa 
revesedik (ige) 
révész (fn) 
réveteg (hsz) 
réveteg (mn) 
réveteg tekintetű 
révfülöpi (mn) 
révház (fn, rév|ház) 
Reviczky (tnév) 
Reviczky Gyula-féle 
revideál (ige) 
revízió (fn) 
revizionista (mn) 
revizionizmus (fn) 
revíziós (mn) 
revizor (fn) 
revizori (mn) 
révkalauz (fn, rév|kalauz) 
révkapitányság (fn, rév|kapitányság) 
Révkomárom (tnév) 
révkomp (rév|komp) 
revolúció (fn) 
revolucionista (fn) 
revolver (fn) 
revolvercső (fn, revolver|cső) 
revolvereszterga (fn, revolver|eszterga) 
revolverez (ige) 
revolvergolyó (fn, revolver|golyó) 
revolverpad (revolver|pad) 
révpénz (rév|pénz) 



revü (fn) 
revüfilm (fn, revü|film) 
révül (ige) 
révület (fn, rév|ület) 
révületbe esés 
rex 
Reykjavík (tnév) 
Reymont 
réz (fn) 
réz gyertyatartó 
réz hangszer 
réz karkötő 
réz névtábla 
réz vezetősáv 
rézágyú (fn, réz|ágyú) 
rézangyal (fn, réz|angyal) 
réz-arany ötvözet 
rézbánya (fn, réz|bánya) 
rézbillentyű (réz|billentyű) 
rézboglár (réz|boglár) 
rézbőrű (mn, réz|bőrű) 
rézbuzogány (réz|buzogány) 
rézcsap (fn, réz|csap) 
rezdít (ige) 
rézdob (réz|dob) 
rézdrót (fn, réz|drót) 
rézdrót kefe 
rezdül (ige) 
rezdülés (fn) 
rezeda (fn) 
rézedény (fn, réz|edény) 
rézedény-árusítás 
rezeg (ige) 
rezegtet (ige) 
rezel (ige) 
rézeleje (fn, réz|eleje) 
rézelőfordulás (réz|előfordulás) 
rézérc (fn, réz|érc) 
rezerva 
rezerváció (fn) 
rezervál (ige) 
rezervált (bef mn in) 
rezervált (mn) 
rezervátum (fn) 
rezervoár (fn) 
rezes (mn) 
rezes orrú 
rezesbanda (fn, rezes|banda) 
rézfazék (réz|fazék) 
rézfillér (fn, réz|fillér) 
rézforgattyú (réz|forgattyú) 
rézfúvó (fn, réz|fúvó) 
rézfúvós (fn, réz|fúvós) 
rézfúvószenekar (réz|fúvószenekar) 
rézgálic (fn, réz|gálic) 
rézgálicoldat (rézgálic|oldat) 
rézgálic-permetezés 



rezgés (fn) 
rezgéscsillapítás (fn) 
rezgésidő (fn, rezgés|idő) 
rezgésmérő (rezgés|mérő) 
rezgéstartomány (rezgés|tartomány) 
rezgésszám (fn, rezgés|szám) 
rezgésszigetelés (rezgés|szigetelés) 
rezget (ige) 
rezgő (fn) 
rezgő (foly mn in) 
rezgő (mn) 
rezgő nyár 
rezgő nyárfa 
rezgőcsiszoló (rezgő|csiszoló) 
rezgőfű (rezgő|fű) 
rezgőfűrész (rezgő|fűrész) 
rezgőkör (fn, rezgő|kör) 
rezgőmozgás (fn, rezgő|mozgás) 
rezgőpázsit (rezgő|pázsit) 
rézhuzal (fn, réz|huzal) 
rezidencia (fn) 
rezidens (fn) 
rezidens modul 
rezignáció (fn) 
rezignált (bef mn in) 
rezignált (mn) 
rezignáltan (hsz) 
rezignáltság (fn) 
reziliencia 
rézindigó (réz|indigó) 
rezisztencia (fn) 
rezisztens (mn) 
rezisztens anyag 
rézkakas 
rézkarc (fn, réz|karc) 
rézkarika (fn, réz|karika) 
rézkazán (réz|kazán) 
rézklisé (réz|klisé) 
réz-klorid 
rézkorszak (fn, réz|korszak) 
rézmérgezés (réz|mérgezés) 
rézmetszés (fn, réz|metszés) 
rézmetszet (fn, réz|metszet) 
rézműves (fn) 
rézműves (mn) 
reznek (fn) 
rezolúció (fn) 
rezonál (ige) 
rezonancia (fn) 
rezonanciafrekvencia (fn, rezonancia|frekvencia) 
rezonátor (fn) 
rezonőr (fn) 
rezorcin (fn) 
rezort 
réz-oxid (réz|-oxid) 
rézöntő műhely 
rézpénz (fn, réz|pénz) 



rézrozsda (fn, réz|rozsda) 
réz-szulfát (réz|-szulfát) 
réztábla (fn, réz|tábla) 
réztányér (fn, réz|tányér) 
réztartalmú (mn) 
réztrombita (fn, réz|trombita) 
rezümé (fn) 
rézüst (fn, réz|üst) 
rézvegyület (fn, réz|vegyület) 
rézveretes (mn) 
rézvirág (réz|virág) 
rézvörös (mn, réz|vörös) 
rezzen (ige) 
rezzenés (fn) 
rezzenéstelen (fn) 
rezzenéstelen (mn) 
rezzent (ige) 
rezsi (fn) 
rezsibefagyasztás 
rezsicsökkentés 
rezsidíj 
rezsiköltség (fn, rezsi|költség) 
rezsikulcs (rezsi|kulcs) 
rezsim (fn) 
rezsimoratórium 
rezsimváltó 
rezsiszámla 
rezsó (fn) 
Rezső (tnév) 
rézsút (hsz) 
rézsút (mn) 
rézsút haladó 
rézsútos (mn) 
rézsű (fn) 
rézsűi (rézsű|i) 
rézsűje (rézsű|je) 
rézszínű (mn) 
RGB-színtér 
rhesusmajom 
Rh-faktor (fn) 
Rh-negatív (fn) 
Rh-negatív (mn) 
Rhode Island 
Rhodesia (tnév) 
Rh-pozitív (fn) 
rí (ige) 
riad (ige) 
riadalom (fn) 
riadó (fn) 
riadó (foly mn in) 
riadóautó (fn, riadó|autó) 
riadókészültség (fn, riadó|készültség) 
riadólánc (fn, riadó|lánc) 
riadóztat (ige) 
riadt (bef mn in) 
riadt (mn) 
riadt szemű 



riadtan (hsz) 
riadtság (fn) 
rian (ige) 
rianás (fn) 
riaszt (ige) 
riasztás (fn) 
riasztgat (ige) 
riasztó (fn) 
riasztó (foly mn in) 
riasztó (mn) 
riasztó hírek 
riasztóan (hsz) 
riasztóberendezés (fn) 
riasztócsengő (fn) 
riasztójel 
riasztólövés (fn, riasztó|lövés) 
riasztómegfigyelő 
riasztópisztoly (fn, riasztó|pisztoly) 
riasztórendszer (fn) 
riasztószerkezet 
riasztószolgálat (riasztó|szolgálat) 
ribanc (fn) 
ribillió (fn) 
ribiszke (fn) 
ribiszkebokor (fn, ribiszke|bokor) 
ribiszkebor (ribiszke|bor) 
ribiszkeszörp (ribiszke|szörp) 
ribizli (fn) 
ribizlibokor (fn, ribizli|bokor) 
ribizlibor 
ribonukleinsav (fn) 
riboszóma (fn) 
Richárd (tnév) 
Richelieu (fn) 
richtig 
ricinus (fn) 
ricinusolaj (fn, ricinus|olaj) 
RICOH (tnév) 
ricottás tortelloni 
ricsaj (fn) 
ricsajozik (ige) 
rideg (mn) 
rideg gulya 
rideg jószág 
rideg kedélyű 
rideg marha 
rideg szívű 
ridegen (hsz) 
ridegpásztorkodás (fn) 
ridegség (fn) 
ridikül (fn) 
Riga (tnév) 
rigli (fn) 
rigmus (fn) 
rigó (fn) 
rigófütty (fn, rigó|fütty) 
rigójancsi (fn) 



rigolíroz (ige) 
rigoloz 
rigolya (fn) 
rigolyás (fn) 
rigolyás (mn) 
rigolyás természetű 
rigómezei csata 
Rigómező (fn, rigó|mező) 
rigorózus (mn) 
rigószegfű (rigó|szegfű) 
rigyet 
riherongy (fn) 
Rijád (tnév) 
rikács 
rikácsol (ige) 
rikácsoló hangú 
ríkat (ige) 
rikít (ige) 
rikító (foly mn in) 
rikító (mn) 
rikító színű 
rikító vörös 
rikkan (ige) 
rikkancs (fn) 
rikkant (ige) 
rikolt (ige) 
rikoltoz (rikoltozik, ige) 
rikoltozik (ige) 
riksa (fn) 
riksakuli 
Rilke (tnév) 
rím (fn) 
rima (fn) 
Rimai (mn) 
rimánkodik (ige) 
rimaszombati (mn) 
Rimbaud (fn) 
rímel (ige) 
rímes (mn) 
rímes próza 
Rimet-kupa (Rimet|-kupa) 
rímfaragó (fn, rím|faragó) 
rímjáték (fn, rím|játék) 
rímképlet (fn, rím|képlet) 
rímkovács (fn, rím|kovács) 
Rimszkij-Korszakov (tnév) 
Rimszkij-Korszakov-szvit (Rimszkij-Korszakov|-szvit) 
rímszótár (rím|szótár) 
ring (fn) 
ring (ige) 
ringat (ige) 
ringatódzik (ringatózik, ige) 
ringatózik (ige) 
ringli (fn) 
ringlispíl (fn) 
ringló (fn) 
ringlóbefőtt (ringló|befőtt) 



ringlószilva (fn, ringló|szilva) 
ringó járású 
ringyó (fn) 
ringy-rongy (fn, ringy|-rongy) 
ríni való kedve van 
rinocérosz (fn) 
rinyál (ige) 
Rio de Janeiro 
Rio Grande 
riog (ige) 
riogat (ige) 
riogatás (fn) 
riói (mn) 
riolit (fn) 
ripacs (fn) 
ripacskodik (ige) 
ripacsos (mn) 
ripacsos képű 
ripakodik (ige) 
ripeg-ropog 
ripityára (rapityára, fn) 
ripizés 
riport (fn) 
riportalany (fn, riport|alany) 
riportázs (fn) 
riporter (fn) 
riporteri (mn) 
riportermagnó (fn, riporter|magnó) 
riporternő (fn, riporter|nő) 
riportfájl 
riportfilm (fn, riport|film) 
riportregény (fn, riport|regény) 
riportsorozat (fn, riport|sorozat) 
riposzt (fn) 
riposztoz (ige) 
ripők (fn) 
Rippl-Rónai (tnév) 
Rippl-Rónai-kép (Rippl-Rónai|-kép) 
ripsz (fn) 
ripsz bútorhuzat 
ripszgarnitúra (fn, ripsz|garnitúra) 
ripszhuzat (fn, ripsz|huzat) 
ripsz-ropsz (hsz) 
ripszszalag (fn, ripsz|szalag) 
riska (fn) 
riszál (ige) 
rissz-rossz (mn) 
ritka (mn) 
ritka jó 
ritka nehéz 
ritka nyersanyag 
ritka szép 
ritka tünemény 
ritka vendég 
ritkábban (hsz) 
ritkábban használt állomány 
ritkaföldfémek 



ritkán (hsz) 
ritkás (mn) 
ritkaság (fn) 
ritkaságszám (fn, ritkaság|szám) 
ritkaságszámba megy 
ritkít (ige) 
ritkítás (fn) 
ritkítóolló 
ritkított (bef mn in) 
ritkított (mn) 
ritkított szedésű 
ritkul (ige) 
ritmika (fn) 
ritmikai (mn) 
ritmikus (mn) 
ritmikus sportgimnasztika 
ritmizál (ige) 
ritmus (fn) 
ritmusérzék (fn, ritmus|érzék) 
ritmusképlet (fn, ritmus|képlet) 
ritmusos (mn) 
ritmusú (mn) 
ritmusváltás (fn, ritmus|váltás) 
ritmuszavar (fn, ritmus|zavar) 
ritmusszabályozó (ritmus|szabályozó) 
rituálé (fn) 
rituális (mn) 
rituális tisztálkodás 
rítus (fn) 
rittyent (ige) 
ríva 
rivalda (fn) 
rivaldafény (fn, rivalda|fény) 
rivalg (ige) 
rivalgás (fn) 
rivális (mn) 
rivális készülék 
rivalizál (ige) 
rivalizálás (fn) 
rivall (ige) 
rívás (fn) 
Riviéra (tnév) 
rívó 
rívós 
rizibizi (fn) 
rizike (fn) 
rizikegomba (rizike|gomba) 
rizikó (fn) 
rizikófaktor (fn, rizikó|faktor) 
rizikófüggvény (rizikó|függvény) 
rizling (fn) 
rizlingszilváni (fn, rizling|szilváni) 
rizlingszilváni (mn, rizling|szilváni) 
rizottó (fn) 
rizs (fn) 
rizsa (fn) 
rizsecet 



rizses (mn) 
rizses hús 
rizsfelfújt (fn, rizs|felfújt) 
rizsföld (fn, rizs|föld) 
rizshántoló (rizs|hántoló) 
rizshántoló malom 
rizskalász (rizs|kalász) 
rizskása (fn, rizs|kása) 
rizskásafog (rizskása|fog) 
rizskeményítő (rizs|keményítő) 
rizskoch (fn) 
rizsleves (mn) 
rizsma (fn) 
rizsnyák (rizs|nyák) 
rizspálinka (fn, rizs|pálinka) 
rizspor (fn, rizs|por) 
rizsporos doboz 
rizsporoz (ige) 
rizsszalma (fn, rizs|szalma) 
rizstermő vidék 
ró (rósz, ige) 
road (fn) 
roadshow 
roamingolás 
robaj (fn) 
robajlik (ige) 
robban (ige) 
robbanás (fn) 
robbanásveszély (fn, robbanás|veszély) 
robbanásveszélyes (mn) 
robbanásszerű (mn) 
robbanásszerűen (hsz) 
robbanásszerűen nő 
robbanékony (mn) 
robbanhat (ige) 
robbanó (fn) 
robbanó (foly mn in) 
robbanó (mn) 
robbanó hatású 
robbanó test 
robbanóakna 
robbanóanyag (fn, robbanó|anyag) 
robbanóbomba (robbanó|bomba) 
robbanófej (fn) 
robbanógáz (robbanó|gáz) 
robbanógyapot (robbanó|gyapot) 
robbanógyutacs (robbanó|gyutacs) 
robbanókeverék (robbanó|keverék) 
robbanólövedék 
robbanómotor (fn, robbanó|motor) 
robbanószer 
robbanószerkezet 
robbanótöltet (fn) 
robbant (bef mn in) 
robbant (ige) 
robbantás (fn) 
robbantásos (mn) 



robbantássorozat 
robbantó (fn) 
robbantó (foly mn in) 
robbantólyuk (robbantóluk, fn, robbantó|lyuk) 
robbantóosztag (robbantó|osztag) 
robbantópor (robbantó|por) 
robbantószer (fn, robbantó|szer) 
robbantótöltet (robbantó|töltet) 
Róbert (tnév) 
Robespierre 
Robin Hood 
Robin Hood-adó 
Robin Hood-szerű 
Robinson (tnév) 
Robinson-élet (Robinson|-élet) 
robinzonád (fn) 
robog (ige) 
robogó (fn) 
robogó (foly mn in) 
roborál (ige) 
roborálószer 
robosztus 
robot (fn) 
robotember (fn, robot|ember) 
robotéttermek 
robotfoci-verseny 
robotgép (fn, robot|gép) 
robotika 
robotizálás (fn) 
robotkar (fn, robot|kar) 
robotmegváltás (robot|megváltás) 
robotmunka (fn, robot|munka) 
robotol (ige) 
robotos (fn) 
robotos (mn) 
robotpiac 
robotpilóta (fn, robot|pilóta) 
robotrepülőgép (fn, robot|repülőgép) 
robottechnika (fn, robot|technika) 
robottörténelem 
robusztus (mn) 
robusztus kiépítés 
robusztus termetű 
rock (fn) 
rock and roll 
rockapostol 
Rockefeller (tnév) 
Rockefeller-ösztöndíj (Rockefeller|-ösztöndíj) 
rockénekes (fn) 
rocker (fn) 
rockkoncert 
rockopera (fn) 
rockzene (fn) 
rockzenész 
rocska (fn) 
rocsó (fn) 
rodázs 



rodeó (fn) 
Rodin (tnév) 
ródium (fn) 
ródli (fn) 
ródlipálya (fn, ródli|pálya) 
ródlizik (ige) 
rododendron (fn) 
Rodope (tnév) 
Rodostó (tnév) 
Rodosz (tnév) 
Roger testvér (tnév) 
rogy (rogyik, ige) 
rogyadozik (ige) 
rogyadozó térdű 
rogyás (fn) 
roggyan (ige) 
roggyant (bef mn in) 
roggyant (mn) 
roggyant lábú 
rogyik (ige) 
rogyó (foly mn in) 
rogyós 
rohad (rothad, ige) 
rohadás (rothadás, fn) 
rohadék (fn) 
rohadék (mn) 
rohadt (rothadt, mn) 
rohadt (bef mn in) 
rohadtul (hsz) 
roham (fn) 
rohambili 
rohamcsapat (fn, roham|csapat) 
rohamcsónak (fn, roham|csónak) 
rohamdandár (roham|dandár) 
rohamkés (fn, roham|kés) 
rohamkocsi (fn, roham|kocsi) 
rohamlépés (fn, roham|lépés) 
rohamléptek (fn) 
rohamlöveg (fn, roham|löveg) 
rohammentő (fn, roham|mentő) 
rohammentő (foly mn in, roham|mentő) 
rohammunka (fn, roham|munka) 
rohamos (mn) 
rohamosan (hsz) 
rohamosan emelkedik 
rohamosztag (fn, roham|osztag) 
rohamoz (ige) 
rohamoztat 
rohamrendőr (fn, roham|rendőr) 
rohamrendőrség (fn, roham|rendőrség) 
rohamsisak (fn, roham|sisak) 
rohamtempó (fn, roham|tempó) 
rohamtüzér (fn, roham|tüzér) 
rohamzászlóalj (fn, roham|zászlóalj) 
rohan (ige) 
rohanás (fn) 
rohangál (ige) 



rohangászik (ige) 
rohanó (mn) 
rohanvást (hsz) 
rohaszt (rothaszt, ige) 
róhat (ige) 
rohog 
Rohonci-Arany-patak (Rohonci|-Arany-patak) 
rohonci-arany-pataki 
rojt (fn) 
rojtos (mn) 
rojtosodik (ige) 
rojtoz (ige) 
róka (fn) 
róka (mn) 
róka koma 
rókabőr 
rókabunda 
rókacsapda 
rókafarkfűrész 
rókafarkú 
rókafi (fn) 
rókagomba (róka|gomba) 
rókaháj 
rókaíz 
rókaképű (fn) 
rókaképű (mn) 
rókakölyök (fn) 
rókalelkű (mn, róka|lelkű) 
rókales (róka|les) 
rókalyuk (rókaluk, fn) 
rókamál (fn) 
rókamálas mente 
rókaprém (róka|prém) 
rókaprémes kabát 
rókaravaszság (róka|ravaszság) 
rókászik (ige) 
rókaszínű 
rókatánc (fn) 
rókavadászat 
rókavörös (mn, róka|vörös) 
rókázik (ige) 
rokfort (fn) 
roki 
rokizik (ige) 
rokka (fn) 
rokkan (ige) 
rokkant (bef mn in) 
rokkant (ige) 
rokkant (mn) 
rokkant katona 
rokkantautó (fn) 
rokkantbiztosítás (fn) 
rokkantgondozás (fn) 
rokkantnyugdíjas (fn, rokkant|nyugdíjas) 
rokkantnyugdíjas (mn, rokkant|nyugdíjas) 
rokkantosít 
rokkantság (fn) 



rokkantsági (mn) 
rokkantsági bizonyítvány 
rokkantsági fokozat 
rokkantsági járadék 
rokkantsági nyugdíj 
rokkantsegély (fn, rokkant|segély) 
rokokó (fn) 
rokokó (mn) 
rokokó bútor 
rokokó bútorzat 
rokokó költő 
rokokó stílus 
rokolya (fn) 
rokon (fn) 
rokon (mn) 
rokon alakú 
rokon eredetű 
rokon értelmű 
rokon értelmű szavak 
rokon érzelmű 
rokon érzés 
rokon fajtájú 
rokon fajú 
rokon fogalom 
rokon foglalkozású 
rokon gondolkodás 
rokon gondolkodású 
rokon gyerek 
rokon gyermek 
rokon jelentésű 
rokon lelkek 
rokon lelkű 
rokon nép 
rokon nyelv 
rokon nyelvű 
rokon szakma 
rokon szellem 
rokon vonás 
rokonalakúság 
rokonértelműség (fn) 
rokonérzés (fn, rokon|érzés) 
rokonházasság 
rokoni (mn) 
rokoni látogatás 
rokonít (ige) 
rokonlátogatás (fn, rokon|látogatás) 
rokonlelkűség 
rokonság (fn) 
rokonsági (mn) 
rokonszenv (fn, rokon|szenv) 
rokonszenves (mn) 
rokonszenvez (ige) 
rokonszenvmutató (fn, rokonszenv|mutató) 
rokonszenvtüntetés (fn, rokonszenv|tüntetés) 
rokonszerető (rokon|szerető) 
rokontalan (mn) 
róla (hsz) 



rolád (fn) 
Roland-ének 
roletta (fn) 
roll (fn) 
Rolland 
roller (fn) 
rollerezik (ige) 
roll-on 
Rolls-Royce (fn) 
rolni (fn) 
roló (fn) 
rolós függöny 
rolóvászon (roló|vászon) 
rólunk szól 
rom (fn) 
roma (fn) 
roma (mn) 
Róma (tnév) 
római (fn) 
római (mn) 
Római Birodalom 
római jog 
római katolikus 
római kori emlék 
római szám 
Rómaifürdő 
Római-part 
romakérdés (fn, roma|kérdés) 
román (fn) 
román (mn) 
román kor 
román kori templom 
román nyelv 
román stílus 
román stílusú 
Román-alföld 
románc (fn) 
románcement (román|cement) 
románellenes (mn) 
Románia (tnév) 
romániai (fn) 
romanista (mn) 
románság (fn) 
romanticizmus (fn) 
romantika (fn) 
romantikus (fn) 
romantikus (mn) 
románul (hsz) 
romba 
romba dől 
romba dőlt 
romba dönt 
romba döntés 
romba döntve 
romba dűl 
romboéder (fn) 
romboid (fn) 



romboid (mn) 
romboid alakú 
rombol (ige) 
rombolás (fn) 
romboló (fn) 
romboló (foly mn in) 
romboló (mn) 
romboló erejű szélvész 
romboló szándékú 
rombos kristály 
rombusz (fn, rom|busz) 
rombuszhal (fn, rombusz|hal) 
romeltakarítás (fn, rom|eltakarítás) 
romeltakarító osztag 
Rómeó (tnév) 
romhalmaz (fn, rom|halmaz) 
romház (fn, rom|ház) 
romkocsma 
romkom 
romladék (fn) 
romladozik (ige) 
romlandó (beálló mn in) 
romlandó (mn) 
romlás (fn) 
romlásba döntése 
romlatag (mn) 
romlatlan (mn) 
romlatlanság (fn) 
romlékony (mn) 
romlik (fn) 
romlik (ige) 
romlott (bef mn in) 
romlott (mn) 
romlottság (fn) 
rommá lő 
rommá lövés 
romol (ige) 
romolhat (ige) 
romolhatatlan (mn) 
romos (mn) 
romtalanít (ige) 
Romulus (tnév) 
romváros (fn, rom|város) 
róna (fn) 
rónaság (fn) 
roncs (fn) 
roncsautó (fn, roncs|autó) 
roncsderbi 
roncsol (ige) 
roncsolódik (ige) 
roncsolt (bef mn in) 
roncsolt (mn) 
roncstelep (fn, roncs|telep) 
ronda (mn) 
rondaság (fn) 
rondella (fn) 
rondírás (fn) 



rondít (ige) 
rondó (fn) 
rondtoll 
rongál (ige) 
rongálás (fn) 
rongálódik (ige) 
rongált állapotú 
rongy (fn) 
rongy (mn) 
rongy alak 
rongy ember 
rongy népség 
rongybaba (fn, rongy|baba) 
rongybála (rongy|bála) 
rongycsomó (fn, rongy|csomó) 
rongygyűjtés (rongy|gyűjtés) 
rongykorong (rongy|korong) 
rongylabda (fn, rongy|labda) 
rongyol (ige) 
rongyolódik (ige) 
rongyos (fn) 
rongyos (mn) 
rongyos gúnyájú 
rongyoskifli (fn) 
rongyoskodik (ige) 
rongyosleves 
rongyosodik (ige) 
rongypapír (fn, rongy|papír) 
rongypokróc (rongy|pokróc) 
rongyrázás (fn, rongy|rázás) 
rongyszedő (fn, rongy|szedő) 
rongyszőnyeg (fn, rongy|szőnyeg) 
ront (ige) 
rontás (fn) 
rontat (ige) 
ront-bont (ront|-bont) 
ronthat (ige) 
rontó (fn) 
rontó (foly mn in) 
rontó szándékú 
rontom-bontom (isz) 
rontópál (fn) 
Ronyva 
Roosevelt (tnév) 
root 
rop (ige) 
ropi (fn) 
ropizik 
ropog (ige) 
ropogás (fn) 
ropogós (fn) 
ropogós (mn) 
ropogós cseresznye 
ropogtat (ige) 
roppan (ige) 
roppant (ige) 
roppant kiterjedésű 



roppant nagy 
roppantul (hsz) 
roráté (fn) 
rosál (ige) 
rósejbni (fn) 
roskad (ige) 
roskadófélben levő 
roskadozik (ige) 
roskatag (mn) 
roskatag ház 
rosseb (fn) 
Rossini (tnév) 
Rossini-opera (Rossini|-opera) 
Rossini-szerű (Rossini|-szerű) 
rost (fn) 
rosta (fn) 
rostaalja 
rostál (ige) 
Rostand 
rostavizsga (fn, rosta|vizsga) 
rostély (fn) 
rostélyos (fn) 
rostélyos (mn) 
rostélyos ablak 
rostélyos sisak 
rostélytüzelés (rostély|tüzelés) 
rostirón (fn, rost|irón) 
rostkender (fn, rost|kender) 
rostlemez (rost|lemez) 
rostlen (fn, rost|len) 
rostnövény (fn, rost|növény) 
Rostock (tnév) 
rostokol (ige) 
rostonsült (fn, roston|sült) 
rostos (mn) 
rostos ital 
rostos porckorong 
rostszerkezet (rost|szerkezet) 
rosttoll (fn, rost|toll) 
roszog (ige) 
rossz (mn) 
rossz álom 
rossz arcú 
rossz emlékű 
rossz fát tett a tűzre 
rossz felfogású 
rossz fizetésű 
rossz fogás 
rossz hangulatú 
rossz hírű 
rossz idő 
rossz időjárás 
rossz ízlésű 
rossz küllemű 
rossz minőségű 
rossz néven vesz 
rossz nyavalya 



rossz nyelvek szerint 
rossz seb 
rossz szagú 
rossz szándékú 
rossz szellem 
rossz szemű 
rossz szívű 
rossz szokás 
rossz tulajdonság 
rossz tulajdonságú 
rossz útra tért 
rossz vége lesz 
rossz vért szül 
rossz vicc 
rossz viszony 
rossza 
rosszabb (mn) 
rosszabbik (mn) 
rosszabbít (ige) 
rosszabbnál rosszabb 
rosszabbodás (fn) 
rosszabbodik (ige) 
rosszabbul (hsz) 
rosszakarat (fn, rossz|akarat) 
rosszakaratú (mn) 
rosszakaró (fn) 
rosszalkodik (ige) 
rosszall (ige) 
rosszallás (fn) 
rosszalló (foly mn in) 
rosszalló (mn) 
rosszalló értelmű 
rosszalló tekintet 
rosszan (ige) 
rosszaság (fn) 
rosszcsont (fn) 
rosszféle (mn) 
rosszhiszemű (mn, rossz|hiszemű) 
rosszhiszeműség (fn) 
rosszindulat (fn, rossz|indulat) 
rosszindulatú (mn, rossz|indulatú) 
rosszindulatú alkalmazás 
rosszindulatú daganat 
rosszindulatú program 
rosszízű (mn) 
rosszízű tréfa 
rosszkedv (fn, rossz|kedv) 
rosszkedvű (mn, rossz|kedvű) 
rosszkor (hsz) 
rosszkor jött ember 
rosszlelkű (fn) 
rosszmájú (mn, rossz|májú) 
rossznyelvű (mn, rossz|nyelvű) 
rossz-szájú 
rossz-szívű (mn, rossz|-szívű) 
rossz-szívűség (fn) 
rosszul (hsz) 



rosszul jár 
rosszul táplált 
rosszul van 
rosszulesik (ige) 
rosszulesik neki 
rosszullét (fn) 
Rosztov (tnév) 
rotáció (fn) 
rotációs (fn) 
rotációs (mn) 
rotációs gép 
rotációs mozgás 
rotációs tekercs 
rotaprint (fn) 
rotáz 
rothad (rohad, ige) 
rothadás (rohadás, fn) 
rothadt (rohadt, mn) 
rothadt (bef mn in) 
rothaszt (rohaszt, ige) 
Rothschild (tnév) 
rotor (fn) 
Rotring ceruza 
rótt (mn) 
Rotterdam (tnév) 
rotterdami (fn, Rotterdam|i) 
Rotterdami Erasmus 
rotunda (fn) 
rotweiler 
rotyog (ige) 
rotyogat (ige) 
rotyogtat (ige) 
Rousseau (fn) 
router 
rovancs (fn) 
rovancsol (ige) 
rovancsolás (fn) 
rovar (fn) 
rovar okozta kár 
rovarevő (fn, rovar|evő) 
rovarevő állat 
rovarevő növény 
rovargyűjtő (fn, rovar|gyűjtő) 
rovarirtó (fn, rovar|irtó) 
rovarirtó (foly mn in, rovar|irtó) 
rovarirtó por 
rovarirtó szer (fn) 
rovarkár (rovar|kár) 
rovarkártevő (fn, rovar|kártevő) 
rovarlárva (fn, rovar|lárva) 
rovarméreg (rovar|méreg) 
rovarölő (fn, rovar|ölő) 
rovarölő szer (fn) 
rovarpor (rovar|por) 
rovartan (fn, rovar|tan) 
rovás (fn) 
rovásfa (rovás|fa) 



rovásírás (fn, rovás|írás) 
rovat (fn) 
rovat (ige) 
rovatbeállító 
rovátka (fn) 
rovátkol (ige) 
rovatol (ige) 
rovatvezető (fn, rovat|vezető) 
rovatvezető (foly mn in, rovat|vezető) 
rovercserkészet 
Rovinj (tnév) 
rovó (fn) 
rovó (foly mn in) 
rovott (mn) 
rovott múltú 
royalista (fn) 
royalista (mn) 
royalizmus (fn) 
Róza (tnév) 
Rozália (tnév) 
Rozália-hegység 
rozé (fn) 
rozetta (fn) 
rozettás 
rozmár (fn) 
rozmaring (fn) 
rozmaringszál (rozmaring|szál) 
rozoga (mn) 
rozzant (bef mn in) 
rozzant (mn) 
rozzant tanya 
rozs (fn) 
rózsa (fn) 
Rózsa (tnév) 
rózsaablak (fn, rózsa|ablak) 
rózsabarack (rózsa|barack) 
rózsabimbó (fn, rózsa|bimbó) 
rózsabogár (fn, rózsa|bogár) 
rózsabokor (fn, rózsa|bokor) 
rózsabokréta (rózsa|bokréta) 
rózsaburgonya (fn, rózsa|burgonya) 
rózsacsoda 
rózsacsokor 
Rózsadomb (fn, rózsa|domb) 
rózsadombi (mn) 
rózsafa (fn, rózsa|fa) 
rózsafa bot 
rózsafa bölcső 
rózsafüzér (fn, rózsa|füzér) 
rózsafüzér-imádság 
rózsagubacsdarázs (rózsagubacs|darázs) 
rózsahegyi (mn) 
rózsahimlő (fn, rózsa|himlő) 
rózsaillat (fn, rózsa|illat) 
Rózsák tere 
rózsakert (fn, rózsa|kert) 
rózsakoszorú (fn, rózsa|koszorú) 



rózsakrumpli (fn, rózsa|krumpli) 
rózsakvarc (fn, rózsa|kvarc) 
rózsalánc (fn, rózsa|lánc) 
rózsalevél (fn, rózsa|levél) 
rózsaliget (fn, rózsa|liget) 
rózsállik (ige) 
rózsalugas (fn) 
rozsanya (rozs|anya) 
rózsaolaj (fn, rózsa|olaj) 
rózsapaprika (rózsa|paprika) 
rózsapiros (mn, rózsa|piros) 
rózsás (mn) 
rózsás arcú 
rózsaszál (fn, rózsa|szál) 
rózsaszín (rózsaszínű, fn, rózsa|szín) 
rózsaszín ruha 
rózsaszín ruhás 
rózsaszínű (mn) 
rózsaszirom (fn, rózsa|szirom) 
rózsatetű (rózsa|tetű) 
rózsatő (fn, rózsa|tő) 
rózsatüske (rózsa|tüske) 
rózsavíz (fn, rózsa|víz) 
rozsbúza (rozs|búza) 
rozscipó (fn, rozs|cipó) 
rozsda (fn) 
rozsda elleni 
rozsdaálló (foly mn in, rozsda|álló) 
rozsdabarna (fn) 
rozsdabarna (mn) 
rozsdaette (mn, rozsda|ette) 
rozsdafarkú (mn, rozsda|farkú) 
rozsdafolt (fn, rozsda|folt) 
rozsdagomba (fn, rozsda|gomba) 
rozsdállik (ige) 
rozsdamarta (mn) 
rozsdamentes (mn, rozsda|mentes) 
rozsdamentes acél 
rozsdamentes edény 
rozsdamentes lábas 
rozsdaoldó szer 
rozsdás (mn) 
rozsdásodik (ige) 
rozsdaszín (fn, rozsda|szín) 
rozsdatemető (fn, rozsda|temető) 
rozsdatemető (foly mn in, rozsda|temető) 
rozsdavörös (fn, rozsda|vörös) 
rozsdavörös (mn, rozsda|vörös) 
rozsférgesség 
rozskenyér (fn, rozs|kenyér) 
rozskenyér-különlegesség 
rozskéve (fn, rozs|kéve) 
rozsláng (rozs|láng) 
rozsliszt (fn, rozs|liszt) 
rozsnok (fn) 
Rozsnyó (tnév) 
rozsnyói (mn) 



rozsólis (fn) 
rozsomák (fn) 
rozspálinka (rozs|pálinka) 
rozsszalma (fn, rozs|szalma) 
rozsszem (rozs|szem) 
rozstábla (fn, rozs|tábla) 
rozstermő föld 
röcögtet 
rőf (fn) 
röffen (ige) 
röfi (fn) 
röfög (ige) 
rőfös (fn) 
rőfös (mn) 
rőfösáru (fn) 
rőföskereskedő (fn) 
rőfösüzlet 
röf-röf 
rőfszám (rőf|szám) 
rög (fn) 
rögbi (fn) 
rögbimérkőzés (fn, rögbi|mérkőzés) 
rögeszme (fn, rög|eszme) 
rögeszmés (mn) 
röghegység (fn, rög|hegység) 
röghöz kötött 
rögös (mn) 
rögösebb út 
rögtön (hsz) 
rögtön továbbjut 
rögtönbíráskodás (fn, rögtön|bíráskodás) 
rögtöni (fn) 
rögtöni (mn) 
rögtöni hatállyal 
rögtönítélő (fn) 
rögtönítélő (mn) 
rögtönítélő bíróság 
rögtönöz (ige) 
rögtönzés (fn) 
rögtönzött (mn) 
rögvaló 
rögvest (hsz) 
rögzít (ige) 
rögzítés (fn) 
rögzített bekötés 
rögzíthet (ige) 
rögzítő monitor 
rögzítőelem 
rögzítőkötés (fn) 
rögzítőréteg 
rögzíttet (ige) 
rögződik (ige) 
rögzül (ige) 
röhécsel (ige) 
röhej (fn) 
röhejes (mn) 
röhencs 



röhög (ige) 
röhögés (fn) 
röhögség 
röhögtet (ige) 
Röltex (tnév) 
Röltex-cikk (Röltex|-cikk) 
römi (fn) 
römikártya (fn, römi|kártya) 
römizik (ige) 
rönk (fn) 
rönkfa (fn, rönk|fa) 
rönkfafűrészelő üzem 
rönkhasító 
rönkvár (rönk|vár) 
röntgen (fn) 
röntgenátvilágítás (fn) 
röntgenberendezés (fn, röntgen|berendezés) 
röntgenbesugárzás (röntgen|besugárzás) 
röntgencső (fn, röntgen|cső) 
röntgendiagnosztika (fn, röntgen|diagnosztika) 
röntgenes (fn) 
röntgenes (mn) 
röntgenez (ige) 
röntgenfelvétel (fn, röntgen|felvétel) 
röntgenfilm (fn, röntgen|film) 
röntgengép (fn, röntgen|gép) 
röntgenkép (fn, röntgen|kép) 
röntgenkészülék (fn, röntgen|készülék) 
röntgenkezelés (röntgen|kezelés) 
röntgenlelet (fn, röntgen|lelet) 
röntgenogram (fn) 
röntgenorvos (mn) 
röntgenosztály (fn, röntgen|osztály) 
röntgensugár (fn, röntgen|sugár) 
röntgensugarak 
röntgensugárzás (fn, röntgen|sugárzás) 
röntgenszem (fn, röntgen|szem) 
röntgenterápia (röntgen|terápia) 
röp- 
röpcédula (fn, röp|cédula) 
röpcédula-áradat (röpcédula|-áradat) 
röpcsi (fn) 
röpde 
röpdolgozat (fn, röp|dolgozat) 
röpdös (repdes, ige) 
röpgyűlés (fn) 
röpirat (fn, röp|irat) 
röpít (repít, ige) 
röpke (mn) 
röpköd (repked, ige) 
röplabda (fn) 
röplabdacsapat (fn, röplabda|csapat) 
röplabdaeredmény (röplabda|eredmény) 
röplabda-felszerelés (röplabda|-felszerelés) 
röplabda-válogatott (röplabda|-válogatott) 
röplabdázik (ige) 
röplabdázó (foly mn in) 



röplap (fn, röp|lap) 
röppálya (fn, röp|pálya) 
röppálya-korrekció 
röppen (reppen, ige) 
röppentyű (fn) 
röpsúly (fn) 
röpte (fn) 
röptében (reptében) 
röptér (fn) 
röptet (ige) 
röptetési szezon 
röptéz (ige) 
röpül (repül, ige) 
rös 
röstelkedik (ige) 
röstell (ige) 
röszti 
rőt (mn) 
rőt hajú 
rőt szakállú 
rőtbarna (fn, rőt|barna) 
rőtbarna (mn, rőt|barna) 
rőtvad (fn, rőt|vad) 
rötyög (ige) 
rövid (mn) 
rövid életű 
rövid hajú 
rövid hangzó 
rövid hatótávú 
rövid hirdetés 
rövid idő alatt 
rövid lejáratú hitel 
rövid lejáratú kölcsön 
rövid nadrág 
rövid nyelű 
rövid ruhás 
rövid summázat 
rövid szárnyú 
rövid szárú csizma 
rövid szivar 
rövid távon 
rövid távú 
rövid távú előrejelzés 
rövid távú terv 
rövid ujjú 
rövid ujjú ing 
rövid ujjú pizsama 
rövid úton végez 
rövid válaszidő 
rövidáru (fn, rövid|áru) 
rövidáru-kereskedés (rövidáru|-kereskedés) 
rövidebben (hsz) 
rövidell (ige) 
röviden (hsz) 
rövidesen (hsz) 
rövidfilm (fn) 
rövidfilmfesztivál (fn) 



rövidhajtás (fn) 
rövidhullám (fn, rövid|hullám) 
rövidhullám-kezelés (rövidhullám|-kezelés) 
rövidhullámú (mn, rövid|hullámú) 
rövidhullámú adás 
rövidhullámú sugár 
rövidít (ige) 
rövidital (fn, rövid|ital) 
rövidítés (fn) 
rövidítésmód (rövidítés|mód) 
rövidített (bef mn in) 
rövidítve 
rövidkaraj (fn, rövid|karaj) 
rövidke (fn) 
rövidke (mn) 
rövidlátás (fn, rövid|látás) 
rövidlátó (fn, rövid|látó) 
rövidlátó (mn, rövid|látó) 
rövidnadrág (fn, rövid|nadrág) 
rövidnadrágos (fn) 
rövidnadrágos (mn) 
rövidre fogott beszéd 
rövidre zár 
rövidre zárás 
rövidre zárt 
rövidség (fn) 
rövidtávfutó (fn, rövid|távfutó) 
rövidtávú (mn) 
rövidül (ige) 
rövidülés (fn) 
rövidzárlat (fn, rövid|zárlat) 
rőzse (fn) 
rőzsegát (rőzse|gát) 
rőzseláng (fn, rőzse|láng) 
rőzsenyaláb (fn, rőzse|nyaláb) 
rőzseszedés (fn, rőzse|szedés) 
Ruanda (tnév) 
ruandai (mn) 
rubato (fn) 
rubel (fn) 
rubelelszámolású (mn, rubel|elszámolású) 
Rubens (tnév) 
Rubens-kép (Rubens|-kép) 
rubeóla (fn) 
rubeólás 
Rubicon (tnév) 
rubídium (fn) 
Rubik-kocka (fn, Rubik|-kocka) 
rubin (rubint, fn) 
rubincsillám (rubin|csillám) 
rubindiploma (rubin|diploma) 
rubingyűrű (rubin|gyűrű) 
rubintos (mn) 
rubintüveg (mn, rubint|üveg) 
rubinvörös (mn, rubin|vörös) 
rubrika (fn) 
rubrikáz (ige) 



ruca (fn) 
rucaöröm (fn, ruca|öröm) 
ruccan (ige) 
ruci (fn) 
rúd (fn) 
rúd alakban 
rúd alakú (mn) 
rúdacél (rúd|acél) 
rudacska (fn) 
rudal (ige) 
rudaló 
rúdarany (fn, rúd|arany) 
rudas (mn) 
Rudas fürdő 
rudaz (ige) 
rudazat (fn) 
rúdborotvaszappan (rúd|borotvaszappan) 
rúdelem (fn, rúd|elem) 
rúdfa (rúd|fa) 
rudimentum 
rúdkormány (rúd|kormány) 
rúdkörző (fn, rúd|körző) 
Rudolf (tnév) 
rúdugrás (fn, rúd|ugrás) 
rúdugró (fn, rúd|ugró) 
rúdugró (foly mn in, rúd|ugró) 
rúdugróbajnok (rúdugró|bajnok) 
rúdugrócsúcs (rúdugró|csúcs) 
rúdvas (rúd|vas) 
rúg (ige) 
rugalmas (mn) 
rugalmas elszakadás 
rugalmas folyadék 
rugalmas munkaidő 
rugalmas pólya 
rugalmas ütközés 
rugalmasabban (hsz) 
rugalmasan (hsz) 
rugalmasan állítható 
rugalmasság (fn) 
rugalmasságtan (fn, rugalmasság|tan) 
rugalmatlan (mn) 
rugalmatlan ütközés 
rugany (fn) 
ruganyos (mn) 
ruganyos pamlag 
rúgás (fn) 
rugaszkodik (ige) 
rúgat (ige) 
rugdal (ige) 
rugdalódzik (rugdalózik, ige) 
rugdalódzó 
rugdos (ige) 
rugdosódik (ige) 
rugékony (mn) 
rúghat (ige) 
rúgkapál (ige) 



rugó (fn) 
rúgó (foly mn in) 
rúgó (mn) 
rugóacél (rugó|acél) 
rugódik (ige) 
rugódozik (ige) 
rugós (mn) 
rúgós (mn) 
rugós barométer 
rugós bicska 
rúgós ló 
rugós matrac 
rugós mérleg 
rugós szelep 
rugós szerkezetű 
rugótörés (rugó|törés) 
rúgott (bef mn in) 
rúgott (mn) 
rúgott borjú 
rugóz (ige) 
rugózás (fn) 
rugózat (fn) 
rugózik (ige) 
rúgtat (ige) 
ruggyanta (fn) 
ruha (fn) 
ruhaakasztó (fn, ruha|akasztó) 
ruhaanyag (fn, ruha|anyag) 
ruhabevásárlás (ruha|bevásárlás) 
ruhabolt (fn, ruha|bolt) 
ruhácska (fn) 
ruhadarab (fn, ruha|darab) 
ruhadivat (fn, ruha|divat) 
ruhafazon (ruha|fazon) 
ruhaféle (fn, ruha|féle) 
ruhafesték (ruha|festék) 
ruhafogas (fn, ruha|fogas) 
ruhagyár (fn, ruha|gyár) 
ruhaigazítás (ruha|igazítás) 
ruhaipar (fn, ruha|ipar) 
ruhakapocs (fn, ruha|kapocs) 
ruhakefe (fn, ruha|kefe) 
ruhakereskedés (fn, ruha|kereskedés) 
ruhaköltemény (fn, ruha|költemény) 
ruhakötél (ruha|kötél) 
ruhamodell (fn, ruha|modell) 
ruhanemű (fn, ruha|nemű) 
ruhapénz (fn, ruha|pénz) 
ruhapótlék (ruha|pótlék) 
ruhapróba (fn, ruha|próba) 
ruhás (mn) 
ruháskosár (fn, ruhás|kosár) 
ruhástul 
ruhaszárító (fn, ruha|szárító) 
ruhaszárító (foly mn in, ruha|szárító) 
ruhaszárító csipesz 
ruhaszárító kamra 



ruhaszárító kötél 
ruhaszekrény (fn, ruha|szekrény) 
ruhaszövet (fn, ruha|szövet) 
ruhásszekrény (fn, ruhás|szekrény) 
ruhát mosó 
ruhát varró 
ruhatár (fn, ruha|tár) 
ruhatári bárca 
ruhatári szám 
ruhatáros (fn) 
ruhatáros (mn) 
ruhatervező szalon 
ruhatervezőnő 
ruhatetű (fn, ruha|tetű) 
ruhatisztító (fn, ruha|tisztító) 
ruhatisztító vállalat 
ruhátlan (hsz) 
ruhátlan (mn) 
ruház (ige) 
ruházat (fn) 
ruházat (ige) 
ruházati (mn) 
ruházati bolt 
ruházati cikk 
ruházhat (ige) 
ruházkodás (fn) 
ruházkodik (ige) 
Ruhr (tnév) 
Ruhr-vidék (fn, Ruhr|-vidék) 
Ruhr-vidéki (mn, Ruhr|-vidéki) 
rukkol (ige) 
rukkolt elő 
rulett (fn) 
rulettezik (rulettozik, ige) 
rulettjáték 
rum (fn) 
rumaroma (fn, rum|aroma) 
rumba (fn) 
rumbatök (fn, rumba|tök) 
rumeszencia (rum|eszencia) 
rumli (fn) 
rumlis (mn) 
rumlizik 
rumos (mn) 
rumos meggy 
rumos pohár 
rumos tea 
rumosüveg (fn) 
rúna 
rúnaírás (rúna|írás) 
rund (fn) 
rundó (fn) 
rúpia (fn) 
ruppó 
rusnya (fn) 
rusnya (mn) 
Russell (tnév) 



ruszin (fn) 
ruszin (mn) 
ruszki (fn) 
ruszli (fn) 
ruszni (fn) 
rusznyák (fn) 
russzicizmus (fn) 
rusztikus (mn) 
rusztikus világ 
rút (fn) 
rút (mn) 
rút arcú 
ruta (fn) 
rutén (fn) 
rutén (mn) 
ruténium (fn) 
ruténium-oxid filmréteg 
rutil (fn) 
rutin (fn) 
rutinellenőrzés (fn, rutin|ellenőrzés) 
rutinfeladat 
rutinmunka (fn, rutin|munka) 
rutinműtét (fn, rutin|műtét) 
rutinos (mn) 
rutinosan (hsz) 
rutinpálya (fn, rutin|pálya) 
rutinprogram (rutin|program) 
rutinszerű (mn) 
rutinszerű feladatok elvégzése 
rutinszerűen (hsz) 
rutinvizsgálat (fn, rutin|vizsgálat) 
rútít (ige) 
rútság (fn) 
rútul (ige) 
rútul becsapta 
rúzs (fn) 
rúzsos (mn) 
rúzsos ajkú 
rúzsoz (ige) 
rücskös (mn) 
rücskös felületű 
rücsök (fn) 
rüfke (fn) 
rügy (fn) 
rügyburok (rügy|burok) 
rügyezik (ige) 
rügyfakadás (fn) 
rügyfakasztó (foly mn in) 
rügykezdemény (rügy|kezdemény) 
rügylevél (rügy|levél) 
rügypattanás (fn, rügy|pattanás) 
rügypikkely (fn, rügy|pikkely) 
rüh (fn) 
rüh elleni szer 
rühatka (fn, rüh|atka) 
rühell (ige) 
rühelődik (ige) 



rühes (mn) 
rühes macska 
rühesedik (ige) 
rühesség (fn) 
rühet 
rükverc (fn) 
rüszt (fn) 
 
  



S 
s (fn) 
s (ksz) 
s (röv) 
s a többi 
S alakú 
s betű és S betű 
s betűs szó 
s és S 
s ezáltal előnyhöz jutott 
s hang 
S kanyar 
s végű igék 
Saar-vidék (tnév, Saar|-vidék) 
Saar-vidéki (Saar|-vidéki) 
sábesz (fn) 
sábeszdekli (fn) 
Sabin (tnév) 
Sabin-cseppek (Sabin|-cseppek) 
Sabin-féle (Sabin|-féle) 
sablon (fn) 
sablon szerinti munka 
sablonmunka (sablon|munka) 
sablonos (mn) 
sablonszerű 
saccol (ige) 
saccra 
Sacher-torta (Sacher|-torta) 
sáfár (fn) 
sáfárkodik (ige) 
sáfrány (fn) 
sáfrányillat (sáfrány|illat) 
sáfránysárga (mn) 
sáfrányszínű (mn) 
Ság (tnév) 
Ság hegy 
Ság hegyi 
sah (fn) 
Saigon (tnév) 
Saint Louis 
Saint Vincent 
Saint-Just 
Saint-Louis 
Saint-Simon 
saját (mn) 
saját fiók 
saját gép 
saját háza 
saját készítmény 
saját kezével 
saját kezű aláírás 
saját kezűleg 
saját költség 



saját költségén 
saját maga 
saját magam 
saját mobiltelefon 
saját nevelés 
saját nevelésű 
saját program 
saját szakállára 
saját tenyésztés 
saját termésű 
saját tulajdon 
sajátít (ige) 
sajátíthat (ige) 
sajátképpen 
sajátkötvény-vásárlás 
sajátlagos (mn) 
sajátos (mn) 
sajátos módon 
sajátos nevelési igényű 
sajátosan (hsz) 
sajátosság (fn) 
sajátság (fn) 
sajátságos (mn) 
sajátszerű (mn) 
sajdít (ige) 
sajdul (ige) 
sajgó (foly mn in) 
sajgó (mn) 
sajgó fájdalom 
sajka (fn) 
sajkacsont (sajka|csont) 
sajkás (mn) 
sajmeggy (fn, saj|meggy) 
sajna(hsz) 
sajnál (ige) 
sajnálat (fn) 
sajnálatos (mn) 
sajnálatosan (hsz) 
sajnálatra méltó 
sajnálhat (ige) 
sajnálkozás (fn) 
sajnálkozik (ige) 
sajnos (hsz) 
sajnos (mn) 
Sajnovics (tnév) 
Sajó (tnév) 
sajog (ige) 
Sajó-part (Sajó|-part) 
Sajó-parti (Sajó|-parti) 
sajt (fn) 
sajtár (fn, sajt|ár) 
sajtbura (fn, sajt|bura) 
sajtcédula (fn, sajt|cédula) 
sajtelőállítás (sajt|előállítás) 
sajtgyártás 
sajtkrém 
sajtkukac (fn, sajt|kukac) 



sajtlégy (sajt|légy) 
sajtó (fn) 
sajtó alá rendezés 
sajtó- és szólásszabadság 
sajtóattasé (fn, sajtó|attasé) 
sajtóbelépő (fn, sajtó|belépő) 
sajtóbemutató (fn, sajtó|bemutató) 
sajtóbemutató (foly mn in, sajtó|bemutató) 
sajtóberkekben 
sajtóbeszélgetés (fn, sajtó|beszélgetés) 
sajtóbirodalom (fn, sajtó|birodalom) 
sajtóbizottság (fn, sajtó|bizottság) 
sajtóbotrány (fn, sajtó|botrány) 
sajtóbűntett 
sajtócenzúra (fn, sajtó|cenzúra) 
sajtócézár (fn, sajtó|cézár) 
sajtóelemzés 
sajtóértekezlet (fn, sajtó|értekezlet) 
sajtóértesülés (fn, sajtó|értesülés) 
sajtófejedelem (sajtó|fejedelem) 
sajtófigyelő (fn, sajtó|figyelő) 
sajtófigyelő (foly mn in, sajtó|figyelő) 
sajtófogadás (fn, sajtó|fogadás) 
sajtófotó (fn, sajtó|fotó) 
sajtófőnök (fn, sajtó|főnök) 
sajtóhadjárat (fn, sajtó|hadjárat) 
sajtóhang (fn, sajtó|hang) 
sajtóház (fn, sajtó|ház) 
sajtó-helyreigazítás 
sajtóhiba (fn, sajtó|hiba) 
sajtóhír (fn, sajtó|hír) 
sajtóiroda (fn, sajtó|iroda) 
sajtójegy (sajtó|jegy) 
sajtójelentés (fn, sajtó|jelentés) 
sajtójog (fn, sajtó|jog) 
sajtókamara (fn, sajtó|kamara) 
sajtókampány (fn, sajtó|kampány) 
sajtókonferencia (fn, sajtó|konferencia) 
sajtóközlemény (fn, sajtó|közlemény) 
sajtóközpont (fn, sajtó|központ) 
sajtol (ige) 
sajtolás (fn) 
sajtoló (fn) 
sajtoló (foly mn in) 
sajtológép (fn, sajtoló|gép) 
sajtolóolaj (sajtoló|olaj) 
sajtolt acél 
sajtolt szén 
sajtómágnás (fn, sajtó|mágnás) 
sajtómenedzsment (sajtó|menedzsment) 
sajtómunka 
sajtómunkás 
sajtón (fn, sajt|ón) 
sajtónyelvi (mn) 
sajtónyilatkozat (fn, sajtó|nyilatkozat) 
sajtónyilvános 
sajtónyilvánosság (fn, sajtó|nyilvánosság) 



sajtóorgánum (fn, sajtó|orgánum) 
sajtóosztály (fn, sajtó|osztály) 
sajtópáholy (fn, sajtó|páholy) 
sajtóper (fn, sajtó|per) 
sajtópiac (fn, sajtó|piac) 
sajtópolémia (fn, sajtó|polémia) 
sajtópropaganda (fn, sajtó|propaganda) 
sajtóra (fn, sajt|óra) 
sajtóreferens (fn, sajtó|referens) 
sajtóreklám (fn, sajtó|reklám) 
sajtórendelet (sajtó|rendelet) 
sajtórendészet (sajtó|rendészet) 
sajtórendészeti (mn) 
sajtos (fn) 
sajtos (mn) 
sajtos metélt 
sajtos pulykapárizsi 
sajtószabadság (fn, sajtó|szabadság) 
sajtószemle (fn, sajtó|szemle) 
sajtószolgálat (fn, sajtó|szolgálat) 
sajtószóvivő (fn, sajtó|szóvivő) 
sajtósztrájk 
sajtótájékoztató (fn, sajtó|tájékoztató) 
sajtótájékoztató (foly mn in, sajtó|tájékoztató) 
sajtótechnika (sajtó|technika) 
sajtótermék (fn, sajtó|termék) 
sajtótevékenység (fn, sajtó|tevékenység) 
sajtótörvény (fn, sajtó|törvény) 
sajtótudósító (fn, sajtó|tudósító) 
sajtóügyeletes (mn) 
sajtóügynökség (fn, sajtó|ügynökség) 
sajtóvétség (fn, sajtó|vétség) 
sajtóvisszhang (fn, sajtó|visszhang) 
sajtóvita (fn, sajtó|vita) 
sajtpapír (fn, sajt|papír) 
sajtpenész (sajt|penész) 
sajtreszelő (fn, sajt|reszelő) 
sajtruha (sajt|ruha) 
sajtszag (fn, sajt|szag) 
sajtüzem (fn, sajt|üzem) 
sakál (fn) 
sakk (fn) 
sakkbáb (sakk|báb) 
sakkbajnok (fn, sakk|bajnok) 
sakkbajnokság (fn, sakk|bajnokság) 
sakkban tart 
sakkban tartás 
sakkcsapat (fn, sakk|csapat) 
sakkélet (fn, sakk|élet) 
sakkfeladvány (fn, sakk|feladvány) 
sakkfigura (fn, sakk|figura) 
sakkhúzás (fn, sakk|húzás) 
sakkjáték (fn, sakk|játék) 
sakkjátékos (mn) 
sakkjátszma (fn, sakk|játszma) 
sakk-készlet 
sakk-klub (sakk|-klub) 



sakk-könyv 
sakk-kör (sakk|-kör) 
sakk-matt 
sakk-mattot ad 
sakkmérkőzés (fn, sakk|mérkőzés) 
sakkmester (fn, sakk|mester) 
sakknagymester (fn, sakk|nagymester) 
sakkolimpia (fn, sakk|olimpia) 
sakkóra (fn, sakk|óra) 
sakkozás (fn) 
sakkozik (ige) 
sakkozógép 
sakkparti (mn) 
sakkprogram (fn, sakk|program) 
sakkrovat (sakk|rovat) 
sakkszakkör 
sakktábla (fn, sakk|tábla) 
sakkverseny (fn, sakk|verseny) 
sakkvilágbajnok-jelölt (sakkvilágbajnok|-jelölt) 
sakkvilágbajnokság (fn, sakk|világbajnokság) 
sákramentum (fn) 
sakter (fn) 
sakterol (ige) 
sál (fn) 
salabakter (fn) 
salak (fn) 
salakbeton (fn, salak|beton) 
salakdöngölő bunkó 
salakérc (salak|érc) 
salakgyapot (fn, salak|gyapot) 
salaklerakó hely 
salakmentes szén 
salakmosó (salak|mosó) 
salakmotor (fn, salak|motor) 
salakmotorozás (fn, salak|motorozás) 
salakos (mn) 
salakpálya (fn, salak|pálya) 
salakpályaverseny (salakpálya|verseny) 
salaktalan (mn) 
salaktalanít (ige) 
salaktégla (salak|tégla) 
Salamon (tnév) 
salamoni (mn) 
salamoni ítélet 
salamonpecsét (fn) 
Salamon-szigetek 
Salamon-torony (Salamon|-torony) 
salapál (ige) 
saláta (fn) 
salátaboglárka (fn, saláta|boglárka) 
salátafőzelék (saláta|főzelék) 
salátalé (fn, saláta|lé) 
salátalevél 
salátaolaj (fn, saláta|olaj) 
salátaöntet (fn, saláta|öntet) 
salátapalánta (saláta|palánta) 
salátástál (fn) 



salátatál 
salavári 
salétrom (fn) 
salétrombánya (salétrom|bánya) 
salétromgyártás (salétrom|gyártás) 
salétromlúg (salétrom|lúg) 
salétromos (mn) 
salétromsav (fn, salétrom|sav) 
sálgallér (sál|gallér) 
Salgó (tnév) 
Salgótarján (tnév) 
salgótarjáni (fn) 
Saljapin 
Salk 
Salkaházi Sára 
sálkendő (sál|kendő) 
Salk-féle (Salk|-féle) 
Salk-szérum (Salk|-szérum) 
sallang (fn) 
sallangmentes 
sallangos (mn) 
sallárium (fn) 
saller (fn) 
Salvador (tnév) 
Salzburg (tnév) 
salzburgi (mn) 
salzburgi ünnepi játékok 
sámán (fn) 
sámándob (fn, sámán|dob) 
samanizmus (fn) 
samesz (fn) 
sámfa (fn) 
sámfára húzás 
sámfáz (ige) 
sámli (fn) 
samott (fn) 
samott kályhatégla 
samottbélés (fn, samott|bélés) 
samottoz 
samottpakolás (fn) 
samott-tégla (samott|-tégla) 
sampinyon (fn) 
sampon (fn) 
Sámson (tnév) 
sámsoni erő 
Samsung 
Samu (tnév) 
Sámuel (tnév) 
San Diego-fok 
San Francisco 
San Marino 
San Marino Köztársaság 
San Remo 
San Salvador 
sánc (fn) 
sáncárok (fn, sánc|árok) 
sáncasztal (sánc|asztal) 



Sancho Panza 
sánckaró (sánc|karó) 
sánckosár (sánc|kosár) 
sáncmunka (fn, sánc|munka) 
sáncol (ige) 
sanda (mn) 
sandít (ige) 
Sándor (tnév) 
Sanghaj (tnév) 
sanghaji (fn) 
sangó 
sankol 
Sankt Gallen 
sans-culotte (fn) 
sansz (fn) 
sánta (mn) 
sánta lábú 
Santiago (tnév) 
sántikál (ige) 
sántít (ige) 
Santo Domingo 
santung (fn) 
santung kiskosztüm 
santung nyári szoknya 
santungkosztüm (fn, santung|kosztüm) 
sanzon (fn) 
sanzonénekes (mn) 
sanzonénekesnő (fn, sanzon|énekesnő) 
sanzonett (fn) 
sanzsan (mn) 
sanyargat (ige) 
sanyarog (ige) 
sanyarú (mn) 
sanyarú rabság 
sáp (fn) 
sápad (ige) 
sápadozik (ige) 
sápadt (bef mn in) 
sápadt (mn) 
sápadt arcú 
sápadtan (hsz) 
sápadtság (fn) 
sápadttá válik 
sápaszt (ige) 
sápatag (mn) 
sapi (fn) 
sapiens (fn) 
sápít (ige) 
sápítozik (ige) 
sapka (fn) 
sapkaellenző (fn, sapka|ellenző) 
sapkarózsa (fn, sapka|rózsa) 
sapkás (mn) 
sápkór (fn, sáp|kór) 
sápkóros (mn) 
sápog (ige) 
sápot húz 



sár (fn) 
Sára (tnév) 
sarabol (ige) 
saraboló (foly mn in) 
sárarany (fn, sár|arany) 
sárba rántása 
Sárbogárd (tnév) 
sárbogárdi (mn) 
Sárbogárdi járás 
sarc (fn) 
sárcipő (fn, sár|cipő) 
sarcol (ige) 
sárdobálás (fn) 
sárfehér (mn) 
sárfészek (fn, sár|fészek) 
sárfogó (sár|fogó) 
sárfutó (sár|futó) 
sárga (mn) 
sárga angyal 
sárga bélés 
sárga csőrű 
sárga föld 
sárga irigység 
sárga lombú 
sárga nőszirom 
sárga rózsa 
sárga szemű 
sárga színű 
sárga virágú 
sárgaakác (fn) 
sárgabarack (fn, sárga|barack) 
sárgabaracklekvár (fn, sárgabarack|lekvár) 
sárgaborsó (fn, sárga|borsó) 
sárgaborsó-főzelék 
sárgacsőrű (mn, sárga|csőrű) 
sárgadinnye (fn, sárga|dinnye) 
sárgadinnyefajta (sárgadinnye|fajta) 
sárgadinnye-termesztés (sárgadinnye|-termesztés) 
sárgaérés (fn) 
sárgafolt (fn) 
Sárga-folyó (Sárga|-folyó) 
sárgaföld (fn) 
sárgahüvelyű bab 
sárgája (fn) 
sárgaláz (fn, sárga|láz) 
sárgaliliom (fn) 
sárgállik (ige) 
sárgamoszatok 
sárgán (hsz) 
sárgarépa (fn, sárga|répa) 
sárgarépa-főzelék 
sárgarépa-krémleves 
sárgaréz (fn, sárga|réz) 
sárgaréz betét 
sárgaréz bevonat 
sárgaréz drót 
sárgaréz forgattyú 



sárgaréz karika 
sárgaréz kilincs 
sárgaréz kulcs 
sárgaréz rúd 
sárgarigó (fn, sárga|rigó) 
sárgás (mn) 
sárgás fényű 
sárgaság (fn) 
sárgásbarna (fn, sárgás|barna) 
sárgásbarna (mn, sárgás|barna) 
sárgásfehér (mn, sárgás|fehér) 
sárgásvörös (fn) 
sárgásvörös (mn) 
sárgászöld (fn, sárgás|zöld) 
sárgászöld (mn, sárgás|zöld) 
Sárga-tenger 
sárgaviola (fn, sárga|viola) 
sárgerenda (sár|gerenda) 
sárgít (ige) 
sárgolyó (fn, sár|golyó) 
sárgul (ige) 
sárhányó (fn, sár|hányó) 
sárház (sár|ház) 
sarj (fn) 
sarjad (ige) 
sarjadék (fn) 
sarjadzás (fn) 
sarjadzik (ige) 
sarjerdő (fn, sarj|erdő) 
sarjhagyma (sarj|hagyma) 
sarjhajtás (fn, sarj|hajtás) 
sarjú (fn) 
sarjú (mn) 
sarjúerdő (sarjú|erdő) 
sarjúhajtás (sarjú|hajtás) 
sarjúkaszálás (sarjú|kaszálás) 
sarjúköltés (sarjú|költés) 
sarjúrend (sarjú|rend) 
sarjúrendek 
sarjúszéna (sarjú|széna) 
sark (fn) 
sark körüli 
sarkal (ige) 
sarkalás (fn) 
sarkalat (fn) 
sarkalatos (mn) 
sarkalatos igazság 
sarkall (ige) 
sarkallik (ige) 
sarkalló hatású 
sarkaltat 
sarkantyú (fn) 
sarkantyú alakú 
sarkantyúcsont (sarkantyú|csont) 
sarkantyúka (fn) 
sarkantyúpengés 
sarkantyús (mn) 



sarkantyúszíj (sarkantyú|szíj) 
sarkantyúvirág (fn, sarkantyú|virág) 
sarkantyúz (ige) 
sárkány (fn) 
sárkányeresztés (sárkány|eresztés) 
sárkányfa (fn, sárkány|fa) 
sárkányfajzat (sárkány|fajzat) 
sárkányfej (fn, sárkány|fej) 
sárkányfejű hal 
sárkányfog (fn, sárkány|fog) 
sárkánygyík (fn, sárkány|gyík) 
sárkánygyökér (sárkány|gyökér) 
sárkányidom (sárkány|idom) 
sárkánykígyó (fn, sárkány|kígyó) 
sárkányölő (fn, sárkány|ölő) 
sárkányölő vitéz 
sárkányrepülés (fn, sárkány|repülés) 
sárkányrepülő (fn, sárkány|repülő) 
sárkányrepülő (foly mn in, sárkány|repülő) 
sárkánytej (sárkány|tej) 
sárkánytojás (sárkány|tojás) 
sárkányvér (fn, sárkány|vér) 
sarkas 
sarkatlan (mn) 
Sarkcsillag (fn, sark|csillag) 
sárkefe (fn, sár|kefe) 
sárkerep (fn, sár|kerep) 
sarki (mn) 
sarki bolt 
sarki fény 
sarki jég 
sarki róka 
sarkig érő 
sarkigazság (fn, sark|igazság) 
sarkít (ige) 
sarkított fény 
sarkított képernyő 
sarkítva 
Sarki-Urál 
sarkkő (fn, sark|kő) 
sarkkör (fn, sark|kör) 
sarkkutató (fn, sark|kutató) 
sarkkutató hajó 
sarkmagasság (sark|magasság) 
sárkolonc (fn, sár|kolonc) 
sarkon fordul 
sarkon fordulás 
sarkos (mn) 
sarköv (sark|öv) 
Sárköz (tnév) 
sárközi (mn) 
sárközi hímzés 
sárközi hímzésű 
sarkpont (fn, sark|pont) 
sarktétel (fn, sark|tétel) 
sarkú (mn) 
sárkunyhó (fn, sár|kunyhó) 



sarkutazó (fn, sark|utazó) 
sarkvidék (fn, sark|vidék) 
sarkvidéki (mn, sark|vidéki) 
sarkvirág (fn, sark|virág) 
sarlach (fn) 
sarlachos 
sarlatán (fn) 
sarlatanizmus 
sárlik (ige) 
sarló (fn) 
sarló formájú 
sarlóforma szerszám 
sarlófű (sarló|fű) 
sarlós (mn) 
sarlós fecske 
sarlósejt (sarló|sejt) 
sarlósfecske (fn) 
sarlóz (ige) 
sármány (fn) 
sármányvirág (sármány|virág) 
saroglya (fn) 
saroglyalánc (saroglya|lánc) 
sarok (fn) 
sarokablak (sarok|ablak) 
sarokasztal (fn, sarok|asztal) 
sarokba 
sarokba szorít 
sarokcsiszoló 
sarokcsont (fn, sarok|csont) 
sarokdobás (sarok|dobás) 
saroképület (fn, sarok|épület) 
sarokház (fn, sarok|ház) 
sarokkanapéágy 
sarokkő (fn, sarok|kő) 
sarokkötés (sarok|kötés) 
sarokkövek 
sarokoszlop (sarok|oszlop) 
sarokpánt (sarok|pánt) 
sarokpillér (fn, sarok|pillér) 
sarokpolc (sarok|polc) 
sarokpont (fn, sarok|pont) 
sarokrekamié (sarok|rekamié) 
sarokrúgás (fn, sarok|rúgás) 
sarokszám (fn, sarok|szám) 
sarokszoba (fn, sarok|szoba) 
sarokülés (sarok|ülés) 
sarokvas (fn, sarok|vas) 
sarokvédő (sarok|védő) 
Sarolta (tnév) 
sáros (mn) 
Sárospatak (tnév) 
sárospataki (mn) 
sároz (ige) 
sárrét (fn, sár|rét) 
Sárrét (tnév) 
sárszalonka (fn, sár|szalonka) 
sárteke (fn, sár|teke) 



sártenger (fn, sár|tenger) 
sártenger (sár|tenger) 
sártisztító (sár|tisztító) 
saru (fn) 
sarus (mn) 
saruszíj (saru|szíj) 
sarutlan (mn) 
Sárvár (tnév) 
sárvári (mn) 
sárvédő (fn, sár|védő) 
sárvédő (foly mn in, sár|védő) 
sárvédőkopoltyú 
Sárvíz (fn, sár|víz) 
sarzsi (fn) 
sas (fn) 
sás (fn) 
sasbérc (fn) 
sásbuzogány (sás|buzogány) 
sasfa 
sásfélék 
sasfészek (fn) 
sasfiók (fn, sas|fiók) 
sásfonat (sás|fonat) 
Sashalom (fn) 
sasharaszt 
Sas-hegy 
sáska (fn) 
sáskafelhő (sáska|felhő) 
sáskahad (fn, sáska|had) 
sáskajárás (fn, sáska|járás) 
saskeselyű (fn, sas|keselyű) 
saslengés (sas|lengés) 
saslik (fn) 
sásliliom (sás|liliom) 
saslódik 
sasóka (fn) 
sasorr (fn, sas|orr) 
sasorrú (mn, sas|orrú) 
saspáfrány 
sastoll (fn, sas|toll) 
saszla (fn) 
sasszárny (fn, sas|szárny) 
sasszé (fn) 
sasszeg (fn) 
sasszem (fn, sas|szem) 
sasszemű (mn, sas|szemű) 
sátán (fn) 
sátánfajzat (fn, sátán|fajzat) 
sátáni (mn) 
sátánista (fn) 
sátánizmus (fn, sátán|izmus) 
sátántinóru 
satelit tuner 
satíroz (ige) 
satnya (mn) 
satnya növésű 
satnyul (ige) 



sátor (fn) 
sátoralja 
Sátoraljaújhely (tnév) 
sátoraljaújhelyi (mn) 
sátorcövek (fn, sátor|cövek) 
sátorfa (fn, sátor|fa) 
sátorfedél (fn, sátor|fedél) 
sátorkaró (sátor|karó) 
sátorkötél (sátor|kötél) 
sátorlakó (fn, sátor|lakó) 
sátorlap (fn, sátor|lap) 
sátoros (fn) 
sátoros (mn) 
sátoros ünnep 
sátoroz (sátorozik, ige) 
sátorozó (foly mn in) 
sátorponyva (fn, sátor|ponyva) 
sátorpózna (sátor|pózna) 
sátorrúd (fn, sátor|rúd) 
sátortábor (fn, sátor|tábor) 
sátortető (fn, sátor|tető) 
sátorváros (fn, sátor|város) 
sátorvas (sátor|vas) 
sátorvászon (fn, sátor|vászon) 
sátorverés (fn, sátor|verés) 
sátorvirágzat (sátor|virágzat) 
satöbbi (fn) 
satrafa (fn) 
satrapa (fn) 
satu (fn) 
satupad (fn, satu|pad) 
satupofa (fn, satu|pofa) 
Saturnus 
satyak (fn) 
sattyog (ige) 
sav (fn) 
sáv (fn) 
sava-borsa (fn) 
saválló (foly mn in, sav|álló) 
saválló (mn, sav|álló) 
saválló acél 
savanyít (ige) 
savanyítatlan (mn) 
savanyított káposzta 
savanyíttat 
savanykás (mn) 
savanykás ízű 
savanyodik (ige) 
savanyú (mn) 
savanyú arcú 
savanyú becsinált 
savanyú bor 
savanyú cukor 
savanyú káposzta 
savanyú leves 
savanyú só 
savanyú uborka 



savanyúforrás (fn) 
savanyúkút (fn) 
savanyúság (fn) 
savanyútojás-leves 
savanyúvíz (fn) 
savanyúvízforrás (fn, savanyúvíz|forrás) 
savanyúz (savanyú|z) 
Savaria (tnév) 
savas (mn) 
savas akkumulátor 
savas elem 
savas eső 
savas oldat 
savasodás 
sav-bázis arány 
Save gomb 
savgyök (sav|gyök) 
sávhatár (fn, sáv|határ) 
savhiány (fn, sav|hiány) 
sávkapcsoló (sáv|kapcsoló) 
savkátrány (sav|kátrány) 
savképző hatású 
savképződés (sav|képződés) 
savmaradék (sav|maradék) 
savmérgezés (sav|mérgezés) 
savó (fn) 
savókúra (savó|kúra) 
sávoly (fn) 
sávolykötés (fn, sávoly|kötés) 
savós (mn) 
sávos (mn) 
savószemű 
savószínű (mn) 
sávoz (ige) 
savpróba (sav|próba) 
sávszél 
sávszélesítés (fn) 
sávszélesség (fn, sáv|szélesség) 
sávszélesség érhető el 
savtalanít (ige) 
savtartalom (fn, sav|tartalom) 
savtúltengés (fn) 
sávváltás (fn, sáv|váltás) 
sávváltó (sáv|váltó) 
sávváltoztatás (sáv|változtatás) 
Scala (tnév) 
Scarbantia 
schaffhauseni óra 
schengeni (mn) 
schengeni övezet 
scherzo (fn) 
Schiller (tnév) 
schilling (fn) 
schillinges (mn) 
schisma (fn) 
Schleswig-Holstein (tnév) 
Schopenhauer (tnév) 



Schönefeld (tnév) 
Schubert (tnév) 
Schubert-dal (Schubert|-dal) 
Schulek Frigyes (tnév) 
Schumann (fn) 
scientológia 
sci-fi (fn) 
Scotland Yard 
Scott (tnév) 
scsí (fn) 
SD-kártya 
SD-tiszt 
se (hsz) 
se erre 
se füle 
se hideg 
se híre 
se ki 
se nem jó 
se szeri 
Search csoport 
seb (fn) 
sebaj (msz, se|baj) 
sebbalzsam (seb|balzsam) 
sebbel-lobbal (hsz) 
sebbenzin (fn, seb|benzin) 
sebborogató főzet 
sebes (mn) 
sebes arcú 
sebes folyású 
sebes vágtában 
sebesen (hsz) 
sebesít (ige) 
Sebes-Körös (Sebes|-Körös) 
sebes-körösi 
sebesség (fn) 
sebességábra (sebesség|ábra) 
sebességfokozat 
sebességhatár (fn, sebesség|határ) 
sebességimádó 
sebességíró műszer 
sebességkorlátozás (fn, sebesség|korlátozás) 
sebességmérő (fn, sebesség|mérő) 
sebességmérő (foly mn in, sebesség|mérő) 
sebességnövekedés 
sebességtúllépés (fn) 
sebességugrás (sebesség|ugrás) 
sebességű (mn) 
sebességűek 
sebességváltó (fn, sebesség|váltó) 
sebességváltó (foly mn in, sebesség|váltó) 
sebességváltó kar 
Sebestyén (tnév) 
sebesül (ige) 
sebesülés (fn) 
sebesülési jegy 
sebesült (bef mn in) 



sebesült (fn) 
sebesült (mn) 
sebesült honvéd 
sebesültgondozás (fn, sebesült|gondozás) 
sebesültkórház (fn, sebesült|kórház) 
sebesültszállítás (fn, sebesült|szállítás) 
sebesültvonat (fn, sebesült|vonat) 
sebesvonat (fn, sebes|vonat) 
sebész (fn) 
sebész alorvos 
sebész főorvos 
sebész szakorvos 
sebészet (fn) 
sebészeti (mn) 
sebészeti klinika 
sebészi (mn) 
sebészkés (fn, sebész|kés) 
sebészorvos (mn, sebész|orvos) 
sebészprofesszor (fn, sebész|professzor) 
sebésztanár (fn, sebész|tanár) 
sebez (ige) 
sebezhetetlen (mn) 
sebezhető (foly mn in) 
sebezhető (mn) 
sebfertőzés (fn, seb|fertőzés) 
sebhely (fn, seb|hely) 
sebhelyes (mn) 
sebhintőpor (seb|hintőpor) 
sebkampó (seb|kampó) 
sebkenőcs (seb|kenőcs) 
sebkezelés (fn, seb|kezelés) 
sebkötöző csomag 
sebláz (fn, seb|láz) 
sebolaj (seb|olaj) 
seborvos (fn) 
sebszáj (fn, seb|száj) 
sebtapasz (fn, seb|tapasz) 
sebtében (hsz) 
sebtén 
sebtiben (hsz) 
sebváltó (fn, seb|váltó) 
sebváltó (foly mn in, seb|váltó) 
sebváltókar (seb|váltókar) 
sebvarró selyem 
sebzett (bef mn in) 
sebzett (mn) 
sebzett vad 
sec-sal 
securitate 
séd (fn) 
sédbúza (fn, séd|búza) 
sédkender (fn, séd|kender) 
sedre 
séf (fn) 
seft (fn) 
seftel (ige) 
sefűsefa 



segéd (fn) 
segédakna (segéd|akna) 
segédanyag (fn, segéd|anyag) 
segédápolónő (fn, segéd|ápolónő) 
segédcsapat (fn, segéd|csapat) 
segédegyenes (fn) 
segédejtőernyő (segéd|ejtőernyő) 
segedelem (fn) 
segédenergia (segéd|energia) 
segéderő (fn, segéd|erő) 
segédeszköz (fn, segéd|eszköz) 
segédfogalmazó (fn, segéd|fogalmazó) 
segédfogalmazó (foly mn in, segéd|fogalmazó) 
segédfonal (segéd|fonal) 
segédforrás (segéd|forrás) 
segédhaderő (segéd|haderő) 
segéd-házfelügyelő (segéd|-házfelügyelő) 
segédhivatal (fn, segéd|hivatal) 
segédige (fn, segéd|ige) 
segédigenév (segéd|igenév) 
segédjegyző (fn, segéd|jegyző) 
segédkéz (fn, segéd|kéz) 
segédkezet nyújt 
segédkezik (ige) 
segédkönyv (fn, segéd|könyv) 
segédlelkész (fn, segéd|lelkész) 
segédlet (fn) 
segédlevél (fn, segéd|levél) 
segédmotor (fn, segéd|motor) 
segédmotoros (fn) 
segédmotoros (mn) 
segédmotoros kerékpár 
segédmotor-vezető 
segédmunka (fn, segéd|munka) 
segédmunkaerő (fn, segéd|munkaerő) 
segédmunkás (fn) 
segédmunkás (mn) 
segédnyelv (fn, segéd|nyelv) 
segédoktató (segéd|oktató) 
segédoperatőr 
segédorvos (fn) 
segédorvos (mn) 
segédpilóta (fn, segéd|pilóta) 
segédprogram (fn, segéd|program) 
segédpüspök (fn, segéd|püspök) 
segédrendező (fn, segéd|rendező) 
segédrendőr (fn, segéd|rendőr) 
segédsík (segéd|sík) 
segédszemélyzet (fn, segéd|személyzet) 
segédszerkesztő (fn, segéd|szerkesztő) 
segédszerkesztő (foly mn in, segéd|szerkesztő) 
segédszínész (fn, segéd|színész) 
segédszó (fn, segéd|szó) 
segédszolgálat (fn, segéd|szolgálat) 
segédszolgálatos 
segédszög (segéd|szög) 
segédtanár (fn, segéd|tanár) 



segédtanító (fn, segéd|tanító) 
segédtanító (foly mn in, segéd|tanító) 
segédtankönyv 
segédtétel (segéd|tétel) 
segédtiszt (fn, segéd|tiszt) 
segédtudomány (fn, segéd|tudomány) 
segédüzem (fn, segéd|üzem) 
segédvájár (segéd|vájár) 
segédvizsga (fn, segéd|vizsga) 
segédvonal (fn, segéd|vonal) 
segél (ige) 
segély (fn) 
segélyakció (fn, segély|akció) 
segélyalap (fn, segély|alap) 
segélyállomás (segély|állomás) 
segélycsapat (fn, segély|csapat) 
segélycsomag (fn, segély|csomag) 
segélyegyezmény (segély|egyezmény) 
segélyegylet (fn, segély|egylet) 
segélyez (ige) 
segélyezés (fn) 
segélyezési (mn) 
segélyforrás (fn, segély|forrás) 
segélyhad (fn, segély|had) 
segélyhely (fn, segély|hely) 
segélyhívó (fn, segély|hívó) 
segélyhívó (foly mn in, segély|hívó) 
segélyhívó szám 
segélykérelem (fn, segély|kérelem) 
segélykérés (fn, segély|kérés) 
segélykérő (fn, segély|kérő) 
segélykérő (foly mn in, segély|kérő) 
segélykiáltás (fn, segély|kiáltás) 
segélynyújtás (fn, segély|nyújtás) 
segélynyújtási (mn) 
segélynyújtási szerződés 
segélypénztár (fn, segély|pénztár) 
segélyprogram (fn, segély|program) 
segélyre szoruló 
segélyszállítmány (fn, segély|szállítmány) 
segélyszervezet (fn, segély|szervezet) 
segélytelefon (fn, segély|telefon) 
segélyvonal 
segélyvonat (segély|vonat) 
Segesvár (tnév) 
segesvári (mn) 
segg (fn) 
seggdugasz (fn, segg|dugasz) 
seggel (ige) 
seggfej (fn, segg|fej) 
seggnyalás (fn, segg|nyalás) 
seggnyaló (foly mn in) 
seggrészeg (mn) 
seggreverősdi 
segít (ige) 
segíteni akarás 
segítés (fn) 



segíthet (ige) 
segítő (fn) 
segítő (mn) 
segítő kéz 
segítő szándék 
segítőalap (segítő|alap) 
segítőegyesület (segítő|egyesület) 
segítőeszköz (fn, segítő|eszköz) 
segítőfoglalkozású 
segítőkész (mn) 
segítőkészség (fn, segítő|készség) 
segítőtárs (fn, segítő|társ) 
segítség (fn) 
segítségképpen 
segítségkérés (fn, segítség|kérés) 
segítségnyújtás (fn, segítség|nyújtás) 
segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja 
segítségnyújtási (mn) 
segítségre szoruló 
segítségül hívás 
sehány (hsz) 
sehogy (hsz) 
sehogy se 
sehogy sem 
sehogyan (hsz) 
sehogyan se 
sehogyan sem 
sehol (hsz) 
sehol se 
sehol sem 
sehol sincs 
sehonnai (mn) 
sehonnan (hsz) 
sehonnan se 
sehonnan sem 
sehonnét (hsz) 
sehova (hsz) 
sehová (sehová, hsz) 
seízű (mn) 
sej (isz) 
sejdít (ige) 
sejhaj 
sej-haj 
sejk (fn) 
sejlik (ige) 
sejt (fn) 
sejt (ige) 
sejt alakú 
sejt közötti állomány 
sejtállomány (fn, sejt|állomány) 
sejtbeton (sejt|beton) 
sejtburjánzás (fn) 
sejtelem (fn) 
sejtelmes (mn) 
sejtelmesen (hsz) 
sejtes (mn) 
sejtés (fn) 



sejtet (ige) 
sejtfal (fn, sejt|fal) 
sejtfaló (sejt|faló) 
sejtfejlődés (sejt|fejlődés) 
sejtfonal (sejt|fonal) 
sejtforma (sejt|forma) 
sejtgeneráció 
sejthalál 
sejthalmaz (fn, sejt|halmaz) 
sejthalmazos 
sejthártya (fn, sejt|hártya) 
sejthet (ige) 
sejthető (foly mn in) 
sejthető (mn) 
sejtképződés 
sejtközi (mn) 
sejtközpont (fn, sejt|központ) 
sejtkultúra (fn, sejt|kultúra) 
sejtlégzés (fn, sejt|légzés) 
sejtmag (fn, sejt|mag) 
sejtmag-összeolvadás 
sejtnedv (fn, sejt|nedv) 
sejtosztódás (fn, sejt|osztódás) 
sejtplazma (fn, sejt|plazma) 
sejtregeneráló 
sejtrendszer (fn, sejt|rendszer) 
sejtszaporodás (fn, sejt|szaporodás) 
sejtszövet (fn, sejt|szövet) 
sejttan (fn, sejt|tan) 
sejttégla (sejt|tégla) 
sejtüreg (sejt|üreg) 
sékel (fn) 
sekély (mn) 
sekély vizű 
sekélyes (mn) 
sekk (fn) 
sekrestye (fn) 
sekrestyés (fn) 
sekrestyés (mn) 
selejt (fn) 
selejt (mn) 
selejtáru (fn, selejt|áru) 
selejtes (mn) 
selejtes minőség 
selejtes öntvény 
selejtez (ige) 
selejtezés (fn) 
selejtező (fn) 
selejtező (foly mn in) 
selejtező mérkőzés 
selejtezőcsoport (fn, selejtező|csoport) 
selejtgyártó (fn, selejt|gyártó) 
selejtmentes (mn) 
selejtpapír (fn, selejt|papír) 
selejtszázalék (fn, selejt|százalék) 
self (fn) 
selfhátság (self|hátság) 



self-made man 
selfvölgy (self|völgy) 
sellak (fn) 
sellakpolitúr (fn, sellak|politúr) 
sellő (fn) 
sellőhínár (sellő|hínár) 
selma (fn) 
selma (mn) 
Selmecbánya (tnév) 
selmeci pipa 
selyem (fn) 
selyem álarc 
selyem nyakkendő 
selyem zsebkendő 
selyemballon (fn, selyem|ballon) 
selyembatiszt (selyem|batiszt) 
selyembatiszt kendő 
selyemblúz (fn, selyem|blúz) 
selyembogár (fn, selyem|bogár) 
selyembojt (selyem|bojt) 
selyembrokát (fn, selyem|brokát) 
selyembugyi (fn, selyem|bugyi) 
selyemcérna (fn, selyem|cérna) 
selyemcipő (fn, selyem|cipő) 
selyemcukor (fn, selyem|cukor) 
selyemcsík (selyem|csík) 
selyemdamaszt (fn, selyem|damaszt) 
selyemernyő (fn, selyem|ernyő) 
selyemfenyő (fn, selyem|fenyő) 
selyemfényű (mn, selyem|fényű) 
selyemfestés (fn, selyem|festés) 
selyemfestő (fn, selyem|festő) 
selyemfiú (fn, selyem|fiú) 
selyemfonal (fn, selyem|fonal) 
selyemfonó gyár 
selyemfű (fn, selyem|fű) 
selyemgombolyító (selyem|gombolyító) 
selyemgubó (fn, selyem|gubó) 
selyemgubó-beváltás (selyemgubó|-beváltás) 
selyemhaj (selyem|haj) 
selyemharisnya (fn, selyem|harisnya) 
selyemhatású 
selyemhernyó (fn, selyem|hernyó) 
selyemhernyó-tenyésztés (selyemhernyó|-tenyésztés) 
selyeming (fn, selyem|ing) 
selyemkendő (fn, selyem|kendő) 
selyemkóró (fn, selyem|kóró) 
selyemlepke (fn, selyem|lepke) 
selyemmajmocska 
selyemmályva (selyem|mályva) 
selyempapír (fn, selyem|papír) 
selyemperje (fn, selyem|perje) 
selyempincsi (fn) 
selyempizsama (fn, selyem|pizsama) 
selyemplüss (selyem|plüss) 
selyemruha (fn, selyem|ruha) 
selyemsál (fn, selyem|sál) 



selyemsonka 
selyemszál (fn, selyem|szál) 
selyemszőrű 
selyemszövet (fn, selyem|szövet) 
selyemszövő (fn, selyem|szövő) 
selyemszövő gyár 
selyemút (fn, selyem|út) 
selyemzsinór (fn, selyem|zsinór) 
Sellye János (tnév) 
selyma (fn) 
selymes (mn) 
selymes hajú 
selymes tapintású 
selyp (mn) 
Selyp (tnév) 
selypeg (ige) 
selypes (mn) 
selypi (selyp|i) 
selypít (ige) 
sem (hsz) 
sem a másik nem hibás 
sem engedek 
sem pedig 
séma (fn) 
sematikus (mn) 
sematizál (ige) 
sematizmus (fn) 
semeddig (hsz) 
semeddig se 
semeddig sem 
semekkora (mn) 
semelyik (fn) 
semelyik se 
semelyik sem 
semennyi (mn) 
semerre (hsz) 
semerről 
semhogy (hsz) 
sémi (mn) 
sémi nyelvek 
sémita (mn) 
semleges (mn) 
semleges állam 
semleges kémhatás 
semleges zóna 
semlegesít (ige) 
semlegesítés (fn) 
semlegesnem (fn, semleges|nem) 
semlegesnemű (mn, semleges|nemű) 
semlegesség (fn) 
semlyék (fn) 
Semmelweis (tnév) 
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája (tnév) 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Semmering (tnév) 
semmi (fn, sem|mi) 
semmi áron 



semmi baj 
semmi ebédrevalóm nincsen 
semmi esetre sem 
semmi más 
semmi mód sincs rá 
semmi módon 
semmi se 
semmi sem 
semmibe vesz 
semmibe vett 
semmibevétel (fn) 
semmibevevés (fn) 
semmifajta (mn) 
semmiféle (mn, semmi|féle) 
semmiházi (mn, semmi|házi) 
semmiképp 
semmiképpen (hsz) 
semmikor (hsz) 
semmily (mn) 
semmilyen (hsz) 
semmilyen (mn) 
semmilyen se 
semmilyen sem 
semminemű (nm, semmi|nemű) 
semminő (nm) 
semmint (hsz) 
semmire 
semmire sem való 
semmirekellő (fn) 
semmirekellő (mn) 
semmirekellő alak 
semmirevaló (mn, semmire|való) 
semmis (mn) 
semmiség (fn) 
semmisít (ige) 
semmisnek nyilvánítás 
semmisség (fn) 
semmisségi (mn) 
semmisségi panasz 
semmisül (ige) 
semmit 
semmitlen (mn) 
semmitmondó (mn) 
semmítő 
semmítőszék (fn) 
semmittevés (fn) 
semmittevő (fn) 
semmittevő (mn) 
semmivé tétel 
Seneca 
senior manager 
senki (fn) 
senki fia 
senki földje 
senki más 
senki sem 
senki sem vesztette el a fonalat 



senkiházi (mn) 
senye 
senye-suta 
senyved (ige) 
senyveszt (ige) 
seper (söpör, ige) 
seperc alatt 
seppeg (ige) 
sepreget (söpröget, ige) 
seprence (fn) 
seprés (söprés, fn) 
seprő (fn) 
seprő (foly mn in) 
seprő (mn) 
seprőfű (fn, seprő|fű) 
seprőgép (fn, seprő|gép) 
seprőpálinka (fn, seprő|pálinka) 
seprőparéj (seprő|paréj) 
seprőzanót (seprő|zanót) 
seprű (söprű, fn) 
seprűcirok (seprű|cirok) 
seprűfű (seprű|fű) 
seprűnyél (fn, seprű|nyél) 
seprűz (söprűz, ige) 
Sepsiszentgyörgy (tnév) 
sepsiszentgyörgyi (mn) 
ser (fn) 
serbli (fn) 
serceg (ige) 
sercen (ige) 
sercent (sercint, ige) 
sercint (ige) 
sercli (fn) 
serdül (ige) 
serdülés (fn) 
serdüléses 
serdületlen (mn) 
serdülő (fn) 
serdülő (foly mn in) 
serdülő ifjú 
serdülő lány 
serdülőkor (fn, serdülő|kor) 
serdülőkorban van 
serdülőkorú (mn, serdülő|korú) 
serdült (bef mn in) 
serdült (mn) 
serdült korú 
sereg (fn) 
seregély (fn) 
sereges (mn) 
seregestül 
sereghajtó (fn, sereg|hajtó) 
sereghajtó (foly mn in, sereg|hajtó) 
sereglés (fn) 
sereglet (fn) 
sereglik (ige) 
seregnyi (mn) 



seregszámla (fn, sereg|számla) 
seregszemle (fn, sereg|szemle) 
seregtest (fn, sereg|test) 
seregzászló (sereg|zászló) 
sérelem (fn) 
sérelmes (mn) 
sérelmez (ige) 
sérelmi (mn) 
Seremetyjevo (tnév) 
serény (mn) 
serényen (hsz) 
serénykedik (ige) 
seres (mn) 
serfőzde (fn, ser|főzde) 
seri (mn) 
seriff (fn) 
seriffjelvény (seriff|jelvény) 
serít 
serke (fn) 
serked (ige) 
serkedez 
serkedező bajuszú 
serken (ige) 
serkent (bef mn in) 
serkent (ige) 
serkentés (fn) 
serkentő (fn) 
serkentő (foly mn in) 
serkentő (mn) 
serkentőanyag (serkentő|anyag) 
serkentőszer (fn, serkentő|szer) 
serleg (fn) 
séró (fn) 
serpa (fn) 
serpenyő (fn) 
serpenyős (mn) 
serpenyős rostélyos 
sért (ige) 
serte (fn) 
sérteget (ige) 
sértegetés (fn) 
sertepertél (ige) 
sertés (fn) 
sertés (mn) 
sértés (fn) 
sertéságazat (fn, sertés|ágazat) 
sertésállomány (fn, sertés|állomány) 
sertésbél (sertés|bél) 
sertésborda (fn, sertés|borda) 
sertésbordaszelet (sertésborda|szelet) 
sertéscomb (fn, sertés|comb) 
sertéseredetű betegség 
sertésfelvásárlás (fn, sertés|felvásárlás) 
sertéshizlalás (fn, sertés|hizlalás) 
sertéshizlaló (fn, sertés|hizlaló) 
sertéshizlaló (foly mn in, sertés|hizlaló) 
sertéshizlaló telep 



sertéshús (fn, sertés|hús) 
sertéskaraj (fn, sertés|karaj) 
sertéskivitel (fn, sertés|kivitel) 
sertéskolbász (sertés|kolbász) 
sertéslöncs 
sertésól (fn) 
sertésoldalas (sertés|oldalas) 
sertésorbánc (fn, sertés|orbánc) 
sertéspárizsi 
sertéspestis (fn, sertés|pestis) 
sertéspörkölt (fn) 
sertéssült (fn, sertés|sült) 
sertéstakarmány (sertés|takarmány) 
sertéstartó (fn, sertés|tartó) 
sertéstenyésztő 
sertéstokány (fn, sertés|tokány) 
sertésvágás (fn, sertés|vágás) 
sertésvész (fn, sertés|vész) 
sertészsír (fn, sertés|zsír) 
sertésszelet (fn, sertés|szelet) 
sertésszérum (sertés|szérum) 
sértetlen (hsz) 
sértetlen (mn) 
sértetlenül (hsz) 
sértett (bef mn in) 
sértett (fn) 
sértettség (fn) 
sérthet (ige) 
sérthetetlen (mn) 
sérthetetlenség (fn) 
sértő (fn) 
sértő (foly mn in) 
sértő (mn) 
sértő hangú levél 
sértődékeny (mn) 
sértődés (fn) 
sértődik (ige) 
sértődős (mn) 
sértődött (bef mn in) 
sértődött (mn) 
sértődötten (hsz) 
sértődöttség (fn) 
sérül (ige) 
sérülékeny (mn) 
sérülés (fn) 
sérülhet (ige) 
sérült (bef mn in) 
sérült (fn) 
sérült (mn) 
sérv (fn) 
sérvdaganat (sérv|daganat) 
sérves (mn) 
service (fn, ser|vice) 
sérvkizáródás 
sérvkötő (fn, sérv|kötő) 
sérvműtét (fn, sérv|műtét) 
seszínű (mn) 



séta (fn) 
sétabot (fn, séta|bot) 
sétafikál (ige) 
sétagalopp (fn, séta|galopp) 
sétahajó (fn, séta|hajó) 
sétahajójárat (sétahajó|járat) 
sétahajó-kirándulás 
sétahajózás (fn, séta|hajózás) 
sétahely (fn, séta|hely) 
sétakert (fn, séta|kert) 
sétakocsikázás (fn) 
sétál (ige) 
sétálgat (ige) 
sétálhat (ige) 
sétáló (fn) 
sétáló (foly mn in) 
sétáló nő 
sétálóhely (sétáló|hely) 
sétálómagnó (fn, sétáló|magnó) 
sétálóudvar (fn, sétáló|udvar) 
sétálóutca (fn, sétáló|utca) 
sétalovaglás (fn, séta|lovaglás) 
sétáltat (ige) 
sétány (fn) 
sétapálca (fn, séta|pálca) 
sétarepülés (fn, séta|repülés) 
sétatér (fn, séta|tér) 
sétaút (fn, séta|út) 
sete (mn) 
setesuta (mn) 
sete-suta 
setét 
sétifikál (ige) 
setlendszövet (fn) 
setteng (ige) 
settenkedik (ige) 
Sevcsenko (tnév) 
Sevilla (tnév) 
sevillai (fn) 
seviot 
sevró (fn) 
sevrócipő (fn, sevró|cipő) 
sex (fn) 
sex appeal 
Seychelle-szigetek 
sezlon (fn) 
sezlontakaró (sezlon|takaró) 
sgraffito (fn) 
Shakespeare (fn) 
Shakespeare-ciklus (Shakespeare|-ciklus) 
Shakespeare-dráma (Shakespeare|-dráma) 
Shakespeare-szonett (Shakespeare|-szonett) 
Shakespeare-tragédia (Shakespeare|-tragédia) 
Shakespeare-vígjáték (Shakespeare|-vígjáték) 
shareware programok 
Shaw (fn) 
Shaw-darab (Shaw|-darab) 



Shelley (fn) 
Sherlock Holmes 
sherry 
shilling (fn) 
shop (fn) 
Shortcut lehetőség 
show (fn) 
show-biznisz 
showman 
sí (fn) 
sí (ige) 
síakrobatika 
síbajnok (fn, sí|bajnok) 
síbajnoknő (sí|bajnoknő) 
síbajnokság (fn, sí|bajnokság) 
síbakancs (fn, sí|bakancs) 
Sibelius 
síber (fn) 
síbol (ige) 
síbolta el 
síbot (fn) 
síbox 
sic (hsz) 
sicc (msz) 
sícipő (fn) 
SI-egység 
síel (sízik, ige) 
síelés (fn) 
síelő (foly mn in) 
siemens (fn) 
Siemens (tnév) 
Sienkiewicz (fn) 
Sierra Leone 
Sierra Madre 
Sierra Nevada 
siet (ige) 
sietős (mn) 
sietősen (hsz) 
sietség (fn) 
siettében (hsz) 
siettet (ige) 
sífelvonó (fn) 
sifon (fn) 
sifon férfiing 
sifonér (fn, sifon|ér) 
sifoning (sifon|ing) 
sifonlepedő (sifon|lepedő) 
sifre (fn) 
sifríroz (ige) 
sífutás (fn, sí|futás) 
sífutó (fn, sí|futó) 
signore (fn) 
siheder (fn) 
sihta 
síita (fn) 
síjárőr 
síjőring 



sík (fn) 
sík (mn) 
sík fekvésű 
sík felület 
sík felületű 
sík föld 
sík lap 
sík terep 
sík vidék 
sík vidéki település 
síkágyas szkenner 
sikál (ige) 
sikálókefe (fn) 
sikamlik (ige) 
sikamlós (mn) 
sikanéria (fn) 
sikankózik 
síkantenna (sík|antenna) 
sikár (fn) 
sikárfű (sikár|fű) 
sikárol (ige) 
sikátor (fn) 
sikattyú (fn) 
síkcsiszoló (sík|csiszoló) 
síkcsiszoló gép 
sík-domború 
sík-domború lencse 
siker (fn) 
sikér (fn) 
sikér (mn) 
siker fokmérője 
sikerágazat (fn, siker|ágazat) 
sikeranalízis (siker|analízis) 
sikerben dús 
sikerdarab (fn, siker|darab) 
sikerdíj (fn, siker|díj) 
sikeredik (ige) 
sikeredző (fn, siker|edző) 
sikeredző (foly mn in, siker|edző) 
sikerélmény (fn, siker|élmény) 
sikerember (fn, siker|ember) 
sikeres (mn) 
sikeresebben (hsz) 
sikeresen (hsz) 
sikeresség (fn) 
sikeretlen (mn) 
sikerfilm 
sikerhez vezető út 
sikerít (ige) 
sikerkovács (fn, siker|kovács) 
sikerkönyv (fn, siker|könyv) 
sikerlista (fn, siker|lista) 
sikerorientált (bef mn in) 
sikerorientált (mn) 
sikerprémium (siker|prémium) 
sikerpropaganda (fn, siker|propaganda) 
sikersorozat (fn, siker|sorozat) 



sikerszám (fn, siker|szám) 
sikersztori 
sikértartalom (fn, sikér|tartalom) 
sikertelen (mn) 
sikertelenség (fn) 
sikertelenül (hsz) 
sikertermék 
sikertörténet (fn, siker|történet) 
sikerű (mn) 
sikerül (ige) 
sikerületlen (mn) 
sikerülhet (ige) 
sikerült (bef mn in) 
sikerült (mn) 
síkeszterga (fn, sík|eszterga) 
siket (fn) 
siket (mn) 
siketfajd (fn) 
siketnéma (mn) 
siketnéma-intézet 
síkfelület (fn, sík|felület) 
síkfilm (sík|film) 
síkfutás (fn, sík|futás) 
síkgeometria (sík|geometria) 
síkgörbe (sík|görbe) 
síkháló (sík|háló) 
síkháromszög (sík|háromszög) 
sík-homorú 
síkhullám (sík|hullám) 
síkhurkoló (sík|hurkoló) 
síkidom (fn, sík|idom) 
sikít (ige) 
sikítás (fn) 
sikítoz (ige) 
sikítozik (ige) 
sikk (fn) 
sikkan (ige) 
sikkant (ige) 
sikkantgat (ige) 
sikkaszt (ige) 
sikkasztás (fn) 
sikkasztó (fn) 
sikkasztó (foly mn in) 
sikkes (mn) 
sikkes járás 
síkkondenzátor (sík|kondenzátor) 
síkkoordináták 
síkköszörű (sík|köszörű) 
síkköszörűs (sík|köszörűs) 
síkkötő (sík|kötő) 
síkkötő gép 
síklap (fn, sík|lap) 
siklat (ige) 
siklik (ige) 
sikló (fn) 
sikló (foly mn in) 
sikló (mn) 



siklóernyő (fn, sikló|ernyő) 
siklóernyőzik 
siklóhajó (sikló|hajó) 
siklókígyó (sikló|kígyó) 
siklópálya (sikló|pálya) 
siklórepülés (fn, sikló|repülés) 
Siklós (tnév) 
siklósi (mn) 
siklószög (sikló|szög) 
síkmértan (sík|mértan) 
síknyomás (sík|nyomás) 
sikolt (ige) 
sikoltás (fn) 
sikoltoz (sikoltozik, ige) 
sikoltozik (ige) 
sikoly (fn) 
sikolya (fn) 
sikong (ige) 
sikongat (ige) 
sikonka 
síkos (mn) 
síkos út 
síkosság (fn) 
síkötés 
síkpor (fn, sík|por) 
síkraszáll (ige, síkra|száll) 
síkraszáll valamiért 
síkraszállás 
síkság (fn) 
síkszárnyú 
síkszög (fn, sík|szög) 
síkszögmérő (sík|szögmérő) 
síktárcsa (fn, sík|tárcsa) 
síktükör (fn, sík|tükör) 
síküveg (fn, sík|üveg) 
síküveggyár 
síkverseny (sík|verseny) 
silabizál (ige) 
Silan öblítő 
silány (mn) 
silány minőségű 
silányodik (ige) 
silányság (fn) 
silányul (hsz) 
silányul (ige) 
silbak (fn) 
silbakol (ige) 
sild (fn) 
sildes (mn) 
síléc (fn, sí|léc) 
sílift (fn) 
sillabusz (fn) 
siller (fn) 
sillerbor (fn, siller|bor) 
siló (fn) 
silócsalamádé (siló|csalamádé) 
silógödör (siló|gödör) 



silókombájn (siló|kombájn) 
silókukorica (fn, siló|kukorica) 
silótakarmány (fn, siló|takarmány) 
silótorony (siló|torony) 
silóz (ige) 
silózókombájn (silózó|kombájn) 
silózott takarmány 
sílövészet 
sima (mn) 
sima bársony 
sima bőrű 
sima felületű 
sima izom 
sima liszt 
sima modorú 
sima parkett 
simafenyő (fn) 
simaizom (fn) 
simán (hsz) 
simára vasalt 
simaság (fn) 
símaszk 
simáz (ige) 
simfel 
SIM-hátlap 
similabda (fn) 
siminyakkendő 
simít (ige) 
simítás (fn) 
simítatlan 
simítható 
simító (fn) 
simító (foly mn in) 
simítócsont (simító|csont) 
simítófa (simító|fa) 
simítógép (simító|gép) 
simítógyalu (fn, simító|gyalu) 
simítóhenger (fn, simító|henger) 
simítókanál (fn, simító|kanál) 
simítókés (simító|kés) 
simítókő (simító|kő) 
simítóprés (simító|prés) 
simítóreszelő (simító|reszelő) 
simított papír 
simítóvas (simító|vas) 
simítóz (ige) 
simítózás 
simléder (fn) 
simli (fn) 
simlis (mn) 
simogat (ige) 
simogatás (fn) 
Simon (tnév) 
Simplon-alagút (Simplon|-alagút) 
simul (ige) 
simulékony (mn) 
simuló (foly mn in) 



simuló (mn) 
sin (röv) 
sín (fn) 
sínadrág (fn) 
Sinaia (tnév) 
Sínai-félsziget (tnév) 
Sínai-hegy (tnév) 
sínautó (fn, sín|autó) 
sínautóbusz (fn, sín|autóbusz) 
sínbe tétele 
sínbusz (fn, sín|busz) 
Sinclair 
Sinclair Spectrum 
sincs (sincsen) 
síncsavar (sín|csavar) 
sincsen (ige) 
sincsenek (ige) 
síncsere (fn, sín|csere) 
sínfej (fn, sín|fej) 
sínfék (sín|fék) 
sing (fn) 
singcsont (fn, sing|csont) 
síngerinc (sín|gerinc) 
sínhálózat (fn, sín|hálózat) 
sínhegesztés (sín|hegesztés) 
sínheveder (fn, sín|heveder) 
sínillesztés (fn) 
sínkapocs (sín|kapocs) 
sinkófál (ige) 
sínkötés (sín|kötés) 
sínköz (sín|köz) 
sinológia (fn) 
sínpálya (fn, sín|pálya) 
sínpár (fn, sín|pár) 
sínsaru (fn, sín|saru) 
sin-szal 
sínszeg (sínszög, fn, sín|szeg) 
síntalp (sín|talp) 
síntávolság (sín|távolság) 
sintér (fn) 
sintérháló (sintér|háló) 
sintérhurok (sintér|hurok) 
sintérmunka (sintér|munka) 
sintértelep (fn, sintér|telep) 
sintoizmus (fn) 
síntörés (fn, sín|törés) 
sínyli (ige) 
sínylik (ige) 
sínylődik (ige) 
sió (fn) 
Sió (tnév) 
Siófok (tnév) 
siófoki (mn) 
Sion-hegy (tnév) 
síp (fn) 
sipákol (ige) 
sípálya (fn, sí|pálya) 



síparadicsom (fn) 
sípcsont (fn, síp|csont) 
sípcsontvédő (fn, sípcsont|védő) 
sipeg 
sipirc (fn) 
sipirc (msz) 
sipista (fn) 
sipít (ige) 
sipító hangú 
sipítozik (ige) 
sípjel (fn, síp|jel) 
sipka (fn) 
Sipka-szoros 
sípláda (fn, síp|láda) 
sipog (ige) 
sípol (ige) 
sípolófazék 
sipoly (fn) 
sípos (fn) 
sípos (mn) 
síppal-dobbal 
sipp-supp 
sípszó (fn, síp|szó) 
sípulóver 
sir (fn) 
sír (fn) 
sír (ige) 
Siracusa (tnév) 
siralmas (mn) 
siralom (fn) 
siralomház (fn, siralom|ház) 
siralomvölgy (fn, siralom|völgy) 
sirály (fn) 
sirám (fn) 
siránkozás (fn) 
siránkozik (ige) 
sírás (fn) 
sírásó (fn, sír|ásó) 
sírásó (foly mn in, sír|ásó) 
sírás-rívás 
sirat (ige) 
siratatlan 
siratlan (mn) 
sirató (fn) 
sirató (foly mn in) 
siratóasszony (fn, sirató|asszony) 
siratóének (fn, sirató|ének) 
siratófal (fn, sirató|fal) 
sírba tétele 
sírba visz 
sírban a fél lába 
sírbarlang (fn, sír|barlang) 
sírbeszéd (fn, sír|beszéd) 
sírbolt (fn, sír|bolt) 
sírdogál (ige) 
sírdomb (fn, sír|domb) 
síremlék (fn, sír|emlék) 



sírfelirat (fn, sír|felirat) 
sírgondozó (sír|gondozó) 
sírgödör (fn, sír|gödör) 
sírgyalázás (fn) 
sírhalom (fn, sír|halom) 
sírhant (fn, sír|hant) 
sírhatnék (fn) 
sírhatnékja van 
sírhely (fn, sír|hely) 
síri (mn) 
sí-rí 
síri csend 
sírirat (fn, sír|irat) 
sírkamra (fn, sír|kamra) 
sírkápolna (fn, sír|kápolna) 
sírkereszt (fn, sír|kereszt) 
sírkert (fn, sír|kert) 
sírkő (fn, sír|kő) 
sírkőavatás (fn, sírkő|avatás) 
sírkőfaragó (fn, sír|kőfaragó) 
sírlelet (fn, sír|lelet) 
sírmelléklet (fn, sír|melléklet) 
sírnivaló (fn) 
sírnivaló (mn) 
síró (fn) 
síró (foly mn in) 
síró (mn) 
síró gyermek 
sírógörcs (fn, síró|görcs) 
sirokkó (fn) 
síroller 
síron túli 
síró-rívó 
sírós (mn) 
sírós kedvű 
sírrablás (fn, sír|rablás) 
sírrabló (fn, sír|rabló) 
sír-rí 
sírtemplom (fn, sír|templom) 
sirting 
síruha (fn) 
sirül 
sírva fakadás 
sírva vigadás 
sírva-nevetve 
sírverem (fn, sír|verem) 
sírvers (fn, sír|vers) 
sisak (fn) 
sisák 
sisak alakú 
sisakbokréta (sisak|bokréta) 
sisakellenző (sisak|ellenző) 
sisakforgó (fn, sisak|forgó) 
sisakos (mn) 
sisakrostély (fn, sisak|rostély) 
sisakvirág (fn, sisak|virág) 
sísapka (fn) 



siserahad (fn) 
siska (fn) 
sísport (fn) 
sistereg (ige) 
síszezon (fn) 
sítalp (fn, sí|talp) 
sitcom 
síterep (fn, sí|terep) 
siti (fn) 
sitt (fn) 
sítúra (fn, sí|túra) 
sityak (fn) 
síugrás (fn, sí|ugrás) 
síugró (fn) 
síugró sánc 
Siva 
sivalkodik (ige) 
sivár (mn) 
sivár lelkivilág 
sivár lelkű 
sivárság (fn) 
sivatag (fn) 
sivatag vidék 
sivatagi (mn) 
sivatagi éghajlat 
síverseny (fn) 
sívilágbajnokság (fn) 
sivít (ige) 
sívó (fn) 
sívó (mn) 
sívó homok 
sívó-rívó 
sízés (fn) 
sízik (síel, ige) 
síző (fn) 
skac (fn) 
Skagerrak 
skai 
skála (fn) 
Skála Áruház 
skálabeosztás (skála|beosztás) 
skaláris (mn) 
skaláris mennyiség 
skálaüveg (skála|üveg) 
skáláz (skálázik, ige) 
skálázik (ige) 
skalp (fn) 
skalpol (ige) 
skalpvadász (fn, skalp|vadász) 
skalpvadászat (fn, skalp|vadászat) 
skandál (ige) 
skandalum (fn) 
skandináv (fn) 
skandináv (mn) 
skandináv népek 
skandináv nyelvek 
skandináv rejtvény 



Skandináv-félsziget 
Skandinávia (tnév) 
skandinavisztika (fn) 
skanzen (fn) 
skapuláré (fn) 
skarlát (fn) 
skarlátpiros (fn) 
skarlátszínű (skarlát|színű) 
skarlátvörös (fn, skarlát|vörös) 
skarlátvörös (mn, skarlát|vörös) 
skart 
skartba tesz 
skatulya (fn) 
skatulyáz (ige) 
skicc (fn) 
skiccel (ige) 
skíz (fn) 
skizma (fn) 
skizoaffektív zavar 
skizofrén (szkizofrén, fn) 
skizofrénia (szkizofrénia, fn) 
Skócia (tnév) 
skóciai (fn) 
skófium (fn) 
skolasztika (fn) 
skolasztikus (fn) 
skontó (fn) 
skorbut (fn) 
skorpió (fn) 
skót (fn) 
skót (mn) 
skót kockás szövet 
skót szoknya 
skribál 
skribler (fn) 
skrofula 
skrupulizál (ige) 
skrupulózus (mn) 
skrupulus (fn) 
skubiz (ige) 
skurc (fn) 
slafrok (fn) 
slag (fn) 
sláger (fn) 
slágergazdag 
slágerlista (fn, sláger|lista) 
slágermérkőzés (fn, sláger|mérkőzés) 
slágertéma (fn, sláger|téma) 
slágfertig (fn) 
slágfertig (mn) 
slágvort (fn) 
slam poetry 
slamasztika (fn) 
slambuc (fn) 
slambuli 
slamélet 
slames 



slammelés 
slammer 
slamparódia 
slampet 
slampos (fn) 
slampos (mn) 
slamszűz 
slamtársaság 
slamtörténet 
slamverseny 
slang (fn) 
slapaj (fn) 
slattyog (ige) 
slaug 
slejfni (fn) 
slejm (fn) 
slemil 
slendrián (fn) 
slendrián (mn) 
slepp (fn) 
sleppes szoknya 
slicc (fn) 
sliffentyű 
sligovica (fn) 
slihtol 
slim design 
slingel (ige) 
slisszol (ige) 
slowfox (fn) 
slukk (fn) 
slukkol (ige) 
slum 
slussz (fn) 
slusszkulcs (fn, slussz|kulcs) 
slusszpoén (fn, slussz|poén) 
smaci 
smaciz 
smafu (fn) 
smakkol (ige) 
smár (fn) 
smaragd (fn) 
smaragd fülbevaló 
smaragdgyűrű (smaragd|gyűrű) 
smaragdszínű (mn) 
smaragdzöld (mn) 
smarni (fn) 
smárol (ige) 
smasszer (fn) 
Smetana (tnév) 
smink (fn) 
sminkel (ige) 
sminkes (mn) 
sminklemosó 
smirgli (fn) 
smirglipapír (smirgli|papír) 
smirgliz (ige) 
smokk (fn) 



smonca (fn) 
SMS-ezik 
smucig (mn) 
smucigság (fn) 
smukk (fn) 
smúzol 
snájdig (mn) 
snapsz (fn) 
snapszer (fn) 
snapszli (fn) 
snassz (fn) 
snassz alak 
snaucer (fn) 
sneci (fn) 
sneff (fn) 
sneffvadászat (sneff|vadászat) 
snicli (fn) 
snidling (fn) 
snitt (fn) 
snóbli (fn) 
snóblizik (ige) 
snooker (fn) 
snowboard 
snúroz (ige) 
só (fn) 
sóballa (fn) 
sóbálvány (fn, só|bálvány) 
sóbánya (fn, só|bánya) 
sóbarlang (só|barlang) 
Sobieski (fn) 
Sobieski-szerű (Sobieski|-szerű) 
social engineering 
sódar (fn) 
sóder (fn) 
sóderbánya (fn, sóder|bánya) 
sóderol (ige) 
sóderos út 
sóderoz (ige) 
sodó (fn) 
sodor (fn) 
sodor (ige) 
sodorakna (sodor|akna) 
sodorhat (ige) 
sodorint (ige) 
sodorít (ige) 
sodort (bef mn in) 
sodort (mn) 
sodorvonal (fn, sodor|vonal) 
sodrás (fn) 
sodró (foly mn in) 
sodró (mn) 
sodró ár 
sodródás (fn) 
sodródeszka (fn) 
sodródik (ige) 
sodrófa (fn) 
sodrony (fn) 



sodronybetét (sodrony|betét) 
sodronyhúr (sodrony|húr) 
sodronyhúzás (sodrony|húzás) 
sodronyhúzó gép 
sodronykötél (fn, sodrony|kötél) 
sodronykötélpálya (sodrony|kötélpálya) 
sodronyzománc (sodrony|zománc) 
sodrott (bef mn in) 
sodrott (mn) 
sodrott zsinór 
sófár 
sóféreg 
sofíroz 
sofőr (fn) 
sofőrbunda (sofőr|bunda) 
software (fn) 
sófürdő 
sógor (fn) 
sógorasszony (fn, sógor|asszony) 
sógorné (fn) 
sógornő (fn, sógor|nő) 
sógorság (fn) 
sógorság-komaság 
sógun (fn) 
soha (hsz) 
soha nem látott mélypont 
soha sincs 
soha többé 
sóhaj (fn) 
sóhajt (ige) 
sóhajtás (fn) 
sóhajtásnyi (mn) 
sóhajtozik (ige) 
sohanapján (hsz) 
sohase (hsz) 
sohasem (sosem, hsz) 
sóher (fn) 
sóher (mn) 
sóhivatal (fn, só|hivatal) 
sohse (hsz) 
sohsem 
sójövedék 
sok (szn) 
sok esztendő 
sok ezer 
sok ezer éves folyamat 
sok ezer holdnyi erdőség 
sok helyen 
sok helyt 
sok helyütt 
sok kilométeres 
sok más 
sok milliárd 
sok millió 
sok minden 
sok nevetnivalót mondott 
sok nyelven elérhető 



sok száz 
sok száz éves város 
sok szempontú 
sok szótagú 
soká (hsz) 
sokablakos (mn, sok|ablakos) 
sokác (fn) 
sokadalom (fn) 
sokadik (fn) 
sokadik (szn) 
sokadmagával (hsz) 
sokadozik (ige) 
sokadszor (hsz) 
sokágú (mn, sok|ágú) 
sokáig (soká, hsz) 
sokáig távol volt 
sokalakúság (sok|alakúság) 
sokall (ige) 
sokallani (sokallni) 
sókamara (fn) 
sokan (hsz) 
sokára (hsz) 
sokaság (fn) 
sokasít (ige) 
sokasodik (ige) 
sokat 
sokat ér 
sokat evő ember 
sokat fogyasztó 
sokat ígérő 
sokat vitatott 
sokatmondó (mn) 
sokba kerül 
sokbeszédű 
sokdioptriás (fn) 
sokélű (sok|élű) 
sokemeletes (mn) 
sokértelmű (sok|értelmű) 
sokesztendei (mn, sok|esztendei) 
sokéves (mn, sok|éves) 
sokévi (mn, sok|évi) 
sokévi átlag 
sokezer (szn) 
sokezres (mn, sok|ezres) 
sokezres tömegek 
sokfajta (mn, sok|fajta) 
sokfajtájú (sok|fajtájú) 
sokfelé (hsz, sok|féle) 
sokféle (mn, sok|féle) 
sokféleképpen 
sokféleség (fn) 
sokfelől (hsz) 
sokgyerekes (sokgyermekes, mn) 
sokgyermekes (sokgyerekes, fn) 
sokgyermekes (mn) 
sokgyermekes család 
sokhangú (mn, sok|hangú) 



sokirányú (mn) 
sokíroz 
sokismeretlenes egyenlet 
sokistenhit (fn) 
sokistenhívő (mn) 
sokisten-imádó (sokisten|-imádó) 
sokízületi (mn) 
sokjelentésű (mn, sok|jelentésű) 
sokjelentésű szó 
sokk (fn) 
sokkal (hsz) 
sokkal kisebb fontosságú 
sokkal nagyobb számú 
sokkal több 
sokkalta (hsz) 
sokkalta nagyobb 
sokkhatás (fn, sokk|hatás) 
sokk-kezelés (sokk|-kezelés) 
sokk-következmény 
sokkol (ige) 
sokkos (mn) 
sokkterapeuta 
sokkterápia (fn, sokk|terápia) 
soklábú (mn) 
soklakásos (mn) 
soklapú (mn) 
soklyukú tégla 
sokmagos 
sokmilliárdos (mn) 
sokmilliónyi (mn, sok|milliónyi) 
sokmilliós (mn, sok|milliós) 
soknapi (sok|napi) 
soknejűség (fn) 
soknemű 
soknemzetiségű (mn, sok|nemzetiségű) 
soknyelvű (fn, sok|nyelvű) 
soknyelvű (mn, sok|nyelvű) 
sokoldalú (mn, sok|oldalú) 
sokoldalú képzés 
sokoldalúan (hsz) 
sokoldalúság (fn) 
Sokoróalja (tnév, Sokoró|alja) 
sokra becsülése 
sokra tartása 
sokrekeszes (sok|rekeszes) 
sokrétű (mn) 
sókristály (fn) 
sókristálylámpa 
soksejtű (mn) 
sok-sok 
sokszínű (mn, sok|színű) 
sokszínűség (fn) 
sokszor (hsz) 
sokszori (mn) 
sokszoros (fn) 
sokszoros (mn) 
sokszoros túlerővel 



sokszorosan (hsz) 
sokszorosít (ige) 
sokszorosítás (fn) 
sokszorosító (fn) 
sokszorosító (foly mn in) 
sokszorosító eljárás 
sokszorosítógép (fn, sokszorosító|gép) 
sokszorosítóiroda (sokszorosító|iroda) 
sokszorosítópapír (sokszorosító|papír) 
sokszoroz (ige) 
sokszorta (hsz) 
sokszög (fn, sok|szög) 
sokszögletű (mn) 
sokszögű (mn) 
sokvérű (sok|vérű) 
sokvirágú (sok|virágú) 
sokvirágú hajtás 
sokzsebes (mn) 
sólé (fn) 
sólet (fn) 
Solingen (tnév) 
Solohov (tnév) 
soltész (fn) 
Solti-lapály 
sólya (fn) 
solymár (fn) 
Solymár (tnév) 
solymász (fn) 
solymászik (ige) 
sólyom (fn) 
sólyomszárny (fn, sólyom|szárny) 
sólyomszem (fn, sólyom|szem) 
Sólyom-sziget (Sólyom|-sziget) 
som (fn) 
sombokor (fn, som|bokor) 
sombrero (fn) 
somfa (fn, som|fa) 
somfa pálca 
somfavessző (somfa|vessző) 
somfordál (ige) 
somkóró (fn, som|kóró) 
somlai (mn) 
somlai bor 
Somló (tnév) 
somlói (mn) 
somlói ezerjó 
somlói furmint 
somlói galuska 
Somlyó (tnév) 
sommás (summás, mn, som|más) 
sommás elintézés 
sommásan (hsz) 
Somogy (tnév) 
Somogy megye 
somogyi (fn) 
Somogyi-dombság (Somogyi|-dombság) 
somogyi-dombsági 



Somogy-Tolnai-dombvidék 
somolyog (ige) 
sómonopólium 
Somoskőújfalu (tnév) 
sompolyog (ige) 
song (fn) 
sonka (fn) 
sonkacsont (fn, sonka|csont) 
sonkalé 
sonkanadrág (sonka|nadrág) 
sonkapác (fn, sonka|pác) 
sonkás (mn) 
sonkás omlett 
sonkás tortelloni 
sonkás zsemle 
sonkás zsömle 
sonkaszalonna (sonka|szalonna) 
sonkaszeletelő 
sonkatekercs (sonka|tekercs) 
sonkaujj (sonka|ujj) 
sonkoly (fn) 
Sony (tnév) 
sóoldat (fn, só|oldat) 
sopánkodik (ige) 
sópárlás 
sópároló medence 
Sopianae (tnév) 
Sopron (tnév) 
Sopron város 
soproni (fn) 
soproni kékfrankos 
Soproni-hegység 
sor (fn) 
sor kerül 
sorakozik (ige) 
sorakozó (fn) 
sorakozó (foly mn in) 
sorakoztat (ige) 
sorállás (fn, sor|állás) 
sorállomány (fn, sor|állomány) 
sorállományú (mn) 
során 
sorba 
sorba áll 
sorba állít 
sorba állítás 
sorba kapcsolás 
sorba kapcsolt 
sorba rendez 
sorbaállás (fn) 
sorban 
sorban áll 
sorban állás 
Sorbonne (fn) 
sordély (fn) 
sordíj (fn, sor|díj) 
soremelés (fn, sor|emelés) 



soremelő (sor|emelő) 
sorfa (fn, sor|fa) 
sorfal (fn, sor|fal) 
sorfásítás (sor|fásítás) 
sorhajó (fn, sor|hajó) 
sorhajóhadnagy (fn, sorhajó|hadnagy) 
sorhajókapitány (fn, sorhajó|kapitány) 
sorház (fn, sor|ház) 
sorházépítés (sorház|építés) 
sorja 
sorjában (hsz) 
sorjáz (ige) 
sorjázik (ige) 
sorkatona (fn, sor|katona) 
sorkatonai (mn) 
sorkatonai szolgálat 
sorkatonaság (fn, sor|katonaság) 
sorkizárás (sor|kizárás) 
sorkoszt (fn, sor|koszt) 
sorköteles (fn) 
sorköteles (mn) 
sorkötelezettség (fn, sor|kötelezettség) 
sorköz (fn, sor|köz) 
sormetszet (fn, sor|metszet) 
sornyomtató (fn, sor|nyomtató) 
soroksári (fn) 
sorol (ige) 
sorolás (fn) 
sorolhat (ige) 
sorolód (ige) 
sorompó (fn) 
sorompó nélküli átjáró 
sorompóba lépés 
sorompóőr (fn, sorompó|őr) 
sorompórúd (fn, sorompó|rúd) 
soron 
soron kívül 
soron kívüli 
soron levő 
soronként (hsz) 
soronkívüliség (fn) 
soros (mn) 
soros kapcsolás 
soros vetés 
soroz (ige) 
sorozás (fn) 
sorozat (fn) 
sorozat (ige) 
sorozatcím (fn, sorozat|cím) 
sorozatfelvétel 
sorozatgyártás (fn, sorozat|gyártás) 
sorozatgyilkos (mn) 
sorozatgyilkosság (fn, sorozat|gyilkosság) 
sorozatjel (fn, sorozat|jel) 
sorozatlövés (fn, sorozat|lövés) 
sorozatnyomtatás 
sorozatos (mn) 



sorozatos támadás 
sorozatosan (hsz) 
sorozatvető (fn, sorozat|vető) 
sorozatvető (foly mn in, sorozat|vető) 
sorozó (fn) 
sorozó (foly mn in) 
sorozó tiszt 
sorozóbizottság (fn, sorozó|bizottság) 
sorozóhelyiség (sorozó|helyiség) 
sorra 
sorra kerül 
sorra kerülés 
sorra kerülő 
sorra véve 
sorra-rendre 
sorrend (fn, sor|rend) 
sorrendi (mn) 
sorrendiség (fn, sor|rendiség) 
Sorrento (tnév) 
sorról sorra 
sors (fn) 
sorscsapás (fn, sors|csapás) 
sorscsapás (mn, sors|csapás) 
sorsdöntő (fn, sors|döntő) 
sorsdöntő (foly mn in, sors|döntő) 
sorsdöntő (mn, sors|döntő) 
sorsdöntő fontosságú 
sorsdöntő szerep 
sorsedzett (fn) 
sorsfordító (fn, sors|fordító) 
sorsfordító (foly mn in, sors|fordító) 
sorsfordulat (fn, sors|fordulat) 
sorsforduló (fn, sors|forduló) 
sorsforduló (foly mn in, sors|forduló) 
sorshúzás (fn, sors|húzás) 
sorsjáték (fn, sors|játék) 
sorsjegy (fn, sors|jegy) 
sorskérdés (fn, sors|kérdés) 
sorsközösség (fn, sors|közösség) 
sorsol (ige) 
sorsolás (fn) 
sorsolási bizottság 
sorsom (fn, sor|som) 
sorsos (fn) 
sorsos (mn) 
sorstárs (fn, sors|társ) 
sorstragédia (fn, sors|tragédia) 
sorsú (mn) 
sorsüldözött (bef mn in, sors|üldözött) 
sorsüldözött (mn, sors|üldözött) 
sorszám (fn, sor|szám) 
sorszámadó hosztesz 
sorszámnév (fn, sor|számnév) 
sorszámozás (fn, sor|számozás) 
sorszámú (mn) 
sorszedés (sor|szedés) 
sorszedőgép (sor|szedőgép) 



sorszélesség (sor|szélesség) 
Sor-szigetek 
sorsszerű (mn) 
sorsszerűség (fn, sors|szerűség) 
sort (fn) 
sort álló 
sortatarozás (fn, sor|tatarozás) 
sortávolság (fn, sor|távolság) 
sortnadrág (sort|nadrág) 
sortöltő (sor|töltő) 
sortűz (fn, sor|tűz) 
sortűz (ige, sor|tűz) 
sortűzper (fn, sortűz|per) 
sorvad (ige) 
sorvadás (fn) 
sorvadoz (sorvadozik, ige) 
sorvadozik (ige) 
sorvadtság (fn) 
sorváltó (sor|váltó) 
sorvány 
sorvaszt (ige) 
sorvég (fn, sor|vég) 
sorvégi elválasztás 
sorvetés (sor|vetés) 
sorvető gép 
sorvezető (fn, sor|vezető) 
sorvezető (foly mn in, sor|vezető) 
sorzárás (sor|zárás) 
sorzó 
sós (mn) 
sós forrás 
sós fürdő 
sós hering 
sós hús 
sós ízű 
SOS jel 
sós oldat 
sós perec 
sós víz 
sósav (fn) 
sósavtartalmú 
sósborszesz (fn) 
sose (sohase, hsz) 
sosem (sohasem, hsz) 
sosincs (ige) 
sóska (fn) 
sóskaborbolya (sóska|borbolya) 
sóskafa (fn, sóska|fa) 
sóskamártás (fn, sóska|mártás) 
sóskasav (sóska|sav) 
sóskifli (fn, sós|kifli) 
sóskút (fn) 
sósperec (fn, sós|perec) 
sósrúd (fn) 
sóstó (fn, sós|tó) 
sószegény (mn, só|szegény) 
sószóró (fn) 



Sosztakovics (tnév) 
sótalan (mn) 
sótalan és sótlan 
sótalanít (ige) 
sótartalom (fn) 
sótartó (fn, só|tartó) 
sótelep 
sótlan földimogyoró 
sótörés 
sovány (mn) 
sovány comb 
sovány sajt 
sovány sertés 
sovány testű 
soványít (ige) 
soványítókúra 
soványka (mn) 
soványodik (ige) 
soványság (fn) 
sóvár (mn) 
sóvár tekintetű 
sóvárgás (fn) 
sóvárgó (foly mn in) 
sóvárgó (mn) 
sóvári 
sóvárog (ige) 
soviniszta (mn) 
sovinizmus (fn) 
sóvirág (fn) 
sóz (ige) 
sózott (bef mn in) 
sózott (mn) 
sózott hús 
sömlyék 
sömör (fn) 
sönt (fn) 
söntés (fn) 
söntkondenzátor (sönt|kondenzátor) 
söpör (seper, ige) 
söpredék (fn) 
söprés (seprés, fn) 
söpröget (sepreget, ige) 
söprögető (foly mn in) 
söprű (seprű, fn) 
söprűz (seprűz, ige) 
sör (fn) 
söralátét (fn, sör|alátét) 
sörárpa (fn, sör|árpa) 
sörbet (fn) 
sörcsarnok (fn, sör|csarnok) 
sőre (fn) 
sőre (mn) 
sőreg 
sörélesztő (fn, sör|élesztő) 
sörény (fn) 
sörét (fn, sör|ét) 
sörétes (mn) 



sörétes puska 
sörétes töltény 
sörfőzde (fn, sör|főzde) 
sörfőzés (fn, sör|főzés) 
sörfőző (fn, sör|főző) 
sörfőző (foly mn in, sör|főző) 
sörgyár (fn, sör|gyár) 
sörgyáros 
sörgyefa 
sörhab (fn, sör|hab) 
sörhas 
sörház (fn, sör|ház) 
söripar (fn, sör|ipar) 
sörital (fn, sör|ital) 
sörivó (fn, sör|ivó) 
sörkert (fn, sör|kert) 
sörlap (sör|lap) 
sörmelegítő (sör|melegítő) 
sörnyitó (fn, sör|nyitó) 
sörnyitó (foly mn in, sör|nyitó) 
sörös (fn) 
sörös (mn) 
söröshordó (fn) 
söröskancsó (fn) 
söröskocsi (fn, sörös|kocsi) 
söröskorsó (fn, sörös|korsó) 
söröskupak (fn) 
sörösláda (fn) 
söröspohár (fn) 
sörösüveg (fn) 
söröz (sörözik, ige) 
sörözés (fn) 
sörözik (ige) 
söröző (fn) 
söröző (foly mn in) 
söröző társaság 
sörözőhelyiség (söröző|helyiség) 
sörpocak (fn, sör|pocak) 
sörpuccs (fn, sör|puccs) 
sörraktár (sör|raktár) 
sörretek (sör|retek) 
sörsátor (fn, sör|sátor) 
sörszagú 
sörszív (sör|szív) 
sörte (fn) 
sörtebajusz (sörte|bajusz) 
sörtehajú (mn, sörte|hajú) 
sörtés (fn) 
sörtés (mn) 
sörtészta (fn, sör|tészta) 
sörtörköly (sör|törköly) 
sőt (ksz) 
sőt mi több 
sötét (mn) 
sötét anyag 
sötét bőrű 
sötét emlékű 



sötét energia 
sötét lelkű 
sötét rózsaszínű 
sötét ruhás 
sötét színű 
sötét zug 
sötétbarna (fn, sötét|barna) 
sötétbarna (mn, sötét|barna) 
sötétbe ugrás 
sötétedés (fn) 
sötétedik (ige) 
sötétell (ige) 
sötéten (hsz) 
sötéten látás 
sötétes (mn) 
sötétes színű 
sötétít (ige) 
sötétítés (fn) 
sötétkamra (fn, sötét|kamra) 
sötétkék (mn, sötét|kék) 
sötétlik (ige) 
sötétlila (fn) 
sötétlila (mn) 
sötétpiros (fn) 
sötétpiros (mn) 
sötétség (fn) 
sötétszoba-próba 
sötétszőke (fn) 
sötétszőke (mn) 
sötétszürke (fn) 
sötétszürke (mn) 
sötétül (ige) 
sötétvörös (fn) 
sötétvörös (mn) 
sötétzárka (fn, sötét|zárka) 
sötétzöld (fn) 
sötétzöld (mn) 
sötétzöld csíkos 
sövény (fn) 
sövénydísz (sövény|dísz) 
sövényfal (sövény|fal) 
sövénykerítés (fn, sövény|kerítés) 
sövénynyíró olló 
sövényszulák (fn, sövény|szulák) 
spachtli (fn) 
spácium (fn) 
spádé (fn) 
spagetti (fn) 
spagettipántos 
spagettiwestern 
spájz (fn) 
spakli (fn) 
spaletta (fn) 
spangli (fn) 
spániel (fn) 
spannol (ige) 
spanyol (fn) 



spanyol (mn) 
Spanyol Észak-Afrika 
spanyol észak-afrikai 
spanyol narancs 
spanyol nyelvű 
Spanyol Szahara 
spanyol tagozat 
spanyol tánc 
Spanyol-Amerika 
spanyolbak (fn, spanyol|bak) 
spanyolcsizma (fn, spanyol|csizma) 
spanyolfal (fn, spanyol|fal) 
spanyolgallér (spanyol|gallér) 
spanyoljárvány (fn, spanyol|járvány) 
spanyollovas (fn) 
spanyolmeggy (spanyol|meggy) 
spanyolnád (fn, spanyol|nád) 
spanyolnátha (fn, spanyol|nátha) 
Spanyolország (tnév) 
spanyolországi (fn) 
spanyolul (hsz) 
spanyolviasz (fn, spanyol|viasz) 
spárga (fn) 
spárgakel (spárga|kel) 
spárgaleves 
spárgaszatyor (fn, spárga|szatyor) 
spárgatök (fn, spárga|tök) 
spárgázik (ige) 
sparhelt (sparherd, fn) 
Spárta (tnév) 
Spartacus (tnév) 
spártai (mn) 
spártai jellem 
spartakiád (szpartakiád, fn) 
spartakista (fn) 
spatula (fn) 
spéci (fn) 
spéci (mn) 
speciális (mn) 
speciális berendezés 
speciális igény 
speciálisan (hsz) 
specialista (fn) 
specialitás (fn) 
specializál (ige) 
specializálódik (ige) 
speciálkollégium (fn) 
speciel (hsz) 
species (fn) 
specifikáció 
specifikációs lap 
specifikum (fn) 
specifikus (mn) 
speditőr (fn) 
speedmotor 
spejz (fn) 
spekacski 



spékel (ige) 
spékelőtű 
spektábilis 
spektákulum (fn) 
spektál (ige) 
spektrálanalízis (fn) 
spektrofotométer (fn) 
spektrofotometria (fn) 
spektrográf (mn) 
spektrográfia (fn) 
spektrométer (fn) 
spektroszkóp (fn) 
spektroszkópia (fn) 
spektrum (fn) 
spekuláció (fn) 
spekulációs (mn) 
spekulál (ige) 
spekuláns (fn) 
spekuláns (mn) 
spekulatív (mn) 
spekulatív gondolkodás 
spekulatív úton 
Spencer (tnév) 
spencer 
spendíroz (ige) 
Spengler 
spenót (fn) 
spenótbakter (fn, spenót|bakter) 
spenótfőzelék (fn, spenót|főzelék) 
spenótszínű 
spenótzöld (mn) 
sperhakni (fn) 
sperma (fn) 
spermabank (fn, sperma|bank) 
spermium (fn) 
spermiumképződés 
spicc (fn) 
spicc-cipő 
spiccel (ige) 
spicces (mn) 
spicli (fn) 
spicliskedik (ige) 
spíler (fn) 
spin (fn) 
spiné (fn) 
spinell 
spinét (fn) 
spin-off 
Spinoza (tnév) 
spintronika 
spion (fn) 
spirál (fn) 
spirál füzet 
spirál kompakt fénycső 
spirálfúró (spirál|fúró) 
spirálfüzet (fn, spirál|füzet) 
spirálgumi (spirál|gumi) 



spirális (mn) 
spirálköd (fn, spirál|köd) 
spirálozógép (fn) 
spirálrugó (fn, spirál|rugó) 
spiráns (fn) 
spírea 
spiritiszta (fn) 
spiritiszta (mn) 
spiritiszta szeánsz 
spiritizmus (fn) 
spirituálé (fn) 
spirituális (mn) 
spirituális éhség 
spirituális keresés 
spiritualista (mn) 
spiritualizmus (fn) 
spiritusz (fn) 
spiritusz rektor 
spirituszégő (fn, spiritusz|égő) 
spirituszfőző (fn, spiritusz|főző) 
spirituszkocka (fn, spiritusz|kocka) 
spirituszmelegítő (spiritusz|melegítő) 
spíszbürger (fn) 
Spitzbergák (tnév) 
spleen (fn) 
Split (tnév) 
spondeus (spondeusz, fn) 
spongya (fn) 
spontán (hsz) 
spontán (mn) 
spontán maghasadás 
spontán megnyilvánulás 
spontán mozgás 
spontán privatizáció 
spontán szinergia 
spontán vetélés 
spontaneitás (fn) 
spór (fn) 
spóra (fn) 
sporadikus (mn) 
sporangium 
spórkassza (spór|kassza) 
spórol (ige) 
spórolás (fn) 
spórolási lehetőség 
spórolhat (ige) 
spórolós (mn) 
sport (fn) 
sportág (fn, sport|ág) 
sportági (mn) 
sportakrobatika 
sportállás (fn, sport|állás) 
sportáru (sport|áru) 
sportbajnok (sport|bajnok) 
sportbarát (fn, sport|barát) 
sportbemutató (fn, sport|bemutató) 
sportberkek 



sportbizottság (fn, sport|bizottság) 
sportbolt (fn, sport|bolt) 
sportbotrány (sport|botrány) 
sportcél (fn, sport|cél) 
sportcélú (mn) 
sportcentrum (fn, sport|centrum) 
sportcikk (fn, sport|cikk) 
sportcipő (fn, sport|cipő) 
sportcsarnok (fn, sport|csarnok) 
sportcsatorna (fn, sport|csatorna) 
sportdiplomácia (fn, sport|diplomácia) 
sportdiplomata (fn, sport|diplomata) 
sportegészségügy (fn, sport|egészségügy) 
sportegyesület (fn, sport|egyesület) 
sportejtőernyő (sport|ejtőernyő) 
sportélet (fn, sport|élet) 
sportélmény (fn, sport|élmény) 
sportember (fn, sport|ember) 
sporteredmény (fn, sport|eredmény) 
sporterkölcs (fn, sport|erkölcs) 
sportesemény (fn, sport|esemény) 
sportesemény-lelátó 
sporteszköz (fn, sport|eszköz) 
sportfelelős (sport|felelős) 
sportfelszerelés (fn, sport|felszerelés) 
sportfogadás (fn, sport|fogadás) 
sportgyőzelem (fn, sport|győzelem) 
sporthír (fn, sport|hír) 
sporthíradó (sport|híradó) 
sporthistória 
sporthivatal (fn, sport|hivatal) 
sporthorgász (fn, sport|horgász) 
sporthorgászat (fn, sport|horgászat) 
sportigazgató (fn, sport|igazgató) 
sporting (fn, sport|ing) 
sportingatlan (fn, sport|ingatlan) 
sportirodalom (sport|irodalom) 
sportjelvény (sport|jelvény) 
sportkedvelő (fn, sport|kedvelő) 
sportkedvelő (foly mn in, sport|kedvelő) 
sportklub (fn, sport|klub) 
sportkocsi (fn, sport|kocsi) 
sportkombinát (fn, sport|kombinát) 
Sportkórház (fn, Sport|kórház) 
sportkormány (fn, sport|kormány) 
sportkör (fn, sport|kör) 
sportközvetítés (fn, sport|közvetítés) 
sportkultúra (fn, sport|kultúra) 
sportlap (fn, sport|lap) 
sportlétesítmény (fn, sport|létesítmény) 
sportlövészet (fn, sport|lövészet) 
sportlövő 
sportlövőbajnok 
sportmenedzser (fn, sport|menedzser) 
sportminiszter (fn, sport|miniszter) 
sportminisztérium (fn, sport|minisztérium) 
sportműsor (fn, sport|műsor) 



sportnadrág (sport|nadrág) 
sportnagyhatalom (fn, sport|nagyhatalom) 
sportnapilap (fn, sport|napilap) 
sportoktató (fn, sport|oktató) 
sportol (ige) 
sportolás (fn) 
sportolási (mn) 
sportoló (fn) 
sportoló (foly mn in) 
sportolói (mn) 
sportorvos (fn, sport|orvos) 
sportorvos (sport|orvos) 
sportos (mn) 
sportos öltözet 
sportos testalkatú 
sportos-elegáns 
sportőrület (sport|őrület) 
sportpálya (fn, sport|pálya) 
sportpolitika (fn, sport|politika) 
sportpszichológia (fn, sport|pszichológia) 
sportpuska (fn, sport|puska) 
sportpuskalövő verseny 
sportrendezvény (fn, sport|rendezvény) 
sportrepülés (fn, sport|repülés) 
sportrepülő (fn, sport|repülő) 
sportrepülő-egyesület (sportrepülő|-egyesület) 
sportrepülőgép (fn, sport|repülőgép) 
sportrovat (fn, sport|rovat) 
sportruha (fn, sport|ruha) 
sportstadion (fn, sport|stadion) 
sportszakosztály (fn, sport|szakosztály) 
sportszár (fn, sport|szár) 
sportszatyor (fn, sport|szatyor) 
sportszellem (fn, sport|szellem) 
sportszer (fn, sport|szer) 
sportszerek 
sportszerű (mn) 
sportszerű életmód 
sportszerűen (hsz) 
sportszerűtlen (mn) 
sportszerűtlenség (fn) 
sportszervezet (fn, sport|szervezet) 
sportszimulátor 
sportszív (fn, sport|szív) 
sportszövetség (fn, sport|szövetség) 
sportszponzorálás (fn) 
sporttárs (fn, sport|társ) 
sporttáska (fn, sport|táska) 
sporttelep (fn, sport|telep) 
sportteljesítmény (fn, sport|teljesítmény) 
sportterápia (sport|terápia) 
sporttevékenység (fn, sport|tevékenység) 
sporttiszt (sport|tiszt) 
sporttörvény (fn, sport|törvény) 
sporttüdő (sport|tüdő) 
sportújság (fn, sport|újság) 
sportújságíró (fn, sport|újságíró) 



sportújságíró (foly mn in, sport|újságíró) 
sportuszoda (fn, sport|uszoda) 
sportügy (fn, sport|ügy) 
sportünnepély (fn, sport|ünnepély) 
sportüzlet (fn, sport|üzlet) 
sportverseny (fn, sport|verseny) 
sportvezető (fn, sport|vezető) 
sportvezető (foly mn in, sport|vezető) 
sportvilág (fn, sport|világ) 
sportvonatkozású (mn, sport|vonatkozású) 
sportzakó (fn, sport|zakó) 
spotlámpa (fn) 
spratt 
spray (fn) 
spriccel (ige) 
spriccelt (bef mn in) 
spriccer (fn) 
spricni (fn) 
sprint (fn) 
sprintel (ige) 
sprinter (fn) 
sprintszám (fn, sprint|szám) 
sprotni (fn) 
sprőd (mn) 
sprőd szövet 
spulni (fn) 
spuri (fn) 
spurizik (ige) 
SQ (röv) 
squash (fn) 
srác (fn) 
sramli (fn) 
sramlizene (fn, sramli|zene) 
srapnel (fn) 
srapnelhüvely (srapnel|hüvely) 
srapnelszilánk (srapnel|szilánk) 
srég (mn) 
srét 
Srí Lanka 
sróf (fn) 
srófhúzó (sróf|húzó) 
srófol (ige) 
srófos 
SS (fn) 
ss 
SS-alakulat (SS|-alakulat) 
SSD 
SSD-beszállító 
SSD-cím 
SSD-meghajtó 
SSD-program 
SSD-szekvenciális írás 
SSD-szekvenciális olvasás 
SSH-kiszolgáló 
SS-katona (SS|-katona) 
SSL-kapcsolat 
stáb (fn) 



stabil (mn) 
stabilan (hsz) 
stabilis (fn) 
stabilis (mn) 
stabilitás (fn) 
stabilitási (mn) 
stabilitási gond 
stabilitási probléma 
stabilizáció (fn) 
stabilizációs (mn) 
stabilizál (ige) 
stabilizálás (fn) 
stabilizálód (ige) 
stabilizálódás (fn) 
stabilizálódik (ige) 
stabilizátor (fn) 
stáblista (fn, stáb|lista) 
stáció (fn) 
stacionárius (fn) 
stacionárius (mn) 
stacionárius egyensúly 
stacioner (fn) 
stacioner (mn) 
stadion (fn) 
Stadion Hotel 
Stadion Szálló 
stadioncsúcs (stadion|csúcs) 
stadionlelátó (stadion|lelátó) 
stádium (fn) 
staféta (fn) 
stafétabot (fn, staféta|bot) 
stafétafutás (fn, staféta|futás) 
staffázs (fn) 
stafíroz (ige) 
stafírozott 
stafírung (fn) 
stafli (fn) 
stagione 
stagionetársulat 
stagnál (ige) 
stagnálás (fn) 
stájer (mn) 
stájer tánc 
Stájerország (tnév) 
stájgerol 
stakeholder 
stalagmit (fn) 
stalaktit (fn) 
stallum (fn) 
stampedli (fn) 
stancol (ige) 
stand (fn) 
stand up comedy 
stand up komédiás 
stand up komikus 
standard (fn) 
standard (mn) 



standardállapot (standard|állapot) 
standardizál (ige) 
standby állapot 
standby üzemmód 
stangli (fn) 
stanicli (fn) 
Stanley 
stanza (fn) 
starking (fn) 
start (fn) 
Start menü 
startfejes (mn) 
startol (ige) 
start-stop üzem 
startszalag (start|szalag) 
startup 
startup cég (szk) 
startup vállalat (szk) 
startup vállalkozás (szk) 
startvonal (fn, start|vonal) 
statáriális (mn) 
statáriális bíróság 
statárium (fn) 
statika (fn) 
statikai (mn) 
statikai vizsgálat 
statikailag (hsz) 
statikus (fn) 
statikus (mn) 
statiszta (fn) 
statisztál (ige) 
statisztaszerep (fn, statiszta|szerep) 
statisztéria (fn) 
statisztika (fn) 
statisztikai (mn) 
statisztikai alapon 
statisztikai nyilvántartás 
statisztikai valószínűség 
statisztikailag (hsz) 
statisztikus (fn) 
statuál (ige) 
status (fn) 
státus (fn) 
status quo 
státusférfi (fn, státus|férfi) 
státusférfiú (státus|férfiú) 
státusfogoly (fn, státus|fogoly) 
státushely (státus|hely) 
státusrendezés (státus|rendezés) 
státustörvény (fn, státus|törvény) 
státusú (mn) 
státusz (fn) 
státuszoldal 
státusszimbólum (fn, státus|szimbólum) 
státusztörvény (fn, státusz|törvény) 
statútum (fn) 
staub (fn) 



steak (fn) 
Stefánia (tnév) 
stég (fn) 
Stein Aurél (tnév) 
Steindl (tnév) 
stekker 
steksz (fn) 
stelázsi (fn) 
stelázsipapír 
stempli (fn) 
stencil (fn) 
stencilez (ige) 
stencilgép (fn, stencil|gép) 
Stendhal (tnév) 
Stephenson 
steppe 
steppel (ige) 
steppelt pamut 
sterc 
stereotip (sztereotip, mn) 
steril (mn) 
steril műszer 
steril oldat 
steril vatta 
sterilezőberendezés 
sterilitás (fn) 
sterilizál (ige) 
sterilizálás (fn) 
sterilizátor (fn) 
sterlingövezet (sterling|övezet) 
Steve Jobs (tnév) 
Steve Jobs-epigon 
steward (fn) 
stewardess (fn) 
Steyr cég 
stich (fn) 
stichpróba (fn, stich|próba) 
stifolder 
stift (fn) 
stiglic (fn) 
stigma (fn) 
stigmatizált (mn) 
stikában (hsz) 
stikkes (fn) 
stikkes (mn) 
stikli (fn) 
stíl (fn) 
stiláris (mn) 
stiláris módosítás 
stílbútor (fn, stíl|bútor) 
stiliszta (fn) 
stilisztika (fn) 
stilisztikai (mn) 
stilizál (ige) 
stilizált (bef mn in) 
stilizált (mn) 
stilizáltság (fn) 



stílművész (fn, stíl|művész) 
stílszerű (mn) 
stílszerűen (hsz) 
stílszerűtlen (mn) 
stílus (fn) 
stílusegység (fn, stílus|egység) 
stíluselemzés 
stíluselmélet (fn, stílus|elmélet) 
stílusérzék (fn, stílus|érzék) 
stíluseszköz (fn, stílus|eszköz) 
stíluseszmény (fn, stílus|eszmény) 
stílusgyakorlat (fn, stílus|gyakorlat) 
stílushiba (fn, stílus|hiba) 
stílusirányzat (fn, stílus|irányzat) 
stílusjegy (fn, stílus|jegy) 
stíluskeresés (stílus|keresés) 
stíluskezelés 
stíluskritika (fn, stílus|kritika) 
stíluslap 
stílusművész (fn, stílus|művész) 
stílusművészet (fn, stílus|művészet) 
stílusnem 
stílusos (mn) 
stílusosan (hsz) 
stílusréteg (fn, stílus|réteg) 
stílusromantika (stílus|romantika) 
stílusstruktúra (stílus|struktúra) 
stílustalan (mn) 
stílustalanság 
stílustörés (fn, stílus|törés) 
stílustörténet (fn, stílus|történet) 
stílusú (mn) 
stílusváltás (fn, stílus|váltás) 
stílusváltozás (fn, stílus|változás) 
stílű (mn) 
stimmel (ige) 
stimmt (mn) 
stimmt (msz) 
stimuláció (fn) 
stimulál (ige) 
stimuláló hatás 
stimuláns (fn) 
stimulus (fn) 
stipendium (fn) 
stip-stop 
stíriai (mn) 
stíriai metélt 
stíröl (ige) 
Stockholm (tnév) 
stockholmi (fn) 
stoki 
stóla (fn) 
stop (fn) 
stoplámpa (fn, stop|lámpa) 
stopli (fn) 
stopper (fn, stop|per) 
stopperóra (fn, stopper|óra) 



stoppol (ige) 
stoppolófa (fn) 
stoppos (fn) 
stoptábla (fn, stop|tábla) 
stopvonal (stop|vonal) 
storníroz (sztorníroz, ige) 
stornó (sztornó, fn) 
stósz (fn) 
stószol (ige) 
strabancol 
Stradivari (tnév) 
Stradivari-féle (Stradivari|-féle) 
Stradivari-hegedű (Stradivari|-hegedű) 
stráf (fn) 
stráfkocsi (fn, stráf|kocsi) 
stramm (mn) 
strand (fn) 
strandbelépő (fn, strand|belépő) 
strandcipő (strand|cipő) 
strandfelszerelés (strand|felszerelés) 
strandfürdő (fn, strand|fürdő) 
strandidő (fn, strand|idő) 
strandkabát (strand|kabát) 
strandkosztüm (strand|kosztüm) 
strandköpeny (strand|köpeny) 
strandol (ige) 
strandpapucs (fn, strand|papucs) 
strandröplabda (fn, strand|röplabda) 
strandruha (fn, strand|ruha) 
strandtáska (fn, strand|táska) 
strandvendéglő (strand|vendéglő) 
strapa (fn) 
strapabíró (fn, strapa|bíró) 
strapabíró (foly mn in, strapa|bíró) 
strapabíró (mn, strapa|bíró) 
strapacipő (fn, strapa|cipő) 
strapál (ige) 
straparuha (strapa|ruha) 
strapás (mn) 
Strasbourg (tnév) 
strasbourgi (mn) 
strasbourgi bíróság 
strassz (fn) 
stratéga (fn) 
stratégia (fn) 
stratégiai (mn) 
stratégiai falvak 
stratégiai gáztároló 
stratégiailag (hsz) 
stratégiaimegállapodás-kötés 
Strauss (tnév) 
Strauss-keringő (fn, Strauss|-keringő) 
strázsa (fn) 
strázsál (ige) 
strázsamester (fn, strázsa|mester) 
streaming 
streamingoldal 



stréber (fn) 
stréber (mn) 
stréberkedik (ige) 
street art 
streptococcus (fn) 
stressz (fn) 
stresszállapot (fn, stressz|állapot) 
stresszelmélet (fn, stressz|elmélet) 
stresszhatás (fn, stressz|hatás) 
stresszhelyzet (fn, stressz|helyzet) 
stresszkeltő 
stresszoldó 
stressz-szerű (stressz|-szerű) 
stressztűrés 
strichel (ige) 
strici (fn) 
strici magatartás 
strigó (fn) 
strigula (fn) 
strigulázó 
strimfli (fn) 
Stróbl Alajos (tnév) 
strófa (fn) 
strófaszerkezet (fn, strófa|szerkezet) 
stroke 
stróman (fn) 
Stromfeld (tnév) 
stroncium (fn) 
stroncium-szulfát 
strucc (fn) 
struccmadár (fn, strucc|madár) 
struccpolitika (fn, strucc|politika) 
strucctojás (fn, strucc|tojás) 
strucctoll (fn, strucc|toll) 
struktúra (fn) 
strukturális (mn) 
strukturalista (mn) 
strukturalizmus (fn) 
struktúratapéta 
struktúraváltás (fn, struktúra|váltás) 
strúma (fn) 
strúmaműtét (strúma|műtét) 
Stuart (fn) 
stuccol (ige) 
stúdió (fn) 
stúdióbeszélgetés (fn, stúdió|beszélgetés) 
stúdiófejlesztés 
stúdiószínpad (fn, stúdió|színpad) 
studíroz (ige) 
stúdium (fn) 
stuka (fn) 
stukatúr (fn, stuka|túr) 
stukatúra (stuka|túra) 
stukker (fn) 
stukkó (fn) 
stukkódísz (fn, stukkó|dísz) 
stukkódíszítés (stukkó|díszítés) 



stupid (fn) 
stupid (mn) 
stupiditás (fn) 
Stuttgart (tnév) 
stuttgarti (fn) 
Styx 
suba (fn) 
suba alatti megoldás 
subaszőnyeg (fn, suba|szőnyeg) 
subick 
subler (fn) 
sublót (fn) 
sudár (fn) 
sudár (mn) 
sudár fenyő 
sudár magas 
sudár növésű 
sudárvitorla 
sudribunkó 
Suetonius 
sufni (fn) 
súg (ige) 
sugall (ige) 
sugallat (fn) 
sugallat (ige) 
sugalmaz (ige) 
sugalmazás (fn) 
sugár (fn) 
sugár termetű 
sugárágyú (fn, sugár|ágyú) 
sugárállatka (fn, sugár|állatka) 
sugárállatkák 
sugárártalom (fn, sugár|ártalom) 
sugaras (mn) 
sugárbetegség (fn, sugár|betegség) 
sugárbiológia (fn, sugár|biológia) 
sugárdózis (fn, sugár|dózis) 
sugárerősség (fn, sugár|erősség) 
sugárérzékenység (sugár|érzékenység) 
sugárfegyver (fn, sugár|fegyver) 
sugárfelderítés (sugár|felderítés) 
sugárfelderítő készülék 
sugárfertőzés (fn, sugár|fertőzés) 
sugárfúrógép (sugár|fúrógép) 
sugárgomba (sugár|gomba) 
sugárgombák 
sugárhajtású (mn, sugár|hajtású) 
sugárhajtómű (fn, sugár|hajtómű) 
sugárirányú (mn, sugár|irányú) 
sugárizom (sugár|izom) 
sugárkéve (fn, sugár|kéve) 
sugárkezelés (fn, sugár|kezelés) 
sugárkoszorú (fn, sugár|koszorú) 
sugármentesítés (fn, sugár|mentesítés) 
sugármentesítő gépkocsi 
sugárnyaláb (fn, sugár|nyaláb) 
sugároz (ige) 



sugárszennyezés (fn) 
sugárszennyezett (bef mn in) 
sugárszennyezett (mn) 
sugárszennyezettség (fn) 
sugárszennyezettség-mérő (sugárszennyezettség|-mérő) 
sugárterápia (fn, sugár|terápia) 
sugárterhelés (fn, sugár|terhelés) 
sugártörés (fn, sugár|törés) 
sugártörő képesség 
sugártűrés (sugár|tűrés) 
sugarú (mn) 
sugárút (fn, sugár|út) 
sugárvédelem (fn, sugár|védelem) 
sugárvédő anyag 
sugárveszély (fn, sugár|veszély) 
sugárvirág (sugár|virág) 
sugár-visszaverődés (sugár|-visszaverődés) 
sugárzás (fn) 
sugárzás elleni védelem 
sugárzási (mn) 
sugárzási energia 
sugárzásmérő műszer 
sugárzású (mn) 
sugárzik (ige) 
sugárzó (fn) 
sugárzó (foly mn in) 
sugárzó (mn) 
sugárzóképesség 
súgás (fn) 
súg-búg 
sugdolódzik (sugdolózik, ige) 
sugdos (ige) 
súgó (fn) 
súgó (foly mn in) 
súgógép (fn, súgó|gép) 
súgólyuk (fn, súgó|lyuk) 
súgópéldány (fn, súgó|példány) 
suhan (ige) 
suhanc (fn) 
suhancár (mn, suhanc|ár) 
suháng (fn) 
suhint (ige) 
suhog (ige) 
suhogás (fn) 
suhogó (fn) 
suhogó (foly mn in) 
suhogó (mn) 
suhogtat (ige) 
sui generis 
sújt (ige) 
sujtás (fn) 
sújtás (fn) 
sujtásos (mn) 
sujtásos ruhájú 
sújthat (ige) 
sújtó (foly mn in) 
sújtó (mn) 



sújtólég (fn, sújtó|lég) 
sújtólégrobbanás (fn, sújtólég|robbanás) 
sújtott (bef mn in) 
sújtott (mn) 
sukk 
suli (fn) 
súly (fn) 
súly nélküli 
súlyadó (fn, súly|adó) 
súlycsonkítás (fn) 
súlycsoport (fn, súly|csoport) 
súlycsökkenés (fn) 
súlydobás (fn, súly|dobás) 
súlydobó (fn, súly|dobó) 
súlyegyen (fn) 
súlyegység (fn, súly|egység) 
súlyelosztás (fn) 
súlyemelés (fn, súly|emelés) 
súlyemelő (fn, súly|emelő) 
súlyemelő (foly mn in, súly|emelő) 
súlyemelő-világbajnok 
súlyengedmény (fn, súly|engedmény) 
súlyérzet (súly|érzet) 
súlyfelesleg (súlyfölösleg, fn, súly|felesleg) 
súlyfüggvény (súly|függvény) 
súlyfürdő (fn, súly|fürdő) 
súlygolyó (fn, súly|golyó) 
súlygyarapodás (fn, súly|gyarapodás) 
súlyhatár (fn, súly|határ) 
sulykol (ige) 
sulykoló (foly mn in) 
súlykorlátozás (fn, súly|korlátozás) 
súlykülönbözet (súly|különbözet) 
súlykülönbség (fn, súly|különbség) 
súlylökés (fn, súly|lökés) 
súlylökő (foly mn in) 
súlylökőbajnok 
súlymérés (fn, súly|mérés) 
súlymérték (fn, súly|mérték) 
sulyok (fn) 
sulyom (fn) 
súlyos (mn) 
súlyos betegség 
súlyos bírság 
súlyos bűn 
súlyos büntetés 
súlyos jogsértés 
súlyos mérgezés 
súlyos sebesült 
súlyos sérülés 
súlyos tévedés 
súlyos veszteség 
súlyosabban (hsz) 
súlyosan (hsz) 
súlyosbít (ige) 
súlyosbítás (fn) 
súlyosbító körülmény 



súlyosbodás (fn) 
súlyosbodik (ige) 
súlyosít (ige) 
súlyosodik (ige) 
súlyosság (fn) 
súlyoz (ige) 
súlyozás (fn) 
súlypát (súly|pát) 
súlypont (fn, súly|pont) 
súlypontáthelyezés (fn) 
súlyponti (mn) 
súlypontoz (ige) 
súlyprobléma 
súlytalan (mn) 
súlytalanság (fn) 
súlytöbblet (fn, súly|többlet) 
súlyú (mn) 
súlyveszteség (fn, súly|veszteség) 
súlyvonal (fn, súly|vonal) 
súlyzó (fn) 
súlyzógyakorlat (fn, súlyzó|gyakorlat) 
súlyzózik (ige) 
sumák (fn) 
sumákol (ige) 
Sumen 
sumer (fn) 
sumer (mn) 
summa (fn) 
summa cum laude 
summa summarum 
summás (fn) 
summás (mn) 
summáz (ige) 
sundám-bundám 
suny (ige) 
sunyi (fn) 
sunyi (mn) 
sunyi ábrázatú 
sunyít (ige) 
sunnyog (ige) 
sunyorgat (ige) 
sunyorog (ige) 
Suomi 
superlát (fn) 
superman 
suprikál (ige) 
surbankó (fn) 
surbankó legény 
surc 
surgyé 
Suriname (fn) 
surján (fn) 
surján (mn) 
surló (fn) 
súrló (mn) 
súrlódás (fn) 
súrlódási együttható 



súrlódik (ige) 
súrlódó felület 
surlókór (fn, surló|kór) 
surmó (fn) 
súrol (ige) 
súrolókefe (fn, súroló|kefe) 
súrolórongy 
surran (ige) 
surranó (foly mn in) 
surranópálya 
surrog (ige) 
susinka 
suska (fn) 
suskus (fn) 
susmog (ige) 
susmus (fn) 
susmusol (ige) 
susog (ige) 
susogó (mn) 
susogó hangú 
sustorog (ige) 
susulyka (fn) 
suszter (fn) 
suszterbasszus (suszter|basszus) 
suszterbogár (fn, suszter|bogár) 
suszterinas (fn) 
suszterinas (mn) 
susztermatt (fn) 
suszterszék (fn, suszter|szék) 
susztertallér (suszter|tallér) 
sut (fn) 
suta (fn) 
suta (mn) 
suta kezű 
sután (hsz) 
sutba dob 
sutba dobás 
suttog (ige) 
suttogás (fn) 
suttogó (fn) 
suttogó (foly mn in) 
suttogó (mn) 
sutyerák 
sutyi (fn) 
sutyiban 
sutyorog (ige) 
sutty (msz) 
suttyan (ige) 
suttyant (ige) 
suttyó (fn) 
suttyó legény 
suttyomban (hsz) 
suvad (ige) 
suvadás (fn) 
suvaszt (ige) 
suviksz (fn) 
suvikszol (ige) 



sügér (fn) 
sükebóka 
süket (mn) 
süket fülű 
süketel (ige) 
süketítő (mn) 
süketnéma (mn, süket|néma) 
süketnéma-intézet 
süketség (fn) 
süketszoba (fn) 
süketül (ige) 
sül (fn) 
sül (ige) 
süldő (fn) 
süldő lány 
süldő malac 
sületlen (mn) 
sületlenség (fn) 
sül-fő 
süllő (fn) 
süllőfilé (süllő|filé) 
süllőhínár (fn, süllő|hínár) 
süllőszelet (süllő|szelet) 
sült (bef mn in) 
sült (fn) 
sült (mn) 
sült bolond 
sült csirke 
sült galamb 
sült gesztenye 
sült hal 
sült hús 
sült kacsa 
sült krumpli 
sült kukorica 
sült malac 
sült tészta 
sült tök 
sült tyúk 
sülve-főve (hsz) 
süly (fn) 
sülyfű (süly|fű) 
süllyed (ige) 
süllyedés (fn) 
süllyedhet (ige) 
süllyeszt (ige) 
süllyesztett (bef mn in) 
süllyesztett (mn) 
süllyesztő (fn) 
süllyesztő (foly mn in) 
süllyesztőcsavar (süllyesztő|csavar) 
süllyesztőszekrény (fn, süllyesztő|szekrény) 
Sümeg (tnév) 
sümegi (mn) 
sün (fn) 
sündisznó (fn, sün|disznó) 
sündisznóállás (fn, sündisznó|állás) 



sündörödik 
sündörög (ige) 
sünkaktusz (sün|kaktusz) 
süpped (ige) 
süppedék (fn) 
süppedékes (mn) 
süppedés (fn) 
süppedezik (ige) 
süppedő (fn) 
süppedő (foly mn in) 
süppedős (fn) 
süppedős (mn) 
sürgés (fn) 
sürgés-forgás (sürgés|-forgás) 
sürget (ige) 
sürgetés (fn) 
sürgető (fn) 
sürgető (foly mn in) 
sürgető (mn) 
sürgetős 
sürgő-forgó emberek 
sürgölődik (ige) 
sürgöny (fn) 
sürgönyblanketta (sürgöny|blanketta) 
sürgönycím (sürgöny|cím) 
sürgönydrót (fn, sürgöny|drót) 
sürgönydúc (sürgöny|dúc) 
sürgönyhordó (sürgöny|hordó) 
sürgönyöz (ige) 
sürgönypózna (fn, sürgöny|pózna) 
sürgönystílus (fn, sürgöny|stílus) 
sürgönyválasz (sürgöny|válasz) 
sürgős (fn) 
sürgős (mn) 
sürgős csomag 
sürgős rendelés 
sürgős távirat 
sürgősen (hsz) 
sürgősség (fn) 
sürgősségi (mn) 
sürgősségi mentőautó 
sűrít (ige) 
sűrítés (fn) 
sűrített (bef mn in) 
sűrített (mn) 
sűrített levegő 
sűríthető (foly mn in) 
sűrítmény (fn) 
sűrítő (fn) 
sűrítő (foly mn in) 
sűrítőgép (sűrítő|gép) 
sűrítőszer (fn, sűrítő|szer) 
sűríttet 
sürög (ige) 
sürög-forog (sürög|-forog) 
sűrű (mn) 
sűrű cserje 



sűrű erdő 
sűrű hajú 
sűrű rosta 
sűrű szövésű 
sűrűbben (hsz) 
sűrűdik 
sűrűfésű (fn, sűrű|fésű) 
sűrűn (hsz) 
sűrűn gépelt oldal 
sűrűn lakott hely 
sűrűre főzés 
sűrűség (fn) 
sűrűségfüggvény (fn, sűrűség|függvény) 
sűrűségmérés (sűrűség|mérés) 
sűrűségmérő (fn, sűrűség|mérő) 
sűrűségű (mn) 
sűrűségvektor 
sűrűsödik (ige) 
sűrűvérű (mn, sűrű|vérű) 
süsü (fn) 
süsü (mn) 
süt (ige) 
sütemény (fn) 
süteményestál (fn) 
sütés (fn) 
sütés-főzés (sütés|-főzés) 
sütet (fn) 
sütetű (mn) 
sütetűek 
süt-főz 
süti (fn) 
sütkérezik (ige) 
sütnivaló (fn) 
sütő (fn) 
sütő (foly mn in) 
sütöde (fn) 
sütőélesztő (fn, sütő|élesztő) 
sütőforma (fn, sütő|forma) 
sütöget (ige) 
sütőház (fn, sütő|ház) 
sütőipar (fn, sütő|ipar) 
sütőipari (mn) 
sütőkemence (fn, sütő|kemence) 
sütőlap (fn, sütő|lap) 
sütőlapát (fn, sütő|lapát) 
sütőlemez 
sütőmargarin 
sütőmunkás (sütő|munkás) 
sütőpapír (fn, sütő|papír) 
sütőpor (fn, sütő|por) 
sütőrostély (fn, sütő|rostély) 
sütőteknő (fn, sütő|teknő) 
sütőtök (fn, sütő|tök) 
sütött (bef mn in) 
sütött (mn) 
sütővas (fn, sütő|vas) 
süttet (ige) 



süv 
süveg (fn) 
süveg alakú 
süvegcukor (fn, süveg|cukor) 
süvegfa (süveg|fa) 
süveggerenda (süveg|gerenda) 
süveghegy (süveg|hegy) 
süvít (ige) 
süvölt (bef mn in) 
süvölt (ige) 
süvöltő (fn, süv|öltő) 
süvöltő (foly mn in, süv|öltő) 
süvöltő (mn, süv|öltő) 
süvölvény (fn) 
süvölvény korában 
sva 
sváb (fn) 
sváb (mn) 
sváb asszony 
sváb gyerek 
sváb viselet 
svábbál (fn, sváb|bál) 
svábbogár (fn, sváb|bogár) 
Svábföld (tnév) 
Sváb-hegy 
svábos (mn) 
sváda (fn) 
svádájú (mn) 
svadron (fn) 
Svájc (tnév) 
svájcer (fn) 
svájcertehén (svájcer|tehén) 
svájci (fn) 
svájci (mn) 
svájci frank 
svájcisapka (fn) 
svájfol 
svájfolt (fn) 
svarc 
svartli (fn) 
svéd (fn) 
svéd (mn) 
svéd acél 
svéd gyufa 
svéd here 
svéd himnusz 
svéd kesztyű 
svéd nyelvű 
svédacél (fn, svéd|acél) 
svédacél penge 
svédasztal (fn, svéd|asztal) 
svédasztalos reggeli 
svédcsavar (fn, svéd|csavar) 
svédcsepp (fn, svéd|csepp) 
svédfal (fn, svéd|fal) 
svédgomba (fn, svéd|gomba) 
Svédország (tnév) 



svédországi (fn) 
svédpadló (fn, svéd|padló) 
svédszekrény (fn, svéd|szekrény) 
svédtorna (fn, svéd|torna) 
svejfol (ige) 
svenk (fn) 
SVGA-felbontás 
svihák (fn) 
svindler (fn) 
svindli (fn) 
svindliz (ige) 
svindlizik (ige) 
svung (fn) 
Swift (tnév) 
Sydney (fn) 
sydneyi (mn) 
Sylvester János (tnév) 
 
  



Sz 
Sz (röv) 
sz 
sz betű és Sz betű 
sz és Sz 
sz hang 
sz végű szó 
szab (ige) 
szabad (fn) 
szabad (ige) 
szabad (mn) 
szabad akarat 
szabad ár 
szabad atom 
szabad birtok 
szabad bölcsész 
szabad csatorna 
szabad demokrata 
szabad élet 
szabad energia 
szabad felület 
szabad foglalkozás 
szabad folyást enged a dolgoknak 
szabad fordítás 
szabad forgalom 
szabad földbe ültetett 
szabad földi termesztés 
szabad gazdálkodás 
szabad gyök 
szabad hajdú 
szabad hajózás 
szabad hely 
szabad hozzáférésű 
szabad hozzáférhetőség 
szabad idő 
szabad kábel 
szabad kémény 
szabad kereskedelem 
szabad kéz 
szabad kézből eladó 
szabad kikötő 
szabad királyi város 
szabad költözködési jog 
szabad mozgás 
szabad művészetek 
szabad pálya 
szabad parasztság 
szabad piac 
szabad rendelkezésű 
szabad rendelkezésű lakás 
szabad sajtó 
Szabad sajtó út 
Szabad sajtó úti 



szabad stílus 
szabad strand 
szabad szájú 
szabad szakszervezet 
szabad szellemű 
szabad szemmel 
szabad szerelem 
szabad szó 
szabad szombat 
szabad tárhellyel rendelkezik 
szabad teret enged 
szabad természet 
szabad vámövezet 
szabad város 
szabad vegyérték 
szabad vers 
szabad verseny 
szabad vezeték 
szabadabban (hsz) 
szabadalmas (mn) 
szabadalmaz (ige) 
szabadalmazható (foly mn in) 
szabadalmaztat (ige) 
szabadalmaztatás (fn) 
szabadalmi (mn) 
szabadalmi hivatal 
szabadalmi jog 
szabadalmi jogok vásárlása 
szabadalom (fn) 
szabadalomátruházás (szabadalom|átruházás) 
szabadalombejelentés (szabadalom|bejelentés) 
szabadalombitorlás (fn, szabadalom|bitorlás) 
szabadalomlopás 
szabadalomminta (szabadalom|minta) 
szabadáras (mn) 
szabadban háló 
Szabadbattyán (tnév) 
szabadcsapat (fn, szabad|csapat) 
szabaddá tétel 
szabaddemokrata (mn) 
szabaddobás (fn, szabad|dobás) 
szabadedzés (fn, szabad|edzés) 
szabadegyetem (fn, szabad|egyetem) 
szabadegyház (fn, szabad|egyház) 
szabadegyházak 
szabadelőadás (fn, szabad|előadás) 
szabadelvű (mn, szabad|elvű) 
szabadelvű párt 
szabadelvűség (fn) 
szabadesés (fn, szabad|esés) 
szabadfogású (mn) 
szabadfogású birkózás 
szabadfoglalkozású (fn) 
szabadfoglalkozású (mn) 
szabadföldi (mn) 
szabadgondolkodás (fn, szabad|gondolkodás) 
szabadgondolkodó (szabadgondolkozó, mn, szabad|gondolkodó) 



szabadgondolkodó (fn, szabad|gondolkodó) 
szabadgondolkodó (foly mn in, szabad|gondolkodó) 
szabadgyakorlat (fn, szabad|gyakorlat) 
szabadgyök 
szabadidő (fn, szabad|idő) 
szabadidőautó-kategória 
szabadidőközpont (fn, szabadidő|központ) 
szabadidőpark (fn, szabadidő|park) 
szabadidő-pedagógus 
szabadidőruha (fn, szabadidő|ruha) 
szabadidős (mn) 
szabadidős tevékenység 
szabadidősport (fn, szabadidő|sport) 
szabadít (ige) 
szabadjára (hsz) 
szabadjára bocsát 
szabadjegy (fn, szabad|jegy) 
Szabadka (tnév) 
szabadkai (mn) 
szabadkereskedelem (fn, szabad|kereskedelem) 
szabadkereskedelmi (mn) 
szabadkézi (mn) 
szabadkézi rajz 
szabadkorcsolyázás (fn) 
szabadkozik (ige) 
szabadkőműves (fn, szabad|kőműves) 
szabadkőműves (mn, szabad|kőműves) 
szabadkőműves-páholy (szabadkőműves|-páholy) 
szabadkőművesség (fn, szabad|kőművesség) 
szabadláb (fn, szabad|láb) 
szabadlábon (hsz) 
szabadlábon van 
szabadlábra 
szabadlábra helyez 
szabadlábra helyezés 
szabadmatt 
szabadnap (fn, szabad|nap) 
szabadnapos (mn, szabad|napos) 
szabadon (hsz) 
szabadon bocsát 
szabadon bocsátás 
szabadon hagy 
szabadon mozgó 
szabadon mozog 
szabadon választott 
szabadonfutó (fn) 
szabados (fn) 
szabados (mn) 
szabados modorú 
szabadosság (fn) 
szabadpiac (fn, szabad|piac) 
szabadpiaci (mn) 
szabadpiaci ár 
szabadpolcos (mn) 
szabadpolcos rendszer 
szabadrúgás (fn, szabad|rúgás) 
szabadság (fn) 



Szabadság híd 
Szabadság hídi 
Szabadság tér 
Szabadság téri 
szabadságelvonás (fn, szabadság|elvonás) 
szabadságelvonó büntetés 
szabadságemlékmű (fn, szabadság|emlékmű) 
szabadságeszme (fn, szabadság|eszme) 
szabadságharc (fn, szabadság|harc) 
szabadságharcos (fn, szabadság|harcos) 
szabadságharcos (mn, szabadság|harcos) 
szabadsághős (fn, szabadság|hős) 
szabadságidő (fn, szabadság|idő) 
szabadságjog (fn, szabadság|jog) 
szabadságlevél (fn, szabadság|levél) 
szabadságmegváltás 
szabadságmozgalom (fn, szabadság|mozgalom) 
szabadságol (ige) 
szabadságolás (fn) 
szabadságoltat 
szabadságos (mn) 
szabadságos katona 
szabadságos levél 
szabadságpárti (mn) 
Szabadságpuszta (Szabadság|puszta) 
szabadságpusztai 
szabadságra menetel 
szabadságszerető (fn, szabadság|szerető) 
szabadságszerető (foly mn in, szabadság|szerető) 
szabadságszerető (mn, szabadság|szerető) 
Szabadság-szobor (fn) 
szabadságvágy (fn, szabadság|vágy) 
szabadságvesztés (fn, szabadság|vesztés) 
szabadságvesztés (mn, szabadság|vesztés) 
szabadságvesztés-büntetés (szabadságvesztés|-büntetés) 
szabadstílusú (mn) 
szabadstílusú birkózás 
szabadszájúság (fn) 
szabadszájúság (mn) 
szabadszállási (mn) 
szabadszirmú növények 
szabadtér (fn, szabad|tér) 
szabadtéri (mn, szabad|téri) 
szabadtéri játékok 
szabadtéri mozi 
szabadtéri múzeum 
szabadtéri színpad 
szabadtéri terrárium 
szabadul (ige) 
szabadulás (fn) 
szabadulhat (ige) 
szabadúszó (fn, szabad|úszó) 
szabadúszó (foly mn in, szabad|úszó) 
szabadúszó (mn, szabad|úszó) 
szabadvers (fn, szabad|vers) 
szabály (fn) 
szabály szerint 



szabályba foglalás 
szabályba foglalt 
szabályellenes (mn) 
szabálykönyv (fn, szabály|könyv) 
szabálymódosítás (fn, szabály|módosítás) 
szabályos (mn) 
szabályos arcú 
szabályosan (hsz) 
szabályosság (fn) 
szabályoz (ige) 
szabályozás (fn) 
szabályozási (mn) 
szabályozatlan (mn) 
szabályozatlanság (fn) 
szabályozhat (ige) 
szabályozható (foly mn in) 
szabályozó (fn) 
szabályozó (foly mn in) 
szabályozó vitorla 
szabályozóeszköz 
szabályozókar (szabályozó|kar) 
szabályozóműszer (szabályozó|műszer) 
szabályozórendszer (fn, szabályozó|rendszer) 
szabályozószivattyú (szabályozó|szivattyú) 
szabályozottság (fn) 
szabályrendelet (fn, szabály|rendelet) 
szabályrendelet-tervezet (szabályrendelet|-tervezet) 
szabályrendszer (fn, szabály|rendszer) 
szabálysértés (fn, szabály|sértés) 
szabálysértési (mn) 
szabálysértő (fn, szabály|sértő) 
szabályszegés (fn, szabály|szegés) 
szabályszerű (mn) 
szabályszerűen (hsz) 
szabályszerűség (fn, szabály|szerűség) 
szabályt alkotó 
szabálytalan (mn) 
szabálytalan alakú 
szabálytalankodik (ige) 
szabálytalankodó 
szabálytalanság (fn) 
szabálytalanul (hsz) 
szabályzat (fn) 
szabályzatmódosítás (fn, szabályzat|módosítás) 
szabályzó (fn) 
szabás (fn) 
szabásminta (fn, szabás|minta) 
szabásminta-melléklet 
szabásrajz (fn, szabás|rajz) 
szabású (mn) 
szabás-varrás 
szabás-varrás tanfolyam 
szabásvonal (fn, szabás|vonal) 
szabász (fn) 
szabászasztal (fn, szabász|asztal) 
szabászat (fn) 
szabászgép (fn, szabász|gép) 



szabászolló (fn, szabász|olló) 
szabatos (mn) 
szabatosan (hsz) 
szabdal (ige) 
szabhat (ige) 
szabi (fn) 
szabin (fn) 
szabin nők 
Szabina (tnév) 
szablya (fn) 
szabó (fn) 
szabó (foly mn in) 
Szabó Ervin Könyvtár 
Szabó Ferenc-szvit 
szabócég (szabó|cég) 
szabócéh (szabó|céh) 
szabódik (ige) 
szabóizom (fn, szabó|izom) 
szabókréta (szabó|kréta) 
Szabolcs (tnév) 
szabolcsi (fn) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
szabóméh (szabó|méh) 
szabóműhely (fn, szabó|műhely) 
szabóolló (fn, szabó|olló) 
szabóság (fn) 
szabószámla (fn, szabó|számla) 
szabotál (ige) 
szabotáló tevékenység 
szabotázs (fn) 
szabotázsakció (fn, szabotázs|akció) 
szabotázscselekmény (fn, szabotázs|cselekmény) 
szabotázstevékenység (szabotázs|tevékenység) 
szabotőr (fn) 
szabott (bef mn in) 
szabott (mn) 
szabott áron 
szabvány (fn) 
szabványellenes 
szabványelőírás (fn, szabvány|előírás) 
szabványméret (fn, szabvány|méret) 
szabványminőség (szabvány|minőség) 
szabványminta (szabvány|minta) 
szabványos (mn) 
szabványosít (ige) 
szabványosítás (fn) 
szabványsúly (szabvány|súly) 
szacharin (fn) 
szacharincsempészet (szacharin|csempészet) 
szacharinos (mn) 
szacharinos tea 
szacharóz (fn) 
szád (fn) 
száda (fn) 
szádafüggöny (fn, száda|függöny) 
szádal (ige) 
szádfal (fn, szád|fal) 



szadista (mn) 
szadista hajlamú 
szadizmus (fn) 
szádol (ige) 
szádpalló (fn, szád|palló) 
szafaládé (fn) 
szafari (fn) 
szafaripark (szafari|park) 
szaft (zaft, fn) 
szaftos (zaftos, mn) 
szag (fn) 
szagelszívó (fn) 
szagelszívó (foly mn in) 
szagelszívó (mn) 
szagelszívó berendezés 
szagérzet (szag|érzet) 
szaggat (ige) 
szaggatás (fn) 
szaggató (fn) 
szaggató (foly mn in) 
szaggató (mn) 
szaggató fájdalom 
szaggatott (bef mn in) 
szaggatott (mn) 
szaggatott aláhúzás 
szaggatottság (fn) 
szaglál (ige) 
szaglálódik (ige) 
szaglás (fn) 
szaglász (szaglászik, ige) 
szaglik (ige) 
szaglóérzék (fn) 
szaglóideg (fn) 
szaglószerv (fn, szagló|szerv) 
szágó (fn) 
szagol (ige) 
szagolgat (ige) 
szágópálma (fn, szágó|pálma) 
szagos (mn) 
szagos müge 
szagos szappan 
szagos szőlő 
szagos viola 
szagos víz 
szagosbükköny (fn, szagos|bükköny) 
szagosít (ige) 
szagosítószer (fn) 
szagtalan (mn) 
szagtalan gáz 
szagtalanít (ige) 
szagtalanítószer (fn) 
szagú (mn) 
száguld (ige) 
száguldás (fn) 
száguldoz (száguldozik, ige) 
száguldozik (ige) 
Szahalin (tnév) 



Szahara (tnév) 
Szahara sivatag 
Szahara sivatagi 
Szaharai-Atlasz 
száj (fn) 
száj- és körömfájás 
szája íze szerinti 
szája széle 
szájába rág 
szájal (ige) 
szájára vesz 
szájas (mn) 
szájaskodik (ige) 
szájbarágó (mn) 
szájbarágó módszer 
szájbarágós (mn) 
szájbűz (száj|bűz) 
szájceruza (száj|ceruza) 
szájfény 
szájfertőtlenítő szer 
szajha (fn) 
szájhagyomány (fn, száj|hagyomány) 
szájhang (száj|hang) 
szájharmonika (fn, száj|harmonika) 
szájhős (fn, száj|hős) 
szájíz (fn) 
szajkó (fn) 
szajkó módra 
szájkosár (fn, száj|kosár) 
szajkóz (ige) 
szájmaszk (fn, száj|maszk) 
szájmenés (fn, száj|menés) 
szájmosó pohár 
Szajna (tnév) 
Szajna mente 
Szajna-part (Szajna|-part) 
Szajna-parti (Szajna|-parti) 
szájnyálkahártya-gyulladás 
szájnyílás (fn, száj|nyílás) 
szájöblítő víz 
szájpad (fn, száj|pad) 
szájpadlás (fn, száj|padlás) 
szájpenész (fn, száj|penész) 
szajré (fn) 
szajrézik (ige) 
szájról olvasás 
szájról szájra 
szájrúzs (száj|rúzs) 
szájsebész (fn, száj|sebész) 
szájszerv (fn, száj|szerv) 
szájszöglet (fn, száj|szöglet) 
szájtáti (mn) 
szájtátó (száj|tátó) 
szájtátva (hsz) 
szájtépés 
szájtépő (fn, száj|tépő) 
szájtépő (foly mn in, száj|tépő) 



szájtükör (száj|tükör) 
szájú (mn) 
szájüreg (fn, száj|üreg) 
szájvíz (fn, száj|víz) 
szájzár (fn, száj|zár) 
szájzáró izom 
szájzug (fn, száj|zug) 
szak (fn) 
szák (fn) 
szakács (fn, szak|ács) 
szakácskodik (ige) 
szakácskönyv (fn, szakács|könyv) 
szakácsmesterség (fn, szakács|mesterség) 
szakácsművészet (fn, szakács|művészet) 
szakácsné (fn) 
szakácsnő (fn, szakács|nő) 
szakácssapka (szakács|sapka) 
szakad (ige) 
szakadár (fn) 
szakadár csoport 
szakadás (fn) 
szakadatlan (hsz) 
szakadatlan (mn) 
szakadatlanul (hsz) 
szakadék (fn) 
szakadék szélén 
szakadhat (ige) 
szakadó eső 
szakadozik (ige) 
szakadozott (bef mn in) 
szakadozott (mn) 
szakadt (bef mn in) 
szakadt (mn) 
szakadt ruha 
szakág (fn, szak|ág) 
szakágazat (fn, szak|ágazat) 
szakági (mn) 
szakajt (ige) 
szakajtó (fn) 
szakajtó (foly mn in) 
szakajtókosár (szakajtó|kosár) 
szakajtóruha (fn, szakajtó|ruha) 
szakáll (fn) 
szakállamtitkár 
szakállas (mn) 
szakállas ágyú 
szakállas keselyű 
szakállka (fn) 
szakállszárító (fn, szakáll|szárító) 
szakállszőr (fn, szakáll|szőr) 
szakálltalan (mn) 
szakállú (mn) 
szakállviselés (szakáll|viselés) 
szakállzuzmó (fn, szakáll|zuzmó) 
szakápolás (fn, szak|ápolás) 
szakápoló (fn, szak|ápoló) 
szakápoló (foly mn in, szak|ápoló) 



szakapparátus (fn, szak|apparátus) 
szakasz (fn) 
szakaszelőző 
szakaszhangsúly (fn, szakasz|hangsúly) 
szakaszhatár (fn, szakasz|határ) 
szakaszjegy (fn, szakasz|jegy) 
szakaszoló (foly mn in) 
szakaszoló (mn) 
szakaszonként (hsz) 
szakaszos (mn) 
szakaszosan (hsz) 
szakaszparancsnok (fn, szakasz|parancsnok) 
szakaszt (ige) 
szakasztat (ige) 
szakasztott (bef mn in) 
szakasztott (mn) 
szakasztott mása 
szakaszvezető (fn, szakasz|vezető) 
szakaszvezető (foly mn in, szakasz|vezető) 
szakavatott (bef mn in) 
szakavatott (mn) 
szakavatott kézzel 
szakbarbár (fn, szak|barbár) 
szakbarbár (mn, szak|barbár) 
szakbarbárság (fn, szak|barbárság) 
szakbizottság (fn, szak|bizottság) 
szakcikk (fn, szak|cikk) 
szakcsapat (fn, szak|csapat) 
szakcsoport (fn, szak|csoport) 
szakdolgozat (fn, szak|dolgozat) 
szakdolgozik 
szakdolgozó (fn, szak|dolgozó) 
szaké 
szakegylet (fn, szak|egylet) 
szakellátás (fn, szak|ellátás) 
szakelőadó (fn, szak|előadó) 
szakember (fn, szak|ember) 
szakembergárda (fn, szakember|gárda) 
szakemberhiány (fn, szakember|hiány) 
szakemberképzés (fn, szakember|képzés) 
szakember-utánpótlás 
szakérettségi (fn) 
szakérettségis (mn) 
szakértelem (fn, szak|értelem) 
szakértő (fn) 
szakértő (foly mn in) 
szakértő (mn) 
szakértő szemmel 
szakértői (mn) 
szakértői jelentés 
szakértői kormány 
szakértői lelet 
szakértői vizsgálat 
szakest (fn, szak|est) 
szakestély (fn, szak|estély) 
szákfalu 
szakfelelős (fn, szak|felelős) 



szakfelelős (mn, szak|felelős) 
szakfelügyelet (fn, szak|felügyelet) 
szakfelügyelő (fn, szak|felügyelő) 
szakfelügyelő (foly mn in, szak|felügyelő) 
szakfolyóirat (fn, szak|folyóirat) 
szakfordító (fn, szak|fordító) 
szakfordító (foly mn in, szak|fordító) 
szakhatóság (fn, szak|hatóság) 
szakhatósági (mn) 
szaki (fn) 
szaki (mn) 
szakigazgatás (fn, szak|igazgatás) 
szakigazgatási (mn) 
szakigazgatási szerv 
szakika (fn) 
szakipar (fn, szak|ipar) 
szakiparos (mn) 
szakirány (fn, szak|irány) 
szakirányítás (fn, szak|irányítás) 
szakirányú (mn) 
szakíró (fn, szak|író) 
szakíró (foly mn in, szak|író) 
szakirodalmi (mn) 
szakirodalom (fn, szak|irodalom) 
szakiskola (fn, szak|iskola) 
szakiskolai (mn) 
szakismeret (fn, szak|ismeret) 
szakít (ige) 
szakítás (fn) 
szakítógép 
szakítópróba (szakító|próba) 
szakítószilárdság (fn, szakító|szilárdság) 
szakkatalógus (fn, szak|katalógus) 
szakképesítés (fn, szak|képesítés) 
szakképesítést nem igénylő 
szakképviselet (szak|képviselet) 
szakképzés (fn, szak|képzés) 
szakképzési (mn) 
szakképzetlen (fn) 
szakképzetlen (mn) 
szakképzett (mn) 
szakképzettség (fn, szak|képzettség) 
szakképzettség nélküli 
szakképző (fn, szak|képző) 
szakképző központ 
szakkérdés (fn, szak|kérdés) 
szakkiállítás (fn, szak|kiállítás) 
szakkifejezés (fn, szak|kifejezés) 
szakkollégium (fn, szak|kollégium) 
szakkönyv (fn, szak|könyv) 
szakkönyvtár (fn, szak|könyvtár) 
szakkör (fn, szak|kör) 
szakkörvezető (fn, szakkör|vezető) 
szakközépiskola (fn, szak|középiskola) 
szakközép-iskolai (mn) 
szaklap (fn, szak|lap) 
szakleltár (szak|leltár) 



szaklexikon (fn, szak|lexikon) 
szaklíceum (fn, szak|líceum) 
szakma (fn) 
szakmába vágó 
szakmabeli (mn) 
szakmai (mn) 
szakmai alap 
szakmai éthosz 
szakmai fejlesztési koordinátor 
szakmai gyakorlat 
szakmai képzés 
szakmai kompetencia 
szakmai munka 
szakmai tanácsadás 
szakmailag (hsz) 
szakmaiság (fn) 
szakmakínálat (szakma|kínálat) 
szakmány (fn) 
szakmánybér (fn, szakmány|bér) 
szakmánymunka (fn, szakmány|munka) 
szakmapolitikai (mn) 
szakmaszeretet (fn, szakma|szeretet) 
szakmatörténeti kiállítás 
szakminiszter (fn, szak|miniszter) 
szakminisztérium (fn, szak|minisztérium) 
szakmunka (fn, szak|munka) 
szakmunkás (fn) 
szakmunkás (mn) 
szakmunkás-bizonyítvány (szakmunkás|-bizonyítvány) 
szakmunkásbrigád (szakmunkás|brigád) 
szakmunkáshiány (fn, szakmunkás|hiány) 
szakmunkásképzés (fn, szakmunkás|képzés) 
szakmunkásképző (fn, szakmunkás|képző) 
szakmunkásképző intézmény 
szakmunkásnövendék (szakmunkás|növendék) 
szakmunkástanuló (fn, szakmunkás|tanuló) 
szakmunkástanuló (foly mn in, szakmunkás|tanuló) 
szakmunkástanuló-képzés 
szakmunkás-továbbképzés 
szakmunkás-utánpótlás (szakmunkás|-utánpótlás) 
szakmunkásvizsga (fn, szakmunkás|vizsga) 
szakműveltség (fn, szak|műveltség) 
szakműveltségű (szak|műveltségű) 
szaknyelv (fn, szak|nyelv) 
szaknyelvi (mn) 
szakóca (fn) 
szakoktatás (fn, szak|oktatás) 
szákol (ige) 
szakorvos (fn) 
szakorvos (mn) 
szakorvosi (mn) 
szakos (fn) 
szakos (mn) 
szakosít (ige) 
szakosító (foly mn in) 
szakosító tanfolyam 
szakosodás (fn) 



szakosodik (ige) 
szakosodott eszköz 
szakosztály (fn, szak|osztály) 
szakosztályelnök (fn, szakosztály|elnök) 
szakosztályülés (fn, szakosztály|ülés) 
szakosztályvezető (fn, szak|osztályvezető) 
szakoz 
szakozó 
szakpolitikai kérdés 
szakpolitizálás 
szakrajz (fn, szak|rajz) 
szakrális (mn) 
szakralitás 
szakramentum (fn) 
szakreferens (fn, szak|referens) 
szakrendelés (fn, szak|rendelés) 
szakrendelő (fn, szak|rendelő) 
szakrendelő (foly mn in, szak|rendelő) 
szaksajtó (fn, szak|sajtó) 
szakszempont (fn, szak|szempont) 
szakszerű (mn) 
szakszerűen (hsz) 
szakszerűség (fn, szak|szerűség) 
szakszerűtlen (mn) 
szakszerűtlenség 
szakszervezet (fn, szak|szervezet) 
szakszervezeti (mn) 
szakszervezeti bizalmi 
szakszervezeti bizottság 
szakszervezeti fórum 
szakszervezeti kongresszus 
szakszervezeti küldöttség 
szakszervezeti mozgalom 
szakszervezeti tag 
szakszerviz (fn, szak|szerviz) 
szakszó (fn, szak|szó) 
szakszókincs (fn, szakszó|kincs) 
szakszolgálat (fn, szak|szolgálat) 
szakszótár (fn, szak|szótár) 
szakszöveg (fn, szak|szöveg) 
szakszövetkezet (fn, szak|szövetkezet) 
szakszövetség (fn, szak|szövetség) 
szaktanács (fn, szak|tanács) 
szaktanácsadás (fn, szak|tanácsadás) 
szaktanácsadó (fn, szak|tanácsadó) 
szaktanácsadó (foly mn in, szak|tanácsadó) 
szaktanácsadó (mn, szak|tanácsadó) 
szaktanácsadói (mn) 
szaktanár (fn, szak|tanár) 
szaktanfolyam (fn, szak|tanfolyam) 
szaktanintézet (fn, szak|tanintézet) 
szaktanító (fn, szak|tanító) 
szaktanterem (fn, szak|tanterem) 
szaktárca (fn, szak|tárca) 
szaktárgy (fn, szak|tárgy) 
szaktárs (fn, szak|társ) 
szaktekintély (fn, szak|tekintély) 



szaktérkép (fn, szak|térkép) 
szakterület (fn, szak|terület) 
szaktevékenység (fn, szak|tevékenység) 
szaktudás (fn, szak|tudás) 
szaktudomány (fn, szak|tudomány) 
szaktudós (fn, szak|tudós) 
szaktudós (mn, szak|tudós) 
szakújságíró 
szakul 
szaküzlet (fn, szak|üzlet) 
szakvásár (fn, szak|vásár) 
szakvélemény (fn, szak|vélemény) 
szakvezetés (fn, szak|vezetés) 
szakvezető (fn, szak|vezető) 
szakvezető (foly mn in, szak|vezető) 
szakvizsga (fn, szak|vizsga) 
szakzsargon (fn, szak|zsargon) 
szál (fn) 
szála (fn) 
szalad (ige) 
szaladgál (ige) 
szaladozik (ige) 
szalafista iszlamista 
szalag (fn) 
szalag alakú 
szalagacél (szalag|acél) 
szalagavató (fn, szalag|avató) 
szalagavató (foly mn in, szalag|avató) 
szalagavató (mn, szalag|avató) 
szalagbokor (szalag|bokor) 
szalagcím (fn, szalag|cím) 
szalagcsiszoló 
szalagcsokor (fn, szalag|csokor) 
szalagdísz (fn, szalag|dísz) 
szalagféreg (szalag|féreg) 
szalagfüggöny (fn, szalag|függöny) 
szalagfűrész (fn, szalag|fűrész) 
szalagfűrész-reszelő (szalagfűrész|-reszelő) 
szalaghengermű (szalag|hengermű) 
szalagmikrofon (szalag|mikrofon) 
szalagmunka (fn, szalag|munka) 
szalagorsó (szalag|orsó) 
szalagos (mn) 
szalagosítás 
szalagoz (ige) 
szalagrendszer (fn, szalag|rendszer) 
szalagváltó (szalag|váltó) 
szalagvas (szalag|vas) 
Szalajka (tnév) 
szalajt (ige) 
szalakóta (fn) 
szálakra bont 
szálal (ige) 
szalalkáli (fn) 
szalamander (fn) 
szalamandra (fn) 
szalámi (fn) 



szalámigyár (fn, szalámi|gyár) 
szalámipolitika (fn) 
Szalamisz 
szalámitaktika 
szálanként (hsz) 
szálas (mn) 
szálasodik (ige) 
szálastakarmány (fn) 
szalaszt (ige) 
szálaz (ige) 
szálcsiszolt fémlemez 
szaldó (fn) 
szálegyenes (fn, szál|egyenes) 
szálerdő (fn, szál|erdő) 
szálerősített műanyag 
szaletli (fn) 
Szalézianum 
szaléziánus (fn) 
szaléziánus (mn) 
szálfa (fn, szál|fa) 
szálfaöklelés (szálfa|öklelés) 
szálfatermetű (mn, szálfa|termetű) 
szálfegyver (fn, szál|fegyver) 
szálhossz (szál|hossz) 
szálhúzás (szál|húzás) 
szalicil (fn) 
szalicilsav (fn, szalicil|sav) 
szálirány (fn, szál|irány) 
szálka (fn) 
szálkamentes 
szálkaöltés (szálka|öltés) 
szálkaperje (fn, szálka|perje) 
szálkás (mn) 
szálkás búza 
szálkás gerenda 
szálkás hal 
szálkátlan 
szálképző műanyag 
szálkereszt (fn, szál|kereszt) 
száll (ige) 
szállás (fn) 
szállásadó (fn, szállás|adó) 
szállásadó (foly mn in, szállás|adó) 
szálláscsináló (fn, szállás|csináló) 
szálláscsináló (foly mn in, szállás|csináló) 
szállásdíj (fn, szállás|díj) 
szálláshely (fn, szállás|hely) 
szálláskörlet (fn, szállás|körlet) 
szálláslehetőség (fn, szállás|lehetőség) 
szállásol (ige) 
szálláspénz (szállás|pénz) 
szállásterület (fn, szállás|terület) 
szálldogál (ige) 
szálldos (ige) 
szállhat (ige) 
szállingózik (ige) 
szállít (ige) 



szállítás (fn) 
szállítási (mn) 
szállítási felügyelő 
szállítási nehézség 
szállítási tarifa 
szállításra kész 
szállíthat (ige) 
szállítható (foly mn in) 
szállítmány (fn) 
szállítmánykísérő (szállítmány|kísérő) 
szállítmányoz (ige) 
szállítmányozási (mn) 
szállítmányozási vállalat 
szállító (fn) 
szállító (foly mn in) 
szállító jármű 
szállító repülőgép 
szállítóakna (fn, szállító|akna) 
szállítóberendezés (fn, szállító|berendezés) 
szállítócég (fn, szállító|cég) 
szállítócsatorna (szállító|csatorna) 
szállítócsiga (szállító|csiga) 
szállítócső (fn, szállító|cső) 
szállítóeszköz (fn, szállító|eszköz) 
szállítóeszközpark (szállítóeszköz|park) 
szállítófehérje 
szállítógép (fn, szállító|gép) 
szállítóhajó (fn, szállító|hajó) 
szállítói (mn) 
szállítóipar (szállító|ipar) 
szállítójegy (szállító|jegy) 
szállítókas 
szállítókocsi (fn, szállító|kocsi) 
szállítólevél (fn, szállító|levél) 
szállítómunkás (fn, szállító|munkás) 
szállítómunkás (mn, szállító|munkás) 
szállítórendszer (fn, szállító|rendszer) 
szállítószalag (fn, szállító|szalag) 
szállítószövet (szállító|szövet) 
szállítótartály (fn, szállító|tartály) 
szállítóvállalat (fn, szállító|vállalat) 
szállíttat (ige) 
szálló (fn) 
szálló madár 
szálloda (fn) 
szállodabeli 
szállodai (mn) 
szállodaipar (fn, szálloda|ipar) 
szállodalánc (fn, szálloda|lánc) 
szállodaportás (fn, szálloda|portás) 
szállodaportás (mn, szálloda|portás) 
szállodás (fn) 
szállodás (mn) 
szállodatolvaj 
szállodatulajdonos (fn, szálloda|tulajdonos) 
szállodatulajdonos (mn, szálloda|tulajdonos) 
szállodatűz (fn, szálloda|tűz) 



szállodavállalat (fn, szálloda|vállalat) 
szállóige (fn, szálló|ige) 
szállong (ige) 
szállóvendég (fn, szálló|vendég) 
szalma (fn) 
szalma háztető 
szalmaágy (fn, szalma|ágy) 
szalmabáb (fn, szalma|báb) 
szalmabábu (fn, szalma|bábu) 
szalmabrikett 
szalmaburgonya (szalma|burgonya) 
szalmaburkolás (szalma|burkolás) 
szalmacellulóz (szalma|cellulóz) 
szalmacséplés (fn, szalma|cséplés) 
szalmacsóva (fn, szalma|csóva) 
szalmacsutak (fn, szalma|csutak) 
szalmadarázs (szalma|darázs) 
szalmafedél (fn, szalma|fedél) 
szalmafonal (szalma|fonal) 
szalmafonás (szalma|fonás) 
szalmafonat (szalma|fonat) 
szalmagyopár (fn, szalma|gyopár) 
szalmakalap (fn, szalma|kalap) 
szalmakazal (fn, szalma|kazal) 
szalmakosár (szalma|kosár) 
szalmakötél (fn, szalma|kötél) 
szalmakrumpli 
szalmakunyhó (fn, szalma|kunyhó) 
szalmaláng (fn, szalma|láng) 
szalmaláng-lelkesedés 
szalmaözvegy (fn, szalma|özvegy) 
szalmapapír (szalma|papír) 
szalmarázó 
szalmás (mn) 
szalmasárga (fn) 
szalmasárga (mn) 
szalmaszál (fn, szalma|szál) 
szalmaszék (fn, szalma|szék) 
szalmaszínű (mn) 
szalmaszőke (mn) 
szalmatető (fn, szalma|tető) 
szalmavirág (fn, szalma|virág) 
szalmáz (ige) 
szalmázik (ige) 
szalmazsák (fn, szalma|zsák) 
szalmiák (fn) 
szalmiákcukor (fn, szalmiák|cukor) 
szalmiákszesz (fn, szalmiák|szesz) 
szalmonella (fn) 
szalmonellafertőzés (fn) 
Szalóme 
szalon (fn) 
szaloncukor (fn, szalon|cukor) 
szalondarab (szalon|darab) 
szalonegyüttes 
szalonélet (szalon|élet) 
szalongarnitúra (fn, szalon|garnitúra) 



Szaloniki (tnév) 
szalonka (fn) 
szalonkabát (fn, szalon|kabát) 
szalonkahúzás (fn, szalonka|húzás) 
szalonkales (fn) 
szalonkavadászat (fn, szalonka|vadászat) 
szalonkázik (ige) 
szalonképes (mn, szalon|képes) 
szalonképtelen (fn, szalon|képtelen) 
szalonképtelen (mn, szalon|képtelen) 
szalonkocsi (fn, szalon|kocsi) 
szalonkommunista 
szalonköltészet (szalon|költészet) 
szalonmuzsika 
szalonna (fn) 
szalonnabogár (fn, szalonna|bogár) 
szalonnabőr (fn, szalonna|bőr) 
szalonnabőrke (fn, szalonna|bőrke) 
szalonnakő (szalonna|kő) 
szalonnás (mn) 
szalonnás rántotta 
szalonnasütés (fn, szalonna|sütés) 
szalonnáz (ige) 
szalonnázik (ige) 
szalonnazsír (fn, szalonna|zsír) 
szalonspicc (fn, szalon|spicc) 
szalontánc (fn, szalon|tánc) 
szalontüdő (fn, szalon|tüdő) 
szalonvicc (szalon|vicc) 
szalonzene (fn, szalon|zene) 
szalonzenekar (fn, szalon|zenekar) 
száloptika (fn, szál|optika) 
szaltó (fn) 
szaltó mortále 
szalu (fn) 
szálú (mn) 
szalutál (ige, szalu|tál) 
szálvas (fn, szál|vas) 
szalvéta (fn) 
szalvétagyűrű (fn, szalvéta|gyűrű) 
szám (fn) 
szám szerint negyven 
szám szerinti 
számadás (fn, szám|adás) 
számadat (fn, szám|adat) 
számadó (fn, szám|adó) 
számadó (foly mn in, szám|adó) 
számadó bojtár 
számadó juhász 
szamár (fn) 
szamár (mn) 
szamár beszéd 
szamár gyerek 
szamár viselkedésű 
Szamara 
számára (hsz) 
számára (nu) 



szamaragol (ige) 
számarány (fn, szám|arány) 
szamaras (mn) 
szamaraz (ige) 
szamárbogáncs 
szamárbőgés 
szamárfejű alak 
szamárfül (fn, szamár|fül) 
szamárhát (fn) 
szamárhátív (szamárhát|ív) 
szamárhíd 
szamárhurut 
Szamária (tnév) 
szamaritánus (fn) 
szamaritánus (mn) 
szamárium (fn) 
szamárkanca (fn, szamár|kanca) 
Szamarkand (tnév) 
szamárkenyér (fn, szamár|kenyér) 
szamárkodik (ige) 
szamárkordé 
szamárkóró (fn) 
szamárköhögés (fn, szamár|köhögés) 
szamárköhögős 
szamárlétra (fn, szamár|létra) 
szamárordítás (fn) 
szamárpad (fn) 
szamárság (fn) 
szamártövis (fn, szamár|tövis) 
szamárvezető (fn) 
szamba (fn) 
számba (hsz) 
számba jön 
számba vehető 
számba véve 
számban 
számbavétel (fn) 
számbeli (mn) 
számegyenes (fn) 
számelmélet (fn, szám|elmélet) 
számérték (fn, szám|érték) 
számfejt (ige) 
számfejtés (fn, szám|fejtés) 
számfejtő (fn, szám|fejtő) 
számfeletti (mn) 
számháború (fn, szám|háború) 
számhatározó (szám|határozó) 
számi (mn) 
számít (ige) 
számítás (fn) 
számításba vesz 
számításba vétel 
számítási (mn) 
számítási kapacitás 
számítási teljesítmény 
számításigényes feladat 
számításon kívül hagy 



számítástechnika (fn, számítás|technika) 
számítástechnikai (mn) 
számítástechnikai képzés 
számítástechnikai termék 
számítástechnika-oktatás 
számítástechnikus (fn, számítás|technikus) 
számítástudomány (fn, számítás|tudomány) 
számítgat (ige) 
számíthat (ige) 
számító (fn) 
számító (foly mn in) 
számító (mn) 
számítódik (ige) 
számítógép (fn) 
számítógép-alkalmazás 
számítógép-alkatrész 
számítógépállvány (számítógép|állvány) 
számítógépasztal (fn, számítógép|asztal) 
számítógépbolt-eladó 
számítógépcsalád (számítógép|család) 
számítógépes (mn) 
számítógépes animáció 
számítógépes grafika 
számítógépes játék 
számítógépes modell 
számítógépes modellezés 
számítógépes nemzedék 
számítógépes nyilvántartás 
számítógépes oktatóprogram 
számítógépes rendszer 
számítógépes szedés 
számítógépes technológia 
számítógépesítés (fn) 
számítógép-hálózat 
számítógép-kezelő (számítógép|-kezelő) 
számítógéppark (fn, számítógép|park) 
számítógépprogam 
számítógépprogram (fn, számítógép|program) 
számítógépterem (fn, számítógép|terem) 
számítógép-vásárlás 
számítógép-vezérlés 
számítóközpont 
szamizdat (fn) 
szamizdat (mn) 
számjegy (fn, szám|jegy) 
számjegyű (mn) 
számjegyvezérlésű gép 
számjel (fn, szám|jel) 
számjeles 
számjelzés (fn, szám|jelzés) 
számjelző (fn, szám|jelző) 
számkiűz (ige) 
számkivet (ige) 
számkivetés (fn, szám|kivetés) 
számkivetettség (fn) 
számkódos lakat 
számkukac (fn, szám|kukac) 



számla (fn) 
számlaadási kötelezettség 
számlabefagyasztás 
számlabefizetés 
számlabélyeg (számla|bélyeg) 
számlabizonylat (fn, számla|bizonylat) 
számláik (mn) 
számlaképes 
számlakiegyenlítés (fn) 
számlakivonat (fn, számla|kivonat) 
számlakönyv (fn, számla|könyv) 
számlakövetelés (fn, számla|követelés) 
számlál (ige) 
számlálás (fn) 
számlálatlan (mn) 
számlálgat (ige) 
számlálhatatlan (mn) 
számláló (fn) 
számláló (foly mn in) 
számlálóbiztos (fn, számláló|biztos) 
számlálócső (számláló|cső) 
számlálólap (fn, számláló|lap) 
számlamásolat (fn, számla|másolat) 
számlámpa (szám|lámpa) 
számlanyitás (fn, számla|nyitás) 
számlap (fn, szám|lap) 
számlás spekulációs tevékenység 
számlaszám (fn, számla|szám) 
számlaszerződés 
számlatulajdonos (fn, számla|tulajdonos) 
számlatulajdonos (mn, számla|tulajdonos) 
számlatúllépés (fn) 
számlavezetés (fn, számla|vezetés) 
számlavezető (fn, számla|vezető) 
számláz (ige, szám|láz) 
számlázás (fn) 
számlázási (mn) 
számlázógép 
számlázórendszer 
számmal 
számmisztika (fn, szám|misztika) 
számnév (fn, szám|név) 
Szamoa (tnév) 
Szamoa-szigetek 
szamóca (fn) 
szamócázik 
számodra (hsz) 
szamojéd (mn) 
számol (ige) 
számolás (fn) 
számolatlan (mn) 
számolatlanul (hsz) 
számolgat (ige) 
számolgatás (fn) 
számolhat (ige) 
számoló (fn) 
számoló (foly mn in) 



számolócédula (fn, számoló|cédula) 
számológép (fn, számoló|gép) 
számolóléc (számoló|léc) 
számolóművész (fn, számoló|művész) 
számoltat (ige) 
számomra (hsz) 
számon (ik) 
számon kér 
számon tart 
számonkérés (fn) 
számonkérés (ige) 
szamorodni (fn) 
Szamos (tnév) 
számos (mn) 
számos (szn) 
számos esetben 
számos extra 
számos tanulsággal szolgál 
számosállat (fn, számos|állat) 
számosan (hsz) 
Szamoshát (tnév) 
Szamosköz (tnév) 
szamosközi (mn, szamos|közi) 
Szamos-part 
Számosz (tnév) 
számoszlop (fn, szám|oszlop) 
számot 
számot ad róla 
Szamothráki 
számotokra (hsz) 
számottevő (mn) 
számottevően (hsz) 
szamovár (fn) 
számoz (ige) 
számozás (fn) 
számozatlan (mn) 
számozógép 
számozott (bef mn in) 
számozott (mn) 
számra (hsz) 
számrejtvény (szám|rejtvény) 
számrendszer (fn, szám|rendszer) 
számsor (fn, szám|sor) 
számszaki (mn) 
számszék (szám|szék) 
számszeríj (fn) 
számszerű (mn) 
számszerűen (hsz) 
számszerűleg (hsz) 
számszerűsít (ige) 
számszerűsítve 
számtábla (fn, szám|tábla) 
számtalan (mn) 
számtalan (szn) 
számtalanszor (hsz) 
számtan (fn, szám|tan) 
számtan szakos tanár 



számtandolgozat (számtan|dolgozat) 
számtanfeladat (fn, számtan|feladat) 
számtan-házifeladat 
számtani (mn) 
számtani közép 
számtani művelet 
számtanképlet (számtan|képlet) 
számtankönyv (fn, számtan|könyv) 
számtanlecke (fn, számtan|lecke) 
számtanóra (fn, számtan|óra) 
számtanpélda (fn, számtan|példa) 
számtantanár (fn, számtan|tanár) 
számtárcsa (szám|tárcsa) 
számtartó (fn, szám|tartó) 
számtartó (foly mn in, szám|tartó) 
számtiszt (szám|tiszt) 
számú (mn) 
számukra (hsz) 
számum (fn) 
számunkra (hsz) 
szamuráj (fn) 
szamurájkard 
száműz (ige) 
száműzés (fn, szám|űzés) 
száműzetés (fn) 
száműzött (bef mn in) 
száműzött (fn) 
számvetés (fn, szám|vetés) 
számvevő (fn, szám|vevő) 
számvevőség (fn) 
számvevőszék (fn, számvevő|szék) 
számvevőszéki (mn) 
számvitel (fn, szám|vitel) 
számviteli (mn) 
számviteli osztályvezető 
számviteli törvény 
számvizsgáló (fn, szám|vizsgáló) 
számvizsgáló (foly mn in, szám|vizsgáló) 
számvizsgáló bizottság 
számzár (fn, szám|zár) 
számzáras bőrönd 
szán (fn) 
szán (ige) 
szánakozás (fn) 
szánakozik (ige) 
szánakozó (fn) 
szánakozó (foly mn in) 
szanál (ige) 
szanálás (fn) 
szanálási program 
szánalmas (mn) 
szánalmasan (hsz) 
szánalom (fn) 
szánalomgerjesztő 
szánalomkeltő 
szánalomra méltó 
szánandó (beálló mn in) 



szánandó (mn) 
szanaszéjjel (hsz) 
szanaszéjjel hever 
szanaszét (hsz) 
szanaszét dobál 
szanatórium (fn) 
szán-bán 
száncsengő (fn, szán|csengő) 
szandál (fn) 
szandálcipő (szandál|cipő) 
szándék (fn) 
szándéknyilatkozat (fn, szándék|nyilatkozat) 
szándékol (ige) 
szándékos (mn) 
szándékosan (hsz) 
szándékosság (fn) 
szándékozik (szándékszik, ige) 
szándékszik (fn) 
szándéktalan (mn) 
szándékú (mn) 
szandolin (fn) 
szandzsák (fn) 
szangvinikus (mn) 
szanitációs 
szanitéc (fn) 
szaniter (fn) 
szanitka 
szánka (fn) 
szánkázik (ige) 
szankció (fn) 
szankcionál (ige) 
szankcionálás (fn) 
szánkó (fn) 
szánkókirándulás (szánkó|kirándulás) 
szánkópálya (fn, szánkó|pálya) 
szánkósport (szánkó|sport) 
szánkózik (ige) 
szánom-bánom (fn) 
szanszeviéria (fn) 
szanszkrit (fn) 
szanszkrit (mn) 
szanszkrit nyelvű 
szánt (bef mn in) 
szánt (ige) 
szánt (mn) 
szánta (fn) 
szantálfa (fn) 
szántalp (fn, szán|talp) 
szántás (fn) 
szántás (mn) 
szántás-vetés (szántás|-vetés) 
szántat (ige) 
szántatlan (hsz) 
szántatlan (mn) 
szántatlan föld 
szántó (fn) 
szántó (foly mn in) 



szántó ló 
szántóföld (fn, szántó|föld) 
szántóföldi (fn, szántó|földi) 
szántóföldi (mn, szántó|földi) 
szántóművelés (szántó|művelés) 
szántóterület (fn, szántó|terület) 
szántóvas (fn, szántó|vas) 
szántóvető (fn, szántó|vető) 
szántó-vető 
szántszándékkal (hsz) 
szántszándékos (mn) 
szánt-vet 
Szapolyai János (tnév) 
Szapolyai-féle (Szapolyai|-féle) 
szapora (mn) 
szapora beszédű 
szaporán (hsz) 
szaporaság (fn) 
szaporasági mutató 
szaporátlan (mn) 
szaporáz (ige) 
szaporít (ige) 
szaporítás (fn) 
szaporítóágy 
szaporítóanyag (fn) 
szaporítóreaktor 
szaporítósejt (fn) 
szaporítószerv (fn) 
szaporodás (fn) 
szaporodási (mn) 
szaporodási folyamat 
szaporodik (ige) 
szaporodóképes (mn) 
szaporodóképesség (fn) 
szaporul (ige) 
szaporulat (fn) 
szappan (fn) 
szappanbuborék (fn, szappan|buborék) 
szappanforgács (szappan|forgács) 
szappanfőzés (fn, szappan|főzés) 
szappanfőző lúg 
szappanfű (fn, szappan|fű) 
szappangyökér (szappan|gyökér) 
szappanhab (fn, szappan|hab) 
szappankő (szappan|kő) 
szappanlúg (szappan|lúg) 
szappanoldat (szappan|oldat) 
szappanopera (fn, szappan|opera) 
szappanos (fn) 
szappanos (mn) 
szappanos víz 
szappanosít (ige) 
szappanosodik 
szappanoz (ige) 
szappanpehely (szappan|pehely) 
szappantartó (fn, szappan|tartó) 
Szapphó (tnév) 



szaprofita (fn) 
szapu (fn) 
szapuka 
szapul (ige) 
szapuló (fn) 
szapuló (foly mn in) 
szar (fn) 
szar (ige) 
szar (mn) 
szár (fn) 
szaracén (fn) 
szárad (ige) 
száradt (bef mn in) 
száradt (mn) 
Szarajevó (tnév) 
szarajevói (mn) 
szarakodik (ige) 
Szaranszk (tnév) 
száras (mn) 
száras növények 
szárasodik 
száraszt (ige) 
Szaratov (tnév) 
száraz (ige) 
száraz (mn) 
száraz agyag 
száraz borsó 
száraz éghajlat 
száraz ember 
száraz évszak 
száraz föld 
száraz gally 
száraz ganéj 
száraz humor 
száraz humorú 
száraz kenyér 
száraz lábbal 
száraz lepárlás 
száraz lomb 
száraz pezsgő 
száraz talajú 
száraz villám 
szárazanyag (fn) 
szárazanyag-tartalom 
szárazbab (fn, száraz|bab) 
szárazbab-főzelék (szárazbab|-főzelék) 
szárazbélyegző (fn) 
szárazbetegség (fn) 
szárazdajka (fn, száraz|dajka) 
szárazdesztillálás (fn) 
szárazdokk (fn, száraz|dokk) 
szárazedzés (fn) 
szárazelem (fn, száraz|elem) 
szárazeljárás (fn) 
szárazfa (fn) 
szárazföld (fn, száraz|föld) 
szárazföldi (mn, száraz|földi) 



szárazföldi akna 
szárazföldi alakulat 
szárazfőzelék 
szárazgazdálkodás (fn) 
szárazgőz (fn) 
szárazjég (fn) 
szárazkolbász (fn, száraz|kolbász) 
szárazlepárlás 
szárazmalom (fn, száraz|malom) 
szárazmolnár 
szárazművelés (fn) 
szárazoltás 
szárazoltó (fn) 
szárazra tétel 
száraztakarmány (fn, száraz|takarmány) 
száraztészta (fn, száraz|tészta) 
száraztisztítás (fn) 
száraztörvény 
szárazulat (fn) 
szárazzá tétel 
szárazság (fn) 
szárazságtűrő fajta 
szárazságtűrő képesség 
szárazsampon 
szárazsütemény (fn) 
szárba szökés 
szárba szökik 
szárcsa (fn) 
szárcsomó (szár|csomó) 
szárcsont (szár|csont) 
szárd (mn) 
szardella (fn) 
szardellagyűrű (fn, szardella|gyűrű) 
szardellapaszta (fn, szardella|paszta) 
szardellaringli (szardella|ringli) 
szardínia (fn) 
Szardínia (tnév) 
szardíniás (mn) 
szardíniás szendvics 
szardíniásdoboz (fn) 
szardonikus 
szarevő (fn, szar|evő) 
szarházi (mn) 
szári (mn) 
szarik (ige) 
szárít (ige) 
szárítás (fn) 
szárítgat (ige) 
szárítkozik (ige) 
szárító (fn) 
szárító (foly mn in) 
szárítóberendezés (fn, szárító|berendezés) 
szárítódob (szárító|dob) 
szárítóhatás (szárító|hatás) 
szárítókamra (fn, szárító|kamra) 
szárítókence (szárító|kence) 
szárítókötél (fn, szárító|kötél) 



szárítópadlás (szárító|padlás) 
szárítószekrény (szárító|szekrény) 
szárított (bef mn in) 
szárított (mn) 
szárított főzelék 
szárított paradicsom 
szarjancsi 
szarjankó (fn) 
szarjankó (mn) 
szarka (fn) 
szarkafészek (fn, szarka|fészek) 
szarkaláb (fn, szarka|láb) 
szárkapocs (fn, szár|kapocs) 
szárkapocscsont (fn, szárkapocs|csont) 
szarkasztikus (mn) 
szarkazmus (fn) 
szarkeverés (fn, szar|keverés) 
szarkeverő (fn, szar|keverő) 
szarkeverő (foly mn in, szar|keverő) 
szarkofág (fn) 
szarkóma (fn) 
szárkúp (fn, szár|kúp) 
szárma (fn) 
szarmata (mn) 
származás (fn) 
származásfa (származás|fa) 
származási (mn) 
származási iratok 
származástan (fn, származás|tan) 
származású (mn) 
származék (fn) 
származékos piac 
származékszó (fn, származék|szó) 
származhat (ige) 
származik (ige) 
származtat (ige) 
származtatás (fn) 
származtatott egység 
szárny (fn) 
szárny alakú 
szárnyak (fn, szár|nyak) 
szárnyal (ige) 
szárnyalás (fn, szár|nyalás) 
szárnyaló (fn) 
szárnyaló (foly mn in) 
szárnyaló beszédű 
szárnyalt (bef mn in) 
szárnyas (fn) 
szárnyas (mn) 
szárnyas ajtó 
szárnyas csavar 
szárnyas jószág 
szárnyas oltár 
szárnyas rakéta 
szárnyasegér (fn) 
szárnyashajó (fn, szárnyas|hajó) 
szárnyaskerék (fn) 



szárnyaszegett (mn) 
szárnyát szegi 
szárnyatlan (mn) 
szárnyaz (ige) 
szárnyborda (szárny|borda) 
szárnycsapás (fn, szárny|csapás) 
szárnycsattogás (fn, szárny|csattogás) 
szárnyék (fn, szár|nyék) 
szárnyépület (fn, szárny|épület) 
szárnyfal (szárny|fal) 
szárnyfedő (fn, szárny|fedő) 
szárnykürt (fn, szárny|kürt) 
szárnymerevítő 
szárnypróbálgatás (fn) 
szárnyra bocsátás 
szárnyra kelés 
szárnysegéd (fn, szárny|segéd) 
szárnyszelvény (szárny|szelvény) 
szárnytoll (fn, szárny|toll) 
szárnyú (mn) 
szárnyvasút (fn, szárny|vasút) 
szárnyvonal (fn, szárny|vonal) 
szárogat (ige) 
szaros (fn) 
szaros (mn) 
szarozik (ige) 
szárölelő 
száröltés (szár|öltés) 
szarrágó 
szárszói (mn) 
szártag (fn) 
szaru (fn) 
szárú (mn) 
szaru zsebfésű 
szaruállomány (szaru|állomány) 
szaruanyag (fn, szaru|anyag) 
szarufa (fn, szaru|fa) 
szarufésű (fn, szaru|fésű) 
szaruforgács (szaru|forgács) 
szarugomb (szaru|gomb) 
szaruhártya (fn, szaru|hártya) 
szaruhártya-átültetés 
szaruhártya-gyulladás 
szaruhártyahomály (szaruhártya|homály) 
szarukanál (szaru|kanál) 
szaruképlet (szaru|képlet) 
szarukeretes (mn) 
szarukeretes szemüveg 
szarukő (szaru|kő) 
szarupáncél (szaru|páncél) 
szarupikkely (fn, szaru|pikkely) 
szaruréteg (fn, szaru|réteg) 
szarusodás (fn) 
szarusodik (ige) 
szaruszövet (szaru|szövet) 
szarv (fn) 
szarv nélküli 



szarvacska (fn) 
szárvágás (szár|vágás) 
szarvas (fn, szar|vas) 
szarvas (mn, szar|vas) 
szarvas állat 
Szarvas Gábor (tnév) 
szarvas kerep 
szarvasagancs (fn, szarvas|agancs) 
szarvasbika (fn, szarvas|bika) 
szarvasbogár (fn) 
szarvasbogárcsáp (szarvasbogár|csáp) 
szarvasborjú (fn) 
szarvasbőgés (fn) 
szarvasbőr (fn) 
szarvascímer 
szarvascsapás (szarvas|csapás) 
szarvascsorda (fn) 
szarvasfű (szar|vasfű) 
szarvasgím (fn, szarvas|gím) 
szarvasgomba (fn) 
szarvasgyökér 
szarvashiba (fn, szarvas|hiba) 
szarvashívó 
szarvasi (mn) 
szarvasles 
szarvasmarha (fn) 
szarvasmarha-ágazat (szarvasmarha|-ágazat) 
szarvasmarhabőr (szarvasmarha|bőr) 
szarvasmarhatartás (fn, szarvasmarha|tartás) 
szarvasmarha-tenyészet (szarvasmarha|-tenyészet) 
szarvasmarha-tenyésztés (szarvasmarha|-tenyésztés) 
szarvasnyelv 
szarvasokoskodás 
szarvassuta (fn) 
szarvastehén (fn) 
szarvatlan (mn) 
szász (fn) 
szász (mn) 
Szászország (tnév) 
szászság (fn) 
szatellit (fn) 
szatellit hangsugárzó 
szatellita (fn) 
szatellitantenna 
szatellitrendszer 
szatén (fn) 
szatén hálóing 
szaténkarton (szatén|karton) 
szaténruha (szatén|ruha) 
szatír (fn) 
szatíra (fn) 
szatirikus (fn) 
szatirikus (mn) 
szatmári (fn) 
Szatmári Tiszahát 
Szatmári-síkság 
szatmárnémeti (mn) 



Szatmárnémeti (tnév) 
szatócs (fn) 
szatócsbolt (fn, szatócs|bolt) 
szatócsszellem (szatócs|szellem) 
szatócsüzlet (fn, szatócs|üzlet) 
szaturál (ige) 
szaturálás 
Szaturnusz (tnév) 
szatyor (fn) 
szattyán (fn) 
szattyánbőr (fn, szattyán|bőr) 
szattyánbőr csizma 
Szaúd-Arábia (tnév) 
szaúdi (mn) 
szauna (fn) 
szaunapark 
szaunázik (ige) 
Száva (tnév) 
szava- 
szavahihető (mn, szava|hihető) 
szavahihető ember 
szavahihetőség (fn) 
szavajárása (fn) 
szavajátszó (mn) 
szavakész (fn) 
szaval (ige) 
szavalás (fn) 
szavalat (fn) 
szavaló (fn) 
szavaló (foly mn in) 
szavalóest (fn, szavaló|est) 
szavalókórus (fn, szavaló|kórus) 
szavalóművész (fn, szavaló|művész) 
szavalóművészet (szavaló|művészet) 
szavalóverseny (fn, szavaló|verseny) 
szaván fog 
szavanna (fn) 
szavas (mn) 
szavát álló 
szavatartó (mn) 
szavatol (ige) 
szavatolás (fn) 
szavatolt (bef mn in) 
szavatolt (mn) 
szavatolt határidő 
szavatos (fn) 
szavatosság (fn) 
szavatossági (mn) 
szavatossági idő 
szavatossági okmány 
szavatosságú (mn) 
szavaz (ige) 
szavazás (fn) 
szavazási (mn) 
szavazásos (mn) 
szavazásra jogosult 
szavazat (fn) 



szavazat (ige) 
szavazatarány (fn, szavazat|arány) 
szavazategyenlőség (fn, szavazat|egyenlőség) 
szavazatgyűjtő (fn, szavazat|gyűjtő) 
szavazatgyűjtő (foly mn in, szavazat|gyűjtő) 
szavazati (mn) 
szavazati jog 
szavazatszám (fn, szavazat|szám) 
szavazatszámlálás (fn, szavazat|számlálás) 
szavazatszámláló (fn, szavazat|számláló) 
szavazatszámláló (foly mn in, szavazat|számláló) 
szavazatszedés (szavazat|szedés) 
szavazatszedő (fn, szavazat|szedő) 
szavazatszedő (foly mn in, szavazat|szedő) 
szavazatszedő (mn, szavazat|szedő) 
szavazatszedő bizottság 
szavazattöbbség (fn, szavazat|többség) 
szavazhat (ige) 
szavazó (fn) 
szavazó (foly mn in) 
szavazóbázis (fn, szavazó|bázis) 
szavazóbíró (fn, szavazó|bíró) 
szavazócédula (fn, szavazó|cédula) 
szavazófülke (fn, szavazó|fülke) 
szavazógép (fn, szavazó|gép) 
szavazóhelyiség (fn, szavazó|helyiség) 
szavazói (mn) 
szavazókerület (fn, szavazó|kerület) 
szavazókör (fn, szavazó|kör) 
szavazólap (fn, szavazó|lap) 
szavazólista (fn, szavazó|lista) 
szavazópolgár (fn, szavazó|polgár) 
szavazótábor (fn, szavazó|tábor) 
szavazóurna (fn, szavazó|urna) 
szavaztat (ige) 
szavú (mn) 
szaxofon (fn) 
szaxofonos (mn) 
szaxofonoz (ige) 
száz (szn) 
száz darab 
száz- és százezrek 
száz esztendeje 
száz forintos 
száz kilométeres 
száz meg száz 
száz méter 
száz négyzetméteres 
száz százalék 
száz százalékig 
század (fn) 
század (szn) 
század eleje 
század eleji 
század fordulója 
századannyi (szn, század|annyi) 
századbeli (mn) 



századelő (fn) 
századév (fn, század|év) 
századforduló (fn, század|forduló) 
századforduló (foly mn in, század|forduló) 
századforduló (mn, század|forduló) 
századfordulós (mn) 
századi (mn) 
századik (szn) 
századírnok (fn, század|írnok) 
századmagával 
százados (fn) 
százados fa 
százados úr 
századosi rendfokozat 
századparancsnok (fn, század|parancsnok) 
századrész (fn, század|rész) 
századvég (fn, század|vég) 
századvégi (mn, század|végi) 
százakra menő 
százalék (fn) 
százalékár (fn, százalék|ár) 
százalékarány (fn, százalék|arány) 
százalékérték (fn, százalék|érték) 
százalékláb (százalék|láb) 
százaléknyi (mn) 
százalékos (mn) 
százalékos arány 
százalékos teljesítménynövekedés 
százalékosan (hsz) 
százalékpont (fn, százalék|pont) 
százalékpontos (mn) 
százalékszám (fn, százalék|szám) 
százalékszámítás (fn, százalék|számítás) 
százan (hsz) 
százanként (hsz) 
százannyi (nm, száz|annyi) 
százas (fn) 
százas (mn) 
százas csomag 
százas égő 
százas izzó 
százas szeg 
százdollárnyi (száz|dollárnyi) 
százdolláros (fn, száz|dolláros) 
százdolláros (mn, száz|dolláros) 
száz-egynéhány (száz|-egynéhány) 
százévenként (hsz, száz|évenként) 
százéves (mn) 
százezer (szn) 
százezer lírás 
százezres (mn) 
százezres nagyságrendű összeg 
százfajta (száz|fajta) 
százfelé (hsz, száz|féle) 
százféle (mn, száz|féle) 
százfelől (hsz, száz|felől) 
százfokos (mn) 



százfontnyi (száz|fontnyi) 
százforintos (fn, száz|forintos) 
százforintos (mn, száz|forintos) 
Százhalombatta (tnév) 
százhalombattai (mn) 
százharminc (szn, száz|harminc) 
százhatvan (szn) 
százhektáros (mn, száz|hektáros) 
százhetven (szn) 
százhetven oldalas 
százhúsz (szn) 
százhúsz főnyi 
százhúsz mérföldes 
százlábú (fn) 
százlépésnyi (száz|lépésnyi) 
százlevelű 
százméteres (mn) 
százméternyi (mn, száz|méternyi) 
százmilliárd (szn) 
százmilliárdos (mn) 
százmillió (szn) 
százmilliós (mn) 
száznegyven (szn) 
száznyolcvan (szn) 
százöt kilós 
százötven (szn) 
százötvenezer (szn) 
százötvenezer barrel olaj 
százrétű (mn) 
százrétű gyomor 
száz-száz 
száztíz (szn, száz|tíz) 
száztíz dolláros 
száztíz hektáros 
száztíz lapos 
százszámra (hsz) 
százszázaléknyi (100%-nyi, száz|százaléknyi) 
százszázalékos (100%-os, mn, száz|százalékos) 
százszázalékosan (hsz) 
százszor (hsz) 
százszor szebb 
százszoros (mn) 
százszorszép (fn, százszor|szép) 
százszorta (hsz) 
szcéna (fn) 
szcenárium (fn) 
szcenika (fn) 
szceníroz (ige) 
szcientológia (fn) 
szcintilláció (fn) 
szcintilláló anyag 
szcintillátor (fn) 
Szczecin (tnév) 
szeánsz (fn) 
szebb (mn) 
szebbé tétel 
szebben (hsz) 



szebbik (mn) 
szebbít (ige) 
szebbnél szebb 
Szebeni-havasok (fn) 
szecesszió (fn) 
szecesszionista elmélet 
szecessziós (mn) 
Széchényi Ferenc (tnév) 
Széchenyi István (tnév) 
Széchenyi lánchíd 
Széchenyi tér 
Széchenyi téri 
Széchenyi-díjas 
Széchenyihegy (Széchenyi|hegy) 
Széchenyi-hegy (Széchenyi|-hegy) 
széchenyihegyi (széchenyi|hegyi) 
Széchenyi-hegyi (Széchenyi|-hegyi) 
Szécsény (tnév) 
szecska (fn) 
szecskavágó (fn, szecska|vágó) 
szecskavágó (foly mn in, szecska|vágó) 
szecskavágó gép 
szecskáz (ige) 
Szecsuan (tnév) 
szed (ige) 
szedál (ige) 
szedatívum (fn) 
szedeget (ige) 
szédeleg (ige) 
szédelgés (fn) 
szédelgő (fn) 
szédelgő (foly mn in) 
szédelgő (mn) 
szédelgős 
szedelődzködik (szedelőzködik, ige) 
szeder (fn) 
szederbokor (fn, szeder|bokor) 
szedercsíra (fn, szeder|csíra) 
szederfa (fn, szeder|fa) 
szederinda (fn, szeder|inda) 
szederjes (mn) 
szederjes bőrű 
szedés (fn) 
szedésforma (szedés|forma) 
szedéshiba (szedés|hiba) 
szedési hiba 
szedésminta (fn, szedés|minta) 
szedéstükör (szedés|tükör) 
szedetlen (mn) 
szedetlen gyümölcsfa 
szedett (bef mn in) 
szedett (mn) 
szedett-vedett (mn) 
szedett-vedett portéka 
szedhet (ige) 
szedimentáció (fn) 
szedimentálás (fn) 



szedimentkőzet 
szédít (ige) 
szédítő (foly mn in) 
szédítő (mn) 
szédítő magasság 
szédítő mélységű 
szedő (fn) 
szedő (foly mn in) 
szedőállvány (szedő|állvány) 
szedődeszka (szedő|deszka) 
szedőgép (fn, szedő|gép) 
szedőhajó (szedő|hajó) 
szedőhelyiség (szedő|helyiség) 
szedőkanál (szedő|kanál) 
szedőszekrény (fn, szedő|szekrény) 
szedőterem (fn, szedő|terem) 
szedővas (fn, szedő|vas) 
szedres (fn) 
szedres (mn) 
szedreskert 
szedrezik 
szedtevette (mn) 
szedtevettéz (ige) 
szédül (ige) 
szédülés (fn) 
szédület (fn) 
szédületes (mn) 
szédülős (mn) 
széf (fn) 
szefárd zsidó 
szeg (szög, fn) 
szeg (ige) 
szegbelövés (szögbelövés, fn, szeg|belövés) 
szegdel (ige) 
szegecs (fn) 
szegecsalátét (szegecs|alátét) 
szegecscsaplyuk (szegecs|csaplyuk) 
szegecsel (ige) 
szegecselés (fn) 
szegecselő 
szegecselőgép (szegecselő|gép) 
szegecshúzó (szegecs|húzó) 
szegecskötés (szegecs|kötés) 
szegecssor (szegecs|sor) 
szegecsvarrat (szegecs|varrat) 
Szeged (tnév) 
szegedés 
szegedi (fn) 
szegedi (mn) 
szegedi paprika 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
Szeged-térkép (Szeged|-térkép) 
szegel (szögel, ige) 
szegély (fn) 
szegélycserép (szegély|cserép) 
szegélydísz (fn, szegély|dísz) 
szegélyez (ige) 



szegélyfa (szegély|fa) 
szegélykő (fn, szegély|kő) 
szegélyléc (fn, szegély|léc) 
szegélynövény (szegély|növény) 
szegélyű (mn) 
szegélyűek 
szegélyzátony (szegély|zátony) 
szegélyzsinór (szegély|zsinór) 
szegény (fn) 
szegény (mn) 
szegény árva 
szegény család 
szegény ember 
szegény legény 
szegény ördög 
szegény paraszt 
szegény sorsú 
szegényadó (fn, szegény|adó) 
szegényedik (ige) 
szegények püspöke 
szegényember (fn, szegény|ember) 
szegényen (hsz) 
szegényes (mn) 
szegényes külsejű 
szegényes motyó 
szegényház (fn, szegény|ház) 
szegényít (ige) 
szegényjogon perel 
szegényke (fn) 
szegénylegény (fn, szegény|legény) 
szegénynegyed (fn, szegény|negyed) 
szegényparaszt (fn, szegény|paraszt) 
szegényparasztság (fn, szegény|parasztság) 
szegényparaszttömegek 
szegénység (fn) 
szegénységi (mn) 
szegénysor (fn, szegény|sor) 
szegényszag (fn, szegény|szag) 
szegényül (ige) 
szeges (mn) 
szegés (szöges, fn) 
szegesdrót (szögesdrót, fn) 
szegetlen (mn) 
szegett szőnyeg 
szegez (szögez, ige) 
szegezés (fn) 
szegeződik (ige) 
szegfej (szeg|fej) 
szegfúró (szeg|fúró) 
szegfű (fn, szeg|fű) 
szegfűbogyó (szegfű|bogyó) 
szegfűbors (fn, szegfű|bors) 
szegfűcsokor (fn, szegfű|csokor) 
szegfűfélék 
szegfűgomba (fn, szegfű|gomba) 
szegfűkörte (szegfű|körte) 
szegfűszeg (fn, szegfű|szeg) 



szeghalmi (mn) 
Szeghalom (tnév) 
szeghúzó (fn, szeg|húzó) 
szegik 
szegkovács (fn, szeg|kovács) 
szeglet (szöglet, fn) 
szegletes (mn) 
szegletkő (fn, szeglet|kő) 
szegletvas (szeglet|vas) 
szeglyuk (szeg|lyuk) 
szeg-lyuk 
szegmens (fn) 
szegmentáció (fn) 
szegmentál (ige) 
szegmentálás (fn) 
szegmentum (fn) 
szegő (foly mn in) 
szegődik (ige) 
szegődmény (fn) 
szegődményes (fn) 
szegődtet (ige) 
szegőléc (szegő|léc) 
szegőöltés (szegő|öltés) 
szegőpánt (szegő|pánt) 
szegőszalag (szegő|szalag) 
szegre (szögre) 
szegregáció (fn) 
szegregált 
szegről végre 
szegről-végről (hsz) 
szegül (ige) 
szegy (fn) 
szegycsont (fn, szegy|csont) 
szégye 
szégyell (ige) 
szégyellnivaló (fn) 
szégyellnivaló (mn) 
szégyen (fn) 
szégyenbe hozás 
szégyenbélyeg (fn, szégyen|bélyeg) 
szégyenben marad 
szégyenel (ige) 
szégyenérzés (fn, szégyen|érzés) 
szégyenérzet (fn, szégyen|érzet) 
szégyenfa (fn, szégyen|fa) 
szégyenfolt (fn, szégyen|folt) 
szégyenkedik (ige) 
szégyenkezés (fn) 
szégyenkezik (ige) 
szégyenkő (szégyen|kő) 
szégyenlet (fn) 
szégyenletében (fn, szégyenlet|ében) 
szégyenletes (mn) 
szégyenletes vereség 
szégyenlős (mn) 
szégyenlősködik (ige) 
szégyenoszlop (fn, szégyen|oszlop) 



szégyenpad (fn, szégyen|pad) 
szégyenpír (fn, szégyen|pír) 
szégyenszemre (hsz, szégyen|szemre) 
szégyent vall 
szégyentelen (mn) 
szégyenteljes (mn) 
szegyhús (fn, szegy|hús) 
szeizmikus (mn) 
szeizmikus kutatások 
szeizmográf (fn) 
szeizmogram (fn) 
széjjel (ik) 
széjjel- (ik) 
széjjelebb (hsz) 
széjjelfut (ige) 
széjjelhány (ige) 
széjjelhord 
széjjelmegy (ige) 
széjjelnéz (ige) 
széjjelnyílik (ige) 
széjjeloszlik 
széjjeloszt 
széjjelreped 
széjjelszakít 
széjjeltép (ige) 
széjjelugrik 
széjjelver (ige) 
szejm (fn) 
szék (fn) 
székács (szék|ács) 
szekál (ige) 
székálló (mn, szék|álló) 
szekáns (fn) 
szekáns (mn) 
szekatúra (fn) 
szekció (fn) 
szekcióülés (fn, szekció|ülés) 
székel (ige) 
székely (fn) 
székely (mn) 
Székely (tnév) 
székely ballada 
székely falu 
székely kapu 
székely szőttes 
Székelyföld (fn, székely|föld) 
székelyföldi (mn) 
székelygulyás (fn, székely|gulyás) 
székelykáposzta (fn, székely|káposzta) 
székelység (fn) 
szekér (fn) 
szekerce (fn) 
szekérderék (fn, szekér|derék) 
szekeres (fn) 
szekeres (mn) 
szekeres béres 
szekerész (fn) 



szekerez (ige) 
szekerezik (ige) 
szekérfuvar (szekér|fuvar) 
szekérkas 
szekérkenő 
szekérkenőcs (szekér|kenőcs) 
szekéroldal (fn, szekér|oldal) 
szekérrakomány (fn, szekér|rakomány) 
szekérrúd (fn, szekér|rúd) 
szekérsor (fn, szekér|sor) 
szekértábor (fn, szekér|tábor) 
szekértáborosodás 
szekértábor-politizálás 
szekértoló (fn) 
szekérút (fn, szekér|út) 
szekérvár (fn, szekér|vár) 
székesegyház (fn, székes|egyház) 
Székesfehérvár (tnév) 
székesfehérvári (fn) 
székesfőváros (fn) 
székfoglaló (fn, szék|foglaló) 
székfoglaló (foly mn in, szék|foglaló) 
székfoglaló (mn, szék|foglaló) 
székfoglaló beszéd 
székfű (fn, szék|fű) 
székhát (szék|hát) 
székház (fn, szék|ház) 
székházavatás (szék|házavatás) 
székházügy (fn, székház|ügy) 
székhely (fn, szék|hely) 
székhelyű (mn) 
széki (mn) 
székicsér (fn) 
székifű (fn) 
székinger (szék|inger) 
szekíroz (ige) 
székláb (fn, szék|láb) 
széklet (fn) 
széklethányás 
szekréció (fn) 
szekréciós mirigy 
székrekedés (fn) 
szekrény (fn) 
szekrényágy (szekrény|ágy) 
szekrényajtó (fn, szekrény|ajtó) 
szekrényfal (szekrény|fal) 
szekrényfiók (fn, szekrény|fiók) 
szekrényke (fn) 
szekrénynyitás (szekrény|nyitás) 
szekrénypolc (fn, szekrény|polc) 
szekrényrekesz (szekrény|rekesz) 
szekrénysor (fn, szekrény|sor) 
szekrényugrás (fn, szekrény|ugrás) 
szekretárius (fn) 
szekreter (fn) 
szekrétum (fn) 
széksértés (szék|sértés) 



széksor (fn, szék|sor) 
Szekszárd (tnév) 
Szekszárd vidéke 
Szekszárd vidéki 
szekszárdi (fn) 
szekszárdi bikavér 
székszorulás (szék|szorulás) 
szekta (fn) 
széktakaró 
széktámla (fn, szék|támla) 
szektarianizmus (fn) 
szektariánus (mn) 
szektárius (fn) 
szektás (mn) 
szektás nézet 
szektaszellem (szekta|szellem) 
szektavezér 
szektor (fn) 
szektorhiba (szektor|hiba) 
szektorkezelés (szektor|kezelés) 
szektorsemlegesség (fn, szektor|semlegesség) 
székújítás (szék|újítás) 
szekularizáció (fn) 
szekularizál (ige) 
szekularizált 
szekund (fn) 
szekunda (fn) 
szekundál (ige) 
szekundáns (fn) 
szekunder (mn) 
szekunder feszültség 
szekundum (fn) 
szekurit (fn) 
szekus (fn) 
székváros (fn, szék|város) 
szekvenál 
szekvencia (fn) 
szekvenciális kezelése 
szekvenciális olvasás 
szekvenciaspecifikus 
szel (ige) 
szél (fn) 
Szél alatti szigetek 
szél felőli oldal 
szél hajtotta motor 
szeladon (fn) 
szélakna (szél|akna) 
szélárnyék (fn, szél|árnyék) 
szélbal 
szélbarázda (fn, szél|barázda) 
szélcsatorna (fn, szél|csatorna) 
szélcsend (fn, szél|csend) 
szélcsendes öböl 
szélcsipke (szél|csipke) 
szeldel (ige) 
széldeszka (fn, szél|deszka) 
széldzseki (fn, szél|dzseki) 



szeldzsuk (fn) 
széle 
szeleburdi (mn) 
szeleburdi kölyök 
széled (ige) 
széledezik (ige) 
szelekció (fn) 
szelekciós (mn) 
szelekótya 
szelektál (ige) 
szelektálás (fn) 
szelektív (mn) 
szelektív gyűjtő 
szelektív hulladék 
szelektíven (hsz) 
szelektor (fn) 
szelel (ige) 
szelelő (fn) 
szelelőakna (szelelő|akna) 
szelelőlyuk (szelelőluk, fn, szelelő|lyuk) 
szelelőrosta (fn, szelelő|rosta) 
szelemen (fn) 
szelemenfa (fn, szelemen|fa) 
szelemengerenda (fn, szelemen|gerenda) 
szelén (fn) 
szelence (fn) 
szeléncella (szelén|cella) 
szélenergia (fn, szél|energia) 
szelep (fn) 
szelepfészek (fn, szelep|fészek) 
szelepgumi (szelep|gumi) 
szelepház (fn, szelep|ház) 
szelepkészlet (szelep|készlet) 
szelepleszorító anya 
szeleprugó (szelep|rugó) 
szelepsapka (szelep|sapka) 
szeleptányér (szelep|tányér) 
szelepvezérlés (fn, szelep|vezérlés) 
szélerózió (fn, szél|erózió) 
szélerőmű (fn, szél|erőmű) 
szélerősség (fn, szél|erősség) 
szélerősségmérő (szél|erősségmérő) 
szeles (mn) 
széles (mn) 
széles folyosó 
széles jókedvében 
széles körben ismert 
széles körű (hsz) 
széles körű bővíthetőség 
széles nyomtávú 
széles skálájú 
széles skálán állítható 
széles skálán mozog 
szélesbedik (ige) 
szélesbít (ige) 
szélesebben (hsz) 
szélesedik (ige) 



szélesen (hsz) 
szélesít (ige) 
szélesítés (fn) 
szeleskedik (ige) 
széleskörű (mn) 
széleskörűen (hsz) 
szélesmetélt 
szelesség (fn) 
szélesség (fn) 
szélességi (mn) 
szélességi fok 
szélességi kör 
szélességű (mn) 
szélesül (ige) 
szélesvásznú (mn, széles|vásznú) 
szélesvásznú film 
szélesvásznú mozi 
széleszt (ige) 
szelet (fn) 
szelet (ige) 
szeletel (ige) 
szeletelőkés (fn) 
szeletelt bacon 
szeletelt sajt 
szeleverdi (mn) 
szélez (ige) 
szélezőfűrész 
szélfogó (fn, szél|fogó) 
szélfogó (foly mn in, szél|fogó) 
szélfútta (mn) 
szélfúvás (fn, szél|fúvás) 
szélfű (fn, szél|fű) 
szélgenerátor (szél|generátor) 
szélgép (fn, szél|gép) 
szélgörcs (fn, szél|görcs) 
szélhámia 
szélhámos (fn) 
szélhámos (mn) 
szélhámoskodik (ige) 
szélhámosság (fn) 
szélházi (mn) 
szélhűdés (fn, szél|hűdés) 
széli (mn) 
szelíd (mn) 
szelíd természetű 
szelíden (hsz) 
szelídgesztenye (fn) 
szelídgesztenyefa (fn, szelídgesztenye|fa) 
szelídít (ige) 
szelídíthetetlen (mn) 
szelídíthető 
Szelidi-tó 
szelídítő (fn) 
szelídítő (foly mn in) 
szelídség (fn) 
szelídül (ige) 
Szelim (fn) 



szelindek (fn) 
szélirány (fn, szél|irány) 
szélirányváltozás (szél|irányváltozás) 
széljárás (fn, szél|járás) 
széljárta (fn, szél|járta) 
széljárta (mn, szél|járta) 
széljegyzet (fn, szél|jegyzet) 
szélkakas (fn, szél|kakas) 
szélkelep (fn, szél|kelep) 
szélkerék (fn, szél|kerék) 
szélkiáltó 
szelkup 
Széll (tnév) 
szélláda (fn, szél|láda) 
széllelbélelt (fn, széllel|bélelt) 
széllelbélelt (mn, széllel|bélelt) 
szellem (fn) 
szellemdús (mn) 
szellemes (mn) 
szellemesen (hsz) 
szellemeskedik (ige) 
szellemesség (fn) 
szellemi (mn) 
szellemi alkat 
szellemi áramlat 
szellemi dolgozó 
szellemi irányzat 
szellemi kaland 
szellemi leépülés 
szellemi munka 
szellemi műhely 
szellemi örökség 
szellemi tőke 
szellemi tulajdon védelme 
szellemi vezér 
szellemidézés (fn, szellem|idézés) 
szellemileg (hsz) 
szellemi-politikai mozgalom 
szellemíró (fn, szellem|író) 
szellemiség (fn) 
szellemiségű (mn) 
szellemjárás (fn, szellem|járás) 
szellemkép (fn, szellem|kép) 
szellemoperett 
szellemóriás (fn, szellem|óriás) 
szellemtelen (mn) 
szellemtörténet (fn, szellem|történet) 
szellemtudomány (fn, szellem|tudomány) 
szellemű (mn) 
szelleműek 
szelleműzés (fn, szellem|űzés) 
szellemváros 
szellemvasút (fn, szellem|vasút) 
szellemvilág (fn, szellem|világ) 
szellent (ige) 
szellentyű (fn) 
szellentyűi (szellentyű|i) 



szellentyűje (szellentyű|je) 
szellet (fn) 
Széll-féle (Széll|-féle) 
széllovaglás (fn, szél|lovaglás) 
széllovas (mn) 
szellő (fn) 
szellőfúvás (szellő|fúvás) 
széllökés (fn, szél|lökés) 
szellőrózsa (fn, szellő|rózsa) 
szellős (mn) 
szellős ruházatú 
szellőzés (fn) 
szellőzetlen (mn) 
szellőzik (ige) 
szellőzködik (ige) 
szellőző (fn) 
szellőző (foly mn in) 
szellőzőakna (fn, szellőző|akna) 
szellőzőcsatorna (fn, szellőző|csatorna) 
szellőzőgép (szellőző|gép) 
szellőzőgépház (szellőző|gépház) 
szellőzőkémény (szellőző|kémény) 
szellőzőnyílás (fn, szellőző|nyílás) 
szellőztet (ige) 
szellőztetés (fn) 
szellőztető (fn) 
szellőztető (foly mn in) 
szellőztetőablak (szellőztető|ablak) 
szellőztetőberendezés (fn, szellőztető|berendezés) 
szélmalom (fn, szél|malom) 
szélmalomharc (fn, szélmalom|harc) 
szélmalomkerék (fn, szélmalom|kerék) 
szélmarta (mn) 
szélmentes (mn) 
szélmérő (fn, szél|mérő) 
szélmotor (fn, szél|motor) 
szélnek eresztés 
szelő (fn) 
szelő (foly mn in) 
szélpark 
szélrendszer (fn, szél|rendszer) 
szélroham (fn, szél|roham) 
szélrózsa (fn, szél|rózsa) 
szélről (hsz) 
szélsebes (mn, szél|sebes) 
szélsebesség (fn, szél|sebesség) 
szélső (mn) 
szélső érték 
szélső ház 
szélső oldal 
szélsőbal (mn, szélső|bal) 
szélsőbaloldali (mn) 
szélsőérték (fn) 
szélsőjáték (fn) 
szélsőjobb (fn) 
szélsőjobb (mn) 
szélsőjobboldal (fn) 



szélsőjobboldali (mn) 
szélsőjobbos (mn) 
szélsőség (fn) 
szélsőséges (mn) 
szélsőséges éghajlatú 
szélsőségesen (hsz) 
szélsőségesség (fn) 
széltében (hsz) 
széltében és hosszában 
széltében-hosszában 
széltére 
szélterelő 
széltoló (fn) 
szélturbina (fn, szél|turbina) 
szélű (mn) 
szélűek 
szélütés (fn, szél|ütés) 
szélütött (bef mn in) 
szélütött (mn) 
szélütött beteg 
szélvédett (bef mn in, szél|védett) 
szélvédett (mn, szél|védett) 
szélvédő (fn, szél|védő) 
szélvédő (foly mn in, szél|védő) 
szélvédő burkolat 
szélvédő üveg 
szélvédőmosó 
szélvédőmosó folyadék 
szelvény (fn) 
szelvényfüzet (szelvény|füzet) 
szelvényrajz (szelvény|rajz) 
szelvényvas (szelvény|vas) 
szélvész (fn, szél|vész) 
szélvészsebességű (szélvész|sebességű) 
szélvihar (fn, szél|vihar) 
szélzsák (fn, szél|zsák) 
szem (fn) 
szem elől téveszt 
szem előtt tartás 
szem- és fültanú 
szem mozgásával vezérel 
szemafor (fn) 
szemaforhíd (fn, szemafor|híd) 
szemantika (fn) 
szemantikai (mn) 
szemantikus kereső 
szemárpa (szem|árpa) 
szembaj (fn, szem|baj) 
szembajos 
szembe (hsz) 
szembe (ik) 
szembe- (ik) 
szembe találjuk magunkat 
szembeáll (ige) 
szembeállít (ige) 
szembeállítás (fn, szem|beállítás) 
szembecsukva 



szembedicsér (ige) 
szembefordul (ige, szembe|fordul) 
szembefordulás (fn, szembe|fordulás) 
szembehelyez (ige, szembe|helyez) 
szembehelyezkedik (ige) 
szembejön (ige) 
szembejövő (fn) 
szembekerül (ige) 
szembeköp (ige) 
szembekötősdi (fn) 
szembemisézés 
szemben (hsz) 
szemben (nu) 
szemben áll 
szemben fekvő 
szemben lakik 
szemben ül 
szemben van 
szembenállás (fn) 
szembenálló (mn) 
szembenéz (ige) 
szembenézés (fn) 
szembeni (mn) 
szembeötlik (ige) 
szembeötlő (foly mn in) 
szemberánc (fn) 
szembesít (ige) 
szembesítés (fn) 
szembesül (ige) 
szembesülés (fn) 
szembesülhet (ige) 
szembeszáll (ige, szembe|száll) 
szembeszéd (szem|beszéd) 
szembeszegez (ige) 
szembeszegül (ige) 
szembeszökő (fn) 
szembeszökő (foly mn in) 
szembeszökőbb 
szembetalál (ige) 
szembetalálkozik (ige) 
szembetegség (fn, szem|betegség) 
szembetűnik (ige) 
szembetűnő (fn) 
szembetűnő (foly mn in) 
szembetűnő (mn) 
szembetűnően (hsz) 
szembogár (fn, szem|bogár) 
szemből (hsz) 
szemceruza (fn, szem|ceruza) 
szemcse (fn) 
szemcsefinomság (szemcse|finomság) 
szemcsenagyság (fn, szemcse|nagyság) 
szemcsepegtető (szem|csepegtető) 
szemcsepp (fn, szem|csepp) 
szemcseppek 
szemcseppentő (fn, szem|cseppentő) 
szemcsés (mn) 



szemcsés mészkő 
szemcséz (ige) 
szeme 
szeme fénye 
szemébe 
szemel (ige) 
szemelget (ige) 
szemellenző (fn, szem|ellenző) 
szemellenzős (mn) 
szemelt (bef mn in) 
szemelt (mn) 
szemelt rizling 
szemelvény (fn) 
szemelvényes (mn) 
személy (fn) 
személy szerinti megbízatás 
személyautó (fn, személy|autó) 
személyautó-vezető 
személyazonosító (foly mn in) 
személyazonosító jel 
személyazonosság (fn, személy|azonosság) 
személyazonossági (mn) 
személyazonossági igazolvány 
személycsere (fn, személy|csere) 
személydíjszabás (személy|díjszabás) 
személyenként (hsz) 
személyes (mn) 
személyes adat 
személyes felelősség 
személyes hangvételű 
személyes használat 
személyes inzultus 
személyes kapcsolat 
személyes kézbesítés 
személyes névmás 
személyes szabadság 
személyes tapasztalatok szerzése 
személyesen (hsz) 
személyeskedés (fn) 
személyeskedik (ige) 
személyeskedő (mn) 
személyesség (fn) 
személyfelvonó (fn, személy|felvonó) 
személyforgalom (fn, személy|forgalom) 
személygépkocsi (fn, személy|gépkocsi) 
személygépkocsi-forgalom 
személygépkocsi-karosszéria (személygépkocsi|-karosszéria) 
személyhajó (fn, személy|hajó) 
személyhajózás (fn, személy|hajózás) 
személyi (mn) 
személyi adatok 
személyi adó 
személyi állomány 
személyi azonosító kód 
személyi biztonság 
személyi felelősség 
személyi hiba 



személyi hír 
személyi hitel 
személyi hívó 
személyi igazolvány 
személyi iratok 
személyi jövedelem 
személyi jövedelemadó 
személyi jövedelemadó-bevallás 
személyi jövedelemadó-előleg 
személyi kultusz 
személyi lap 
személyi méltóság 
személyi pótlék 
személyi szabadság 
személyi szám 
személyi számítógép 
személyi titkár 
személyi tulajdon 
személyi változás 
személyiség (fn) 
személyiségfejlődés (fn, személyiség|fejlődés) 
személyiségfejlődés-modell 
személyiségi (mn) 
személyiségjegy (fn, személyiség|jegy) 
személyiség-lélektan 
személyiségpszichológus (személyiség|pszichológus) 
személyiségű (mn) 
személyiségváltozás 
személyiségzavar (fn, személyiség|zavar) 
személyjel (fn, személy|jel) 
személykocsi (fn, személy|kocsi) 
személyleírás (fn, személy|leírás) 
személymérleg (személy|mérleg) 
személynév (fn, személy|név) 
személynévi (mn) 
személynévmás (személy|névmás) 
személynök (fn) 
személypályaudvar (fn, személy|pályaudvar) 
személypoggyász (személy|poggyász) 
személyrag (fn, személy|rag) 
személyragos (mn) 
személyragozás (fn, személy|ragozás) 
személyre szabható 
személyre szabható felhasználói felület 
személyre szabott 
személyre szabott kártevő 
személysérüléses baleset 
személyszállítás (fn, személy|szállítás) 
személyszállítási (mn) 
személyszállító (fn, személy|szállító) 
személyszállító (foly mn in, személy|szállító) 
személyszállító (mn, személy|szállító) 
személytelen (mn) 
személytelenség (fn) 
személyű (mn) 
személyügyi (mn) 
személyválogatás (fn, személy|válogatás) 



személyvédelem (fn, személy|védelem) 
személyvonat (fn, személy|vonat) 
személyzet (fn) 
személyzeti (mn) 
személyzeti jegy 
személyzetis (fn) 
személyzetis (mn) 
szemenként (hsz) 
szemenszedett (mn) 
szemenszedett hazugság 
Szemere (tnév) 
szemére hányja 
szemereg (ige) 
Szemere-kormány (Szemere|-kormány) 
szemérem (fn, szem|érem) 
szemérem elleni vétség 
szeméremajak (fn, szemérem|ajak) 
szeméremcsont (fn, szemérem|csont) 
szeméremdomb (fn, szemérem|domb) 
szeméremöv (szemérem|öv) 
szeméremrés (fn, szemérem|rés) 
szeméremsértés (fn, szemérem|sértés) 
szeméremsértő (foly mn in, szemérem|sértő) 
szeméremsértő (mn, szemérem|sértő) 
szeméremtest (fn, szemérem|test) 
szemerkél (ige) 
szemérmes (mn) 
szemérmesen (hsz) 
szemérmeskedik (ige) 
szemérmesség (fn) 
szemérmetes (mn) 
szemérmetlen (mn) 
szemérmetlenkedik (ige) 
szemérmetlenül (hsz) 
szemernyi (mn) 
szemérzékenység (szem|érzékenység) 
szemes (fn) 
szemes (mn) 
szemes ábra 
szemes kávé 
szemes termény 
szemesedik (ige) 
szemestakarmány (fn) 
szeme-szája eláll 
szemész (fn) 
szemész szakorvos 
szemészet (fn) 
szemészeti (mn) 
szemészeti klinika 
szemészorvos (mn) 
szemeszter (fn) 
szemét (fn, szem|ét) 
szemét (mn, szem|ét) 
szemét alak 
szemet gyönyörködtető 
szemet huny 
szemét népség 



szemet szemért 
szemet szúr 
szemet vetett rá 
szemétbánya (fn, szemét|bánya) 
szemétdíj (fn, szemét|díj) 
szemétdomb (fn, szemét|domb) 
szemétégető (fn) 
szemétégető (foly mn in) 
szemetel (ige) 
szemetes (fn) 
szemetes (mn) 
szemetes kosár 
szemeteskocsi (fn) 
szemeteskonténer 
szemeteskuka (fn) 
szemetesláda (fn) 
szemetesvödör (fn) 
szemeteszsák 
szemétfuvarozás (szemét|fuvarozás) 
szemétgödör (fn, szemét|gödör) 
szemétgyűjtő (fn, szemét|gyűjtő) 
szemétgyűjtő (foly mn in, szemét|gyűjtő) 
szemétgyűjtő kocsi 
szeméthal (fn, szemét|hal) 
szeméthulladék (szemét|hulladék) 
szemétkedik (ige) 
szemétkezelés (fn, szemét|kezelés) 
szemétkosár (fn, szemét|kosár) 
szemétláda (fn, szemét|láda) 
szemétlapát (fn, szemét|lapát) 
szemétledobó (fn) 
szemétledobó (foly mn in) 
szemétledobó (mn) 
szemétledobó akna 
szemétlerakó (fn) 
szemétlerakó (foly mn in) 
szemétlerakó (mn) 
szemétlerakó hely 
szemétpénz (szemét|pénz) 
szemétség (fn) 
szemétszállítás (fn, szemét|szállítás) 
szemétszállítási (mn) 
szemétszállítási díj 
szeméttároló (foly mn in) 
szeméttelep (fn, szemét|telep) 
szemétvödör (fn, szemét|vödör) 
szemez (ige) 
szemezget (ige) 
szemfedél (szemfödél, fn, szem|fedél) 
szemfedő (fn, szem|fedő) 
szemfedő (foly mn in, szem|fedő) 
szemfelszedés 
szemfelszedő tű 
szemfenék (fn, szem|fenék) 
szemfény (fn, szem|fény) 
szemfényvesztés (fn) 
szemfényvesztő (fn) 



szemfesték (fn, szem|festék) 
szemfog (fn, szem|fog) 
szemforgatás (fn, szem|forgatás) 
szemforgató (fn, szem|forgató) 
szemforgató (foly mn in, szem|forgató) 
szemforgató viselkedés 
szemfül (szem|fül) 
szemfüles (mn) 
szemgolyó (fn, szem|golyó) 
szemgödör (fn, szem|gödör) 
szemhatár (fn, szem|határ) 
szemhéj (fn, szem|héj) 
szemhéjtus 
szemhunyás (fn) 
szemhunyorítás (fn, szem|hunyorítás) 
szemhunyorítás nélkül 
szemideg (fn, szem|ideg) 
szemidegsorvadás (fn, szemideg|sorvadás) 
szeminarista (fn) 
szeminárium (fn) 
szemináriumvezető (fn, szeminárium|vezető) 
szemiotika (fn) 
szemiotikai (mn) 
szemita (fn) 
szemita (mn) 
szemizom (fn, szem|izom) 
szemjáték (fn, szem|játék) 
szemkápráztató (foly mn in) 
szemkápráztató (mn) 
szemkenőcs (szem|kenőcs) 
szemképződés 
szemklinika (fn, szem|klinika) 
szemkontaktus 
szemközt (hsz) 
szemközt ülnek 
szemközti (mn) 
szemlátomást (hsz) 
szemle (fn) 
szemlebizottság (fn, szemle|bizottság) 
szemleíró (fn, szem|leíró) 
szemleív (szemle|ív) 
szemlél (ige) 
szemlélet (fn) 
szemléletes (mn) 
szemléletesen (hsz) 
szemléletesség (fn) 
szemléleti (mn) 
szemléletmód (fn, szemlélet|mód) 
szemléletű (mn) 
szemléletváltás (fn, szemlélet|váltás) 
szemléletváltozás (fn, szemlélet|változás) 
szemlélhet (ige) 
szemlélő (fn) 
szemlélő (foly mn in) 
szemlélődés (fn) 
szemlélődik (ige) 
szemléltet (ige) 



szemléltetés (fn) 
szemléltető (foly mn in) 
szemléltető (mn) 
szemléltető ábra 
szemléltető oktatás 
szemléltető szöveg 
szemléltetőanyag 
szemléltetőeszköz (szemléltető|eszköz) 
szemlencse (fn, szem|lencse) 
szemlesütve (hsz) 
szemlész (fn) 
szemleút (fn, szemle|út) 
szemmel 
szemmel látható 
szemmel tart 
szemmel tartás 
szemmel verés 
szemmérték (fn, szem|mérték) 
szemmozgató ideg 
szemnagyság (fn, szem|nagyság) 
szemorvos (fn, szem|orvos) 
szemorvos (mn, szem|orvos) 
szemők 
szemölcs (fn) 
szemöldök (fn) 
szemöldökceruza (fn, szemöldök|ceruza) 
szemöldökfa (fn, szemöldök|fa) 
szemöldökív (fn, szemöldök|ív) 
szemöldökpárkány (fn, szemöldök|párkány) 
szempár (fn, szem|pár) 
szempilla (fn, szem|pilla) 
szempillafesték (fn, szempilla|festék) 
szempillantás (fn, szem|pillantás) 
szempont (fn, szem|pont) 
szempontrendszer (fn, szem|pontrendszer) 
szempontú (mn) 
szemránckrém 
szemre 
szemre- 
szemrebbenés (fn) 
szemrebbenés nélkül 
szemre-főre 
szemrehányás (fn) 
szemrehányó (mn) 
szemrehányó hangú 
szemrehányóan (hsz) 
szemrés (fn, szem|rés) 
szemrevaló (mn) 
szemrevételez (ige) 
szemrontó (fn, szem|rontó) 
szemrontó (foly mn in, szem|rontó) 
szemrontó (mn, szem|rontó) 
szemsebészet (szem|sebészet) 
szemsugár (fn, szem|sugár) 
szemszög (fn, szem|szög) 
szemszőr (szem|szőr) 
szemtanú (fn, szem|tanú) 



szemtanú (mn, szem|tanú) 
szemtávolság (szem|távolság) 
szemtelen (mn) 
szemtelen fráter 
szemtelenkedik (ige) 
szemtelenség (fn) 
szemtelenül (hsz) 
szemtengely (szem|tengely) 
szemtengelyferdülés (fn, szemtengely|ferdülés) 
szemtermés (fn, szem|termés) 
szemtől szembe kerülnek 
szemtől szemben áll 
szemtükör (fn, szem|tükör) 
szemű (mn) 
szemügyre (hsz) 
szemügyre vesz 
szemügyre vétel 
szemünk fénye 
szemüreg (fn, szem|üreg) 
szemüveg (fn, szem|üveg) 
szemüveges (mn) 
szemüvegkeret (fn, szemüveg|keret) 
szemüveglencse (fn, szemüveg|lencse) 
szemüvegtok (fn, szemüveg|tok) 
szemüvegtörlő (szemüveg|törlő) 
szemvédő (fn, szem|védő) 
szemveszteség (fn, szem|veszteség) 
szemvidító (foly mn in) 
szemvidító látvány 
szemvillanás (fn, szem|villanás) 
szemvíz (fn, szem|víz) 
szemvizsgálat (fn, szem|vizsgálat) 
szemzés (fn) 
szemzőkés (fn) 
szemzug (fn, szem|zug) 
szén (fn) 
szén izzószál 
széna (fn) 
szénabetakarítás (fn, széna|betakarítás) 
szénaboglya (fn, széna|boglya) 
szénadagoló csúszda 
szénagyűjtés (fn, széna|gyűjtés) 
szénahordás (széna|hordás) 
szénaillat (fn, széna|illat) 
szénakaszálás (fn, széna|kaszálás) 
szénakazal (fn, széna|kazal) 
szénaláz (fn, széna|láz) 
szénanátha (fn, széna|nátha) 
szénapadlás (fn, széna|padlás) 
szénapajta (fn, széna|pajta) 
szénaprés (széna|prés) 
szénarács (széna|rács) 
szénás (mn) 
szénaszag (fn, széna|szag) 
szénaszárítás (széna|szárítás) 
szénásszekér (fn) 
szénát gyűjt 



szénatakarmány (széna|takarmány) 
szénatartó padlás 
szénatermés (fn, széna|termés) 
szénatom (fn, szén|atom) 
szenátor (fn) 
szenátori (mn) 
szenátus (fn) 
szenátusi (mn) 
szénázik (ige) 
szénázs 
szénbánya (fn, szén|bánya) 
szénbányász (fn, szén|bányász) 
szénbányászat (fn, szén|bányászat) 
szénboksa (szén|boksa) 
szénbrikett (szén|brikett) 
széncinege (fn, szén|cinege) 
széncinke (fn, szén|cinke) 
Szenczi Molnár Albert 
széncsoport (szén|csoport) 
széncsúcs (szén|csúcs) 
széncsúszda (szén|csúszda) 
szende (mn) 
szender (fn) 
szenderedik (ige) 
szendereg (ige) 
szendergés (fn) 
szenderít (ige) 
szenderül (ige) 
széndioxid (fn, szén|dioxid) 
szén-dioxid (szén|-dioxid) 
szén-dioxid-csapda 
szén-dioxid-kibocsátási kvóta 
szén-dioxid-mérgezés (szén-dioxid|-mérgezés) 
szendvics (fn) 
szendvicsember (fn, szendvics|ember) 
szendvicsestál (fn) 
szendvicsszerkezet (fn, szendvics|szerkezet) 
Szenegál (tnév) 
szenegáli (fn) 
Szenegáli Köztársaság 
szénégetés (fn, szén|égetés) 
szénégető (fn) 
szénégető (foly mn in) 
szénégető hely 
szenel (ige) 
szénelektród (szén|elektród) 
szenelőhely 
szenes (fn) 
szenes (mn) 
szenesedik (ige) 
szenesember (fn) 
szenesít (ige) 
szeneskamra (fn) 
szeneskanna (fn) 
szeneskocsi (fn) 
szenesláda (fn) 
szeneslapát (fn, szenes|lapát) 



szenesvödör (fn) 
szeneszsák (fn) 
szénfal (fn, szén|fal) 
szénfejtés (fn, szén|fejtés) 
szénfekete (mn, szén|fekete) 
szénfelhasználás (fn, szén|felhasználás) 
szénfűtés (fn, szén|fűtés) 
szénfűtéses (mn) 
széngáz (fn, szén|gáz) 
széngázmérgezés (széngáz|mérgezés) 
széngyalu (szén|gyalu) 
szénhidrát (fn, szén|hidrát) 
szénhidrát-anyagcsere 
szénhidráttartalom (fn, szénhidrát|tartalom) 
szénhidrogén (fn, szén|hidrogén) 
szénhidrogéngáz (szénhidrogén|gáz) 
szénhidrogén-kutatás (szénhidrogén|-kutatás) 
szénhidrogén-vegyészet 
szénhidrogén-vegyület (szénhidrogén|-vegyület) 
szénhulladék (szén|hulladék) 
szenilis (mn) 
szenilitás (fn) 
szenior (fn) 
szenior (mn) 
szénipari tröszt 
szenít (ige) 
szénkátrány (fn, szén|kátrány) 
szénkefe (fn, szén|kefe) 
szénkémia (szén|kémia) 
szénkéneg (fn, szén|kéneg) 
szénkénegez (ige) 
szénkészlet (fn, szén|készlet) 
szénkiutalás (szén|kiutalás) 
szénlánc (fn, szén|lánc) 
szénlelőhely (fn, szén|lelőhely) 
szénmedence (fn, szén|medence) 
szénmező (fn, szén|mező) 
szén-monoxid 
szén-monoxid- és gázérzékelő 
szén-monoxid-kiáramlás (szén-monoxid|-kiáramlás) 
szén-monoxid-koncentráció (szén-monoxid|-koncentráció) 
szén-monoxid-vészjelző 
szénmosó (fn, szén|mosó) 
szenna (fn) 
szennalevél (fn, szenna|levél) 
szénosztályozó rosta 
szénpala (szén|pala) 
szénpálca (fn, szén|pálca) 
szénpor (fn, szén|por) 
szénporrobbanás (fn, szénpor|robbanás) 
szénportüzelés (szénpor|tüzelés) 
szénrajz (fn, szén|rajz) 
szénrúd (fn, szén|rúd) 
szénsalak (szén|salak) 
szénsav (fn, szén|sav) 
szénsavas (mn) 
szénsavas forrás 



szénsavjég (szénsav|jég) 
szénsavmentes 
szénsavmentes ásványvíz 
szénsavpatron (szénsav|patron) 
szénszál (fn, szén|szál) 
szénszálas izzó 
szénszállító akna 
szénszállító gőzös 
szénszünet (fn, szén|szünet) 
szénszűrő (fn, szén|szűrő) 
szent (fn) 
szent (mn) 
Szent Adalbert püspök 
Szent Anna-tó 
Szent Benedek-rend 
Szent Bertalan-éj 
Szent Cirill és Metód 
szent életű 
Szent Erzsébet 
Szent Gellért 
Szent Gotthárd-hágó 
Szent György 
Szent Györggyel 
Szent György-hegy 
Szent György-nap 
Szent György-napi 
szent igaz 
Szent Ilona 
Szent Imre herceg 
Szent Imre Kórház 
Szent István (tnév) 
Szent István 
Szent István körút 
Szent István körúti 
Szent István-bazilika 
Szent István-i 
Szent István-nap 
Szent Iván-éj 
Szent Iván-éji 
Szent Iván-éji álom 
Szent János apostol 
Szent János Kórház és Rendelőintézet 
szent János kórház és rendelőintézeti 
Szent Jobb 
Szent József 
szent karácsony éje 
Szent Korona 
Szent Korona-tan 
Szent Lőrinc-folyó 
Szent Lukács 
Szent Margit 
Szent Mária-Magdolna 
Szent Mihály lova 
szent őrület 
Szent Pál apostol 
Szent Péter apostol 
Szent Péter-freskó 



Szent Péter-templom 
Szent Szövetség 
Szent Szűz 
szent tehén 
széntabletta (fn, szén|tabletta) 
szentáldozás (fn, szent|áldozás) 
széntartalom (fn, szén|tartalom) 
Szentatya 
szentatya (fn, szent|atya) 
szentbeszéd (fn, szent|beszéd) 
szentegyház (fn, szent|egyház) 
szentel (ige) 
szentelés (fn) 
szentelhet (ige) 
szentelmény (fn) 
szentelőd (ige, szent|előd) 
szentelt (bef mn in) 
szentelt (mn) 
szentelt barka 
szenteltvíz (fn, szentelt|víz) 
szenteltvíztartó (fn) 
szentély (fn) 
szentencia (fn) 
szentenciáz (ige) 
szentenciázik (ige) 
szentenciózus (fn) 
Szentendre (tnév) 
szentendrei (fn) 
Szentendrei-Duna 
Szentendrei-sziget 
széntermelés (fn, szén|termelés) 
szentes (fn) 
szentes (mn) 
Szentes (tnév) 
szentesi (mn) 
szentesít (ige) 
szentesítés (fn) 
szenteskedik (ige) 
szenteste (fn, szent|este) 
szenteste (hsz, szent|este) 
szén-tetraklorid 
szentév (fn, szent|év) 
szentfazék (fn, szent|fazék) 
Szentföld (fn, szent|föld) 
szentföldi (mn, szent|földi) 
Szentgallen (tnév) 
Szentgotthárd (tnév) 
szentgotthárdi (mn) 
Szent-Györgyi (tnév) 
szentháromság (fn) 
Szentháromság (tnév) 
Szentháromság-templom (Szentháromság|-templom) 
szentheverdelnap (szent|heverdelnap) 
szentimentális (mn) 
szentimentalizmus (fn) 
szentírás (fn, szent|írás) 
Szentírás (tnév) 



szentjánosáldás (szent|jánosáldás) 
szentjánosbogár (fn, szentjános|bogár) 
szentjánoskenyér (fn, szentjános|kenyér) 
szentjánoskenyérfa (fn, szentjánoskenyér|fa) 
Szentjóbi Szabó László 
Szentjóbi Szabó-féle 
szentkenet (szent|kenet) 
szentkép (fn, szent|kép) 
Szentkirályszabadja (tnév) 
szentlecke (fn, szent|lecke) 
Szentlélek 
szentlélek (fn, szent|lélek) 
Szentlélek (tnév) 
szentmise (fn, szent|mise) 
szentostya (fn, szent|ostya) 
Szentpétervár (tnév) 
szentpétervári (mn) 
szentség (fn) 
szentségel (ige) 
szentséges (mn) 
szentségház (fn, szentség|ház) 
szentségimádás (fn, szentség|imádás) 
szentségmutató (fn, szentség|mutató) 
szentségtartó (fn, szentség|tartó) 
szentségtartó fülke 
szentségtartó szekrény 
szentségtelen (mn) 
szentségtörés (fn, szentség|törés) 
szentségtörő (fn, szentség|törő) 
szentségtörő (foly mn in, szentség|törő) 
szentségtörő (mn, szentség|törő) 
szentszék 
Szentszék (fn, szent|szék) 
szentszéki (mn) 
szentszéki nagykövet 
szentté avatás 
széntüzelés (fn, szén|tüzelés) 
széntüzelésű kályha 
szenül 
szénvasaló (szén|vasaló) 
szenved (ige) 
szenvedelem (fn) 
szenvedély (fn) 
szenvedélybeteg (fn, szenvedély|beteg) 
szenvedélybetegség (fn, szenvedély|betegség) 
szenvedélyes (mn) 
szenvedélyes gyűjtő 
szenvedélyes játékos 
szenvedélyesen (hsz) 
szenvedélytelen (mn) 
szenvedélytől mentes 
szenvedés (fn) 
szenvedhet (ige) 
szenvedhetetlen (mn) 
szenvedő (fn) 
szenvedő (foly mn in) 
szenvedő (mn) 



szenvedő alany 
szenvedő fél 
szenvedő ige 
szénvegyület (fn, szén|vegyület) 
szenveleg (ige) 
szenvelgő (foly mn in) 
szenvelgő (mn) 
szénvonó (fn, szén|vonó) 
szenvtelen (mn) 
szenzáció (fn) 
szenzációéhes (mn, szenzáció|éhes) 
szenzációhajhász (fn, szenzáció|hajhász) 
szenzációhajhászás (fn, szenzáció|hajhászás) 
szenzációs (mn) 
szenzibilis (mn) 
szenzibilitás (fn) 
szenzitív (mn) 
szenzitivitás (fn) 
szenzor (fn) 
szenzorméret 
szenzuális (mn) 
szenzualitás (fn) 
szenzualizmus (fn) 
szenny (fn) 
szennyáradat (fn, szenny|áradat) 
szennycímlap (szenny|címlap) 
szennycsatorna (fn, szenny|csatorna) 
szennyes (fn) 
szennyes (mn) 
szennyes lé 
szennyes nyelviség 
szennyes ruha 
szennyeskosár 
szennyesláda (fn, szennyes|láda) 
szennyeszsák (fn) 
szennyez (ige) 
szennyezés (fn) 
szennyezési (mn) 
szennyezettség (fn) 
szennyező anyagok 
szennyezőanyag (fn) 
szennyeződés (fn) 
szennyeződik (ige) 
szennyfogó 
szennyfolt (fn, szenny|folt) 
szennyirat (fn, szenny|irat) 
szennyirodalom (fn, szenny|irodalom) 
szennykupola (szenny|kupola) 
szennylap (fn, szenny|lap) 
szennyvíz (fn, szenny|víz) 
szennyvízátemelő 
szennyvízbírság (fn, szennyvíz|bírság) 
szennyvízcsatorna (fn, szennyvíz|csatorna) 
szennyvízderítés (szennyvíz|derítés) 
szennyvízderítő (fn, szennyvíz|derítő) 
szennyvízelvezetés (fn) 
szennyvízhálózat (fn, szenny|vízhálózat) 



szennyvíziszap (fn, szennyvíz|iszap) 
szennyvízkezelés (fn, szennyvíz|kezelés) 
szennyvízleeresztő cső 
szennyvízlevezető cső 
szennyvíztisztítás (fn, szenny|víztisztítás) 
szennyvíztisztító (fn, szennyvíz|tisztító) 
szennyvíztisztító berendezés 
szép (mn) 
szép alakú 
szép fekvésű 
szép formájú 
szép hangzású 
Szép Ilonka 
szép lassan 
szép öregkora van 
szép piros paprika 
szép szál ember 
szép számban 
szép szóval 
szép testű 
szép tiszta 
szép virágú 
szépanya (fn) 
szépapa (fn, szép|apa) 
szeparáció (fn) 
szeparál (ige) 
szeparálás (fn) 
szeparatista (fn) 
szeparatista törekvések 
szeparatizmus (fn) 
szeparátor (fn) 
szeparé (fn) 
szépasszony (fn) 
Szépasszonyvölgy (fn, Szépasszony|völgy) 
szépecske (fn) 
szépecskén (hsz) 
szepeg (ige) 
szepegő hangon 
szépeleg (ige) 
szépen (hsz) 
szépen hangzó 
szépen író 
szépérzék (fn, szép|érzék) 
szépérzés (fn, szép|érzés) 
szepesi (mn) 
szepességi (mn) 
szépészet (fn) 
szépfiú (fn) 
széphangzás (fn) 
széphistória (fn) 
szépia (fn) 
Szépilona 
szépírás (fn) 
szépírást tanul 
szépíró (fn, szép|író) 
szépíró (foly mn in, szép|író) 
szépirodalmi (mn) 



szépirodalom (fn, szép|irodalom) 
szépít (ige) 
szépítés (fn) 
szépítkezik (ige) 
szépítő (fn) 
szépítő (foly mn in) 
szépítőszer (fn, szépítő|szer) 
széplélek (fn, szép|lélek) 
szeplő (fn) 
szeplős (mn) 
szeplőtelen (szeplőtlen, mn) 
szeplőtlen (mn) 
szépművészet (fn) 
szépművészeti 
Szépművészeti Múzeum 
szépnem (fn, szép|nem) 
széppróza (fn, szép|próza) 
szépreményű (mn) 
szépreményű ifjú 
szépség (fn) 
szépségápolás (fn, szépség|ápolás) 
szépségdíjas (mn) 
szépséges (mn) 
szépségflastrom (fn, szépség|flastrom) 
szépségfolt (fn, szépség|folt) 
szépséghiba (fn, szépség|hiba) 
szépséghibás (mn) 
szépségideál (fn, szépség|ideál) 
szépségipar (fn, szépség|ipar) 
szépségkirálynő (fn, szépség|királynő) 
szépségszalon (fn, szépség|szalon) 
szépségtapasz (fn, szépség|tapasz) 
szépségű (mn) 
szépségverseny (fn, szépség|verseny) 
szépségverseny-eredmény (szépségverseny|-eredmény) 
szépszámú (mn) 
szépszerével (hsz) 
szépszerint 
szepszis (fn) 
szépszülők 
szept. (röv) 
széptan (fn) 
szeptember (fn) 
szeptember eleje 
szeptember eleji 
szeptember elseji 
szeptember havi 
szeptember vége 
szeptember végi 
szeptemberi (mn) 
szeptett (fn) 
széptevés (fn) 
széptevés (mn) 
szeptikus (mn) 
szeptikus tünetek 
szeptim (fn) 
széptudomány (fn) 



szépunoka (fn) 
szépül (ige) 
szer (fn) 
szér (fn) 
szeráf (fn) 
szeráfja (szeráf|ja) 
szeráj (fn) 
szerállásos épület 
szerb (fn) 
szerb (mn) 
szerb irodalom 
szerb nemzet 
szerb tánc 
szerb történelem 
szerbe-számba 
szerbe-számba vesz 
szerb-horvát 
szerb-horvát határ 
Szerbia (tnév) 
szerbiai (fn) 
szerbség (fn) 
szerbtövis (fn, szerb|tövis) 
szerbusz (fn, szer|busz) 
szerbusz (msz, szer|busz) 
szerda (fn) 
szerdai (fn) 
szerdai (mn) 
szerdék 
szerecsen (fn) 
szerecsen gyerek 
szerecsendió (fn, szerecsen|dió) 
szerecsenfánk (szerecsen|fánk) 
szerecsenmosdatás (fn) 
szeredás (fn) 
szerel (ige) 
szérel (ige) 
szerelde (fn) 
szerelék (fn) 
szerelékfal (szerelék|fal) 
szerelem (fn) 
szerelembeteg (szerelem|beteg) 
szerelemféltés (fn, szerelem|féltés) 
szerelemféltés (mn, szerelem|féltés) 
szerelemgyerek (szerelemgyermek, fn, szerelem|gyerek) 
szerelemittas (fn) 
szerelemre gyúlás 
szerelemre vágyó 
szerelés (fn) 
szerelés nélkül 
szerelési (mn) 
szerelme (fn, szer|elme) 
szerelmes (fn) 
szerelmes (mn) 
szerelmes levél 
szerelmes pillantás 
szerelmes vers 
szerelmesen (hsz) 



szerelmeskedik (ige) 
szerelmeslevél (fn) 
szerelmespár (fn, szerelmes|pár) 
szerelmetes (mn) 
szerelmi (mn) 
szerelmi bánat 
szerelmi háromszög 
szerelmi házasság 
szerelmi költemény 
szerelmi költészet 
szerelmi tragédia 
szerelmi vallomás 
szerelmibestseller-író 
szerelő (fn) 
szerelő (foly mn in) 
szerelőakna (fn, szerelő|akna) 
szerelőállvány (szerelő|állvány) 
szerelőcsarnok (fn, szerelő|csarnok) 
szerelőcsoport (szerelő|csoport) 
szerelőcső (szerelő|cső) 
szerelőgödör (szerelő|gödör) 
szerelőkocsi (szerelő|kocsi) 
szerelőlakatos (szerelő|lakatos) 
szerelőmunka (fn, szerelő|munka) 
szerelőmunkás (szer|előmunkás) 
szerelőműhely (fn, szerelő|műhely) 
szerelőruha (fn, szerelő|ruha) 
szerelőszalag (fn, szerelő|szalag) 
szerelőszőnyeg (szerelő|szőnyeg) 
szerelőzubbony (szerelő|zubbony) 
szerelt töltet 
szereltet (ige) 
szerelvény (fn) 
szerelvényárusító üzlet 
szerelvényfal (fn, szerelvény|fal) 
szerenád (fn) 
Szerencs (tnév) 
szerencse (fn) 
szerencse fia 
szerencsecsillag (fn, szerencse|csillag) 
szerencsefi (fn) 
szerencsefillér (szerencse|fillér) 
szerencsejáték (fn, szerencse|játék) 
szerencsejáték-piac 
szerencsekerék (fn, szerencse|kerék) 
szerencsekívánat (fn, szerencse|kívánat) 
szerencselovag (fn, szerencse|lovag) 
szerencséltet (ige) 
szerencsemalac (fn, szerencse|malac) 
szerencsepénz (fn, szerencse|pénz) 
szerencsére (hsz) 
szerencsés (mn) 
szerencsésen (hsz) 
szerencseszám (fn, szerencse|szám) 
szerencsét próbál 
szerencsétlen (mn) 
szerencsétlenkedik (ige) 



szerencsétlenség (fn) 
szerencsétlenül (hsz) 
szerencsétlenül jár 
szerencsevadász (fn, szerencse|vadász) 
szerencsi (mn) 
szerény (mn) 
szerény ibolya 
szerény jövedelem 
szerény megjelenés 
szerény véleményem szerint 
szerényebben (hsz) 
szerényen (hsz) 
szerénykedik (ige) 
szerénység (fn) 
szerénytelen (mn) 
szerep (fn) 
szerepálom (fn, szerep|álom) 
szerepcsere (fn, szerep|csere) 
szerepel (ige) 
szerepelhet (ige) 
szerepelosztás (fn, szerep|elosztás) 
szerepeltet (ige) 
szerepeltetés (fn) 
szerepet kap 
szerepez (ige) 
szerepjáték (fn, szerep|játék) 
szerepjátszás (fn, szerep|játszás) 
szerepkonfliktus 
szerepkör (fn, szerep|kör) 
szereplés (fn) 
szereplési (mn) 
szereplési vágy 
szereplő (fn) 
szereplő (mn) 
szereplőgárda (fn, szereplő|gárda) 
szereplői (mn) 
szereplőlétszám (szereplő|létszám) 
szereplőválogatás (fn, szereplő|válogatás) 
szereposztás (fn, szerep|osztás) 
szereptévesztés (fn) 
szerepű (mn) 
szerepvállalás (fn, szerep|vállalás) 
szerepzavar (fn, szerep|zavar) 
Szeret (ige, szer|ét) 
szerét ejti 
szeretet (fn) 
szeretet (ige) 
szeretetadomány (fn, szeretet|adomány) 
szeretetcsomag (fn, szeretet|csomag) 
szeretetház (fn, szeretet|ház) 
szeretethiány 
szeretetközösség 
szeretetlen (mn) 
szeretetlenség (fn) 
szeretetözön 
szeretetre méltó 
szeretetreméltó (fn) 



szeretetreméltó (mn) 
szeretetreméltóság (fn, szeretetre|méltóság) 
szeretetszolgálat (fn, szeretet|szolgálat) 
szeretett (bef mn in) 
szeretett (fn) 
szeretett (mn) 
szeretetteljes (fn) 
szeretetteljes (mn) 
szerethet (ige) 
szeretkezés (fn) 
szeretkezik (ige) 
szerető (fn) 
szerető (foly mn in) 
szerette 
szerettei (fn) 
szeretteim 
szerez (ige) 
szerezhet (ige) 
szerfa (fn, szer|fa) 
szerfelett (szerfölött, fn) 
szerfelett (hsz) 
szerfölött (fn) 
szerfölött (hsz) 
szergyakorlat (szer|gyakorlat) 
szeri (mn) 
széria (fn) 
szériaáru (széria|áru) 
szériaautó 
szériagyártás (fn, széria|gyártás) 
szériagyártmány (széria|gyártmány) 
szérianagyság (fn, széria|nagyság) 
szerint (nu) 
szerinte 
szerinti (mn) 
szeri-száma 
szerkentyű (fn) 
szerkeszt (ige) 
szerkesztés (fn) 
szerkesztési (mn) 
szerkesztésmód (fn, szerkesztés|mód) 
szerkesztéstechnika (szerkesztés|technika) 
szerkesztő (fn) 
szerkesztő (foly mn in) 
szerkesztőbizottság (fn, szerkesztő|bizottság) 
szerkesztőbizottsági tag 
szerkesztői (mn) 
szerkesztői üzenetek 
szerkesztőség (fn) 
szerkesztőségi (mn) 
szerkesztőségi cikk 
szerkesztőtárs (fn, szerkesztő|társ) 
szerkezet (fn) 
szerkezetátalakítás (fn, szerkezet|átalakítás) 
szerkezeti (mn) 
szerkezeti elem 
szerkezeti képlet 
szerkezeti rajz 



szerkezetileg (hsz) 
szerkezetű (mn) 
szerkezetűek 
szerkezetváltás (fn, szerkezet|váltás) 
szerkó (fn) 
szerkocsi (fn, szer|kocsi) 
szerkovács (fn, szer|kovács) 
szerkő (fn, szer|kő) 
szerológia (fn) 
szerotonin (fn) 
szerpap (fn, szer|pap) 
szerpentin (fn) 
szerpentin (mn) 
szerpentincsata (szerpentin|csata) 
szerpentinszalag (szerpentin|szalag) 
szerpentinút (fn, szerpentin|út) 
szerszám (fn, szer|szám) 
szerszámacél (fn, szerszám|acél) 
szerszámbeállítás (szerszám|beállítás) 
szerszámfa (szerszám|fa) 
szerszámgép (fn, szerszám|gép) 
szerszámgépcsalád (szerszámgép|család) 
szerszámgépgyár (fn, szerszám|gépgyár) 
szerszámgépipar (fn, szerszámgép|ipar) 
szerszámkamra (fn, szerszám|kamra) 
szerszámkészítő (fn, szerszám|készítő) 
szerszámkészítő (foly mn in, szerszám|készítő) 
szerszámkészítő lakatos 
szerszámkészítő üzem 
szerszámkészlet 
szerszámkovács (szerszám|kovács) 
szerszámláda (fn, szerszám|láda) 
szerszámlakatos (fn, szerszám|lakatos) 
szerszámlakatos-inas (szerszámlakatos|-inas) 
szerszámnyél (fn, szerszám|nyél) 
szerszámosház 
szerszámozottság 
szerszámraktár (szerszám|raktár) 
szerszámszerkesztő (szerszám|szerkesztő) 
szerszámtáska (fn, szerszám|táska) 
szert tesz valamire 
szert tevő 
szertár (fn, szer|tár) 
szertáros (fn) 
szertáros (mn) 
szertárőr (szertár|őr) 
szertartás (fn, szer|tartás) 
szertartáskönyv (fn, szertartás|könyv) 
szertartásmester (fn, szertartás|mester) 
szertartásos (mn) 
szertartásos viselkedés 
szertartásrend (fn, szertartás|rend) 
szerte (ik) 
szerte- (ik) 
szerteágazik (ige, szerte|ágazik) 
szerteágazó (foly mn in) 
szerteágazó szolgáltatás 



szertefoszlat (ige) 
szertefoszlik (ige) 
szertelen (mn) 
szertelenkedik (ige) 
szertelenség (fn) 
szertenéz (ige) 
szerteszéjjel (hsz) 
szerteszéjjel szór 
szerteszét (hsz) 
szerteszét hány 
szerteszét hever 
szerteszór (ige) 
szertorna (fn, szer|torna) 
szertornász (fn, szer|tornász) 
szérum (fn) 
szérumalany (szérum|alany) 
szérumbetegség (szérum|betegség) 
szérumfehérje (szérum|fehérje) 
szérumtartalmú 
szérumtermelés (szérum|termelés) 
szerű (mn) 
szérű (fn) 
szérűskert (fn) 
szerv (fn) 
szerva (fn) 
szervacsere (szerva|csere) 
szervál (ige) 
szervátültetés (fn, szerv|átültetés) 
szerver (fn) 
szerver és kliens mód 
szerverpark 
szerves (mn) 
szerves anyag 
szerves kémia 
szerves lények 
szerves melléktermék 
szerves molekula 
szerves trágya 
szerves vegyület 
szervesanyag-tartalmú (szervesanyag|-tartalmú) 
szervesanyag-tartalom (szervesanyag|-tartalom) 
szervesen (hsz) 
szervestrágyázás (fn) 
szervetlen (mn) 
szervetlen kémia 
szervetlen kémia tanszék 
szervetlen vegyület 
szervetlenkémia-tanár (szervetlenkémia|-tanár) 
szervez (ige) 
szervezés (fn) 
szervezési (mn) 
szervezési hiba 
szervezéstudomány (szervezés|tudomány) 
szervezet (fn) 
szervezet (ige) 
szervezetépítés (fn, szervezet|építés) 
szervezeti (mn) 



szervezeti egység 
szervezeti forma 
szervezeti szabályzat 
szervezetileg (hsz) 
szervezetlen (mn) 
szervezetlenség (fn) 
szervezett (bef mn in) 
szervezett (mn) 
szervezett bűnözés 
szervezetten (hsz) 
szervezettség (fn) 
szervezhet (ige) 
szervezkedés (fn) 
szervezkedik (ige) 
szervező (fn) 
szervező (foly mn in) 
szervező és nevelő munka 
szervezőbizottság (fn, szervező|bizottság) 
szervezőbizottsági tag 
szerveződés (fn) 
szerveződik (ige) 
szervezői (mn) 
szervezőképesség (fn, szervező|képesség) 
szervezőkészség (fn, szervező|készség) 
szervezőmunka (fn, szervező|munka) 
szervezőtitkár (fn, szervező|titkár) 
szervi (mn) 
szervi baj 
szervi szívbaj 
szervilis (mn) 
szervilizmus (fn) 
szervíroz (ige) 
szervita (fn, szer|vita) 
szervita (mn, szer|vita) 
szerviz (fn, szer|víz) 
szerviz (ige, szer|víz) 
szervíz (fn, szer|víz) 
szervizállomás (fn, szerviz|állomás) 
szervizcsomag 
szervizel (ige) 
szervizhálózat (fn, szerviz|hálózat) 
szervizperiódus (szerviz|periódus) 
szervkereskedelem (fn, szerv|kereskedelem) 
szervofék (fn) 
szervokormány (fn) 
szervomechanizmus (fn) 
szervomotor (fn) 
szervusz (msz) 
szerzemény (fn) 
szerzés (fn) 
szerzet (fn) 
szerzetes (fn) 
szerzetes (mn) 
szerzetes pap 
szerzetesfotel 
szerzetesi (mn) 
szerzetesnő (fn, szerzetes|nő) 



szerzetesrend (fn, szerzetes|rend) 
szerzetestanár (fn, szerzetes|tanár) 
szerzett (bef mn in) 
szerzett (mn) 
szerzett jogok 
szerző (fn) 
szerző (foly mn in) 
szerződés (fn) 
szerződésbontás (fn, szerződés|bontás) 
szerződéses (mn) 
szerződéses alkalmazott 
szerződéses jogviszony 
szerződéses termelő 
szerződéses üzlet 
szerződésfelmondás (fn, szerződés|felmondás) 
szerződési (mn) 
szerződéskötés (fn, szerződés|kötés) 
szerződéskötési (mn) 
szerződésminta (fn, szerződés|minta) 
szerződésmódosítás (fn, szerződés|módosítás) 
szerződést köt 
szerződéstervezet (fn, szerződés|tervezet) 
szerződéstípus (fn, szerződés|típus) 
szerződésszegés (fn, szerződés|szegés) 
szerződik (ige) 
szerződmény 
szerződő (mn) 
szerződő fél 
szerződött (bef mn in) 
szerződött (mn) 
szerződtet (ige) 
szerződtetés (fn) 
szerzői (mn) 
szerzői díj 
szerzői jog 
szerzői jogok tulajdonosai 
szerzői korrektúra 
szerzői példány 
szerzőijog-védelem 
szerzőpár (fn) 
szerzőpáros (mn) 
szerzőség (fn) 
szerzőtárs (fn, szerző|társ) 
szesz (fn) 
szeszadó (fn, szesz|adó) 
szeszárpa (szesz|árpa) 
szeszburgonya (szesz|burgonya) 
szeszégetés (szesz|égetés) 
szeszélesztő (szesz|élesztő) 
szeszelőállítás (szesz|előállítás) 
szeszély (fn) 
szeszélyes (mn) 
szeszélyeskedik (ige) 
szeszes (mn) 
szeszes cefre 
szeszes ital 
szeszesital (fn) 



szeszez (ige) 
szeszfinomítás 
szeszfinomító 
szeszfogyasztás (fn, szesz|fogyasztás) 
szeszfok (fn, szesz|fok) 
szeszfokoló (szesz|fokoló) 
szeszfőzde (fn, szesz|főzde) 
szeszfőzés (fn, szesz|főzés) 
szeszfőző (fn, szesz|főző) 
szeszfőző üst 
szeszgyár (fn, szesz|gyár) 
szeszgyártás (fn, szesz|gyártás) 
szeszipar (fn, szesz|ipar) 
szeszkazán (fn, szesz|kazán) 
szeszlámpa (szesz|lámpa) 
szeszmérő (fn, szesz|mérő) 
szeszmérő (foly mn in, szesz|mérő) 
szesszenés 
szesszió (fn) 
szesztartalmú (mn) 
szesztartalom (fn, szesz|tartalom) 
szesztestvér (fn, szesz|testvér) 
szesztilalom (fn, szesz|tilalom) 
szesztra 
szét (ik) 
szét- (ik) 
szétágazik (ige) 
szétáll (ige) 
szétapróz (ige) 
szétaprózódik 
szétárad (ige) 
szétázik (ige) 
szétáztat (ige) 
szétbomlaszt (ige) 
szétbomlik (ige) 
szétbont (ige, szét|bont) 
szétcincál (ige) 
szétcsap (ige) 
szétcsattan (ige) 
szétcsavar (ige) 
szétcsavaroz 
szétdarabol (ige) 
szétdíbol 
szétdob (ige) 
szétdobál (ige) 
szétdől (ige) 
szétdönt 
szétdörgöl 
szétdörzsöl (ige) 
szétdúl (ige) 
szétdurran (ige) 
szétesés (fn) 
szétesik (ige) 
széteső (foly mn in) 
szétfejt (ige) 
szétfeszít (ige) 
szétfolyik (ige) 



szétfolyó (foly mn in) 
szétforgácsol (ige) 
szétforgácsolódik 
szétforgácsoltság (fn) 
szétfoszlat (ige) 
szétfoszlik (ige) 
szétfő (ige) 
szétfőz (ige) 
szétfröccsen (ige) 
szétfúj (ige) 
szétfut (ige) 
szétfűrészel (ige) 
szétfütyül (ige) 
széthajigál (ige) 
széthajlik 
széthajol (ige) 
széthajt (ige) 
széthangzás 
széthány (ige) 
szétharap (ige) 
széthasad (ige) 
széthasít (ige) 
széthasogat (ige) 
széthelyez 
széthint (ige) 
széthord (ige) 
széthull (ige) 
széthullás (fn) 
széthullik (ige) 
széthurcol (ige) 
széthúz (ige) 
széthúzás (fn) 
szétír (ige) 
szétkap (ige) 
szétkapcsol (ige) 
szétkapkod (ige) 
szétken (ige) 
szétkerget (ige) 
szétköltözik (ige) 
szétküld (ige) 
szétkürtöl (ige) 
szétloccsan (ige) 
szétlő (ige) 
szétmállik (ige) 
szétmar (ige) 
szétmarcangol (ige) 
szétmegy (ige) 
szétmorzsol (ige) 
szétmorzsolódik (ige) 
szétnéz (ige) 
szétnyílik (ige) 
szétnyit (ige) 
szétnyom (ige) 
szétolvad (ige) 
szétomlik (ige) 
szétoszlat (ige) 
szétoszlik (ige) 



szétoszt (ige) 
szétosztás (fn) 
szétömlik (ige) 
szétpasszíroz 
szétpattan (ige) 
szétpereg (ige) 
szétporlad (ige) 
szétpukkad (ige) 
szétpukkan (ige) 
szétrág (ige) 
szétrak (ige) 
szétráz (ige) 
szétrebben (ige) 
szétreped (ige) 
szétrepeszt (ige) 
szétrepül (ige) 
szétriaszt 
szétrobban (ige) 
szétrobbant (bef mn in) 
szétrobbant (ige) 
szétrombol (ige) 
szétroncsol (ige) 
szétrúg (ige) 
szétsugároz (ige) 
szétszaggat (ige) 
szétszakad (ige) 
szétszakít (ige) 
szétszalad (ige) 
szétszálaz 
szétszáll (ige) 
szétszárad 
szétszed (ige) 
szétszedhető (foly mn in) 
szétszéled (ige) 
szétszéleszt 
szétszerel (ige) 
szétszór (ige) 
szétszóródik (ige) 
szétszórt (bef mn in) 
szétszórt (mn) 
szétszórtan (hsz) 
szétszórtság (fn) 
szett (fn) 
széttapos (ige) 
széttár (ige) 
széttart (ige) 
széttárul (ige) 
széttekint (ige) 
széttép (ige) 
széttéphetetlen (mn) 
szetter (fn) 
szétterít (ige) 
szétterjed (ige) 
szétterpeszt (ige) 
szétterül (ige) 
széttipor (ige) 
széttör (ige) 



széttördel (ige) 
széttörik (ige) 
széttrancsíroz (ige) 
szétugraszt (ige) 
szétugrik (ige) 
szétültet (ige) 
szétüt (ige) 
szétvág (ige) 
szétvagdal 
szétválás (fn) 
szétválaszt (ige) 
szétválasztás (fn) 
szétválik (ige) 
szétválogat (ige) 
szétver (ige) 
szétverés (fn) 
szétvet (ige) 
szétvisz (ige) 
szétzavar (ige) 
szétzilál (ige) 
szétzúz (ige) 
szétzúzás (fn) 
szétzüllik (ige) 
szevasz (fn) 
szevasz (msz) 
Szevasztopol (tnév) 
szevenál (ige) 
szex (fn) 
szexál 
szexbomba (fn) 
szexbotrány 
szexepil (fn) 
szexepiles (mn) 
szexepiles nő 
szexfilm (fn) 
szexi (fn) 
szexi (mn) 
szexis (mn) 
szexmániás 
szexmunka 
szexológia (fn) 
szexológus (fn) 
szexszimbólum 
szext (fn) 
szextáns (fn) 
szextett (fn) 
szexthangzat (fn, szext|hangzat) 
szexuálhigiéné (fn) 
szexuális (mn) 
szexuális aberráció 
szexuális bűncselekmény 
szexuális felvilágosítás 
szexuális szolgáltatás 
szexuálisan (hsz) 
szexualitás (fn) 
szexuálpatológia (fn) 
szexvizsgálat (fn) 



szezám (fn) 
szezámmag (fn, szezám|mag) 
szezámolaj (fn, szezám|olaj) 
szezon (fn) 
szezon eleji munkák 
szezon végi kiárusítás 
szezonális (mn) 
szezonálisan (hsz) 
szezonbérlet (fn, szezon|bérlet) 
szezoncikk (szezon|cikk) 
szezonmunka (fn, szezon|munka) 
szezonmunkás (fn) 
szezonmunkás (mn) 
szféra (fn) 
szfinx (fn) 
szi 
szí (ige) 
szia (msz) 
Sziám (tnév) 
sziámi (mn) 
sziámi ikrek 
sziámi macska 
Sziámi-öböl ma 
sziámi-öböli 
szibarita (mn) 
Szibéria (tnév) 
szibériai (fn) 
szibériai orosz 
Szibilla (fn) 
Szicília (tnév) 
szicíliai (fn) 
szid (ige) 
szidalmaz (ige) 
szidalmazás (fn) 
szidalom (fn) 
szidás (fn) 
sziderit (fn) 
Szidón (hsz) 
sziénabarna (mn) 
szieszta (fn) 
sziesztázik (ige) 
szifilisz (fn) 
szifon (fn) 
szifonpalack (szifon|palack) 
szifonpatron (szifon|patron) 
sziget (fn) 
szigetcsoport (fn, sziget|csoport) 
szigetek 
szigeteki (fn) 
szigetel (ige) 
szigetelés (fn) 
szigetelő (fn) 
szigetelő (foly mn in) 
szigetelő nyél 
szigetelő szerep 
szigetelőanyag (fn, szigetelő|anyag) 
szigetelőcsík 



szigetelőpapír (szigetelő|papír) 
szigetelőszalag (fn, szigetelő|szalag) 
szigetelővakolat (szigetelő|vakolat) 
szigethegy (sziget|hegy) 
szigethegység (sziget|hegység) 
szigeti (fn) 
szigeti (mn) 
Szigetköz (fn, sziget|köz) 
szigetközi (mn) 
szigetlakó (fn, sziget|lakó) 
szigetlakó (foly mn in, sziget|lakó) 
szigetország (fn, sziget|ország) 
szigetországi (mn) 
szigetszentmiklósi (mn) 
szigettenger (fn, sziget|tenger) 
Szigetvár (tnév) 
szigetvári (mn) 
szigetvilág (fn, sziget|világ) 
Szigfrid (tnév) 
Szigliget (tnév) 
szignál (fn) 
szignál (ige) 
szignálgenerátor (szignál|generátor) 
szignalizáció (fn) 
szignatúra (fn) 
szignatúraalapú 
szignifikáns (mn) 
szignó (fn) 
szigony (fn) 
szigony alakú 
szigonyágyú (szigony|ágyú) 
szigonyoz (ige) 
szigonypuska (szigony|puska) 
szigor (fn) 
szigorít (ige) 
szigorítás (fn) 
szigorított (bef mn in) 
szigorított (fn) 
szigorított börtön 
szigorított fogság 
szigorlat (fn, szigor|lat) 
szigorlati (mn) 
szigorlatozik (ige) 
szigorló (fn) 
szigorló (mn) 
szigorló orvos 
szigorodás (fn) 
szigorodik (ige) 
szigorol 
szigorú (mn) 
szigorú atya 
szigorú büntetés 
szigorú előírás 
szigorú felügyelet 
szigorú pedagógus 
szigorúan (hsz) 
szigorúan tilos 



szigorúbban (hsz) 
szigorúság (fn) 
szíj (fn) 
szijács (fn) 
szijácsfa (fn, szijács|fa) 
szíjas (mn) 
szíjaz (ige) 
szíjgyártó (fn, szíj|gyártó) 
szíjgyártó (foly mn in, szíj|gyártó) 
szíjkengyel (szíj|kengyel) 
szíjmeghajtás (szíj|meghajtás) 
szíjostor (fn, szíj|ostor) 
szíjtárcsa (szíj|tárcsa) 
szik (fn) 
szikár (fn, szik|ár) 
szikár (mn, szik|ár) 
szike (fn) 
szikes (fn) 
szikes (mn) 
szikes talaj 
szikes talajú 
szikesedik (ige) 
szikfű (szik|fű) 
szikh (fn) 
sziki (mn) 
sziki növény 
szikkad (ige) 
szikkadt (bef mn in) 
szikkadt (mn) 
szikkaszt (fn, szik|kaszt) 
szikkaszt (ige, szik|kaszt) 
szikkasztó (foly mn in) 
szikkasztó (mn) 
szikkatív (mn) 
szikla (fn) 
sziklába vágott 
sziklabarlang (fn, szikla|barlang) 
sziklabolt (szikla|bolt) 
sziklabörtön (szikla|börtön) 
sziklacsont (szikla|csont) 
sziklacsúcs (fn, szikla|csúcs) 
sziklaerőd (szikla|erőd) 
sziklafal (fn, szikla|fal) 
sziklafok (fn, szikla|fok) 
sziklahasadék (fn, szikla|hasadék) 
sziklakatlan (szikla|katlan) 
sziklakemény (mn, szikla|kemény) 
sziklakert (fn, szikla|kert) 
sziklamászás (fn, szikla|mászás) 
sziklamászó (foly mn in, szikla|mászó) 
sziklamászó kampó 
sziklán élő 
sziklanövényzet (szikla|növényzet) 
sziklaösvény (szikla|ösvény) 
sziklapart (fn, szikla|part) 
sziklapince (fn, szikla|pince) 
sziklarobbantás 



sziklás (mn) 
sziklás talajú 
Sziklás-hegység 
sziklasír (fn, szikla|sír) 
sziklasírbolt (szikla|sírbolt) 
sziklaszál (fn, szikla|szál) 
sziklaszilárd (mn, szikla|szilárd) 
sziklaszirt (fn, szikla|szirt) 
sziklatemplom (fn, szikla|templom) 
sziklatömb (fn, szikla|tömb) 
sziklaüreg (fn, szikla|üreg) 
sziklavár (fn, szikla|vár) 
sziklazátony (fn, szikla|zátony) 
sziklevél (fn, szik|levél) 
szikra (fn) 
szikraeső (fn, szikra|eső) 
szikrafogó (fn, szikra|fogó) 
szikraforgácsolás (fn, szikra|forgácsolás) 
szikragyújtás (szikra|gyújtás) 
szikrahossz (szikra|hossz) 
szikrainduktor (szikra|induktor) 
szikrakamra (szikra|kamra) 
szikrakisülés (fn, szikra|kisülés) 
szikraköz (fn, szikra|köz) 
szikrányi (mn) 
szikrányi jóindulat 
szikratávíró (fn, szikra|távíró) 
szikrázik (ige) 
szikrázó (mn) 
sziksó (fn, szik|só) 
sziksófű (fn, sziksó|fű) 
sziksós tó 
Szikszó (tnév) 
Sziktivkar 
szikvíz (fn, szik|víz) 
szikvizes üveg 
szikvízgyár (fn, szikvíz|gyár) 
szil (fn) 
szila (fn) 
szilágyi (mn) 
Szilágyi Erzsébet fasor 
Szilágyi Erzsébet fasori 
Szilágyság (tnév) 
szilágysági (mn) 
szilaj (mn) 
szilaj csikó 
szilaj paripa 
szilaj természetű 
szilajpásztorkodás (fn) 
szilánk (fn) 
szilánkbiztos (szilánk|biztos) 
szilánkokra törés 
szilánkol (ige) 
szilánksérülés (szilánk|sérülés) 
szilárd (mn) 
Szilárd (tnév) 
szilárd alapozás 



szilárd alapzat 
szilárd burkolatú út 
szilárd elhatározás 
szilárd fázis 
szilárd halmazállapotú 
szilárd hit 
szilárd jellemű 
szilárd takarmány 
szilárd test 
szilárdan (hsz) 
szilárdít (ige) 
szilárdság (fn) 
szilárdsági próba 
szilárdságtan (fn, szilárdság|tan) 
szilárdtest-doziméter 
szilárdtestfizika 
szilárdul (hsz) 
szilárdul (ige) 
szilázs (fn) 
szilencium (fn) 
Szilézia (tnév) 
szilfa (fn, szil|fa) 
szilfid (fn) 
szilfid termetű 
szilícium (fn) 
szilíciumdióda (fn, szilícium|dióda) 
szilícium-dioxid 
szilikát (fn) 
szilikátipar (szilikát|ipar) 
szilikátok 
szilikon (fn, szil|ikon) 
szilikongyanta 
szilikonizál 
szilikonkaucsuk 
szilikózis (fn) 
szilke (fn) 
szillogizmus (fn, szil|logizmus) 
szilon (fn) 
szilszkin (fn) 
szilszkinbunda (fn, szilszkin|bunda) 
sziluett (fn) 
szilur (fn) 
szilva (fn) 
szilvacefre (szilva|cefre) 
szilvacefrés kád 
szilvacibere (szilva|cibere) 
szilvafa (fn, szilva|fa) 
szilvaíz (fn) 
szilvakék (mn, szilva|kék) 
szilvalé (fn) 
szilvalekvár (fn, szilva|lekvár) 
szilvamag (fn, szilva|mag) 
szilvapálinka (fn, szilva|pálinka) 
szilvás (mn) 
szilvás gombóc 
Szilvásvárad (tnév) 
szilveszter (fn) 



Szilveszter (tnév) 
szilveszter éjjelén 
szilveszterest (szilveszter|est) 
Szilveszter-est (Szilveszter|-est) 
szilveszterezik (ige) 
szilveszteri (mn) 
szilveszteri buli 
Szilveszter-nap (Szilveszter|-nap) 
Szilveszter-napi (Szilveszter|-napi) 
Szilvia (tnév) 
szilvórium (fn) 
Szily Kálmán (tnév) 
szimat (fn) 
szimatol (ige) 
szimbiózis (fn) 
szimbolika (fn) 
szimbolikus (mn) 
szimbolikusan (hsz) 
szimbolista (mn) 
szimbolizál (ige) 
szimbolizmus (fn) 
szimbólum (fn) 
szimentáli (mn) 
szimentáli bika 
szimentáli tehén 
szimfónia (fn) 
szimfonikus (fn) 
szimfonikus (mn) 
szimfonikus költemény 
szimfonikus zenekar 
szimmetria (fn) 
szimmetria (mn) 
szimmetriatengely (fn, szimmetria|tengely) 
szimmetrikus (fn) 
szimmetrikus (mn) 
szimmetrikus idom 
szimpátia (fn) 
szimpátiatüntetés (fn, szimpátia|tüntetés) 
szimpatikus (mn) 
szimpatizál (ige) 
szimpatizáns (fn) 
szimpi (mn) 
szimpla (mn) 
szimpla talpú 
szimplán (hsz) 
szimplex (fn) 
szimplex (mn) 
szimplicitás (fn) 
szimplifikál (ige) 
szimpozion (fn) 
szimpózium (fn) 
szimptóma (fn) 
szimptomatikus (mn) 
szimuláció (fn) 
szimulál (ige) 
szimuláns (fn) 
szimulátor (fn) 



szimultán (mn) 
szimultán játék 
szimultán játszma 
szín (fn) 
szín- 
szinapszis (fn) 
színarany (fn, szín|arany) 
színarany fogantyú 
színarany függő 
színarany gyűrű 
színarany rúd 
színárnyalat (fn, szín|árnyalat) 
színátmenet (fn, szín|átmenet) 
színbor (fn, szín|bor) 
színbőr (szín|bőr) 
színbőr bőrönd 
színbőr táska 
színbúza (szín|búza) 
színdarab (fn, szín|darab) 
szindetikon (fn) 
szindikalista (mn) 
szindikalizmus (fn) 
szindikátus (fn) 
szindikátusi (mn) 
szindróma (fn) 
színdús (mn, szín|dús) 
színehagyó 
színehagyott (mn) 
színehagyott kendő 
színe-java (fn) 
színek extra hatása 
szinekdoché (fn) 
szinekúra (fn) 
színel (ige) 
színérték (szín|érték) 
színérzék (fn, szín|érzék) 
színérzékeny (mn) 
színes (fn) 
színes (mn) 
színes bőrű 
színes bútor 
színes ceruza 
színes címke 
színes egyéniség 
színes film 
színes fotó 
színes irón 
színes klisé 
színes kréta 
színes leírás 
színes metszet 
színes nyomás 
színes regiszter 
színes stílus 
színes szövés 
színes televízió 
színes tévé 



színesedik (ige) 
színesen (hsz) 
színesfém (fn, színes|fém) 
színesfém tárgyak 
színesfémkohászat (fn, színesfém|kohászat) 
színesfilm-előhívás 
színesít (ige) 
színeskedik (ige) 
színes-szagos 
színestévé-képernyő 
színesül (ige) 
színész (fn) 
színészbejáró (fn, színész|bejáró) 
színészegyüttes 
színészet (fn) 
színészgárda (fn, színész|gárda) 
színészi (mn) 
színészi tehetség 
színészies (mn) 
színésziskola (fn, színész|iskola) 
színészkedik (ige) 
színészkollégium (színész|kollégium) 
színésznemzedék (fn, színész|nemzedék) 
színésznő (fn, színész|nő) 
színészóriás 
színészotthon (fn, színész|otthon) 
színészszövetség (színész|szövetség) 
szinesztézia (fn) 
színészválasztás 
színészvér (színész|vér) 
színeváltozás (fn) 
színe-virága 
színez (ige) 
színezék (fn) 
színezékhiány (színezék|hiány) 
színezés (fn) 
színezet (fn) 
színezet (ige) 
színezetű (mn) 
színezőanyag (fn) 
színeződés (fn) 
színeződik (ige) 
színezőfüzet 
színezőpaszta 
színezüst (fn, szín|ezüst) 
színezüst boglár 
színezüst korona 
színezüst tálca 
színfa (szín|fa) 
színfal (fn, szín|fal) 
színfalhasogató (mn) 
színfelület (fn, szín|felület) 
színfényesség-diagram (színfényesség|-diagram) 
színfogó kendő 
színfokozat (fn, szín|fokozat) 
színfolt (fn, szín|folt) 
színfurnér (szín|furnér) 



szingaléz (mn) 
Szingapúr (tnév) 
szingapúri (fn) 
színgazdagság (fn, szín|gazdagság) 
szingli (fn) 
szinglilét 
szinguláris (mn) 
színhatás (fn, szín|hatás) 
színház (fn, szín|ház) 
Színház- és Filmművészeti Főiskola 
színházcsinálás 
színházi (fn) 
színházi (mn) 
színházi belépő 
színházi bemutató 
színházi bérlet 
színházi bukás 
színházi cenzúra 
színházi évad 
színházi fodrász 
színházi idény 
színházi kellék 
színházi közönség 
színházi pénztár 
színházi rendező 
színházi rovat 
színházi tudósítás 
színházigazgató (fn, színház|igazgató) 
színházigazgató (foly mn in, színház|igazgató) 
színházigazgató-választás 
színházjegy (fn, színház|jegy) 
színházkedvelő (fn, színház|kedvelő) 
színházkedvelő (foly mn in, színház|kedvelő) 
színházlátogató (fn, színház|látogató) 
színházlátogató (foly mn in, színház|látogató) 
színházművészet (fn, színház|művészet) 
színház-pedagógia 
színházterem (fn, színház|terem) 
színházteremtés 
színháztudomány (fn, színház|tudomány) 
színhely (fn, szín|hely) 
színhelyváltozás (színhely|változás) 
színhőmérséklet 
színhús (fn, szín|hús) 
színi (mn) 
színiakadémia (fn) 
színibírálat (fn) 
színielőadás (fn) 
színigaz (fn, szín|igaz) 
színigazgató (fn, szín|igazgató) 
színigazgató (foly mn in, szín|igazgató) 
színiiskola (fn) 
színikritika (fn, színi|kritika) 
színikritikus (fn, színi|kritikus) 
színinövendék (fn, színi|növendék) 
színitanoda (fn) 
színjáték (fn, szín|játék) 



színjátszás (fn) 
színjátszó (fn, szín|játszó) 
színjátszó (foly mn in, szín|játszó) 
színjátszó (mn, szín|játszó) 
színjátszó csoport 
színjátszó kör 
színjátszólecke 
színjel (szín|jel) 
színjeles (fn) 
színjeles (mn) 
színjelzés (szín|jelzés) 
színjózan (mn) 
színkép (fn, szín|kép) 
színképelemzés (fn, színkép|elemzés) 
színkeverék (fn, szín|keverék) 
színkeverés (fn, szín|keverés) 
színkezelés (fn, szín|kezelés) 
színkód 
szinkópa (fn) 
színkör (fn, szín|kör) 
szinkretizmus (fn) 
szinkrociklotron (fn) 
szinkron (fn) 
szinkrón (fn) 
szinkrón (mn) 
szinkron- 
szinkrón jelenségek 
szinkronberendezés (szinkron|berendezés) 
szinkronfelvétel (fn, szinkron|felvétel) 
szinkrongenerátor (fn, szinkron|generátor) 
szinkrónia (fn) 
szinkronizál (ige) 
szinkronizálás (fn) 
szinkronizált elektronok 
szinkronizátor (fn) 
szinkronkapcsoló (fn, szinkron|kapcsoló) 
szinkronkapcsoló (mn, szinkron|kapcsoló) 
szinkronmemória 
szinkronmemóriával felszerelt 
szinkronmotor (fn, szinkron|motor) 
szinkronrendező (fn, szinkron|rendező) 
szinkronrendező (mn, szinkron|rendező) 
szinkronszínész 
szinkrontolmács (fn, szinkron|tolmács) 
szinkronúszás (fn, szinkron|úszás) 
szinkrotron (fn) 
színlap (fn, szín|lap) 
színleg (hsz) 
színleges (mn) 
színlel (ige) 
színlelt (bef mn in) 
színlelt (mn) 
színlelt adásvétel 
színlelt támadás 
színmagyar (fn) 
színmagyar (mn) 
színmagyar falu 



színmagyar vidék 
színmegújító 
színméz (fn, szín|méz) 
színminta (fn, szín|minta) 
színmű (fn, szín|mű) 
színműíró (fn, színmű|író) 
színműíró (foly mn in, színmű|író) 
színművész (fn, szín|művész) 
színművészet (fn, szín|művészet) 
színművészeti (mn) 
színművészeti akadémia 
színművésznő (fn, szín|művésznő) 
szinódus (fn) 
szinódusi tapasztalat 
szinonim (mn) 
szinonim szavak 
szinonima (fn) 
szinonimaszótár (fn, szinonima|szótár) 
szinonímia (fn) 
szinonimika (fn) 
szinopszis (fn) 
szinoptikus (mn) 
színorgia (fn, szín|orgia) 
színösszeállítás (fn, szín|összeállítás) 
színpad (fn, szín|pad) 
színpadi (mn) 
színpadi fogás 
színpadi gépezet 
színpadi hatás 
színpadi szerző 
színpadi világítás 
színpadias (mn) 
színpadidegen 
színpadkép (fn, színpad|kép) 
színpadképmegoldás (színpadkép|megoldás) 
színpadra alkalmaz 
színpadra alkalmazás 
színpadtechnika (fn, színpad|technika) 
színpártoló (szín|pártoló) 
színpompa (fn, szín|pompa) 
színpompás (mn) 
színre 
színre alkalmaz 
színre hoz 
színre lép 
színre lépés 
színre visz 
színrehozatal (fn) 
színrelépés (fn) 
színrevitel (fn) 
színréz (szín|réz) 
színről színre 
színskála (fn, szín|skála) 
színsúly (szín|súly) 
színszappan (szín|szappan) 
színszerű  
színszórás (szín|szórás) 



színszóródás 
színszűrő (fn, szín|szűrő) 
szint (fn) 
színt vall 
szintagma (fn) 
szintakkora (szint|akkora) 
szintaktikai (mn) 
szintaktikai rendszer 
szintannyi 
színtársulat (fn, szín|társulat) 
színtartás (szín|tartás) 
színtartó (fn, szín|tartó) 
színtartó (foly mn in, szín|tartó) 
színtartó (mn, szín|tartó) 
színtartó anyag 
szintaxis (fn) 
szinte (hsz) 
színtelen (mn) 
színtelen folyadék 
színtelen gáz 
színtelenedik (ige) 
színtelenít (ige) 
szintén (hsz) 
szinten tart 
szinten tartás 
szintennyi 
színtér (fn, szín|tér) 
szinteredmény (szint|eredmény) 
szintes (mn) 
színtest (fn, szín|test) 
színtestecske (szín|testecske) 
szintetikus (mn) 
szintetikus alkohol 
szintetikus gyanta 
szintetikus írásteszt 
szintetikus szál 
szintetizál (ige) 
szintetizátor (fn) 
színtévesztés (fn) 
színtévesztő (foly mn in, szín|tévesztő) 
szintez (ige) 
szintezés (fn) 
szintézis (fn) 
szintező (fn) 
szintezőkészülék (szintező|készülék) 
szintezőléc (szintező|léc) 
szintezővonalzó (szintező|vonalzó) 
szintfelmérés (fn, szint|felmérés) 
szintgörbe (fn, szint|görbe) 
szintidő (fn, szint|idő) 
szintígy 
szintilyen 
színtiszta (mn) 
színtiszta igazság 
szintjel (szint|jel) 
szintjelzés (szint|jelzés) 
szintjelző (fn, szint|jelző) 



szintkülönbség (fn, szint|különbség) 
szintmagasság (fn, szint|magasság) 
szintmérő (szint|mérő) 
szintolyan (mn, szint|olyan) 
szintre hozás 
szintre hozó továbbképzés 
szinttartó beruházás 
szintúgy (hsz, szint|úgy) 
szintű (mn) 
szintvonal (fn, szint|vonal) 
szinusz (fn) 
szinuszáram 
szinuszfüggvény 
szinuszgörbe (fn) 
szinuszhullám 
szinuszritmus (szinusz|ritmus) 
szinusztétel (szinusz|tétel) 
színutánzás (szín|utánzás) 
színű (mn) 
színültig (hsz) 
színvak (fn, szín|vak) 
színvakság (fn, szín|vakság) 
színvallás (fn, szín|vallás) 
színváltó (fn, szín|váltó) 
színváltó (foly mn in, szín|váltó) 
színváltozás (fn, szín|változás) 
színvázlat (fn, szín|vázlat) 
színvonal (fn, szín|vonal) 
színvonalas (mn) 
színvonalasan (hsz) 
színvonalcsökkenés 
színvonalemelés (fn, színvonal|emelés) 
színvonal-emelkedés (színvonal|-emelkedés) 
színvonaltalan (mn) 
színvonalú (mn) 
színzházcsinálás 
Szinyei Merse Pál 
Szinyei Merse Pál-szerű 
Szinyei Merse-kép 
Szinnyei 
Szinnyei-féle (Szinnyei|-féle) 
Szinnyeivel (Szinnyei|vel) 
színnyomás (szín|nyomás) 
színnyomat (fn, szín|nyomat) 
szipákol (ige) 
szipirtyó (fn) 
szipka (fn) 
szipó (fn) 
szipog (ige) 
szipoj (fn) 
szipóka (fn) 
szipoly (fn) 
szipolyoz (ige) 
sziporka (fn) 
sziporkázik (ige) 
sziporkázó kedélyű 
sziporkázó tehetség 



szipós (mn) 
szipóz (szipózik, ige) 
szipózás (fn) 
szipózik (ige) 
szippant (ige) 
szippantás (fn) 
szippantókocsi 
szipuzás 
szipuzik 
szír (fn) 
Szir-darja (tnév) 
szirén (fn) 
sziréna (fn) 
szirénabúgás (fn, sziréna|búgás) 
szirénáz (szirénázik, ige) 
szirénhang (fn, szirén|hang) 
szíre-szóra (hsz) 
Szíria (tnév) 
szíriai (fn) 
szirom (fn) 
szirom alakú 
sziromlevél (fn, szirom|levél) 
szirony (fn) 
Szír-sivatag (Szír|-sivatag) 
szír-sivatagi (szír|-sivatagi) 
szirszar (fn) 
szirt (fn) 
szirtaki (fn) 
szirtcsoport (szirt|csoport) 
szirtes (mn) 
szirtes tengerpart 
szirtfal (fn, szirt|fal) 
szirtfok (fn, szirt|fok) 
szirti (mn) 
szirti sas 
szirtőr (szirt|őr) 
szirttető (szirt|tető) 
szirup (fn) 
szirupos (mn) 
sziszeg (ige) 
sziszegés (fn) 
sziszegő (fn) 
sziszegő (foly mn in) 
sziszegő hangú 
sziszereg (ige) 
sziszifuszi (fn) 
sziszifuszi (mn) 
sziszifuszi munka 
sziszifuszi munkát végez 
szí-szó 
szisszen (ige) 
szisszenés (fn) 
szisztéma (fn, szisz|téma) 
szisztematikus (fn, szisz|tematikus) 
szisztematikus (mn, szisz|tematikus) 
szisztematikusan (hsz) 
szisztematizál (ige) 



szisztolé (fn) 
Sziszüphosz 
szít (ige) 
szít 
szita (fn) 
szitakötő (fn, szita|kötő) 
szitakötő (foly mn in, szita|kötő) 
szitakötőlárva 
szitál (ige) 
szitálás (fn) 
szitáló köd 
szitanyomás (fn, szita|nyomás) 
szitás (mn) 
szítás (fn) 
szitaszövet (fn, szita|szövet) 
szitává lő 
szitavászon (szita|vászon) 
szitkozódás (fn) 
szitkozódik (ige) 
szitok (fn) 
szitokszó (fn, szitok|szó) 
szítóvas (fn) 
szitu (fn) 
szituáció (fn) 
szituációs (mn) 
szituációs komédia 
szituált (mn) 
szittya (mn) 
szittyó (fn) 
sziú (mn) 
sziú indián 
szív (fn) 
szív (ige) 
szív alakú (mn) 
szivacs (fn) 
szivacsbeton (szivacs|beton) 
szivacskabát (fn, szivacs|kabát) 
szivacskendő 
szivacsos (mn) 
szivacsszőnyeg (szivacs|szőnyeg) 
szivacstök (szivacs|tök) 
szivacsütő (szivacs|ütő) 
szivar (fn) 
szivar alakú (mn) 
szivardoboz (fn, szivar|doboz) 
szivarfa (fn, szivar|fa) 
szivarfüst (fn, szivar|füst) 
szivárgás (fn) 
szivárgásmentes 
szivárgó víz 
szivarhamu (fn, szivar|hamu) 
szívaritmia (fn, szív|aritmia) 
szivarka (fn) 
szivárog (ige) 
szivárogtat (ige) 
szivaros (fn) 
szivaros (mn) 



szivarosdoboz (fn) 
szivarozik (ige) 
szivarszipka (szivar|szipka) 
szivartárca (szivar|tárca) 
szivarvágó (fn, szivar|vágó) 
szivárvány (fn) 
Szivárvány Áruház 
Szivárvány közi 
szivárványhal (fn, szivárvány|hal) 
szivárványhártya (fn, szivárvány|hártya) 
szivárványhártya-gyulladás 
szivárványhatás 
szivárványlik (ige) 
szivárványos (mn) 
szivárványoz 
szivárványszín (fn, szivárvány|szín) 
szivárványszín (mn, szivárvány|szín) 
szivárványszínű (mn) 
szivarvég (fn, szivar|vég) 
szivarzseb (fn, szivar|zseb) 
szívás (fn) 
szívasztma (fn, szív|asztma) 
szívat (ige) 
szívatás (fn) 
szívató (fn) 
szívató (foly mn in) 
szívattak (fn, szív|attak) 
szívátültetés (fn, szív|átültetés) 
szivattyú (fn) 
szivattyúakna (szivattyú|akna) 
szivattyúcentrum (szivattyú|centrum) 
szivattyúcsatlakozás 
szivattyúház (fn, szivattyú|ház) 
szivattyúhenger (szivattyú|henger) 
szivattyúmű (szivattyú|mű) 
szivattyús (fn) 
szivattyús (mn) 
szivattyús kút 
szivattyútelep (fn, szivattyú|telep) 
szivattyútömlő (szivattyú|tömlő) 
szivattyúz (ige) 
szivattyúzás (fn) 
szívbaj (fn, szív|baj) 
szívbajos (fn) 
szívbajos (mn) 
szívbe markoló 
szívbelhártya (fn, szív|belhártya) 
szívbelhártya-gyulladás 
szívbeli (fn) 
szívbeli (mn) 
szívbénulás (fn, szív|bénulás) 
szívbeteg (fn, szív|beteg) 
szívbetegség (fn, szív|betegség) 
szívbillentyű (fn, szív|billentyű) 
szívbillentyű-átültetés 
szívbillentyűcsere (szívbillentyű|csere) 
szívbillentyű-elégtelenség (szívbillentyű|-elégtelenség) 



szívből jövő 
szívburok (fn, szív|burok) 
szívcsúcs (fn, szív|csúcs) 
szívderítő (fn, szív|derítő) 
szívderítő (foly mn in, szív|derítő) 
szívderítő (mn, szív|derítő) 
szívdermesztő (foly mn in) 
szívdobbanás (fn, szív|dobbanás) 
szívdobogás (fn, szív|dobogás) 
szívdobogva (hsz) 
szívdöglesztő (foly mn in) 
szívdöglesztő (mn) 
szíve hölgye 
szíve vágya 
szíve választottja 
szívébe zár 
szívéhez nőtt 
szível (ige) 
szívelégtelenség (fn, szív|elégtelenség) 
szívelhájasodás (fn) 
szívélyes (mn) 
szívélyes üdvözlet 
szívélyesen (hsz) 
szívélyesség (fn) 
szívem szerint 
szívember (fn, szív|ember) 
szívemből szól 
szívén fekszik 
szíven szúr 
szíven szúrta 
szívére beszél 
szívére szorít 
szívére veszi 
szíverősítő (fn, szív|erősítő) 
szíves (fn) 
szíves (mn) 
szíves köszöntés 
szíves örömest 
szíves üdvözlet 
szívesebben (hsz) 
szívesen (hsz) 
szívesen lát 
szíveskedik (ige) 
szíveslátás (fn, szíves|látás) 
szívesség (fn) 
szívet tépő 
szívet-lelket gyönyörködtető 
szívfacsaró (foly mn in) 
szívfacsaró (mn) 
szívfájás (fn, szív|fájás) 
szívfájdalom (fn, szív|fájdalom) 
szívfájdító (foly mn in, szív|fájdító) 
szívfájdító (mn, szív|fájdító) 
szívgörcs (fn, szív|görcs) 
szívgyengeség (fn, szív|gyengeség) 
szívgyógyász (fn, szív|gyógyász) 
szívgyógyászat (fn, szív|gyógyászat) 



szívgyógyszer (fn, szív|gyógyszer) 
szívhalál (fn, szív|halál) 
szívhallgató (szív|hallgató) 
szívhang (fn, szív|hang) 
szívhez szóló 
szivi (fn) 
szívidegesség (szív|idegesség) 
szivike 
szívinfarktus (fn, szív|infarktus) 
szívizom (fn, szív|izom) 
szívizombántalom (fn, szívizom|bántalom) 
szívizom-elfajulás 
szívjóság (fn, szív|jóság) 
szívkamra (fn, szív|kamra) 
szívkatéter 
szívkórház (fn, szív|kórház) 
szívkoszorúér (fn, szívkoszorú|ér) 
szívkoszorúér-betegség 
szívkoszorúér-elmeszesedés 
szívlapát (fn, szív|lapát) 
szívlel (ige) 
szív-lélek 
szívmasszázs (fn, szív|masszázs) 
szívmelengető (foly mn in) 
szívműködés (fn, szív|működés) 
szívműködés-elégtelenség 
szívműtét (fn, szív|műtét) 
szívnagyobbodás (fn) 
szívó (fn) 
szívó (foly mn in) 
szívó hatás 
szívóberendezés (fn, szívó|berendezés) 
szívócső (fn, szívó|cső) 
szívódik (ige) 
szívóerő (fn, szívó|erő) 
szívófej (fn, szívó|fej) 
szívóféreg (fn, szívó|féreg) 
szívogat (ige) 
szívógázmotor (szívó|gázmotor) 
szívógyökér (szívó|gyökér) 
szívóka (fn) 
szívókészülék (szívó|készülék) 
szívókorong (fn, szívó|korong) 
szívókotró (fn, szívó|kotró) 
szívó-nyomó (szívó|-nyomó) 
szívó-nyomó berendezés 
szívó-nyomó kút 
szívó-nyomó szivattyú 
szívópapír (fn, szívó|papír) 
szivornya (fn) 
szivornyázik 
szívós (mn) 
szívós küzdelem 
szívós természetű 
szívósan (hsz) 
szívóskodik (ige) 
szívósság (fn) 



szívószál (fn, szívó|szál) 
szívóteljesítmény (szívó|teljesítmény) 
szívóventilátor (szívó|ventilátor) 
szívózik (ige) 
szívpanasz (fn, szív|panasz) 
szívpitvar (fn, szív|pitvar) 
szívre ható 
szívrendellenesség (fn, szív|rendellenesség) 
szívrepesve (hsz) 
szívritmus (fn, szív|ritmus) 
szívritmus-rendellenesség (szívritmus|-rendellenesség) 
szívritmus-szabályozó (szívritmus|-szabályozó) 
szívritmuszavar (fn) 
szívritmuszavarok 
szívroham (fn, szív|roham) 
szívsebész (fn, szív|sebész) 
szívspecialista (fn, szív|specialista) 
szívszaggató (foly mn in, szív|szaggató) 
szívszaggató (mn, szív|szaggató) 
szívszakadva (hsz, szív|szakadva) 
szívszakorvos 
szívszélhűdés (fn, szívszél|hűdés) 
szívszerelme 
szívszorító (fn, szív|szorító) 
szívszorító (foly mn in, szív|szorító) 
szívszorongva (hsz) 
szívszorulás (fn, szív|szorulás) 
szívtágulás (szív|tágulás) 
szívtáj (fn, szív|táj) 
szívtájéki fájdalom 
szívtelen (mn) 
szívtelen bánásmód 
szívtépő (fn, szív|tépő) 
szívtépő (foly mn in, szív|tépő) 
szívtépő (mn, szív|tépő) 
szívterápia (szív|terápia) 
szívtrombózis (fn, szív|trombózis) 
szívű (mn) 
szívűek 
szívügy (fn, szív|ügy) 
szívvel-lélekkel 
szívverés (fn, szív|verés) 
szívvidító 
szívvirág (szív|virág) 
szívvizsgálat (fn, szív|vizsgálat) 
szívvonal 
szívzörej (fn, szív|zörej) 
szizál (fn) 
szja (röv) 
szja-kulcs 
szkafander (fn) 
szkáj (fn) 
szkander (fn) 
szkanderez 
szkandium (fn) 
szkarabeusz (fn) 
Szkárosi Horvát András 



szkeccs (fn) 
szkéné (fn) 
szkennel (ige) 
szkennelés 
szkennelési mód 
szkenner (fn) 
szkennerfelbontás 
szkepszis (fn) 
szkepticizmus (fn) 
szkeptikus (fn) 
szkeptikus (mn) 
szkeptikus megjegyzés 
szkeptikusan (hsz) 
szkiff (fn) 
szkinhed (fn) 
szkipetár (fn) 
szkíta (fn) 
szkíta (mn) 
szkizma (fn) 
szkizofrén (skizofrén, fn) 
szkizofrénia (skizofrénia, fn) 
szkizoid (fn) 
szkizoid (mn) 
szkleróma (fn) 
szklerotikus (mn) 
szklerózis (fn) 
szklerózis multiplex 
Szkopje (tnév) 
szkopjei (fn) 
SZKP (tnév) 
szkréper (fn) 
szkript 
szkripta 
szkúner 
szkunk (fn) 
Szkülla (tnév) 
szlalom (fn) 
szlalomkajakozás 
szlalomoz (szlalomozik, ige) 
szlalompálya 
szlam 
szlankamenka 
szlapál 
szláv (fn) 
szláv (mn) 
szláv nyelvű 
szláv település 
szlávbarát (szláv|barát) 
szlavista (mn) 
szlavisztika (fn) 
szlavizmus (fn) 
szlavofil (fn) 
szlavón (fn) 
Szlavónia (tnév) 
szlávság (fn) 
szleng (fn) 
szlipi 



szlogen (fn) 
szlopál (ige) 
szlovák (fn) 
szlovák (mn) 
Szlovák Köztársaság 
szlovák nép 
Szlovák-érchegység 
Szlovákia (tnév) 
szlovákiai (fn) 
szlovákos (mn) 
szlovákság (fn) 
szlovén (mn) 
szlovén ajkú 
Szlovén Köztársaság 
Szlovénia (tnév) 
szlovéniai (fn) 
szlöjd (fn) 
szlömösödés 
Szmirna (tnév) 
szmirnaszőnyeg (fn) 
szmog (fn) 
szmogriadó (szmog|riadó) 
szmoking (fn) 
szmokingnyakkendő (szmoking|nyakkendő) 
szmokingos (fn) 
szmokingos (mn) 
Szmolenszk (tnév) 
sznob (fn) 
sznob (mn) 
sznobizmus (fn, sznob|izmus) 
sznobság (fn) 
sznúker 
szó (fn) 
szó nélkül 
szó sincs róla 
szó szerint 
szó szerinti 
szó szoros értelmében 
szó szót követett 
szóalak (fn, szó|alak) 
szóalaktan (fn, szó|alaktan) 
szóalakzat (fn, szó|alakzat) 
szóalkotás (fn, szó|alkotás) 
szóállomány (fn, szó|állomány) 
szóanyag (fn, szó|anyag) 
szóáradat (fn, szó|áradat) 
Szob (tnév) 
szoba (fn) 
szóba 
szóba áll 
szóba elegyedik 
szóba hoz 
szóba hozás 
szóba jöhető 
szóba jön 
szóba kerül 
szóba kerülés 



szobaajtó (fn, szoba|ajtó) 
szobaállat (szoba|állat) 
szobaantenna (fn, szoba|antenna) 
szobaasszony (fn, szoba|asszony) 
szobabelső (fn, szoba|belső) 
szobaberendezés (fn, szoba|berendezés) 
szobabicikli (fn, szoba|bicikli) 
szobabútor (fn, szoba|bútor) 
szobacica (fn, szoba|cica) 
szobaciklámen (szoba|ciklámen) 
szobadísz (fn, szoba|dísz) 
szobafenyő (fn, szoba|fenyő) 
szobafestő (fn, szoba|festő) 
szobafestő (foly mn in, szoba|festő) 
szobafoglalás (fn, szoba|foglalás) 
szobafogság (fn, szoba|fogság) 
szobafőnök (fn, szoba|főnök) 
szobahőmérő (szoba|hőmérő) 
szobahőmérséklet (fn, szoba|hőmérséklet) 
szobai hőmérő 
szobai növény 
szobainas (fn) 
szobakankalin (szoba|kankalin) 
szobakerékpár (fn, szoba|kerékpár) 
szoba-konyhás 
szoba-konyhás lakás 
szobaköltészet (szoba|költészet) 
szobakutya (fn, szoba|kutya) 
szobalány (fn, szoba|lány) 
szobalétra (szoba|létra) 
szobalevegő (fn, szoba|levegő) 
szobamadár (szoba|madár) 
szobamennyezet (szoba|mennyezet) 
szóban forgó 
szobanövény (fn, szoba|növény) 
szobaparancsnok (fn, szoba|parancsnok) 
szobapincér (fn, szoba|pincér) 
szobarend (szoba|rend) 
szobás (mn) 
szobatárs (fn, szoba|társ) 
szobatársnő (fn, szoba|társnő) 
szobatermosztát 
szobatiszta (mn, szoba|tiszta) 
szobatisztaság 
szobatorna (szoba|torna) 
szobatudós (fn, szoba|tudós) 
szobatudós (mn, szoba|tudós) 
szobaúr (fn, szoba|úr) 
szobavirág (szoba|virág) 
szobáztat (ige) 
szobáztatás (fn) 
szóbeli (fn) 
szóbeli (mn) 
szóbeli vizsga 
szóbeliség (fn) 
szóbelizik (ige) 
szóbeszéd (fn, szó|beszéd) 



szóbeszéd szerint 
szóbokor (fn, szó|bokor) 
szobor (fn) 
szoborcsoport (fn, szobor|csoport) 
szoborfülke (fn, szobor|fülke) 
szoborgyűjtemény (fn, szobor|gyűjtemény) 
szoborleleplezés (fn, szobor|leleplezés) 
szoboröntés (szobor|öntés) 
szoborpark (fn, szobor|park) 
szoborszép (mn) 
szobortalapzat (fn, szobor|talapzat) 
szóbőség (fn, szó|bőség) 
szobrász (fn) 
szobrászagyag (szobrász|agyag) 
szobrászat (fn) 
szobrászműterem (szobrász|műterem) 
szobrászművész (fn, szobrász|művész) 
szobrászvéső (szobrász|véső) 
szobrocska (fn) 
szobroz (ige) 
szóbűvölő 
szocdem (fn) 
szoci (fn) 
szociál- 
szociáldemagógia (fn, szociál|demagógia) 
szociáldemokrácia (fn) 
szociáldemokrácia-ellenes (szociáldemokrácia|-ellenes) 
szociáldemokrata (fn) 
szociáldemokrata (mn) 
szociálforradalmár (fn) 
szociális (mn) 
szociális ellátás 
szociális érzék 
szociális érzéketlenség 
szociális juttatás 
szociális kérdés 
szociális lakópark 
szociális munkás 
szociális népszavazás 
szociális otthon 
szociális összetétel 
szociális reform 
szociális segély 
szociális szolgáltatás 
Szociális Testvérek Társasága 
szociális tömbtarifa 
szociális tüntetéssorozat 
szociális vívmányok 
szociálisan (hsz) 
szociálisan érzékeny 
szociálismunkás-képzés 
szocialista (mn) 
szocialista képviselő 
szocialista párt 
szocialista párti 
szocialista rendszer 
szocializáció (fn) 



szocializációs (mn) 
szocializál (ige) 
szocializálás (fn) 
szocializálód (ige) 
szocializálódott 
szocializmus (fn) 
szociálpedagógus (fn) 
szociálpolitika (fn) 
szociálpolitikai (mn) 
szociálpolitikai cél 
szociálpolitikai kedvezmény 
szociálpszichológia (fn) 
szociálpszichológiai (mn) 
szociálsovinizmus 
szocifil 
szócikk (fn, szó|cikk) 
szociodráma (fn) 
szociofotó (fn) 
szociográfia (fn) 
szociográfiai (mn) 
szociografikus (mn) 
szociográfus (fn) 
szociolingvisztika (fn) 
szociológia (fn) 
szociológiai (mn) 
szociológiailag 
szociologikus (mn) 
szociológus (fn) 
szociometria (fn) 
szocpol 
szocreál (fn) 
szócsalád (fn, szó|család) 
szócsata (fn, szó|csata) 
szócsavarás (fn, szó|csavarás) 
szócséplés (fn, szó|cséplés) 
Szocsi (tnév) 
szócska (fn) 
szócsoport (fn, szó|csoport) 
szócső (fn, szó|cső) 
szócsövek 
szóda (fn) 
szódabikarbóna (fn, szóda|bikarbóna) 
szódabikarbonát-oldat (szódabikarbonát|-oldat) 
szódagép 
szódagyár (fn, szóda|gyár) 
szódás (mn) 
szódásüveg (fn, szódás|üveg) 
szódásszifon (fn) 
szódavíz (fn, szóda|víz) 
szódavízkészítés 
szódé 
szódíj (szó|díj) 
Szodoma (tnév) 
szodómia (fn) 
szodomita (mn) 
szóelem (fn, szó|elem) 
szóelemzés (fn) 



szófa (fn, szó|fa) 
szófaj (fn, szó|faj) 
szófaji (mn) 
szófecsérlés (fn) 
szófejtés (fn, szó|fejtés) 
szófejtő (fn, szó|fejtő) 
szófejtő (foly mn in, szó|fejtő) 
szófejtő (mn, szó|fejtő) 
szófejtő szótár 
szófia (fn, szó|fia) 
Szófia (tnév) 
szófiai (mn) 
szóficam (szó|ficam) 
szofista (mn) 
szofisztika (fn) 
szofizma (fn) 
szófogadás (fn, szó|fogadás) 
szófogadatlan (mn) 
szófogadó (fn, szó|fogadó) 
szófogadó (foly mn in, szó|fogadó) 
szófogadó (mn, szó|fogadó) 
szófordulat (fn, szó|fordulat) 
szófosás (fn, szó|fosás) 
szófoszlány (fn, szó|foszlány) 
szóföldrajz (fn, szó|földrajz) 
szoftver (fn) 
szoftver segítségével 
szoftveradaptálás 
szoftverágens 
szoftverbolt 
szoftvercég (fn, szoftver|cég) 
szoftvercsomag (fn, szoftver|csomag) 
szoftverellátás (fn, szoftver|ellátás) 
szoftver-előállítás 
szoftverértékelés (szoftver|értékelés) 
szoftveres alkalmazás 
szoftveres feldolgozás 
szoftveres hiba 
szoftveres oldal 
szoftveres támogatottság 
szoftverfejlesztés (fn, szoftver|fejlesztés) 
szoftverfejlesztő (fn, szoftver|fejlesztő) 
szoftverfejlesztő cég 
szoftvergyártás (fn, szoftver|gyártás) 
szoftvergyártó (fn, szoftver|gyártó) 
szoftveripar (fn, szoftver|ipar) 
szoftverjogvédelem (szoftver|jogvédelem) 
szoftverkalóz (fn, szoftver|kalóz) 
szoftverkereskedelem (fn, szoftver|kereskedelem) 
szoftverkomponens (szoftver|komponens) 
szoftverkövető szolgálat 
szoftveróriás (fn, szoftver|óriás) 
szoftverpiac 
szoftverrendszer (fn, szoftver|rendszer) 
szoftverszakember (szoftver|szakember) 
szoftverszolgáltatás (szoftver|szolgáltatás) 
szoftvertechnológia (fn, szoftver|technológia) 



szoftvertermék (fn, szoftver|termék) 
szoftverüzemeltető (foly mn in) 
szófukar (mn, szó|fukar) 
szófukarság (fn) 
szófűzés (fn, szó|fűzés) 
szógyök (fn, szó|gyök) 
szógyűjtemény (fn, szó|gyűjtemény) 
szóhagyomány (fn, szó|hagyomány) 
szóhalmozás (fn, szó|halmozás) 
szóhangsúly (fn, szó|hangsúly) 
szóhangulat (fn, szó|hangulat) 
szóharc (fn, szó|harc) 
szóhasadás (fn, szó|hasadás) 
szóhasználat (fn, szó|használat) 
szóhoz jut 
szóhoz jutás 
szóírás (szó|írás) 
szója (fn) 
szójabab (fn, szója|bab) 
szójakenyér (fn, szója|kenyér) 
szójaliszt (fn, szója|liszt) 
szójárás (fn, szó|járás) 
szójaszósz (fn, szója|szósz) 
szójáték (fn, szó|játék) 
szójatermesztés (fn, szója|termesztés) 
szójegyzék (fn, szó|jegyzék) 
szójelentés (fn, szó|jelentés) 
Szojuz (tnév) 
szókapcsolat (fn, szó|kapcsolat) 
szokás (fn) 
szokás szerinti 
szokásjog (fn, szokás|jog) 
szokásmondás (szokás|mondás) 
szokásos (mn) 
szokásos beállítás 
szokásos felhasználóbarát felület 
szokásos mértékű ajándékozás 
szokásosan (hsz) 
szokásszerű (mn) 
szokatlan (mn) 
szokatlan bőség 
szokatlan kívánság 
szokatlanul (hsz) 
szókép (fn, szó|kép) 
szóképes (mn) 
szóképzés (fn, szó|képzés) 
szókészlet (fn, szó|készlet) 
szokik (ige) 
szókimondás (fn) 
szókimondó (foly mn in, szó|kimondó) 
szókimondó (mn, szó|kimondó) 
szókincs (fn, szó|kincs) 
szókincstan (szókincs|tan) 
szókincstár (fn, szó|kincstár) 
szókincsvizsgálat (fn, szókincs|vizsgálat) 
szoknya (fn) 
szoknyabolond (fn, szoknya|bolond) 



szoknyapecér (fn, szoknya|pecér) 
szoknyás (mn) 
szoknyavadász (fn, szoknya|vadász) 
szokogat 
Szokolya (tnév) 
szokott (bef mn in) 
szokott (mn) 
szóköz (fn, szó|köz) 
Szókratész (tnév) 
szokták mondani 
szoktat (ige) 
szoktatás (fn) 
szokvány (fn) 
szokványminőségű (mn, szokvány|minőségű) 
szokványos (mn) 
szokványos méretű 
szokványos printer 
szol (fn) 
szól (ige) 
szólal (ige) 
szólalhat (ige) 
szólaltat (ige) 
szólam (fn) 
szólamvezető (fn, szólam|vezető) 
szoláris (mn) 
szolárium (fn) 
szólás (fn) 
szólásforma (fn, szólás|forma) 
szólásgyűjtemény (fn, szólás|gyűjtemény) 
szóláshasonlat (fn, szólás|hasonlat) 
szólásmód (fn, szólás|mód) 
szólásmondás (fn, szólás|mondás) 
szólásmondás (mn, szólás|mondás) 
szólásra bírja 
szólásra emelkedik 
szólásszabadság (fn, szólás|szabadság) 
szoldateszka (fn) 
szolfézs (fn) 
szolfézsóra (fn, szolfézs|óra) 
szolga (fn) 
szolgaalázat (szolga|alázat) 
szolgabíró (fn, szolga|bíró) 
szolgabíró (foly mn in, szolga|bíró) 
szolgadiák (fn, szolga|diák) 
szolgafa (fn, szolga|fa) 
szolgaföld (szolga|föld) 
szolgahad (fn, szolga|had) 
szolgai (mn) 
szolgál (ige) 
szolgálat (fn) 
szolgálat alól mentesített 
szolgálatba állás 
szolgálatba lépés 
szolgálathalasztás (fn, szolgálat|halasztás) 
szolgálathalasztási jog 
szolgálati (mn) 
szolgálati eskü 



szolgálati évei 
szolgálati gépkocsi 
szolgálati idő 
szolgálati jelvény 
szolgálati lakás 
szolgálati szabályzat 
szolgálati út 
szolgálati útlevél 
szolgálatkész (mn, szolgálat|kész) 
szolgálatkész kijelző 
szolgálatkészség (fn, szolgálat|készség) 
szolgálatmegtagadás (fn) 
szolgálatmentes 
szolgálatmentesség (szolgálat|mentesség) 
szolgálaton kívüli 
szolgálatos (mn) 
szolgálattétel (fn, szolgálat|tétel) 
szolgálattevő (fn, szolgálat|tevő) 
szolgálattevő (mn, szolgálat|tevő) 
szolgálatvégzés 
szolgálatvezető (fn, szolgálat|vezető) 
szolgálatvezető (foly mn in, szolgálat|vezető) 
szolgalegény (fn, szolga|legény) 
szolgalélek (fn, szolga|lélek) 
szolgalelkű (mn, szolga|lelkű) 
szolgálhat (ige) 
szolgalmi (mn) 
szolgáló (fn) 
szolgáló (foly mn in) 
szolgálólány (fn, szolgáló|lány) 
szolgálóleány (fn, szolgáló|leány) 
szolgalom (fn, szolga|lom) 
szolgáltat (ige) 
szolgáltatás (fn) 
szolgáltatási (mn) 
szolgáltatási lista 
szolgáltatásnyújtás (fn, szolgáltatás|nyújtás) 
szolgáltathat (ige) 
szolgáltató 
szolgáltató ágazat 
szolgáltató központ 
szolgáltató szektor 
szolgáltatóegység (fn) 
szolgáltatóhálózat (fn) 
szolgáltatóház (fn) 
szolgáltatói (mn) 
szolgáltatóipar (fn) 
szolgáltatórészleg (szolgáltató|részleg) 
szolgáltatótevékenység (fn) 
szolgáltatóüzem 
szolgáltatóvállalat (fn) 
szolganép (fn, szolga|nép) 
szolgaság (fn) 
szolgaságba döntés 
szolgasor (fn, szolga|sor) 
szolgasors (fn, szolga|sors) 
szólhat (ige) 



szoli (fn) 
szoli (mn) 
szolid (mn) 
szolid öltözet 
szolidan (hsz) 
szolidáris (mn) 
szolidaritás (fn) 
szolidaritási (mn) 
szolidaritásnyilatkozat 
Szolimán (tnév) 
szolipszizmus (fn) 
szólista (fn) 
szólít (ige) 
szoliter (fn) 
szólíthat (ige) 
szolmizál (ige) 
Szolnok (tnév) 
Szolnok-Debrecen útvonal 
szolnoki (fn) 
szóló (fn) 
szólóan (hsz) 
szólóének (fn, szóló|ének) 
szólóénekes (mn, szóló|énekes) 
szólóénekesnő (szóló|énekesnő) 
szólogat (ige) 
szólóhangszer (fn, szóló|hangszer) 
szólójáték (szóló|játék) 
szólólemez (fn, szóló|lemez) 
szólómotor (szóló|motor) 
Szolón (tnév) 
szólongat (ige) 
szólórák (szóló|rák) 
szólórész (szóló|rész) 
szólótáncos (mn) 
szólóz (szólózik, ige) 
szólózik (ige) 
szolúbilis (mn) 
szolvens (fn) 
Szolzsenyicin (tnév) 
szómagyarázat (fn, szó|magyarázat) 
Szomália (tnév) 
Szomáli-félsziget 
szomatikus (mn) 
szombat (fn) 
szombat este 
szombat esti 
szombat esti buli 
Szombathely (tnév) 
szombathelyi (mn) 
szombati (fn) 
szombati (mn) 
szombatonként (hsz) 
szombatos (fn) 
szombatos (mn) 
szómegvonás (fn) 
szomj (fn) 
szomjan (hsz) 



szomjan vesztek 
szomjas (mn) 
szomjaz (ige) 
szomjazik (ige) 
szomjú (mn) 
szomjúhozik (ige) 
szomjúság (fn) 
szomjúságcsillapító (szomjúság|csillapító) 
szomnambulizmus 
szomorít (ige) 
szomorkás (mn) 
szomorkás hangulatú 
szomorkodik (ige) 
szomorodik (ige) 
szomorodni 
szomorodott 
szomorog (ige) 
szomorú (mn) 
szomorú hír 
szomorú vég 
szomorúan (hsz) 
szomorúfűz (fn, szomorú|fűz) 
szomorúfűz (ige, szomorú|fűz) 
szomorúhímzés 
szomorújáték (fn, szomorú|játék) 
szomorúság (fn) 
szomszéd (fn) 
szomszéd (mn) 
szomszéd falu 
szomszéd ház 
szomszéd község 
szomszéd nép 
szomszéd szoba 
szomszédasszony (fn, szomszéd|asszony) 
szomszédol (ige) 
szomszédos (mn) 
szomszédos állam 
szomszédság (fn) 
szomszédsági (mn) 
szómutató (fn, szó|mutató) 
szón fény 
szonáns (fn) 
szonár (fn) 
szonáta (fn) 
szonatina (fn) 
szonda (fn) 
Szonda Ipsos (tnév) 
szondáz (ige) 
Szondi György (tnév) 
Szondi-teszt (Szondi|-teszt) 
szonett (fn) 
szonettforma (mn) 
szonettköltő (szonett|költő) 
Szonja (tnév) 
szónok (fn) 
szónoki (mn) 
szónoki beszéd 



szónoki hatás 
szónoki kérdés 
szónoki készség 
szónokias (mn) 
szónoklás (fn) 
szónoklat (fn, szónok|lat) 
szónoklattan (fn, szónoklat|tan) 
szónokol (ige) 
szóösszetétel (fn, szó|összetétel) 
szóösszevonás (fn, szó|összevonás) 
szóözön (fn, szó|özön) 
szop (ige) 
szópárbaj (fn, szó|párbaj) 
szopás (fn) 
Szophoklész (tnév) 
szopik (ige) 
szopó (fn) 
szopó (foly mn in) 
szopogat (ige) 
szopóka (fn) 
szopókás 
szopókás cigaretta 
szopornyica (fn) 
szopós (mn) 
szopós borjú 
szopós malac 
szoprán (fn) 
szoprán (mn) 
szoprán énekesnő 
szoprán hangú 
szoprán szólam 
szoptat (ige) 
szoptatás (fn) 
szoptató (fn) 
szoptató (foly mn in) 
szoptató (mn) 
szoptatós anya 
szoptatós dajka 
szór (ige) 
szóra bír 
szóra bírás 
szóragozás (fn, szó|ragozás) 
szórakozás (fn) 
szórakozási (mn) 
szórakozhat (ige) 
szórakozik (ige) 
szórakozni vágyó 
szórakozóhely (fn) 
szórakozott (bef mn in) 
szórakozott (mn) 
szórakozottan (hsz) 
szórakozottság (fn) 
szórakoztat (ige) 
szórakoztatás (fn) 
szórakoztató (foly mn in) 
szórakoztató (mn) 
szórakoztató ág 



szórakoztató elektronika 
szórakoztató iparos 
szórakoztató műsor 
szórakoztató zene 
szórakoztatóelektronikai készülék 
szórakoztatóelektronikai sarok 
szórakoztatóipar 
szórakoztatóipari (mn) 
szórakoztatóipari komplexum 
szórakoztatóközpont 
szórás (fn) 
szórásnégyzet (fn, szórás|négyzet) 
szorb (mn) 
szorbit (fn) 
szordínó (fn) 
szórejtvény (szó|rejtvény) 
szórend (fn, szó|rend) 
szórendi (mn) 
szorgalmas (mn) 
szorgalmasan (hsz) 
szorgalmatos (mn) 
szorgalmaz (ige) 
szorgalmazás (fn) 
szorgalmi (mn) 
szorgalmi feladat 
szorgalmi idő 
szorgalom (fn) 
szorgos (mn) 
szorgosan (hsz) 
szorgoskodik (ige) 
szorít (ige) 
szorítás (fn) 
szoríthat (ige) 
szorítkozik (ige) 
szorító (fn) 
szorító (foly mn in) 
szorító (mn) 
szorító ruhadarab 
szorítóbilincs (szorító|bilincs) 
szorítócsavar (fn, szorító|csavar) 
szorítófogó (szorító|fogó) 
szorítógyűrű (szorító|gyűrű) 
szorítóhüvely (fn, szorító|hüvely) 
szorítóizom (szorító|izom) 
szorítókapocs (szorító|kapocs) 
szorítókarika (szorító|karika) 
szorítókötés (fn, szorító|kötés) 
szorítónyolcas 
szorítópánt (fn, szorító|pánt) 
szorítósegéd (fn, szorító|segéd) 
szorítóvas (fn, szorító|vas) 
szóró (foly mn in) 
szóródás (fn) 
szóródik (ige) 
szóródoboz 
szórófej (fn) 
szórófejes ablaktisztító 



szórógép (fn) 
szóróképesség 
szóról szóra 
szórólap (fn) 
szórólapát (fn) 
szórólencse (fn) 
szórólöveg 
szorong (ige) 
szorongás (fn) 
szorongásos (mn) 
szorongat (ige) 
szorongatott (bef mn in) 
szorongatott (mn) 
szorongatott helyzet 
szorongatott helyzetben van 
szorongó (foly mn in) 
szorongó (mn) 
szorongó szívvel 
szóróparcella 
szórópisztoly (fn, szóró|pisztoly) 
szoros (fn) 
szoros (mn) 
szoros csomó 
szoros kötelék 
szorosabban (hsz) 
szorosan (hsz) 
szorosan véve 
szórótárcsa (szóró|tárcsa) 
szoroz (ige) 
szórövidítés (fn, szó|rövidítés) 
szorpció (fn) 
szórt (bef mn in) 
szórt fény 
szortiment (fn) 
szortíroz (ige) 
szortyog (ige) 
szorul (ige) 
szorulás (fn) 
szorulat (fn) 
szorulhat (ige) 
szoruló (fn) 
szorult (bef mn in) 
szorult (mn) 
szorultság (fn) 
szórva vetés 
szórvány (fn) 
szórványemlék (fn, szórvány|emlék) 
szórványfalu (fn, szórvány|falu) 
szórványközösség 
szórványmagyarság (fn, szórvány|magyarság) 
szórványnyelvemlék (fn, szórvány|nyelvemlék) 
szórványos (mn) 
szórványosan (hsz) 
szórványtelepülés (fn, szórvány|település) 
szorzandó (fn) 
szorzás (fn) 
szorzat (fn) 



szorzó (fn) 
szorzó (foly mn in) 
szorzógép (szorzó|gép) 
szorzójel (fn, szorzó|jel) 
szorzószám (fn, szorzó|szám) 
szorzószámnév (szorzó|számnév) 
szorzótábla (fn, szorzó|tábla) 
szósz (fn) 
szószaporítás (fn) 
szószátyár (mn) 
szószátyárkodik (ige) 
szószedet (fn) 
szószegés (fn, szó|szegés) 
szószegő (fn, szó|szegő) 
szószegő (foly mn in, szó|szegő) 
szószegő (mn, szó|szegő) 
szószék (fn, szó|szék) 
szószerkezet (fn, szó|szerkezet) 
szoszo 
szószol (ige, szó|szol) 
szószóló (fn, szó|szóló) 
szószóló (foly mn in, szó|szóló) 
szót 
szótag (fn, szó|tag) 
szótagalkotó hangok 
szótaghatár (fn, szótag|határ) 
szótagi (mn) 
szótagírás (fn, szótag|írás) 
szótagol (ige) 
szótagos (mn) 
szótagszám (fn, szótag|szám) 
szótalan (szótlan, mn) 
szótalan (hsz) 
szótan (fn, szó|tan) 
szótár (fn, szó|tár) 
szótári (mn) 
szótárírás (fn, szótár|írás) 
szótáríró (fn, szótár|író) 
szótáríró (foly mn in, szótár|író) 
szótárirodalom (fn, szótár|irodalom) 
szótároz (ige) 
szótározatlan 
szótárszerkesztő (fn, szótár|szerkesztő) 
szótártan (szótár|tan) 
szótártudomány (szótár|tudomány) 
szótévesztés (fn) 
szótlan (szótalan, mn) 
szótlan (hsz) 
szótlanul (hsz) 
szótő (fn, szó|tő) 
szótöbbség (fn, szó|többség) 
szótöbbségű (mn) 
szótörténet (fn, szó|történet) 
szotyka (fn) 
szotykos 
szotyola (fn) 
szotyós (mn) 



szotty (fn) 
szottyan (ige) 
szóvá tesz 
szóvá tevés 
szóval (hsz) 
szóval és tettel 
szóváltás (fn, szó|váltás) 
szóvég (fn, szó|vég) 
szóvégi (mn, szó|végi) 
szóvégmutató (foly mn in, szóvég|mutató) 
szóvégmutató szótár (fn, szóvég|mutató) 
szóvegyülés (fn) 
szovhoz (fn) 
szóvicc (fn, szó|vicc) 
szóvirág (fn, szó|virág) 
szóvivő (fn, szó|vivő) 
szóvivői (mn) 
szovjet (fn) 
szovjet (mn) 
szovjet szocialista köztársaság 
szovjethatalom (fn, szovjet|hatalom) 
szovjetje (szovjet|je) 
szovjetológus (fn) 
szovjetrendszer (fn, szovjet|rendszer) 
Szovjetunió (fn, szovjet|unió) 
Szovjetunió Kommunista Pártja 
szózat (fn) 
szózuhatag (fn, szó|zuhatag) 
sző (szősz, ige) 
szöcske (fn) 
Sződ (tnév) 
szög (szeg, fn) 
szögállandóság (szög|állandóság) 
szögbelövés (fn, szög|belövés) 
szöge 
szögel (szegel, ige) 
szögellik (ige) 
szöges (szeges, mn) 
szöges bakancs 
szöges ellentétben 
szögesdrót (szegesdrót, fn, szöges|drót) 
szögesdrót kerítés 
szögesdrót ketrec 
szögez (szegez, ige) 
szögfelező (fn, szög|felező) 
szögfok (szög|fok) 
szögfüggvény (fn, szög|függvény) 
szöghaj (fn, szög|haj) 
szöghajú (mn, szög|hajú) 
szögi 
szöglet (szeglet, fn) 
szögletes (mn) 
szögletes zárójel 
szögletrúgás (fn, szöglet|rúgás) 
szögletzászló (fn, szöglet|zászló) 
szögmérés (fn, szög|mérés) 
szögmérő (fn, szög|mérő) 



szögmértan (szög|mértan) 
szögpár (fn) 
szögsebesség (fn, szög|sebesség) 
szögtükör (szög|tükör) 
szögű (mn) 
szögvágás 
szögvas (fn, szög|vas) 
szökdécsel (ige) 
szökdel (ige) 
szökdös (ige) 
szőke (mn) 
szőke hajú 
szőke Tisza 
szökell (ige) 
szökellve 
szökés (fn) 
szőkés (mn) 
szökeség 
szőkeség (fn) 
szökésgyanús (szökés|gyanús) 
szökési (fn) 
szökési (mn) 
szökési kísérlet 
szökési sebesség 
szökevény (fn) 
szökevény katona 
szökik (ige) 
szőkít (ige) 
szökken (ige) 
szökőár (fn, szökő|ár) 
szökőév (fn, szökő|év) 
szökőforrás (szökő|forrás) 
szökőhónap (fn, szökő|hónap) 
szökőkút (fn, szökő|kút) 
szökőnap (fn, szökő|nap) 
szökőnap (mn, szökő|nap) 
szökött (bef mn in) 
szökött (mn) 
szökött rab 
szöktet (ige) 
szöktetés (fn) 
szőkül (ige) 
szőlész (fn) 
szőlészet (fn) 
szölkup 
szőlő (fn) 
szőlő- és gyümölcstermelés 
szőlőbogyó (fn, szőlő|bogyó) 
szőlőbor (fn, szőlő|bor) 
szőlőbujtás (szőlő|bujtás) 
szőlőcukor (fn, szőlő|cukor) 
szőlőcsősz (szőlő|csősz) 
szőlőcsutka (szőlő|csutka) 
szőlődaráló (szőlő|daráló) 
szőlőfürt (fn, szőlő|fürt) 
szőlőgazdaság (fn, szőlő|gazdaság) 
szőlőgerezd (fn, szőlő|gerezd) 



szőlőgyökértetű 
szőlőhajtás (fn, szőlő|hajtás) 
szőlőhegy (fn, szőlő|hegy) 
szőlőhegyi (fn, szőlő|hegyi) 
szőlőhegyi (mn, szőlő|hegyi) 
szőlőinda 
szőlőíz 
szőlőkacs (fn, szőlő|kacs) 
szőlőkaró (fn, szőlő|karó) 
szőlőkert (fn, szőlő|kert) 
szőlőlé (fn) 
szőlőlekvár (szőlő|lekvár) 
szőlőlevél (fn, szőlő|levél) 
szőlő-lisztharmat 
szőlőlomb (szőlő|lomb) 
szőlőlugas (fn, szőlő|lugas) 
szőlőmag (fn, szőlő|mag) 
szőlőmoly (fn, szőlő|moly) 
szőlőmosó (szőlő|mosó) 
szőlőművelés (fn, szőlő|művelés) 
szőlőnyitás (szőlő|nyitás) 
szőlőnyomó prés 
szőlőoltás (szőlő|oltás) 
szőlőpenész (szőlő|penész) 
szőlőpermetezés (szőlő|permetezés) 
szőlőpermetező felszerelés 
szőlő-peronoszpóra 
szőlőprés (fn, szőlő|prés) 
szőlőputtony (szőlő|puttony) 
szőlőragya (szőlő|ragya) 
szőlőrigó (szőlő|rigó) 
szőlős (mn) 
szőlősgazda (fn, szőlős|gazda) 
szőlőskert (fn, szőlős|kert) 
szőlőszem (fn, szőlő|szem) 
szőlőtaposó kád 
szőlőtelepítés (fn, szőlő|telepítés) 
szőlőtermelő (fn, szőlő|termelő) 
szőlőtermelő (foly mn in, szőlő|termelő) 
szőlőtermelő (mn, szőlő|termelő) 
szőlőtermesztés (fn, szőlő|termesztés) 
szőlőtermő (fn, szőlő|termő) 
szőlőtermő (mn, szőlő|termő) 
szőlőtermő vidék 
szőlőterület (fn, szőlő|terület) 
szőlőtetű (szőlő|tetű) 
szőlőtő (fn, szőlő|tő) 
szőlőtőke (fn, szőlő|tőke) 
szőlőültetvény (fn, szőlő|ültetvény) 
szőlővessző (fn, szőlő|vessző) 
szőlővirág (fn, szőlő|virág) 
szőlőzúzó (szőlő|zúzó) 
szőlőzsír (fn, szőlő|zsír) 
szömörce (fn) 
szömörcsög (fn) 
szömörcsöggomba (szömörcsög|gomba) 
szőnyeg (fn) 



szőnyegágy (szőnyeg|ágy) 
szőnyegbombázás (fn, szőnyeg|bombázás) 
szőnyeges (mn) 
szőnyegfonal (szőnyeg|fonal) 
szőnyegkárpit (szőnyeg|kárpit) 
szőnyegnövény (szőnyeg|növény) 
szőnyegpadló (fn, szőnyeg|padló) 
szőnyegre kerülő 
szőnyegszövés (fn, szőnyeg|szövés) 
szőnyegszövő (fn, szőnyeg|szövő) 
szőnyegszövő gép 
szőr (fn) 
szőr padlókefe 
szőrcsizma (szőr|csizma) 
szőrcsomó (fn, szőr|csomó) 
szörcsög (ige) 
szőrcsuha (fn, szőr|csuha) 
szőrecset (fn, szőr|ecset) 
szőrén-szálán (hsz) 
szőrén-szálán eltűnt 
Szörényi bánság 
szörényi bánsági 
szörf (fn) 
szörföl (ige) 
szörföz (szörfözik, ige) 
szörfözik (ige) 
szőrfű (szőr|fű) 
szőrhullás (szőr|hullás) 
szőrirtó (szőr|irtó) 
szőrkefe (fn, szőr|kefe) 
szőrme (fn) 
szőrme télikabát 
szőrmeáru (fn, szőrme|áru) 
szőrmebekecs (szőrme|bekecs) 
szőrmebélés (szőrme|bélés) 
szőrmebunda (fn, szőrme|bunda) 
szőrmegallér (fn, szőrme|gallér) 
szőrmekabát (fn, szőrme|kabát) 
szőrmekereskedelem (fn, szőrme|kereskedelem) 
szőrmekereskedő (fn, szőrme|kereskedő) 
szőrmentében 
szőrmentén 
szőrmés (fn) 
szőrmés (mn) 
szőrmesapka (fn, szőrme|sapka) 
szőrmoha (szőr|moha) 
szőrmók (fn) 
szörny (fn) 
szörnyalak (fn, szörny|alak) 
szörnyed (ige) 
szörnyeteg (fn) 
szörnyethal (ige, szörnyet|hal) 
szörnykép (szörny|kép) 
szörnyszülemény (fn, szörny|szülemény) 
szörnyszülött (fn) 
szörnyszülött (mn) 
szörnyű (mn) 



szörnyű bosszú 
szörnyű éhes 
szörnyű keserű 
szörnyű rossz 
szörnyűködik (szörnyülködik, ige) 
szörnyülködik (ige) 
szörnyűség (fn) 
szörnyűséges (mn) 
szőrös (mn) 
szőrös mellű 
szőrösödik (ige) 
szőröstalpú (mn) 
szőröstül-bőröstül (hsz) 
szőrösszívű (fn, szőrös|szívű) 
szőrösszívű (mn, szőrös|szívű) 
szőröz (ige) 
szörp (fn) 
szőrpamacs (fn, szőr|pamacs) 
szőrpamat (szőr|pamat) 
szörplé 
szörpöl (ige) 
szőrszál (fn, szőr|szál) 
szőrszálhasogatás (fn) 
szőrszálhasogató (fn) 
szőrszálhasogató (foly mn in) 
szőrszálhasogató (mn) 
szőrszita (fn, szőr|szita) 
szőrtelen (mn) 
szőrtelenít (ige) 
szőrtelenítő (fn) 
szőrtelenítő (foly mn in) 
szőrtelenítőszer (fn, szőrtelenítő|szer) 
szőrtüsző (fn, szőr|tüsző) 
szőrtüszőgyulladás (fn, szőrtüsző|gyulladás) 
szörtyög (ige) 
szőrű (mn) 
szőrűek 
szőrzet (fn) 
szösz (fn) 
szöszfelszedő henger 
szöszhaj (szösz|haj) 
szöszhajú 
szöszi (fn) 
szöszi (mn) 
szöszke (mn) 
szöszke gyerek 
szöszmötöl (ige) 
szöszöl (ige) 
szöszös (mn) 
szösszenet (fn) 
szőttes (fn) 
szőttes (mn) 
Szöul (tnév) 
szöuli (fn) 
szövedék (fn) 
szövedékes (mn) 
szöveg (fn) 



szöveg szerinti 
szövegel (ige) 
szövegelemzés (fn) 
szövegelés (fn) 
szövegemlék (fn, szöveg|emlék) 
szöveges (mn) 
szöveges dokumentum 
szöveges kódolás 
szöveges üzenet 
szövegez (ige) 
szövegezés (fn) 
szövegfeldolgozás (fn, szöveg|feldolgozás) 
szöveghamisítás (szöveg|hamisítás) 
szöveghű (mn) 
szövegíró (fn, szöveg|író) 
szövegíró (foly mn in, szöveg|író) 
szövegkiadás (fn, szöveg|kiadás) 
szövegkiejtés (fn, szöveg|kiejtés) 
szövegkiemelő (foly mn in) 
szövegkönyv (fn, szöveg|könyv) 
szövegkörnyezet (fn, szöveg|környezet) 
szövegközi (mn) 
szövegközlés (fn, szöveg|közlés) 
szövegkritika (fn, szöveg|kritika) 
szövegláda (fn, szöveg|láda) 
szövegmagyarázat (fn, szöveg|magyarázat) 
szövegmondás (fn, szöveg|mondás) 
szövegmondás (mn, szöveg|mondás) 
szövegmondat (fn, szöveg|mondat) 
szövegnyomtatás 
szövegösszefüggés (fn, szöveg|összefüggés) 
szövegpontosítás (fn) 
szövegrész (fn, szöveg|rész) 
szövegrészlet (fn, szöveg|részlet) 
szövegromlás (fn, szöveg|romlás) 
szövegszerkesztés (fn, szöveg|szerkesztés) 
szövegszerkesztő (fn, szöveg|szerkesztő) 
szövegszerkesztő (foly mn in, szöveg|szerkesztő) 
szövegtan (fn, szöveg|tan) 
szövegtani (mn) 
szövegtervezet (fn, szöveg|tervezet) 
szövegtípus (fn, szöveg|típus) 
szövegtördelés (szöveg|tördelés) 
szövegű (mn) 
szövegváltozat (fn, szöveg|változat) 
szöveggyűjtemény (fn, szöveg|gyűjtemény) 
szövés (fn) 
szövés-fonás (szövés|-fonás) 
szövésminta (fn, szövés|minta) 
szövet (fn) 
szövet (ige) 
szövet férfiöltöny 
szövetáru (szövet|áru) 
szövetátültetés (fn, szövet|átültetés) 
szövetélettan (szövet|élettan) 
szövetfejlődés (szövet|fejlődés) 
szövetfestés (fn, szövet|festés) 



szövetfinomítás 
szövethulladék (szövet|hulladék) 
szöveti elváltozás 
szövetképződés 
szövetkereskedelem (fn, szövet|kereskedelem) 
szövetkezés (fn) 
szövetkezet (fn) 
szövetkezet (ige) 
szövetkezeti (mn) 
szövetkezeti tag 
szövetkezik (ige) 
szövetkórtan (szövet|kórtan) 
szövetminta (fn, szövet|minta) 
szövetminta-tervező 
szövetnedv (fn, szövet|nedv) 
szövétnek (fn) 
szövetöltöny (szövet|öltöny) 
szövetruha (fn, szövet|ruha) 
szövetség (fn) 
szövetséges (fn) 
szövetséges (mn) 
szövetséges hatalmak 
szövetségesi (mn) 
szövetségi (mn) 
szövetségi állam 
szövetségi kapitány 
szövetségi rendszer 
szövetségre lép 
szövetszerkezet (fn, szövet|szerkezet) 
szövettan (fn, szövet|tan) 
szövettani (mn) 
szövettani metszet 
szövettani vizsgálat 
szövettenyészet (fn, szövet|tenyészet) 
szövetválaszték (szövet|választék) 
szövevény (fn) 
szövevényes (mn) 
szövő (fn) 
szövő (foly mn in) 
szövőasszony (fn, szövő|asszony) 
szövőcsalán (szövő|csalán) 
szövődarázs (szövő|darázs) 
szövöde (fn) 
szövődik (ige) 
szövődmény (fn) 
szövődményes (mn) 
szövőfonal (szövő|fonal) 
szövő-fonó (szövő|-fonó) 
szövőgép (fn, szövő|gép) 
szövöget (ige) 
szövőgyár (fn, szövő|gyár) 
szövőipar (fn, szövő|ipar) 
szövőipar-telepítés 
szövőlány (fn, szövő|lány) 
szövőlepke (fn, szövő|lepke) 
szövőmadár (fn, szövő|madár) 
szövőmester (fn, szövő|mester) 



szövőmunkás (fn) 
szövőmunkásnő (szövő|munkásnő) 
szövőnő (fn, szövő|nő) 
szövőráma (szövő|ráma) 
szövőszék (fn, szövő|szék) 
szövött (mn) 
szövött áru 
szpacák 
szpáhi (fn) 
szpartakiád (spartakiád, fn) 
Szphinx 
szpícs (fn) 
szpíker (fn) 
szpojler 
szponzor (fn) 
szponzorál (ige) 
szponzorálás (fn) 
szponzorblog (fn, szponzor|blog) 
szponzori (mn) 
szpori 
szputnyik (fn) 
ssz 
SZSZK (fn) 
SZSZKSZ 
sztahanovista (fn) 
sztahanovista (mn) 
sztalagmit (fn) 
sztalaktit (fn) 
Sztálingrád (tnév) 
sztálini (mn) 
sztálinista (fn) 
sztálinista (mn) 
sztálinizmus (fn) 
Sztambul (tnév) 
sztaniol (fn) 
sztaniollemez (sztaniol|lemez) 
sztaniolpapír (fn, sztaniol|papír) 
sztár (fn) 
sztárcsapat (fn, sztár|csapat) 
sztáresemény 
sztárgázsi 
sztárkultusz (fn, sztár|kultusz) 
sztárol (ige) 
sztárparádé (fn, sztár|parádé) 
sztárriporter (fn, sztár|riporter) 
sztárügyvéd (fn, sztár|ügyvéd) 
sztárvendég (fn, sztár|vendég) 
sztearin (fn) 
sztearingyertya (fn, sztearin|gyertya) 
sztearinsav (fn) 
szték 
sztélé (fn) 
sztenderd (mn) 
sztenografál (ige) 
sztenográfia (fn) 
sztenogram (fn) 
sztentori (mn) 



sztentori hang 
sztentori hangon 
sztepp (fn) 
szteppel (ige) 
szteradián (fn) 
sztereó (fn) 
sztereo- 
sztereó hang 
sztereó hangsugárzó 
sztereó készülék 
sztereó magnó 
sztereó rádió 
sztereoadás 
sztereofilm (fn) 
sztereokémia (fn) 
sztereokép (fn) 
sztereometria (fn) 
sztereoszkóp (fn) 
sztereotip (stereotip, mn) 
sztereotípia (fn) 
szteroid (fn) 
szteroidhormon 
sztetoszkóp (fn) 
sztirol (fn) 
sztochasztikus (mn) 
sztoicizmus (fn) 
sztoikus (fn) 
sztoikus (mn) 
sztoikus nyugalommal 
sztomatológia (fn) 
sztori (fn) 
sztorníroz (storníroz, ige) 
sztornó (stornó, fn) 
sztornózás 
sztracsatella (fn) 
sztracsi 
sztráda (fn) 
sztrádaépítés (fn, sztráda|építés) 
sztrádamatrica (fn, sztráda|matrica) 
sztrájk (fn) 
sztrájkbizottság (fn, sztrájk|bizottság) 
sztrájkfelhívás (fn, sztrájk|felhívás) 
sztrájkharc (fn, sztrájk|harc) 
sztrájkhullám (fn, sztrájk|hullám) 
sztrájkjog (fn, sztrájk|jog) 
sztrájkkészültség (fn, sztrájk|készültség) 
sztrájkmozgalom (fn, sztrájk|mozgalom) 
sztrájkol (ige) 
sztrájkoló (fn) 
sztrájkőr (sztrájk|őr) 
sztrájkőrség (fn, sztrájk|őrség) 
sztrájktörés (fn, sztrájk|törés) 
sztrájktörő (fn, sztrájk|törő) 
sztrájktörő (foly mn in, sztrájk|törő) 
sztrájktörvény (fn, sztrájk|törvény) 
sztrapacska (fn) 
sztratoszféra (fn) 



Sztravinszkij (fn) 
Sztravinszkij-mű (Sztravinszkij|-mű) 
sztreccs (fn) 
sztreccsnadrág 
sztreptomicin (fn) 
sztreptomicinkészítmény (sztreptomicin|készítmény) 
sztrichnin (fn) 
sztriptíz (fn) 
sztupa 
sztyep (sztyepp, fn) 
sztyepvidék (sztyeppvidék, sztyep|vidék) 
sztyuvi 
szú (fn) 
szuahéli (mn) 
szubalpin (mn) 
szubalpin táj 
szubintelligens felnőtt 
szubjektív (mn) 
szubjektivitás (fn) 
szubjektivizmus (fn) 
szubjektum (fn) 
szubkontinens (fn) 
szubkontra (fn) 
szubkultúra (fn) 
szublimáció (fn) 
szublimál (ige) 
szublimálás (fn) 
szublimát (fn) 
szubordináció (fn) 
szubrett (fn) 
szubrutin (fn) 
szubszidiaritás (fn) 
szubszonikus sebesség 
szubsztancia (fn) 
szubsztitúció (fn) 
szubsztrátum (fn) 
szubtilis (mn) 
szubtropikus (mn) 
szubtrópus (fn) 
szubtrópusi (mn) 
szubvenció (fn) 
szubvencionál (ige) 
Szudán (tnév) 
szudáni (fn) 
Szudéták (tnév) 
szudétanémet (mn) 
Szudéta-vidék (tnév) 
szúette (mn, szú|ette) 
Szuez (tnév) 
Szuezi-csatorna (fn) 
szufficit 
szuffita (fn) 
szuffixum (fn) 
szufizmus (fn) 
szufla (fn) 
szuflé (fn) 
szuggerál (ige) 



szuggesztió (fn) 
szuggesztív (mn) 
szuggesztivitás (fn) 
szuka (fn) 
szukcesszió (fn) 
szukcesszív (fn) 
szukcesszív (mn) 
szukcesszív egymásutánban 
szukcesszív rendben 
szulák (fn) 
szulfamid (fn) 
szulfát (fn) 
szulfátcellulóz (szulfát|cellulóz) 
szulfátok 
szulfid (fn) 
szulfidérc (szulfid|érc) 
szulfidok 
szulfit (fn) 
szulfonamid (fn) 
szultán (fn) 
szultanátus (fn) 
szultánkenyér (szultán|kenyér) 
Szumátra (tnév) 
szumó (fn) 
Szun Jat-szen 
Szunda-szigetek 
szundi mód 
szundibundi 
szundikál (ige) 
szundít (ige) 
szundizik (ige) 
szunnita (fn) 
szunyál (ige) 
szunnyad (ige) 
szunnyadozik (ige) 
szúnyog (fn) 
szúnyogcsípés (fn, szúnyog|csípés) 
szúnyogháló (fn, szúnyog|háló) 
szúnyogirtás (fn, szúnyog|irtás) 
szúnyogirtó (fn, szúnyog|irtó) 
szúnyogirtó (foly mn in, szúnyog|irtó) 
szúnyogirtó szer 
szúnyoglárva (fn, szúnyog|lárva) 
szunyókál (ige) 
szupé (fn) 
szupécsárdás (szupé|csárdás) 
szuper (mn) 
szuper- 
szuperál (ige) 
szuperbenzin (fn, szuper|benzin) 
szuperbiztos (mn) 
szuperbruttó 
szuperfoszfát (fn) 
Szuperföld 
szuperhatalom (fn, szuper|hatalom) 
szuperintendens (fn) 
szuperkészülék (fn) 



szuperlát 
szuperlatívusz (fn) 
szuperlektor (fn) 
szupermarket (fn) 
szupermarket-hálózat 
szupernóva (fn) 
szuperprodukció (fn) 
szuperszonikus (mn) 
szuperszonikus sebesség 
szupersztár (fn) 
szupertitkos (mn) 
szupervihar 
szuplikáns 
szupport (fn) 
szuppresszió (fn) 
szupraszegmentális (mn) 
szupravezetés (fn) 
szupravezető (fn) 
szupremácia (fn) 
szúr (ige) 
szúrágás (szú|rágás) 
szúrágta (mn, szú|rágta) 
szúrás (fn) 
szúrat (ige) 
szurdal (ige) 
szurdék (fn) 
szurdok (fn) 
szurdokvölgy (fn, szurdok|völgy) 
szurkál (ige) 
szurkapiszkál (ige) 
szurkol (ige) 
szurkolás (fn) 
szurkoló (fn) 
szurkoló (foly mn in) 
szurkoló (mn) 
szurkolói (mn) 
szurkolótábor (fn, szurkoló|tábor) 
szurkos (mn) 
szurkos kezű 
szurkoz (ige) 
szúró (foly mn in) 
szúró (mn) 
szúró fájdalom 
szúró tövis 
szúródás 
szúróeszköz 
szúrófegyver 
szurok (fn) 
szurokcsóva (szurok|csóva) 
szurokérc (fn, szurok|érc) 
szurokfáklya (szurok|fáklya) 
szurokfekete (mn, szurok|fekete) 
szurokfenyő (fn, szurok|fenyő) 
szurokföld (szurok|föld) 
szurokfőző üst 
szurokfű (fn, szurok|fű) 
szurokkő (szurok|kő) 



szuroksötét (fn) 
szuroksötét (mn) 
szurokszegfű (szurok|szegfű) 
szúróláng (fn) 
szurony (fn) 
szuronydöfés (szurony|döfés) 
szuronyos (fn) 
szuronyos (mn) 
szuronyroham (fn, szurony|roham) 
szuronyt szegez 
szúrópenge (szúró|penge) 
szúrópróba (fn, szúró|próba) 
szúrópróbaszerűen (hsz) 
szúrós (mn) 
szúrós szemű 
szúrós tekintetű 
szurrogátum (fn) 
szúrt seb 
szurtos (mn) 
szusz (fn) 
szuszakol (ige, szusz|akol) 
szuszék (fn, szusz|ék) 
szuszimuszi (mn) 
szuszimuszi alak 
szuszog (ige) 
szuszogás (fn) 
szuszpendál (ige) 
szuszpenzió (fn, szusz|penzió) 
szuszpenzor (fn) 
szusszan (ige) 
szusszant (ige) 
szuterén (fn) 
szuterénlakás (fn, szuterén|lakás) 
szutykos (mn) 
szutyok (fn) 
szutyongat (ige) 
szuvas (mn) 
szuvas gerenda 
szuvasodik (ige) 
szuvenír (fn) 
szuverén (fn) 
szuverén (mn) 
szuverén állam 
szuverén jog 
szuverenitás (fn) 
szűcs (fn) 
szűcs kisiparos 
szűcsáru (szűcs|áru) 
szűcsipar (szűcs|ipar) 
szűcsmester (fn, szűcs|mester) 
szűcsműhely (fn, szűcs|műhely) 
szűcstű (szűcs|tű) 
szüfrazsett (fn) 
szügy (fn) 
szügyelő (fn) 
szügyhám (szügy|hám) 
szűk (mn) 



szűk cipő 
szűk esztendő 
szűk határidő 
szűk keresztmetszet 
szűk körben tartott 
szűk körű (hsz) 
szűk köz 
szűk látókörű 
szűk mellű 
szűk nyakú üveg 
szűk szoknyás 
szűk utca 
szűke (fn) 
szűkebben (hsz) 
szűkében van 
szűkecskén 
szűken (hsz) 
szűkít (ige) 
szűkítés (fn) 
szűkkeblű (mn, szűk|keblű) 
szűkkörűen (hsz) 
szűklátókörűség (fn) 
szűkmarkú (mn, szűk|markú) 
szűköl (ige) 
szűkölködik (ige) 
szűkös (mn) 
szűkös bevétel 
szűkös jövedelem 
szűkösen (hsz) 
szűkösködik (ige) 
szűkösség (fn) 
szűkre szabott 
szükség (fn) 
szűkség (fn) 
szükség szerinti 
szükségállapot (fn, szükség|állapot) 
szükségel (ige) 
szükségeltet (ige) 
szükségérzet (szükség|érzet) 
szükséges (mn) 
szükséges rossz 
szükségesség (fn) 
szükséggát (szükség|gát) 
szükséghelyzet (fn, szükség|helyzet) 
szükséghez képest 
szükségképp 
szükségképpen (hsz) 
szükségképpeni (mn) 
szükségkikötő (szükség|kikötő) 
szükségkórház (fn, szükség|kórház) 
szükségköltségvetés (szükség|költségvetés) 
szükséglakás (fn, szükség|lakás) 
szükséglet (fn) 
szükségmegoldás (fn, szükség|megoldás) 
szükségmunka (fn, szükség|munka) 
szükségpénz (szükség|pénz) 
szükségrendelet (fn, szükség|rendelet) 



szükségszállás (fn, szükség|szállás) 
szükségszerű (mn) 
szükségszerűen (hsz) 
szükségszerűség (fn, szükség|szerűség) 
szükségtározó (fn, szükség|tározó) 
szükségtelen (hsz) 
szükségtelen (mn) 
szükségtelenül (hsz) 
szűkszavú (mn, szűk|szavú) 
szűkszavú előadás 
szűkszavúan (hsz) 
szűkül (ige) 
szűkülés (fn) 
szűkület (fn) 
szül (ige) 
szüle (fn) 
szülei (mn) 
szüleik (mn) 
szülemény (fn) 
szülemlik (ige) 
szülés (fn) 
szülés (mn) 
szülési (mn) 
szülési fájdalmak 
szülési segély 
szülési szabadság 
szülész (fn) 
szülész szakorvos 
szülészet (fn) 
szülészeti (mn) 
szülészeti klinika 
szülésznő (fn, szülész|nő) 
szülész-nőgyógyász 
születés (fn) 
születésellenes magatartás 
születésház 
születési (mn) 
születési arisztokrácia 
születési hely 
születéskorlátozás (fn, születés|korlátozás) 
születésnap (fn, születés|nap) 
születésnapi (mn) 
születésnapi ajándék 
születésű (mn) 
születésszabályozás (fn, születés|szabályozás) 
születésszám (fn, születés|szám) 
születet (ige) 
született (bef mn in) 
született (mn) 
született francia 
született vak 
születhet (ige) 
születik (ige, szüle|tik) 
születő (fn, szüle|tő) 
születő (foly mn in, szüle|tő) 
szülhet (ige) 
szülike (fn) 



szülinap (fn) 
szülő (fn) 
szülőágy (fn, szülő|ágy) 
szülőanya (fn, szülő|anya) 
szülőanyja 
szülőapa (fn, szülő|apa) 
szülőatya (fn, szülő|atya) 
szülőfájás (szülő|fájás) 
szülőfájások 
szülőfájdalom (szülő|fájdalom) 
szülőfalu (fn, szülő|falu) 
szülőföld (fn, szülő|föld) 
szülőföldi (mn, szülő|földi) 
szülő-gyerek kapcsolat 
szülő-gyermek viszony 
szülőház (fn, szülő|ház) 
szülőhaza (fn, szülő|haza) 
szülőhely (fn, szülő|hely) 
szülői (mn) 
szülői beleegyezés 
szülői felügyelet 
szülői felügyeleti jog 
szülői ház 
szülőnő (fn, szülő|nő) 
szülőosztály (fn, szülő|osztály) 
szülőotthon (fn, szülő|otthon) 
szülőpár (fn, szülő|pár) 
szülőszék (fn, szülő|szék) 
szülőszoba (fn, szülő|szoba) 
szülött (fn) 
szülőváros (fn, szülő|város) 
szülte (mn) 
szümcső (fn) 
szün- 
szünet (fn) 
szünet nélküli 
szünetel (ige) 
szünetelés (fn) 
szüneteltet (ige) 
szüneteltetés (fn) 
szünetjel (fn, szünet|jel) 
szünetlen (hsz) 
szünetlen (mn) 
szünetmentes áramforrás 
szünetmentes tápegység 
szünetnap (szünet|nap) 
szünidő (fn) 
szűnik (ige) 
szünnap (fn) 
szűnni nem akaró 
szűnő (foly mn in) 
szűnő (mn) 
szűnőfélben levő 
szünös-szüntelen (hsz) 
szűnte (fn) 
szüntelen (hsz) 
szüntelen (mn) 



szüntelenül (hsz) 
szüntet (ige) 
szüntethet (ige) 
szűr (fn) 
szűr (ige) 
szűrcsapó (szűr|csapó) 
szürcsöl (ige) 
szűrdolmány (szűr|dolmány) 
szüredék (fn) 
szüremkedik (ige) 
szüremlik (ige) 
szűrés (fn) 
szüret (fn) 
szűret (ige) 
szüretel (ige) 
szüretelőkád (szüretelő|kád) 
szüreti (mn) 
szüreti mulatság 
szűretlen (mn) 
szűrhímzés (fn, szűr|hímzés) 
szürke (mn) 
szürke gém 
szürke hályog 
szürke ló 
szürke színű 
szürkeagy (fn, szürke|agy) 
szürkeállomány (fn) 
szürkebarát (fn, szürke|barát) 
szürkébe öltözött 
szürkederes (mn, szürke|deres) 
szürkegazdaság (fn) 
szürkekáka (fn) 
szürkéllik (ige) 
szürkenyersvas (fn, szürke|nyersvas) 
szürkeöntvény (fn) 
szürkepenész (fn, szürke|penész) 
szürkés (mn) 
szürkésbarna (fn) 
szürkésbarna (mn) 
szürkeség (fn) 
szürkésfehér (fn) 
szürkésfehér (mn) 
szürkéskék (fn, szürkés|kék) 
szürkéskék (mn, szürkés|kék) 
szürkészöld (mn) 
szürkezóna 
szürkít (ige) 
szürkül (ige) 
szürkület (fn) 
szürkületi vakság 
szürkülő hajú 
szűrlet (fn) 
szűrő (fn) 
szűrő (foly mn in) 
szűrő kavicsréteg 
szűrőállomás (fn, szűrő|állomás) 
szűrőberendezés (fn, szűrő|berendezés) 



szűrőbetét (fn, szűrő|betét) 
szűrődik (ige) 
szűrőedény (fn, szűrő|edény) 
szűrőkád (szűrő|kád) 
szűrőkanál (fn, szűrő|kanál) 
szűrőkészülék (szűrő|készülék) 
szűrőpapír (fn, szűrő|papír) 
szűrös (mn) 
szűrőtölcsér (szűrő|tölcsér) 
szűrővizsga (szűrő|vizsga) 
szűrővizsgálat (fn, szűrő|vizsgálat) 
szűrőzacskó (szűrő|zacskó) 
szűrőzsákocska 
szűrposztó (fn, szűr|posztó) 
szürreális (mn) 
szürrealista (fn) 
szürrealista stílus 
szürrealizmus (fn) 
szűrszabó (fn, szűr|szabó) 
szűrszabó (foly mn in, szűr|szabó) 
szűrt fényű 
szütyő (fn) 
szűz (fn) 
szűz (mn) 
szűz hó 
szűz lány 
Szűz Mária 
szűz talaj 
Szűzanya 
szűzbeszéd (fn) 
szűzdohány (fn, szűz|dohány) 
szűzdohány szűzföld 
szűzérmék (fn) 
szüzesség (fn) 
szüzességi fogadalom 
szűzföld (fn, szűz|föld) 
szűzgulya 
szűzhártya (fn, szűz|hártya) 
szűzi (mn) 
szűzi szemérem 
szűzies (mn) 
szűziség 
szűzménes 
szűznemzés (fn, szűz|nemzés) 
szűzpecsenye (fn, szűz|pecsenye) 
szűztea 
szűztiszta (mn, szűz|tiszta) 
szüzsé (fn) 
szüzséi (szüzsé|i) 
szüzséje (szüzsé|je) 
szűzsült 
szvasztika (fn) 
Szvatopluk (tnév) 
Szváziföld (tnév) 
szvetter (fn) 
szving (fn) 
szvingel (ige) 



szvit (fn) 
 
  



T 
T (fn) 
T (röv) 
T alakú 
t betű és T betű 
t és T 
t hang 
T vas 
Tabán (tnév) 
tabella (fn) 
tabernákulum (fn) 
tábesz (fn) 
tábla (fn) 
táblabíró (fn, tábla|bíró) 
táblabíró (foly mn in, tábla|bíró) 
táblabíróság (fn, tábla|bíróság) 
táblabíróvilág 
táblafestészet (tábla|festészet) 
táblagép 
táblagépteszt 
táblagép-tulajdonos 
táblahegy (tábla|hegy) 
táblai (mn) 
táblakép (fn, tábla|kép) 
táblaolaj (tábla|olaj) 
táblás (mn) 
táblás ház 
táblás művelés 
táblásít (ige) 
táblaügyészség (tábla|ügyészség) 
táblaüveg (fn, tábla|üveg) 
tábláz (ige) 
táblázat (fn) 
táblázat (ige) 
táblázatos (mn) 
táblázatos kimutatás 
tablet 
tabletes 
tabletta (fn) 
tablettázógép (fn) 
tabló (fn) 
tábor (fn) 
Tábor-hegy 
táborhely (fn, tábor|hely) 
tábori (mn) 
tábori ágy 
tábori ágyas 
tábori kórház 
tábori lelkész 
tábori őrs 
tábori posta 
tábori zubbony 
táborita (fn) 



táborkar (fn, tábor|kar) 
táborlakó (fn, tábor|lakó) 
tábornagy (fn, tábor|nagy) 
tábornok (fn) 
tábornoki (mn) 
tábornoki kar 
táboroz (táborozik, ige) 
táborozás (fn) 
táborozik (ige) 
táborozóhely (fn) 
táborparancsnok (fn, tábor|parancsnok) 
táborparancsnokság (fn, tábor|parancsnokság) 
táborszernagy (fn) 
táborszervezés 
tábort ütő 
tábortűz (fn, tábor|tűz) 
tábortűz (ige, tábor|tűz) 
tabu (fn) 
tabula rasa 
tabulátor (fn) 
tabutéma (fn, tabu|téma) 
tachométer (fn) 
Tacitus (tnév) 
taccs (fn) 
taccsbíró (fn, taccs|bíró) 
taccsdobás (taccs|dobás) 
taccsvonal (fn, taccs|vonal) 
tacskó (fn) 
tádzsik (fn) 
tádzsik (mn) 
Tádzsik Köztársaság 
Tádzsikisztán (tnév) 
tafota (fn) 
tafotaruha (tafota|ruha) 
taft (fn) 
taft alsószoknya 
taftruha (fn, taft|ruha) 
taftruha (mn, taft|ruha) 
taftszoknya (fn, taft|szoknya) 
tag (fn) 
tág (mn) 
tág körű 
tágabban (hsz) 
tagad (ige) 
tagadás (fn) 
tagadhat (ige) 
tagadhatatlan (mn) 
tagadhatatlanul (hsz) 
tagadó (fn) 
tagadó (foly mn in) 
tagadó (mn) 
tagadó válasz 
tagadószó (fn, tagadó|szó) 
tagajánlás (tag|ajánlás) 
tagállam (fn, tag|állam) 
tagállami (mn) 
tágan (hsz) 



tágas (mn) 
tágas szoba 
tágasság (fn) 
tagavatás (tag|avatás) 
tagbaszakadt (mn) 
tagcsere (fn, tag|csere) 
tagdíj (fn, tag|díj) 
tagdíjbélyeg (tagdíj|bélyeg) 
tagdíjbeszedés (fn) 
tagdíjcsökkentés (tagdíj|csökkentés) 
tagdíjfizetés (fn, tagdíj|fizetés) 
tagdíjhátralék (fn, tagdíj|hátralék) 
tagdíjnemfizetés 
tagdíjrendszer (fn, tagdíj|rendszer) 
tagfelvétel (fn, tag|felvétel) 
tagfelvételi (mn) 
tagi (mn) 
tágít (ige) 
tágítás (fn) 
tágítófúró 
tagjelölt (bef mn in, tag|jelölt) 
tagjelölt (fn, tag|jelölt) 
tagkönyv (fn, tag|könyv) 
tagköztársaság (fn, tag|köztársaság) 
taglal (ige) 
taglalás (fn) 
taglejtés (fn, tag|lejtés) 
taglétszám (fn, tag|létszám) 
tagló (fn) 
taglóz (ige) 
tagmondat (fn, tag|mondat) 
tagnyilvántartás (fn, tag|nyilvántartás) 
tagol (ige) 
tagolás (fn) 
tagolatlan (mn) 
tagolatlan mondat 
tagoló (foly mn in) 
tagolódás (fn) 
tagolódik (ige) 
tagolt (bef mn in) 
tagolt (mn) 
tagoltság (fn) 
tagország (fn) 
tagos (mn) 
tagosít (ige) 
tagosítás (fn) 
tagoz (ige) 
tagozat (fn) 
tagozat (ige) 
tagozatos (fn) 
tagozatos (mn) 
tagozódás (fn) 
tagozódik (ige) 
tagozott (bef mn in) 
tagozott (fn) 
tagozott (mn) 
tágra 



tágra nyílt 
tagság (fn) 
tagsági (mn) 
tagsági díj 
tagsági igazolvány 
tagszervezet (fn, tag|szervezet) 
tagtárs (fn, tag|társ) 
tagtoborzás (fn, tag|toborzás) 
tagú (mn) 
tágul (ige) 
tágulás (fn) 
tágulat (fn) 
tagvállalat (fn, tag|vállalat) 
taggyűlés (fn, tag|gyűlés) 
tahiti (fn) 
Tahiti (tnév) 
tahó (mn) 
Taigetosz (tnév) 
Taine 
Taine-elmélet (Taine|-elmélet) 
táj (fn) 
tájban (hsz) 
tájbonctan (táj|bonctan) 
tájegység (fn, táj|egység) 
tájejtés (táj|ejtés) 
tájék (fn, táj|ék) 
tájékoz (ige) 
tájékozatlan (mn) 
tájékozatlanság (fn) 
tájékozódás (fn) 
tájékozódási (mn) 
tájékozódási képesség 
tájékozódási térkép 
tájékozódhat (ige) 
tájékozódik (ige) 
tájékozott (bef mn in) 
tájékozott (mn) 
tájékozottság (fn) 
tájékoztat (ige) 
tájékoztatás (fn) 
tájékoztatási (mn) 
tájékoztathat (ige) 
tájékoztató (fn) 
tájékoztató (foly mn in) 
tájékoztató (mn) 
tájékoztató anyag 
tájékoztató előadás 
tájékoztató szolgálat 
tájelőadás (fn, táj|előadás) 
tájépítész-iroda 
tájfajta (fn, táj|fajta) 
tájfajta (mn, táj|fajta) 
tájfestészet (fn, táj|festészet) 
tájfestő (táj|festő) 
tájfun (fn) 
tájfutás (fn, táj|futás) 
tájfutó verseny 



tajga (fn) 
tájgazdálkodás 
tájgondozás (táj|gondozás) 
tájház (fn, táj|ház) 
táji (mn) 
táji jellegű 
tájjelleg (fn, táj|jelleg) 
tájjellegű (mn) 
tájkép (fn, táj|kép) 
tájképfestészet (fn, tájkép|festészet) 
tájképfestő (fn, tájkép|festő) 
tájkertészet (táj|kertészet) 
tájleírás (fn, táj|leírás) 
Tajmir-félsziget 
tájmúzeum (fn, táj|múzeum) 
tájnyelv (fn, táj|nyelv) 
tájnyelvi (mn, táj|nyelvi) 
tájol (ige) 
tájolás (fn) 
tájoló (fn) 
tájoló (foly mn in) 
tájon (fn) 
tajpeji (fn) 
tájrajz (fn, táj|rajz) 
taj-szám 
tájszó (fn, táj|szó) 
tájszólás (fn, táj|szólás) 
tájszótár (fn, táj|szótár) 
tájt (hsz) 
tajték (fn) 
tajtékkő (fn, tajték|kő) 
tajtékos (mn) 
tajtékpipa (fn, tajték|pipa) 
tajtékszipka (tajték|szipka) 
tajtékzik (tajtékozik, ige) 
Tajvan (tnév) 
tajvani (fn) 
tájvédelem (fn, táj|védelem) 
tájvédelmi (mn) 
tájvédelmi körzet 
takács (fn) 
takácsatka (fn, takács|atka) 
takácsborda (takács|borda) 
takácscsomó (takács|csomó) 
takácslegény (fn, takács|legény) 
takácsmácsonya (fn, takács|mácsonya) 
takácsmester (fn, takács|mester) 
takácspók (takács|pók) 
takar (ige) 
takarás (fn) 
takaratlan (mn) 
takarék (fn) 
takarékba tesz 
takarékbélyeg (fn, takarék|bélyeg) 
takarékbetét (fn, takarék|betét) 
takarékbetét-állomány 
takarékbetétkönyv (fn, takarék|betétkönyv) 



takarékbetét-számla 
takarékcsekk (takarék|csekk) 
takarékégő (takarék|égő) 
takarékkönyv (fn, takarék|könyv) 
takarékláng (fn, takarék|láng) 
takarékos (mn) 
takarékosan (hsz) 
takarékoskodás (fn) 
takarékoskodik (ige) 
takarékosság (fn) 
takarékossági (mn) 
takarékosságnövelés 
takarékpénztár (fn, takarék|pénztár) 
takarékpersely (takarék|persely) 
takarékra állít 
takarékszámla-tulajdonos 
takarékszövetkezet (fn, takarék|szövetkezet) 
takaréktűzhely (fn, takarék|tűzhely) 
takargat (ige) 
takargatni való cselekedet 
takargatnivaló (fn) 
takargatnivaló (mn) 
takarít (ige) 
takarítanak ki maguk után 
takarítás (fn) 
takarítatlan (mn) 
takaríthat (ige) 
takarító (fn) 
takarító (foly mn in) 
takarítógép (fn, takarító|gép) 
takarítónő (fn, takarító|nő) 
takarítószer (fn, takarító|szer) 
takarítóvállalat (fn, takarító|vállalat) 
takaríttat (ige) 
takarmány (fn) 
takarmányborsó (fn, takarmány|borsó) 
takarmányburgonya (takarmány|burgonya) 
takarmánybúza (fn, takarmány|búza) 
takarmánybükköny (takarmány|bükköny) 
takarmánydinnye (takarmány|dinnye) 
takarmányélesztő (takarmány|élesztő) 
takarmányellátás (fn, takarmány|ellátás) 
takarmánygabona (fn, takarmány|gabona) 
takarmánykeverék (fn, takarmány|keverék) 
takarmányliszt (fn, takarmány|liszt) 
takarmánylucerna (fn, takarmány|lucerna) 
takarmánymész (takarmány|mész) 
takarmánynövény (fn, takarmány|növény) 
takarmánynövény-nemesítés (takarmánynövény|-nemesítés) 
takarmányos pajta 
takarmányoz (ige) 
takarmányozás (fn) 
takarmányrépa (fn, takarmány|répa) 
takarmányszükséglet 
takarmánytároló (foly mn in) 
takarmánytermesztés (fn, takarmány|termesztés) 
takarmánytök (fn, takarmány|tök) 



takaró (fn) 
takaró (foly mn in) 
takarodik (ige) 
takarodó (fn) 
takarodó (foly mn in) 
takaródzik (takarózik, ige) 
takarókőzet (takaró|kőzet) 
takaróponyva (takaró|ponyva) 
takaros (mn) 
takaróz (ige) 
takarózik (ige) 
Takáts (tnév) 
Takla-Makán 
taknyos (fn) 
taknyos (mn) 
taknyos kölyök 
tákol (ige) 
tákolmány (fn) 
takony (fn) 
takonykór (fn, takony|kór) 
takonypóc (fn) 
taksa (fn) 
taksál (ige) 
Takta (tnév) 
Taktaköz (tnév) 
taktika (fn) 
taktikai (mn) 
taktikai fegyver 
taktikai manőver 
taktikázás (fn) 
taktikázik (ige) 
taktikus (fn) 
taktikus (mn) 
taktilis programozás 
taktus (fn) 
taktusérzék (taktus|érzék) 
tál (fn) 
talaj (fn) 
talaj menti 
talaj menti fagy 
talaj menti köd 
talajavesztett (mn) 
talajbaktérium (fn, talaj|baktérium) 
talajbiológia (talaj|biológia) 
talajbiológus (talaj|biológus) 
talajcső (talaj|cső) 
talajcsövezés (fn) 
talajegyengető gép 
talajelemzés (talaj|elemzés) 
talaj-előkészítés (talaj|-előkészítés) 
talajerózió (fn, talaj|erózió) 
talajerő (fn, talaj|erő) 
talajerő-gazdálkodás 
talajfizika (talaj|fizika) 
talajfogás (fn, talaj|fogás) 
talajfúró (talaj|fúró) 
talajfúró gép 



talajgáz (talaj|gáz) 
talajgyakorlat (fn, talaj|gyakorlat) 
talajgyalu (fn, talaj|gyalu) 
talajgyökér (fn, talaj|gyökér) 
talaj-helyreállítás 
talajhőmérséklet (fn, talaj|hőmérséklet) 
talajjavítás (fn, talaj|javítás) 
talajjavító eszköz 
talajjavító munka 
talajképződés 
talajkimerülés (talaj|kimerülés) 
talajkutatás (fn, talaj|kutatás) 
talajlakó állat 
talajlazítás 
talajlazító henger 
talajlerakódás (talaj|lerakódás) 
talajmaró (talaj|maró) 
talajmechanika (fn, talaj|mechanika) 
talajmechanikai vizsgálat 
talajmegmunkálás (talaj|megmunkálás) 
talajmelioráció (fn, talaj|melioráció) 
talajminta (fn, talaj|minta) 
talajmunka (fn, talaj|munka) 
talajművelés (fn, talaj|művelés) 
talajnedvesség (fn, talaj|nedvesség) 
talajnem 
talajnyeső (talaj|nyeső) 
talajpusztulás (fn, talaj|pusztulás) 
talajréteg (fn, talaj|réteg) 
talajsüllyedés (talaj|süllyedés) 
talajszennyezés (fn) 
talajszennyeződés (fn, talaj|szennyeződés) 
talajszint (fn, talaj|szint) 
talajtalan (mn) 
talajtan (fn, talaj|tan) 
talajterhelés 
talajtermékenység (fn, talaj|termékenység) 
talajtorna (fn, talaj|torna) 
talajtorna-gyakorlat 
talajú (mn) 
talajvédelem (fn, talaj|védelem) 
talajvédelmi (mn) 
talajviszonyok 
talajvíz (fn, talaj|víz) 
talajvízszint (fn, talaj|vízszint) 
talajvízszint-süllyedés 
talál (ige) 
tálal (ige) 
találás (fn) 
tálalás (fn) 
találat (fn) 
találatarány (fn, találat|arány) 
találati (mn) 
találatjelző (fn, találat|jelző) 
találatjelző berendezés 
találatkép (találat|kép) 
találatkülönbség (találat|különbség) 



találatos (mn) 
találékony (mn) 
találékonyság (fn) 
találgat (ige) 
találgatás (fn) 
találgathat (ige) 
találhat (ige) 
található (foly mn in) 
található (mn) 
találka (fn) 
találkaház (találka|ház) 
találkahely (fn, találka|hely) 
találkozás (fn) 
találkozási (mn) 
találkozhat (ige) 
találkozik (ige) 
találkozó (fn) 
találkozó (foly mn in) 
találkozóhely (fn, találkozó|hely) 
találmány (fn) 
találmányi (mn) 
találmányi szabadalom 
találó (foly mn in) 
találó (mn) 
tálaló (fn) 
tálaló (foly mn in) 
találó jellemzés 
találó szó 
találóan (hsz) 
tálalóasztal (fn, tálaló|asztal) 
tálalóhelyiség (tálaló|helyiség) 
találompróba (fn) 
találomra (hsz) 
találós (mn) 
találós kérdés 
találós mese 
tálalószekrény (fn, tálaló|szekrény) 
talált (bef mn in) 
talált (mn) 
talált gyerek 
talált gyermek 
talált tárgy 
találtat (ige) 
talán (hsz) 
talántán (hsz) 
talány (fn) 
talányos (mn) 
talap 
talapzat (fn) 
talapzatmagasság (talapzat|magasság) 
talár (fn) 
taláros (mn) 
tálas (mn) 
tálca (fn) 
tálcakendő (fn, tálca|kendő) 
talentum (fn) 
talentumos (mn) 



talián (fn) 
talián (mn) 
talián és talján 
tálib (fn) 
talicska (fn) 
talicskáz (ige) 
talicskázik (ige) 
taliga (fn) 
taligakerék (taliga|kerék) 
taligás (mn) 
taligaszekér (taliga|szekér) 
taligáz (ige) 
talizmán (fn) 
talján (fn) 
talján és talián 
tálka (fn) 
talkedli (fn) 
talkshow 
talkum (fn) 
tallér (fn) 
Tallinn (tnév) 
tallium (fn) 
tallózik (tallóz, ige) 
tallózó (fn) 
talmi (mn) 
talmi arany 
talmud (fn) 
talmudista (fn) 
talmudista (mn) 
talon (fn) 
talp (fn) 
talpal (ige) 
talpalás (fn) 
talpalatnyi (fn) 
talpalatnyi (mn) 
talpalávaló (fn) 
talpalló (fn) 
talpaló 
talpas (mn) 
talpas pohár 
talpasház 
talpazat (fn) 
talpbélés (fn, talp|bélés) 
talpbetét (fn, talp|betét) 
talpbőr (fn, talp|bőr) 
talpdiagnosztika (talp|diagnosztika) 
talpfa (fn, talp|fa) 
talpfaágyazat (talpfa|ágyazat) 
talpgerenda (fn, talp|gerenda) 
talpig becsületes 
talpig férfi 
talpig vasban 
talpkő (fn, talp|kő) 
talpmasszázs (fn, talp|masszázs) 
talpnyalás (fn, talp|nyalás) 
talpnyaló (fn) 
talpnyaló (foly mn in) 



talpnyaló (mn) 
talpon van 
talponálló (fn) 
talppont (fn, talp|pont) 
talpra 
talpra áll 
talpra állít 
talpra állítás 
talpra esett macska 
talpra esik 
talpra segít 
talpra ugrik 
talpraesett (mn, talpra|esett) 
talpragasztó enyv 
talpú (mn) 
táltos (fn) 
táltos ló 
tályog (fn) 
tályoggyökér (tályog|gyökér) 
tám- 
támad (ige) 
támadás (fn) 
támadási (mn) 
támadáspont (fn, támadás|pont) 
támadhat (ige) 
támadhatatlan (mn) 
támadó (fn) 
támadó (foly mn in) 
támadó (mn) 
támadó fél 
támadó háború 
támadó jelleg 
támadó jellegű 
támadóállás (fn, támadó|állás) 
támadóharmad (fn) 
támadójáték (fn, támadó|játék) 
támadójátékos (mn) 
támadósor (fn, támadó|sor) 
tamarindus 
tamariska (fn) 
tamariszk (tamariszkusz, fn) 
tamariszkusz (fn) 
tamás (fn) 
Tamás (tnév) 
Tamási (tnév) 
tamáskodik (ige) 
támasz (fn) 
támaszfa (fn, támasz|fa) 
támaszfal (támasz|fal) 
támaszgerenda (támasz|gerenda) 
támaszkodhat (ige) 
támaszkodik (ige) 
támaszköz (támasz|köz) 
támaszpillér (támasz|pillér) 
támaszpont (fn, támasz|pont) 
támaszt (ige) 
támaszték (fn) 



támaszthat (ige) 
támasztó (fn) 
támasztó (foly mn in) 
támasztófal (fn, támasztó|fal) 
támasztógyökér (támasztó|gyökér) 
támasztónövény (fn, támasztó|növény) 
támasztópillér (fn, támasztó|pillér) 
támasztópont (támasztó|pont) 
támasztószerkezet (támasztó|szerkezet) 
támasztószövet (fn, támasztó|szövet) 
tambur (fn) 
tambura (fn) 
tamburin (fn) 
tamburmajor (fn, tambur|major) 
támfa (fn) 
támfal (fn, tám|fal) 
támgerenda (fn) 
tamil (fn) 
támív (fn) 
támla (fn) 
támla nélküli szék 
támlás (mn) 
támlásszék (fn) 
támogat (ige) 
támogatás (fn) 
támogatás célja 
támogatási (mn) 
támogatású (mn) 
támogathat (ige) 
támogató (fn) 
támogatói (mn) 
támogatott eszköz 
támogatottság (fn) 
támogatottsági (mn) 
támogatottságú (mn) 
támolyog (ige) 
támpéldány (fn) 
Tampere (tnév) 
támpillér (fn) 
tampon (fn) 
tamponál (ige) 
támpont (fn) 
tamtam (fn) 
tam-tam (fn) 
tan (fn) 
tán (hsz) 
tanács (fn, tan|ács) 
tanácsadás (fn, tanács|adás) 
tanácsadó (fn, tanács|adó) 
tanácsadó (foly mn in, tanács|adó) 
tanácsadó (mn, tanács|adó) 
tanácsadó cég 
tanácsadó testület 
tanácsadói (mn) 
tanácselnök (fn, tanács|elnök) 
tanácsház (fn, tanács|ház) 
tanácsháza (fn) 



tanácsi (mn) 
tanácsjegyző (fn, tanács|jegyző) 
tanácskérés (fn, tanács|kérés) 
tanácskozás (fn) 
tanácskozási (mn) 
tanácskozási jog 
tanácskozási joggal bíró megfigyelő 
tanácskozik (ige) 
tanácskozó (fn) 
tanácskozó (foly mn in) 
tanácskozó felek 
tanácskozó testület 
tanácskozóterem (fn, tanácskozó|terem) 
tanácsköztársaság (fn, tanács|köztársaság) 
tanácsnok (fn) 
tanácsol (ige) 
tanácsos (fn) 
tanácsos (mn) 
tanácsosi (mn) 
tanácsrendelet (fn, tanács|rendelet) 
tanácsrendszer (fn, tanács|rendszer) 
tanácstag (fn, tanács|tag) 
tanácstalan (mn) 
tanácstalanság (fn) 
tanácstalanul (hsz) 
tanácsterem (fn, tanács|terem) 
tanácstitkár (fn, tanács|titkár) 
tanácsülés (fn, tanács|ülés) 
tanácsválasztás (fn, tanács|választás) 
tanácsvezető (fn, tanács|vezető) 
tanácsvezető (foly mn in, tanács|vezető) 
tanakodik (ige) 
tananyag (fn, tan|anyag) 
tananyag-átcsoportosítás 
tananyagcsökkentés (tananyag|csökkentés) 
tananyag-korrekció 
tananyag-korszerűsítés 
tanár (fn, tan|ár) 
tanár feleség 
tanár férj 
tanár fiunk 
tanár koromban 
tanár néni 
tanár szakos 
tanár unokabátyám 
tanár úr 
tanár-diák viszony 
tanárember (fn, tanár|ember) 
tanárfeleség (tanár|feleség) 
tanári (fn) 
tanári (mn) 
tanári állás 
tanári diploma 
tanári fizetés 
tanári hivatás 
tanári kar 
tanári oklevél 



tanári pálya 
tanári segédkönyv 
tanári segédlet 
tanári szoba 
tanári tekintély 
tanári testület 
tanárjelölt (bef mn in, tanár|jelölt) 
tanárjelölt (fn, tanár|jelölt) 
tanárképzés (fn, tanár|képzés) 
tanárképző (fn, tanár|képző) 
tanárképző főiskola 
tanárkodik (ige) 
tanárnő (fn, tanár|nő) 
tanárok (fn, tan|árok) 
tanáros (mn) 
tanárság (fn) 
tanársegéd (fn, tanár|segéd) 
Tana-tó 
tanbetyár 
tánc (fn) 
tánc- és illemtanár 
táncbetét (fn, tánc|betét) 
tánccipő (fn, tánc|cipő) 
táncdal (fn, tánc|dal) 
táncdalénekes (mn) 
táncdalfesztivál (fn, táncdal|fesztivál) 
táncegyüttes (fn, tánc|együttes) 
táncest (fn, tánc|est) 
táncestély (fn, tánc|estély) 
táncfigura (fn, tánc|figura) 
táncguru 
táncház (fn, tánc|ház) 
tánchelyiség (fn, tánc|helyiség) 
táncikál (ige) 
táncírás (fn, tánc|írás) 
tánciskola (fn, tánc|iskola) 
tánci-tánci 
táncjáték (fn, tánc|játék) 
táncjelenet (fn, tánc|jelenet) 
tánckar (fn, tánc|kar) 
táncköltemény (fn, tánc|költemény) 
tánckurjantás (tánc|kurjantás) 
tánclecke (tánc|lecke) 
tánclemez (fn, tánc|lemez) 
tánclépés (fn, tánc|lépés) 
táncmeditáció 
táncmester (fn, tánc|mester) 
táncmulatság (fn, tánc|mulatság) 
táncművész (fn, tánc|művész) 
táncművészet (fn, tánc|művészet) 
táncművésznő (fn, tánc|művésznő) 
táncol (ige) 
táncolni való kedvem van 
táncoló (fn) 
táncoltat (ige) 
táncóra (fn, tánc|óra) 
táncos (fn) 



táncos (mn) 
táncos kedvű 
táncos lábú 
táncosnő (fn, táncos|nő) 
táncospár (fn, táncos|pár) 
táncot lejt 
táncparkett (fn, tánc|parkett) 
táncpartner (fn, tánc|partner) 
táncra perdül 
táncrend (fn, tánc|rend) 
táncruha (fn, tánc|ruha) 
tánctanár (fn, tánc|tanár) 
tánctanfolyam (fn, tánc|tanfolyam) 
tánctanító (tánc|tanító) 
táncterapeuta 
táncterem (fn, tánc|terem) 
táncteremdíszítés (táncterem|díszítés) 
táncverseny (fn, tánc|verseny) 
táncvigalom (fn, tánc|vigalom) 
tánczene (fn, tánc|zene) 
tánczenekar (fn, tánc|zenekar) 
tancsapat (fn, tan|csapat) 
tánccsoport (fn, tánc|csoport) 
Táncsics (tnév) 
táncszám (fn, tánc|szám) 
táncszínház (fn, tánc|színház) 
tandem (fn) 
tandíj (fn, tan|díj) 
tandíjfizetés (fn, tandíj|fizetés) 
tandíjhitel 
tandíjkedvezmény (fn, tan|díjkedvezmény) 
tandíjmentes (fn, tandíj|mentes) 
tandíjmentes képzés 
tandíjmentesség (fn, tandíj|mentesség) 
tanerő (fn, tan|erő) 
taneszköz (fn, tan|eszköz) 
taneszköz-ellátottság 
tanév (fn, tan|év) 
tanév közben 
tanév végi 
tanévkezdés (fn, tanév|kezdés) 
tanévnyitás (fn, tanév|nyitás) 
tanévnyitó (fn, tan|évnyitó) 
tanévnyitó (foly mn in, tan|évnyitó) 
tanévnyitó ünnepély 
tanévzárás (fn, tan|évzárás) 
tanfelügyelő (fn, tan|felügyelő) 
tanfelügyelő (foly mn in, tan|felügyelő) 
tanfelügyelőség (fn, tan|felügyelőség) 
tanférfiú (tan|férfiú) 
tanfolyam (fn, tan|folyam) 
tanfolyamelső (fn) 
tanfolyamhallgató (tanfolyam|hallgató) 
tanfolyam-vezetőség (tanfolyam|-vezetőség) 
tanga (fn) 
tangabugyi (fn) 
tangál 



tángál (ige) 
tanganadrág 
Tanganyika-tó (fn) 
tangazdaság (fn, tan|gazdaság) 
tangenciális (mn) 
tangens (fn) 
tangenstétel (tangens|tétel) 
tangó (fn) 
tangóharmonika (fn, tangó|harmonika) 
tanintézet (fn, tan|intézet) 
tanintézmény (fn, tan|intézmény) 
tanít (ige) 
tanítás (fn) 
tanítási (fn) 
tanítási (mn) 
tanítási nyelv 
tanítási nyelvű 
tanítássorozat 
tanítatlan (mn) 
taníthat (ige) 
tanítható (foly mn in) 
tanító (fn) 
tanító (foly mn in) 
tanító (mn) 
tanító bácsi 
tanító költemény 
tanító néni 
tanító rend 
tanítói (mn) 
tanítói állás 
tanítójelölt (fn, tanító|jelölt) 
tanítóképző (fn, tanító|képző) 
tanítómester (fn, tanító|mester) 
tanítónap (tanító|nap) 
tanítónő (fn, tanító|nő) 
tanítóság (fn) 
tanítóskodik (ige) 
taníttat (ige) 
taníttatás (fn) 
tanítvány (fn) 
tanítvány tanítványa 
tank (fn) 
tankakadály (tank|akadály) 
tankcsapda (fn, tank|csapda) 
tankcsata (fn, tank|csata) 
tanker 
tankerület (fn, tan|kerület) 
tankerületi (mn) 
tankgenerátor (tank|generátor) 
tankhajó (fn, tank|hajó) 
tankhajó-katasztrófa 
tankkocsi (tank|kocsi) 
tankol (ige) 
tankolás (fn) 
tankoszlop (fn, tank|oszlop) 
tanköltemény (fn, tan|költemény) 
tankönyv (fn, tan|könyv) 



tankönyvcsalád (fn, tankönyv|család) 
tankönyvellátás (fn, tankönyv|ellátás) 
tankönyvíró (fn, tankönyv|író) 
tankönyvíró (foly mn in, tankönyv|író) 
tankönyvjegyzék 
tankönyvkiadás (fn, tankönyv|kiadás) 
tankönyv-korszerűsítés 
tankör (fn, tan|kör) 
tanköteles (fn) 
tanköteles (mn) 
tankötelezettség (fn, tan|kötelezettség) 
tanksapka (fn, tank|sapka) 
tanmenet (fn, tan|menet) 
tanmese (fn, tan|mese) 
tanműhely (fn, tan|műhely) 
tannin (fn) 
tanoda (fn) 
tanonc (fn) 
tanoncidő (fn, tanonc|idő) 
tanonciskola (fn, tanonc|iskola) 
tanonckodik (ige) 
tanóra (fn, tan|óra) 
tanórai (mn) 
tanosztály (fn, tan|osztály) 
tanrend (fn, tan|rend) 
tanrepülés (tan|repülés) 
tanszabadság (fn, tan|szabadság) 
tanszak (fn, tan|szak) 
tanszalag (tan|szalag) 
tanszék (fn, tan|szék) 
tanszékvezető (fn, tanszék|vezető) 
tanszékvezető (foly mn in, tanszék|vezető) 
tanszemélyzet (fn, tan|személyzet) 
tanszer (fn, tan|szer) 
tantál (fn, tan|tál) 
tantálkondenzátor 
tantalum 
tantaluszi (mn) 
tantaluszi kínok 
tantárgy (fn, tan|tárgy) 
tantárgyblokk (fn, tantárgy|blokk) 
tantárgyi (mn) 
tanterem (fn, tan|terem) 
tanterembővítés (tanterem|bővítés) 
tanterv (fn, tan|terv) 
tantervi (mn) 
tantestület (fn, tan|testület) 
tantétel (fn, tan|tétel) 
tanti (fn) 
tantiem (fn) 
tántorgó (foly mn in) 
tántorgó (mn) 
tántorít (ige) 
tántoríthatatlan (hsz) 
tántoríthatatlan (mn) 
tántoríthatatlan hűség 
tántorodik (ige) 



tántorog (ige) 
tantusz (fn) 
tanú (fn) 
tanú (mn) 
tanúbizonyság (fn, tanú|bizonyság) 
tanúhegy (fn, tanú|hegy) 
tanújel (fn, tanú|jel) 
tanúkihallgatás (fn, tanú|kihallgatás) 
tanul (ige) 
tanulás (fn) 
tanulási (mn) 
tanulatlan (mn) 
tanulékony (mn) 
tanulgat (ige) 
tanulhat (ige) 
tanulmány (fn) 
tanulmány jellegű 
tanulmányautó 
tanulmányfej (fn, tanulmány|fej) 
tanulmánygyűjtemény (fn, tanulmány|gyűjtemény) 
tanulmányi (mn) 
tanulmányi év 
tanulmánykötet (fn, tanulmány|kötet) 
tanulmányoz (ige) 
tanulmányozás (fn) 
tanulmányozhat (ige) 
tanulmányterv (fn, tanulmány|terv) 
tanulmányút (fn, tanulmány|út) 
tanulni vágyó 
tanulnivaló (fn) 
tanuló (fn) 
tanuló (foly mn in) 
tanulóbérlet (fn, tanuló|bérlet) 
tanulóbiztosítás (tanuló|biztosítás) 
tanulócsoport (fn, tanuló|csoport) 
tanulóév (fn, tanuló|év) 
tanulóévek 
tanulói (mn) 
tanulóifjúság (fn, tanuló|ifjúság) 
tanulóigazolvány (tanuló|igazolvány) 
tanulójegy (tanuló|jegy) 
tanulókör (tanuló|kör) 
tanulólány (fn, tanuló|lány) 
tanulólétszám (fn, tanuló|létszám) 
tanulóotthon (fn, tanuló|otthon) 
tanulópár 
tanulópénz (fn, tanuló|pénz) 
tanulószerződés (fn, tanuló|szerződés) 
tanulószoba (fn, tanuló|szoba) 
tanulótárs (fn, tanuló|társ) 
tanulság (fn) 
tanulságos (mn) 
tanult (bef mn in) 
tanult (fn) 
tanult (mn) 
tanult ember 
tanult fő 



tanultság (fn) 
tanúság (fn) 
tanúságot tesz 
tanúságtétel (fn, tanúság|tétel) 
tanúságtevés (fn, tanúság|tevés) 
tanúsít (ige) 
tanúsítás (fn) 
tanúsíthat (ige) 
tanúsítvány (fn) 
tanúskodik (ige) 
tanúvallomás (fn, tanú|vallomás) 
tanúvallomás-tétel (tanúvallomás|-tétel) 
tanúvédelem (fn, tanú|védelem) 
tanúz 
tanúzás (fn) 
tanúzik (ige) 
tanügy (fn, tan|ügy) 
tanügyi (mn) 
tanügyi hatóságok 
Tanzánia (tnév) 
tanzániai (fn) 
tanya (fn) 
tanyabokor (fn, tanya|bokor) 
tanyabokrok 
tanyabusz (tanya|busz) 
tanyacsoport (fn, tanya|csoport) 
tanyafalu (tanya|falu) 
tanyahajó (fn, tanya|hajó) 
tanyahasú 
tanyaház (fn, tanya|ház) 
tanyai (mn) 
tanyai iskola 
tanyaközpont (fn, tanya|központ) 
tanyarendszer (fn, tanya|rendszer) 
tanyás (mn) 
tanyás gazda 
tanyasi (mn) 
tanyatelepülés (tanya|település) 
tanyaudvar (fn, tanya|udvar) 
tanyavilág (fn, tanya|világ) 
tanyázik (ige) 
tányér (fn) 
tányér alakú 
tányérakna (fn, tányér|akna) 
tányérantenna (fn, tányér|antenna) 
tányérátmérő 
tányérbél (tányér|bél) 
tányércsiga (tányér|csiga) 
tányérhús (fn, tányér|hús) 
tányérkerék (fn, tányér|kerék) 
tányérmelegítő (fn, tányér|melegítő) 
tányérnyaló (fn, tányér|nyaló) 
tányéroz (ige) 
tányérrózsa (tányér|rózsa) 
tányérsapka (fn, tányér|sapka) 
tányérsonka 
tányérszelep (tányér|szelep) 



tányértalpú 
tányértartó (tányér|tartó) 
tányérvirág (fn, tányér|virág) 
tannyelv (fn, tan|nyelv) 
tannyelvű (mn) 
taoizmus (fn) 
Taormina (tnév) 
táp (fn) 
táp- 
tapad (ige) 
tapadás (fn) 
tapadásgátló 
tapadásgátló bevonat 
tapadóerő 
tapadókorong (fn) 
tapadós (mn) 
tapadószerv 
tápanyag (fn, táp|anyag) 
tápanyagban gazdag 
tápanyag-kimerülés (tápanyag|-kimerülés) 
tápanyagszükséglet (fn, tápanyag|szükséglet) 
tápanyagtartalom (fn, tápanyag|tartalom) 
tápanyag-visszapótlás 
tapasz (fn) 
tápászkodik (ige) 
tapaszol (ige) 
tapaszt (ige) 
tapasztal (ige) 
tapasztalás (fn) 
tapasztalat (fn) 
tapasztalatátadás (fn) 
tapasztalatcsere (fn, tapasztalat|csere) 
tapasztalatcsere-látogatás 
tapasztalati (mn) 
tapasztalatlan (mn) 
tapasztalatlanság (fn) 
tapasztalatszerzés (fn, tapasztalat|szerzés) 
tapasztalatunk alapján 
tapasztalhat (ige) 
tapasztalt (bef mn in) 
tapasztalt (mn) 
tapasztalt szakember 
tapasztaltság (fn) 
tapasztó (foly mn in) 
tapasztóanyag (tapasztó|anyag) 
tápcukor (táp|cukor) 
tápcsatlakozó 
tápcsatorna (fn, táp|csatorna) 
tápcső (táp|cső) 
tápdús (mn) 
tápegység (fn, táp|egység) 
tápellátás 
tápellátó áramkör 
tapenol 
táperő (fn, táp|erő) 
tápérték (fn, táp|érték) 
tapéta (fn) 



tapétaajtó (fn, tapéta|ajtó) 
tapétás (mn) 
tapétáz (ige) 
tápfeszültség (fn, táp|feszültség) 
tapicskál (ige) 
tapicskol (ige) 
tapigomb 
tapint (ige) 
tapintás (fn) 
tapintású (mn) 
tapintat (fn) 
tapintat (ige) 
tapintatlan (mn) 
tapintatlanság (fn) 
tapintatos (mn) 
tapintatosan (hsz) 
tapintható (foly mn in) 
tapintóérzék 
tapintótestecske 
Tápió (tnév) 
Tápió-vidék 
tapipad 
tapír (fn) 
tapizik (ige) 
tapizva 
tápkocka (fn, táp|kocka) 
táplál (ige) 
táplálás (fn) 
táplálék (fn) 
táplálékfelvétel (fn, táplálék|felvétel) 
táplálékhiány (fn, táplálék|hiány) 
táplálékkiegészítő (fn, táplálék|kiegészítő) 
táplálékkiegészítő (foly mn in, táplálék|kiegészítő) 
tápláléklánc (fn, táplálék|lánc) 
táplálható (foly mn in) 
táplálkozás (fn) 
táplálkozási (mn) 
táplálkozási lánc 
táplálkozik (ige) 
tápláló (fn) 
tápláló (foly mn in) 
tápláló (mn) 
tápláló étel 
táplálóanyag (fn, tápláló|anyag) 
táplálóérték (tápláló|érték) 
tápliszt (táp|liszt) 
tapló (fn) 
tapló (mn) 
taplógomba (fn, tapló|gomba) 
taplógomba-megmunkálás 
taplós (mn) 
taplósapka (fn, tapló|sapka) 
taplószínű 
tápnedv (fn, táp|nedv) 
tapod (ige) 
tapodtat (ige) 
tapodtat sem 



tapogat (ige) 
tapogató (fn) 
tapogató (foly mn in) 
tapogatócsáp (tapogató|csáp) 
ta-po-ga-tódz-dza-nak 
tapogatódzik (tapogatózik, ige) 
tapogatóz (ige) 
Tapolca (tnév) 
tapolcai (mn) 
Tapolcai-medence 
tápoldat (fn, táp|oldat) 
tapos (ige) 
taposó (fn) 
taposó (foly mn in) 
taposóakna (fn, taposó|akna) 
taposókád (fn, taposó|kád) 
taposókerék (taposó|kerék) 
taposómalom (fn, taposó|malom) 
taposópedál (taposó|pedál) 
taposózsák (taposó|zsák) 
tápot ad 
tapp 
tappancs (fn) 
táppénz (fn, táp|pénz) 
táppénzcsalás (fn, táppénz|csalás) 
táppénzcsaló (fn, táppénz|csaló) 
táppénzes (fn) 
táppénzes (mn) 
táppénzjogosultság (fn, táppénz|jogosultság) 
táppénzkifizető hely 
táppénzrendelet (táppénz|rendelet) 
tapper (fn) 
taps (fn) 
tapsifüles (fn) 
tapsikol (ige) 
tápsó (fn) 
tapsol (ige) 
tapsolhat (ige) 
tapsorkán (fn, taps|orkán) 
tápsör (táp|sör) 
tapsrend (fn, taps|rend) 
tapsvihar (fn, taps|vihar) 
tápszer (fn, táp|szer) 
táptalaj (fn, táp|talaj) 
tápvíz (táp|víz) 
tápvíz-előmelegítés 
tar (mn) 
tár (fn) 
tár (ige) 
tar búza 
tar fejű 
tára (fn) 
tarack (fn) 
tarackágyú (tarack|ágyú) 
tarackbúza (fn, tarack|búza) 
tarackfű (tarack|fű) 
tarackos (mn) 



tarackos fű 
taraj (taréj, fn) 
tarajdísz (taraj|dísz) 
tarajos (mn) 
tarajos gőte 
tarajos hullámú 
táramérleg (fn, tára|mérleg) 
tarándszarvas (fn) 
tarantella (fn) 
tarantula (fn) 
tárázás 
tárca (fn) 
tárca nélküli miniszter 
tárcacikk (tárca|cikk) 
tárcaköltségvetés (tárca|költségvetés) 
tárcaközi (mn) 
tárcaközi bizottság 
tárcaregény (tárca|regény) 
tárcarovat (fn, tárca|rovat) 
tárcaszintű (mn) 
tárcaszintű egyeztetés 
tárcavezető (fn, tárca|vezető) 
tárcsa (fn) 
tárcsa alakú 
tárcsaátmérő 
tárcsafék (fn, tárcsa|fék) 
tárcsafékes 
tárcsaméret 
tárcsás (mn) 
tárcsás fék 
Tarcsay (tnév) 
tárcsáz (ige) 
tarcsvitorla (fn) 
taréj (taraj, fn) 
taréjos tyúk 
targonca (fn) 
targoncás (mn) 
tárgy (fn) 
tárgya (tárgy|a) 
tárgyal (ige) 
tárgyalás (fn) 
tárgyalási (mn) 
tárgyalási készség 
tárgyalásmód (fn, tárgyalás|mód) 
tárgyalásos (mn) 
tárgyalássorozat (fn, tárgyalás|sorozat) 
tárgyalásvezető (fn, tárgyalás|vezető) 
tárgyalásvezető (foly mn in, tárgyalás|vezető) 
tárgyalhat (ige) 
tárgyalj (fn, tárgy|alj) 
tárgyaló (fn) 
tárgyaló (foly mn in) 
tárgyaló felek 
tárgyalóasztal (fn, tárgyaló|asztal) 
tárgyalócsoport (fn, tárgyaló|csoport) 
tárgyalódelegáció (fn, tárgyaló|delegáció) 
tárgyalófél (fn) 



tárgyalóképes (mn) 
tárgyalókészség (fn, tárgyaló|készség) 
tárgyalóküldöttség (fn, tárgyaló|küldöttség) 
tárgyalópartner (fn, tárgyaló|partner) 
tárgyalóterem (fn, tárgyaló|terem) 
tárgyas (mn) 
tárgyas ige 
tárgyas ragozású 
tárgyasztal (fn, tárgy|asztal) 
tárgyatlan (mn) 
tárgyatlan ige 
tárgyaz (ige) 
tárgyeset (fn, tárgy|eset) 
tárgyév (fn, tárgy|év) 
tárgyévi (mn) 
tárggyal 
tárgyhó (fn) 
tárgyhónap (fn, tárgy|hónap) 
tárgyhoz illő 
tárgyi (mn) 
tárgyi bizonyíték 
tárgyi ismeret 
tárgyi magyarázat 
tárgyi néprajz 
tárgyias (mn) 
tárgyiasít (ige) 
tárgyilagos (mn) 
tárgyilagosan (hsz) 
tárgyilagosság (fn) 
tárgyismeret (fn, tárgy|ismeret) 
tárgykör (fn, tárgy|kör) 
tárgylemez (fn, tárgy|lemez) 
tárgylencse (fn, tárgy|lencse) 
tárgymutató (fn, tárgy|mutató) 
tárgymutató (foly mn in, tárgy|mutató) 
tárgynyeremény (fn, tárgy|nyeremény) 
tárgynyereménysorsjegy (tárgynyeremény|sorsjegy) 
tárgynyeremény-sorsolás (tárgynyeremény|-sorsolás) 
tárgyrag (fn, tárgy|rag) 
tárgysorozat (fn, tárgy|sorozat) 
tárgysorsjáték (tárgy|sorsjáték) 
tárgyszerű (mn) 
tárgyszerűen (hsz) 
tárgyszerűség (fn, tárgy|szerűség) 
tárgyszó (fn, tárgy|szó) 
tárgytalan (mn) 
tárgytalanná vált 
tárgytörténet (fn, tárgy|történet) 
tárgyú (mn) 
tárgyválasztás (fn, tárgy|választás) 
tarhál (ige) 
tarhás (mn) 
tárház (fn, tár|ház) 
tárhely 
tárhelykapacitás 
tárhelyméret 
tarhonya (fn) 



tarhonyaleves (mn) 
tarhonyás hús 
tarifa (fn) 
tarifa szerinti 
tarifaegyezmény (tarifa|egyezmény) 
tarifaemelés (fn, tarifa|emelés) 
tarifaengedmény (tarifa|engedmény) 
tarifakedvezmény (fn, tarifa|kedvezmény) 
tarifaképlet 
tarifarendszer (fn, tarifa|rendszer) 
tarifastruktúra 
tarifatáblázat (fn, tarifa|táblázat) 
tarisznya (fn) 
tarisznyáz (ige) 
tarisznyázik (ige) 
tarja (fn) 
tarjagos (mn) 
tarka (mn) 
tarka csillogású 
tarka est 
tarka levelű 
tarka mintás 
tarka szoknyás 
tarka toll 
tarkabab (fn) 
tarkabarka (fn) 
tarkabarka (mn) 
tarkaharkály (fn) 
tarkállik (ige) 
tarkálló (fn) 
tarkálló (foly mn in) 
tarkálló (mn) 
tarkarézérc (fn) 
tarkás színű 
tarkaság (fn) 
tarkáz (ige) 
tarkedli (fn) 
tarkít (ige) 
tarkó (fn) 
tarkólövés (fn, tarkó|lövés) 
tarkón legyintés 
tarkón ütés 
tarkónállás 
tárkony (fn) 
tárkonyos bárány 
Tar-kő 
tárlat (fn, tár|lat) 
tárlatvezetés (fn, tárlat|vezetés) 
tarló (fn) 
tárló (fn) 
tarlóbuktatás (tarló|buktatás) 
tarlóföld (tarló|föld) 
tarlóhántás (fn, tarló|hántás) 
tarlónövény (tarló|növény) 
tarlórépa (fn, tarló|répa) 
tarlott (mn) 
tarlóvirág (fn, tarló|virág) 



tarlóz (ige) 
Tarna (tnév) 
tárna (fn) 
Tarna patak 
Tarna pataki 
tárnamester (fn, tárna|mester) 
tárnarendszer (fn, tárna|rendszer) 
tárnics (fn) 
tárnicsfélék 
tárnok (fn) 
tárnokmester (fn, tárnok|mester) 
táró (fn) 
táró (foly mn in) 
tárogató (fn) 
tárogatózik (ige) 
táróhajtás (tár|óhajtás) 
tarokk (fn) 
tarokkjáték (tarokk|játék) 
tarokk-kártya (tarokk|-kártya) 
tarokkozik (ige) 
tarokkpartner (fn, tarokk|partner) 
tarol (ige) 
tárol (ige) 
tárolás (fn) 
tárolási (mn) 
tárolhat (ige) 
tárolható (foly mn in) 
tároló (foly mn in) 
tárolódoboz 
tárolóeszköz 
tárolókapacitás (fn) 
tárolómedence (fn) 
tárolótartály (fn, tároló|tartály) 
tárolótáska 
tárolótér (fn) 
tározó (fn) 
tározó (foly mn in) 
társ (fn) 
társadalmasít (ige) 
társadalmi (mn) 
társadalmi alap 
társadalmi állás 
társadalmi berendezkedés 
társadalmi bíróság 
társadalmi egyenlőség 
társadalmi elégedetlenség 
társadalmi elit 
társadalmi ellenőrzés 
társadalmi érdek 
társadalmi fejlődés 
társadalmi felügyelet 
társadalmi folyamat 
társadalmi gyűjtés 
társadalmi haladás 
társadalmi jelenség 
társadalmi jelleg 
társadalmi jólét 



társadalmi kapcsolatok 
társadalmi környezet 
társadalmi mobilitás 
társadalmi munka 
társadalmi munkamegosztás 
társadalmi osztály 
társadalmi összetétel 
társadalmi presztízs 
társadalmi reform 
társadalmi regény 
társadalmi rend 
társadalmi réteg 
társadalmi szektor 
társadalmi szervezet 
társadalmi szükséglet 
társadalmi tényezők 
társadalmi tulajdon 
társadalmi viszonyok 
társadalmiasít 
társadalmi-gazdasági alakulat 
társadalmilag (hsz) 
társadalmi-politikai szervezet 
társadalom (fn) 
társadalom szövetei 
társadalomábrázolás (fn, társadalom|ábrázolás) 
társadalombírálat (fn, társadalom|bírálat) 
társadalombiztosítás (fn, társadalom|biztosítás) 
társadalombiztosítási (mn) 
társadalombiztosítási azonosító jel 
társadalombiztosítási ellátás 
társadalombiztosítási hozzájárulás 
társadalombiztosítási kártya 
társadalombiztosítási kassza 
társadalombiztosító (fn, társadalom|biztosító) 
társadalombiztosító (foly mn in, társadalom|biztosító) 
társadalomellenes (mn) 
társadalomfilozófia (fn, társadalom|filozófia) 
társadalomformáló erő 
társadalomföldrajz (fn, társadalom|földrajz) 
társadalom-gazdaságtan 
társadalomkép (fn, társadalom|kép) 
társadalomkritika (fn, társadalom|kritika) 
társadalomkutató (fn, társadalom|kutató) 
társadalomkutató (foly mn in, társadalom|kutató) 
társadalom-lélektan (társadalom|-lélektan) 
társadalompolitika (fn, társadalom|politika) 
társadalompolitikai (mn) 
társadalomrajz (fn, társadalom|rajz) 
társadalomszervezet (fn, társadalom|szervezet) 
társadalomtörténet (fn, társadalom|történet) 
társadalomtudomány (fn, társadalom|tudomány) 
társadalomtudományi (mn) 
társadalomtudós (fn, társadalom|tudós) 
társadalomtudós (mn, társadalom|tudós) 
társalgás (fn) 
társalgási (mn) 
társalgási nyelv 



társalgó (fn) 
társalgó (foly mn in) 
társalgó (mn) 
társalkodik (ige) 
társalkodónő (fn) 
társalog (ige) 
társas (mn) 
társas cég 
társas élet 
társas étkezés 
társas forgatókönyv 
társas gazdálkodás 
társas kapcsolat 
társas kirándulás 
társas lény 
társas nyaralás 
társas összejövetel 
társas vállalkozás 
társas viszony 
társaság (fn) 
társaságbeli (mn) 
társaságbeli hölgy 
társasági (mn) 
társasági adó 
társasági összejövetel 
társasági szerződés 
társasági törvény 
társaságiadó-előleg 
társaságkedvelő (fn, társaság|kedvelő) 
társaságkedvelő (foly mn in, társaság|kedvelő) 
társaságkedvelő (mn, társaság|kedvelő) 
Társaság-szigetek 
társasgépkocsi (fn) 
társasház (fn, társas|ház) 
társasház-alapító okirat 
társasházi (mn) 
társasjáték (fn, társas|játék) 
társasjátékozik (ige) 
társaskör (fn) 
társasnyaraló 
társastánc (fn, társas|tánc) 
társasutazás (fn, társas|utazás) 
társasüdülő (fn) 
társasvacsora (fn, társas|vacsora) 
társbérlet (fn, társ|bérlet) 
társbérleti lakás 
társbérlő (fn, társ|bérlő) 
társbirtokos (társ|birtokos) 
társelnök (fn, társ|elnök) 
társfinanszírozás (fn) 
társhatározó (fn, társ|határozó) 
társít (ige) 
társítás 
társkereső (fn, társ|kereső) 
társkereső (foly mn in, társ|kereső) 
társközség (fn, társ|község) 
társminisztérium (fn, társ|minisztérium) 



társnő (fn, társ|nő) 
tarsóka (fn) 
tarsoly (fn) 
tarsoly tarsolya 
tarsolyfű (fn, tarsoly|fű) 
tarsolylemez (fn, tarsoly|lemez) 
társország (fn) 
társörökös (társ|örökös) 
társtalan (mn) 
társtettes 
társtudomány (fn, társ|tudomány) 
társtulajdonos (fn, társ|tulajdonos) 
társtulajdonos (mn, társ|tulajdonos) 
társul (ige) 
társulás (fn) 
társulási (mn) 
társulási szerződés 
társulat (fn) 
társulati (mn) 
társulhat (ige) 
társuralkodó (fn, társ|uralkodó) 
társüzem (társ|üzem) 
társvállalat (fn, társ|vállalat) 
társzekér (fn, tár|szekér) 
társszerkesztő (fn, társ|szerkesztő) 
társszerkesztő (foly mn in, társ|szerkesztő) 
társszerv 
társszervezet (fn, társ|szervezet) 
társszerző (fn, társ|szerző) 
társszög (társ|szög) 
tart (ige) 
tárt (bef mn in) 
tárt (mn) 
tárt karokkal 
tartalék (fn) 
tartalék adag 
tartalék ágyú 
tartalék alkatrész 
tartalék anyag 
tartalék darab 
tartalék hengersor 
tartalék horgony 
tartalék játékos 
tartalék kapus 
tartalék zászlóalj 
tartalékalap (fn, tartalék|alap) 
tartalékállomány (fn, tartalék|állomány) 
tartalékcsapat (fn, tartalék|csapat) 
tartalékhad (tartalék|had) 
tartalékhiány (fn, tartalék|hiány) 
tartalékképzés (fn, tartalék|képzés) 
tartalékkészlet (fn, tartalék|készlet) 
tartalékol (ige) 
tartalékos (fn) 
tartalékos (mn) 
tartalékos katonai szolgálat 
tartalékos tiszt 



tartaléktőke (fn, tartalék|tőke) 
tartalmas (mn) 
tartalmas táplálék 
tartalmatlan (mn) 
tartalmaz (ige) 
tartalmazhat (ige) 
tartalmi (mn) 
tartalmi doboz 
tartalmi idézet 
tartalmi kivonat 
tartalmilag (hsz) 
tartalmú (mn) 
tartalom (fn) 
tartalomjegyzék (fn, tartalom|jegyzék) 
tartalommutató (fn, tartalom|mutató) 
tartalomszolgáltatás (fn, tartalom|szolgáltatás) 
tartály (fn) 
tartályhajó (fn, tartály|hajó) 
tartálykocsi (fn, tartály|kocsi) 
tartam (fn) 
tartan 
tartán (fn) 
tartán futópálya 
tartani (mn) 
tartánpálya (fn, tartán|pálya) 
tartány (fn) 
tartár (fn) 
tartármártás (fn, tartár|mártás) 
tartás (fn) 
tartásdíj (fn, tartás|díj) 
tartási (mn) 
tartáspénz (tartás|pénz) 
tartat (ige) 
tarthat (ige) 
tarthatatlan (mn) 
tarthatatlanság (fn) 
tartiflette 
tartó (fn) 
tartó (mn) 
tartóborda (tartó|borda) 
tartócölöp (tartó|cölöp) 
tartóelem (fn, tartó|elem) 
tartogat (ige) 
tartógerenda (fn, tartó|gerenda) 
tartóheveder (tartó|heveder) 
tartókötél (fn, tartó|kötél) 
tartólánc (tartó|lánc) 
tartomány (fn) 
tartománybiztos (tartomány|biztos) 
tartományfőnök (fn, tartomány|főnök) 
tartománygyűlés (fn, tartomány|gyűlés) 
tartományi (mn) 
tartományi miniszterelnök 
tartóoszlop (fn, tartó|oszlop) 
tartópánt (tartó|pánt) 
tartópillér (fn, tartó|pillér) 
tartópolc (tartó|polc) 



tartórács (fn, tartó|rács) 
tartórúd (fn, tartó|rúd) 
tartós (mn) 
tartós béke 
tartós eső 
tartós hullám 
tartós megoldás 
tartós párkapcsolat 
tartós pszichés károsodás 
tartós tej 
tartósan (hsz) 
tartósít (ige) 
tartósítás (fn) 
tartósítóipar (fn) 
tartósítóművelet (tartósító|művelet) 
tartósítószer (fn) 
tartósítószer-mentes 
tartósított élelmiszer 
tartósított tej 
tartósság (fn) 
tartóssági próba 
tartószerkezet (fn, tartó|szerkezet) 
tartószíj (fn, tartó|szíj) 
tartótiszt 
tartott (bef mn in) 
tartott (mn) 
tartozás (fn) 
tartozásállomány 
tartozásátvállalás (fn, tartozás|átvállalás) 
tartozáselengedés (fn, tartozás|elengedés) 
tartozáskiegyenlítés (tartozás|kiegyenlítés) 
tartozék (fn) 
tartozék alkatrész 
tartozhat (ige) 
tartozik (ige) 
Tartozik oldal 
Tartozik rovat 
tartózkodás (fn) 
tartózkodás (mn) 
tartózkodási (mn) 
tartózkodási hely 
tartózkodhat (ige) 
tartózkodik (ige) 
tartózkodó (fn) 
tartózkodó (foly mn in) 
tartózkodó (mn) 
tartózkodó természetű 
tartózkodott a térségben 
tartozó 
tartóztat (ige) 
Tartu (tnév) 
Tartuffe 
tárul (ige) 
tarvágás (fn) 
tárva-nyitva (hsz) 
tasak (fn) 
tasakol (ige) 



tasizmus (fn) 
táska (fn) 
táskagramofon (táska|gramofon) 
táskaírógép (fn, táska|írógép) 
táskarádió (fn, táska|rádió) 
táskarugó 
táskás (mn) 
táskás szemű 
Taskent (tnév) 
tasli (fn) 
Tasso (tnév) 
taszajt (ige) 
taszigál (ige) 
taszít (ige) 
taszítás (fn) 
taszító (foly mn in) 
taszító (mn) 
taszítóerő 
taszter (fn) 
tat (fn) 
tát (ige) 
tata (fn) 
Tata (tnév) 
Tatabánya (tnév) 
tatabányai (fn) 
tatabányai (mn) 
Tatabánya-Óváros (Tatabánya|-Óváros) 
tatabánya-óvárosi (tatabánya|-óvárosi) 
Tatai (fn) 
tatai (mn) 
tatami (fn) 
tatár (fn, tat|ár) 
tatár (mn, tat|ár) 
tatár bifsztek 
tatár juhar 
tatár lonc 
tatár lovas 
tatárbifsztek 
tatárboc (tat|árboc) 
tatárbúza (fn) 
tatárdúlás (fn) 
Tatár-hágó 
tatárjárás (fn, tatár|járás) 
tatárjuhar (fn) 
tatárka (fn) 
tatármártás 
tatárok (fn, tat|árok) 
tatáros (mn) 
tataroz (ige) 
tatarozás (fn) 
tatarozási munka 
tatárvirág 
táti (fn) 
Tátika (fn) 
Tatjána (tnév) 
tátog (ige) 
tátogat (ige) 



tátogató (fn) 
tátogató (foly mn in) 
tátogatófélék 
tátogó (fn) 
tátogó (foly mn in) 
tátong (ige) 
tátongó (mn) 
tátongó szakadék 
tátongó űr 
tátorján (fn) 
tátott (bef mn in) 
tátott (mn) 
tátott szájjal 
tátott szájú 
Tátra (tnév) 
tátracsúcs 
tatus (fn) 
tatvitorla (tat|vitorla) 
tatyi 
Tatyjana (tnév) 
tatyó (fn) 
tautológia (fn) 
tautologikus (mn) 
tautoméria (fn) 
táv (fn) 
táv- 
tavacska (fn) 
tavaly (fn) 
tavaly (hsz) 
tavaly ilyenkor 
tavaly nyáron 
tavaly ősszel 
tavalyelőtt (fn, tavaly|előtt) 
tavalyelőtti (mn, tavaly|előtti) 
tavalyi (mn) 
tavas (mn) 
tavasz (fn) 
tavasz eleji 
tavasz idején 
tavaszbúza (fn, tavasz|búza) 
tavaszelő (fn) 
tavaszi (mn) 
tavaszi árpa 
tavaszi búza 
tavaszi divat 
tavaszi divatú 
tavaszi felöltő 
tavaszi fesztivál 
tavaszi hajtás 
tavaszi kankalin 
tavaszi lég 
tavaszi nászruha 
tavaszi rozs 
tavaszi vetés 
tavaszias (mn) 
tavaszikabát (fn, tavaszi|kabát) 
tavaszi-nyári hadjárat 



tavaszodik (ige) 
távbecslés (táv|becslés) 
távbeszélő (fn, táv|beszélő) 
távbeszélő (foly mn in, táv|beszélő) 
távbeszélő-állomás 
távbeszélő-automata (távbeszélő|-automata) 
távbeszélő-berendezés 
távbeszélődíj (fn, távbeszélő|díj) 
távbeszélő-forgalom (távbeszélő|-forgalom) 
távbeszélőfülke (távbeszélő|fülke) 
távbeszélő-hálózat (távbeszélő|-hálózat) 
távbeszélő-hivatal 
távbeszélő-készülék (távbeszélő|-készülék) 
távbeszélőközpont (fn, távbeszélő|központ) 
távbeszélőnévsor (fn, távbeszélő|névsor) 
távbeszélőszámla (távbeszélő|számla) 
távbeszélőüzem (távbeszélő|üzem) 
távbombázó (táv|bombázó) 
távcső (fn, táv|cső) 
távcsöves puska 
taverna (fn) 
távérzékelés (fn, táv|érzékelés) 
távfelderítés (táv|felderítés) 
távfelügyeleti rendszer 
távfutás (táv|futás) 
távfutó (fn, táv|futó) 
távfűtés (fn, táv|fűtés) 
távfűtési (mn) 
távgépíró (táv|gépíró) 
távgyaloglás (fn, táv|gyaloglás) 
távgyalogló (fn, táv|gyalogló) 
távházasság (fn, táv|házasság) 
távhívás (fn, táv|hívás) 
távhívó készülék 
távhőár 
távhőárreform 
távhőszolgáltatás (fn, táv|hőszolgáltatás) 
távhőszolgáltatási (mn) 
távhőszolgáltató 
távhőtarifa 
tavi (mn) 
tavi kagyló 
tavi ponty 
távirányítás (fn, táv|irányítás) 
távirányítású (mn) 
távirányítású riasztó 
távirányító (fn, táv|irányító) 
távirányító (foly mn in, táv|irányító) 
távirányított lövedék 
távirányított rakéta 
távírás (táv|írás) 
távírász (fn) 
távírászat (fn, táv|írászat) 
távirat (fn, táv|irat) 
táviratfelvétel (távirat|felvétel) 
távirati (mn) 
távirati cím 



távirati stílus 
távirat-kézbesítő 
táviratkihordó (fn, távirat|kihordó) 
táviratozik (ige) 
táviratstílus (távirat|stílus) 
táviratváltás (fn, távirat|váltás) 
távírda (fn) 
távíró (fn, táv|író) 
távíró (foly mn in, táv|író) 
távíró-adóállomás (távíró|-adóállomás) 
távíróállomás (távíró|állomás) 
távíróbillentyű (távíró|billentyű) 
távíródrót (fn, távíró|drót) 
távíróhálózat (fn, távíró|hálózat) 
távíróhivatal (fn, távíró|hivatal) 
távírókészülék (fn, távíró|készülék) 
távíróközpont (távíró|központ) 
távíróoszlop (fn, távíró|oszlop) 
távíró-összeköttetés 
távírópózna (fn, távíró|pózna) 
távírószalag (távíró|szalag) 
távírószolgálat (távíró|szolgálat) 
távíróvezeték (távíró|vezeték) 
távíróvonal (fn, távíró|vonal) 
tavirózsa (fn, tavi|rózsa) 
távjelző (fn, táv|jelző) 
távkapcsolás (fn, táv|kapcsolás) 
távkapcsolású (táv|kapcsolású) 
távkapcsoló (fn, táv|kapcsoló) 
távköz (fn, táv|köz) 
távközlés (fn, táv|közlés) 
távközlési (mn) 
távközlési különadó 
távközlési műhold 
távközlési műholdrendszer 
távközlési rendszer 
távközlési törvény 
távközlési vállalat 
távközléstechnika (fn, távközlés|technika) 
távközlő berendezés 
távlat (fn, táv|lat) 
távlat nélküli 
távlati (mn) 
távlati célok 
távlati kép 
távlati rajz 
távlatilag (hsz) 
távlatnélküliség (fn) 
távlatnyitás (távlat|nyitás) 
távlatos (mn) 
távmérő (fn, táv|mérő) 
távmérő (foly mn in, táv|mérő) 
távmérős fényképezőgép 
távmérős gép 
távmondat (fn, táv|mondat) 
távmunka (fn, táv|munka) 
távobjektív 



távoktatás (fn, táv|oktatás) 
távoktatási (mn) 
távol (hsz) 
távol (mn) 
távol áll 
távol esik 
távol eső 
távol esve 
távol levő 
távol marad 
távol tart 
távol tartása 
távol van 
távolabbi (mn) 
távolba lát 
távolbalátás (fn, távolba|látás) 
távolbalátó (fn) 
távolbalátó (mn) 
távolbalátó készülék 
távolbombázó 
távolfelderítő (fn) 
távoli (mn) 
távoli bekapcsolás 
távoli elérés 
távoli kamera-hozzáférés 
távoli mentés 
távoli múlt 
távoli rokon 
távoli számítógép 
távoli szolgáltatás 
távolít (ige) 
Távol-Kelet 
távol-keleti (fn) 
távollátás (fn, távol|látás) 
távollátó (fn, távol|látó) 
távollátó szemű 
távollét (fn, távol|lét) 
távolléti (mn) 
távollevő (fn) 
távollévő (távollévő, fn) 
távolmaradás (fn, távol|maradás) 
távolmaradásával tüntetett 
távolodás (fn) 
távolodik (ige) 
távolság (fn) 
távolságbeállítás (távolság|beállítás) 
távolságbecslés (fn, távolság|becslés) 
távolsági (mn) 
távolsági autóbusz 
távolsági beszélgetés 
távolsági fényszóró 
távolsági repülő 
távolsági vonat 
távolságmérő (fn, távolság|mérő) 
távolságtartás (fn, távolság|tartás) 
távolságtartó tempomat 
távolságtartomány 



távolugrás (fn, távol|ugrás) 
távolugró (fn, távol|ugró) 
távolugróbajnok (távolugró|bajnok) 
távozás (fn) 
távozhat (ige) 
távozik (ige) 
távozó (foly mn in) 
távprognózis (fn, táv|prognózis) 
távrepülés (fn, táv|repülés) 
távszedőgép (táv|szedőgép) 
távtartó gyűrű 
távú (mn) 
távúszás (fn, táv|úszás) 
távúszóbajnokság 
távút (fn, táv|út) 
távutas 
távválasztás (táv|választás) 
távverseny (táv|verseny) 
távvezérlés (fn, táv|vezérlés) 
távvezérlő (fn, táv|vezérlő) 
távvezérlő (mn, táv|vezérlő) 
távvezeték (fn, táv|vezeték) 
taxa (fn) 
taxaméter (fn, taxa|méter) 
taxatíve (hsz) 
taxi (fn) 
taxiállomás (fn, taxi|állomás) 
taxióra (fn) 
taxis (fn) 
taxis (mn) 
taxisblokád (fn, taxis|blokád) 
taxisofőr (fn, taxi|sofőr) 
taxizik (ige) 
tb (röv) 
tb-alap (fn) 
tbc (tébécé, fn) 
tbc-szakorvos 
Tbiliszi (tnév) 
tb-járulék (fn) 
tb-kártya 
tb-vel 
te (nm) 
té 
te- 
te magad 
tea (fn) 
teacserje (fn, tea|cserje) 
teadélután (fn, tea|délután) 
teaest (fn, tea|est) 
teafőző (fn, tea|főző) 
teafű (fn, tea|fű) 
teagaz 
teaház (fn, tea|ház) 
teakeverék (fn, tea|keverék) 
teakfa (fn) 
teakonyha (fn, tea|konyha) 
teakötény (tea|kötény) 



tealevél (fn, tea|levél) 
tealólad 
team (fn) 
team (röv) 
tearózsa (fn, tea|rózsa) 
tearózsa hibrid 
tearum (fn, tea|rum) 
teáscsésze (fn) 
teáskanál (fn) 
teáskanna (fn, teás|kanna) 
teáskészlet (fn, teás|készlet) 
teasütemény (fn, tea|sütemény) 
teaszűrő (fn, tea|szűrő) 
teatojás (fn, tea|tojás) 
teátrális (mn) 
teatralitás 
teátrum (fn) 
teaültetvény (fn, tea|ültetvény) 
teavaj (fn, tea|vaj) 
teavíz (fn, tea|víz) 
teázik (ige) 
tébécé (tbc, fn) 
tébécébacilus (fn, tébécé|bacilus) 
tébécéfertőzés (tébécé|fertőzés) 
tébécés 
tebeléd 
tebenned (te|benned) 
tébláb (mn) 
téblábol (ige) 
téboly (fn) 
tébolyda (fn) 
tébolyít (ige) 
tébolyító (foly mn in) 
tébolyodott (bef mn in) 
tébolyodott (fn) 
tébolyodott (mn) 
tébolyodott agyú 
tébolyog (ige) 
tébolyult (bef mn in) 
tébolyult (fn) 
technécium (fn) 
technicizálódás (fn) 
technicizmus (fn) 
technika (fn) 
technikai (mn) 
technikai fölény 
technikai kérdés 
technikai vívmány 
technikailag (hsz) 
technikás (mn) 
technikaváltás (fn, technika|váltás) 
technikum (fn) 
technikumi növendék 
technikus (fn) 
technikus (mn) 
techno (fn) 
technofóbia (fn) 



technokrácia (fn) 
technokrata (fn) 
technológia (fn) 
technológiacsoport 
technológiai (mn) 
technológiai eredmény 
technológiai fegyelem 
technológiai fejlődés 
technológiai felkészültség 
technológiai vállalat 
technológus (fn) 
technováltozat 
teddide-teddoda 
tedeum (fn) 
tedimackó 
teelőled 
teendő (fn) 
teérted 
téesz (tsz, fn) 
téeszcsé (fn) 
téeszelnök (fn, téesz|elnök) 
teflon (fn) 
teflon (mn) 
teflon palacsintasütő 
teflonbevonat 
tefloncső 
teflonedény (teflon|edény) 
teflontál 
téged (tégedet) 
tégely (fn) 
tégelyacél (tégely|acél) 
tégelykemence (tégely|kemence) 
tegez (fn) 
tegez (ige) 
tegező viszony 
tegeződik (ige) 
tégla (fn) 
tégla alakú (mn) 
tégla főfal 
tégla nagyságú 
téglaboltozat (tégla|boltozat) 
téglaburkolat (fn, tégla|burkolat) 
téglaégetés (fn, tégla|égetés) 
téglaégető (fn) 
téglaégető kemence 
téglaépület (fn, tégla|épület) 
téglafal (fn, tégla|fal) 
téglafalazat (tégla|falazat) 
téglaforma (tégla|forma) 
téglafödém (tégla|födém) 
téglagyár (fn, tégla|gyár) 
téglahordás (tégla|hordás) 
téglajárda (tégla|járda) 
téglakötés (tégla|kötés) 
téglalap (fn, tégla|lap) 
téglalap keresztmetszetű 
téglamargarin 



téglány (fn) 
téglapadló (fn, tégla|padló) 
téglaprés (tégla|prés) 
téglarakás (fn, tégla|rakás) 
téglás (mn) 
téglaszín (fn, tégla|szín) 
téglaszínű (mn, tégla|színű) 
téglatest (fn, tégla|test) 
téglavetés (fn, tégla|vetés) 
téglavető (fn, tégla|vető) 
téglavető (foly mn in, tégla|vető) 
téglavörös (mn, tégla|vörös) 
tégláz (ige) 
Tégla-zug (Tégla|-zug) 
tégla-zugi 
tegnap (fn) 
tegnap (hsz) 
tegnap délután 
tegnap éjjeli 
tegnap este 
tegnap esti 
tegnap ilyenkor 
tegnapelőtt (fn, tegnap|előtt) 
tegnapelőtt (hsz, tegnap|előtt) 
tegnapelőtti (mn, tegnap|előtti) 
tegnapi (mn) 
Tegucigalpa (tnév) 
tegzes (fn) 
tégy (tegyél) 
tegyed (tedd) 
tehát (ksz) 
tehátlan 
tehén (fn) 
tehénantilop (tehén|antilop) 
tehénbőgés (fn, tehén|bőgés) 
tehénbőgés (mn, tehén|bőgés) 
tehénbőr (fn, tehén|bőr) 
tehéncsorda (fn, tehén|csorda) 
tehenes (fn) 
tehenes (mn) 
tehenész (fn) 
tehenészet (fn) 
tehenészlány (tehenész|lány) 
tehénhús (fn, tehén|hús) 
tehénistálló (fn, tehén|istálló) 
tehénke (fn) 
tehénkedik (ige) 
tehénpásztor (fn, tehén|pásztor) 
tehéntartás (fn, tehén|tartás) 
tehéntej (fn, tehén|tej) 
tehéntrágya (fn, tehén|trágya) 
tehéntúró (fn, tehén|túró) 
teher (fn) 
Teherán (tnév) 
teheráni (fn) 
teheráru (fn, teher|áru) 
teheráru-forgalom 



teherautó (fn, teher|autó) 
teherautópark (teher|autópark) 
teherautó-sofőr (teherautó|-sofőr) 
teherautó-vezető 
teherbe 
teherbe ejt 
teherbe esés 
teherbe esik 
teherbírás (fn, teher|bírás) 
teherbírás (mn, teher|bírás) 
teherbírású (mn) 
teherbíró (fn, teher|bíró) 
teherbíró (foly mn in, teher|bíró) 
teherbíró (mn, teher|bíró) 
teherbíró képesség 
teherelosztás (fn) 
teherfelvonó (fn, teher|felvonó) 
teherforgalom (fn, teher|forgalom) 
teherfuvar (teher|fuvar) 
teherfuvarozás (fn, teher|fuvarozás) 
teherfuvarozó vállalat 
tehergépjármű (fn, teher|gépjármű) 
tehergépkocsi (fn, teher|gépkocsi) 
tehergépkocsi-állomány 
tehergépkocsi-fuvarozás 
tehergépkocsi-garázs (tehergépkocsi|-garázs) 
tehergépkocsi-vezető 
tehergőzös (teher|gőzös) 
teherhajó (fn, teher|hajó) 
teherhajó-forgalom 
teherhordó (fn, teher|hordó) 
teherhordó (foly mn in, teher|hordó) 
teherhordó állat 
teherjármű (fn, teher|jármű) 
teherkar (teher|kar) 
teherkocsi (fn, teher|kocsi) 
teherkocsi-forduló (teherkocsi|-forduló) 
teherlap (teher|lap) 
teherlift (fn, teher|lift) 
tehermentes (mn) 
tehermentesít (ige) 
tehermentesítés (fn, teher|mentesítés) 
tehermentesítő szerelvény 
teherpályaudvar (fn, teher|pályaudvar) 
teherpróba (fn, teher|próba) 
teherszállítás (fn, teher|szállítás) 
teherszállító (fn, teher|szállító) 
teherszállító (foly mn in, teher|szállító) 
tehertaxi (fn, teher|taxi) 
tehertétel (fn, teher|tétel) 
teherűrhajó (fn, teher|űrhajó) 
tehervagon (fn, teher|vagon) 
tehervállalás (fn, teher|vállalás) 
teherviselés (fn) 
tehervonat (fn, teher|vonat) 
tehervonat-kísérő 
tehervontatás (teher|vontatás) 



tehet (ige) 
tehetetlen (hsz) 
tehetetlen (mn) 
tehetetlenség (fn) 
tehetetlenségi (mn) 
tehetetlenségi nyomaték 
tehetetlenül (hsz) 
tehető (foly mn in) 
tehető (mn) 
tehetős (mn) 
tehetség (fn) 
tehetséges (mn) 
tehetséges kezdő 
tehetséggondozás (fn, tehetség|gondozás) 
tehetségkutatás (fn, tehetség|kutatás) 
tehetségkutató (fn, tehetség|kutató) 
tehetségkutató (foly mn in, tehetség|kutató) 
tehetségkutató (mn, tehetség|kutató) 
tehetségkutató vizsgálat 
tehetségtelen (mn) 
tehetségtelenség (fn) 
tehetségű (mn) 
tehetségvizsgálat (fn, tehetség|vizsgálat) 
tein (fn) 
teizmus (fn) 
tej (fn) 
tejbe 
tejbedara (fn) 
tejbegríz (fn, tejbe|gríz) 
tejbekása (fn) 
tejbepapi (fn) 
tejberizs (fn, tejbe|rizs) 
tejbe-vajba füröszt 
tejbolt (fn, tej|bolt) 
tejbüfé (tej|büfé) 
tejcukor (fn, tej|cukor) 
tejcsárda (fn, tej|csárda) 
tejcsarnok (fn, tej|csarnok) 
tejcsokoládé (fn, tej|csokoládé) 
tejdropsz (fn, tej|dropsz) 
tejecske (fn) 
tejel (ige) 
tejelő (foly mn in) 
tejelő (mn) 
tejelő állat 
tejelő fajta 
tejelő tehén 
tejelőgomba 
tejelőtehenészet 
tejenzim (tej|enzim) 
tejérzékeny (mn) 
tejérzékenység (fn, tej|érzékenység) 
tejes (fn) 
tejes (mn) 
tejes étel 
tejes kukorica 
tejes szájú 



tejesasszony (fn, tejes|asszony) 
tejesedény (fn) 
tejesedik 
tejesfazék (fn, tejes|fazék) 
tejeskanna (fn, tejes|kanna) 
tejeskása 
tejeskávé (fn, tejes|kávé) 
tejeskocsi (fn) 
tejesköcsög (fn, tejes|köcsög) 
tejeslábas (tejeslábos, fn) 
tejeslány (fn) 
tejesüveg (fn) 
tejeszacskó (fn, tejes|zacskó) 
tejet szűrő 
Tejfalusziget (Tejfalu|sziget) 
tejfaluszigeti 
tejfehér (mn, tej|fehér) 
tejfehér bőrű 
tejfel (fn) 
tejfeldolgozó 
tejfog (fn, tej|fog) 
tejföl (tejfel, fn, tej|föl) 
tejfölhaj (tejföl|haj) 
tejfölös (mn) 
tejfölös galuska 
tejfölös lángos 
tejfölös túró 
tejfölös-túrós kenyér 
tejfölösszájú (mn, tejfölös|szájú) 
tejgazdaság (fn, tej|gazdaság) 
tejgyomor (tej|gyomor) 
tejgyűjtő állomás 
tejhasznosítású szarvasmarha 
tejhozam (fn, tej|hozam) 
tejipar (fn, tej|ipar) 
tejipari (mn) 
tejivó (fn, tej|ivó) 
tejjel-mézzel 
tejjel-mézzel folyó 
tejkaramella (fn, tej|karamella) 
tejképző (tej|képző) 
tejkészítmény (fn, tej|készítmény) 
tejkiütés (tej|kiütés) 
tejkonzerv (fn, tej|konzerv) 
tejkonyha (tej|konyha) 
tejkrém (tej|krém) 
tejkúra (tej|kúra) 
tejkvarc (tej|kvarc) 
tejleves 
tejliszt (tej|liszt) 
tejmirigy (fn, tej|mirigy) 
tejnedv (fn, tej|nedv) 
tejoltó (fn, tej|oltó) 
tejopál (tej|opál) 
tejpénz (fn, tej|pénz) 
tejpor (fn, tej|por) 
tejsav (fn, tej|sav) 



tejsavbaktérium (fn, tejsav|baktérium) 
tejsavó (fn, tej|savó) 
tejsodó (fn, tej|sodó) 
tejszelet 
tejszeparátor (tej|szeparátor) 
tejszín (fn, tej|szín) 
tejszíncsokoládé (tejszín|csokoládé) 
tejszínfagylalt (tejszín|fagylalt) 
tejszínhab (fn, tejszín|hab) 
tejszínű (mn) 
tejszövetkezet (fn, tej|szövetkezet) 
tejtámogatás 
tejtermék (fn, tej|termék) 
tejtermelés (fn, tej|termelés) 
tejtermelő (fn, tej|termelő) 
tejtermelő fajta 
tejtestvér (fn, tej|testvér) 
tejút (fn, tej|út) 
tejútrendszer (fn, tejút|rendszer) 
tejüveg (fn, tej|üveg) 
tejüveg ablak 
tejüveg bura 
tejüveg gömb 
tejüzem (fn, tej|üzem) 
tejüzlet (tej|üzlet) 
tejvendéglő (tej|vendéglő) 
tejvizsgáló állomás 
tejzsír (fn, tej|zsír) 
téka (fn) 
teke (fn) 
tekeasztal (teke|asztal) 
tekebáb (teke|báb) 
tekebábu (teke|bábu) 
tekegolyó (fn, teke|golyó) 
tekejáték (teke|játék) 
tekenő (fn, teke|nő) 
tekepálya (fn, teke|pálya) 
teker (ige) 
tekercs (fn) 
tekercs alakú 
tekercsel (ige) 
tekercselőhuzal (tekercselő|huzal) 
tekercsfilm (tekercs|film) 
tekercspapír (tekercs|papír) 
tekercsrugó (tekercs|rugó) 
tekercsvonal (tekercs|vonal) 
tekeredik (ige) 
tekereg (fn, teke|reg) 
tekereg (ige, teke|reg) 
tekerget (ige) 
tekergő (fn) 
tekergő (foly mn in) 
tekergődzik (tekergőzik, ige) 
tekergős (mn) 
tekergőzik (ige) 
tekerő (fn) 
tekerő (foly mn in) 



tekerődzik (tekerőzik, ige) 
tekerőlant (fn, tekerő|lant) 
tekerület (fn) 
tekervény (fn) 
tekervényes (mn) 
tekesport (teke|sport) 
teketória (fn) 
teketóriázik (ige) 
tekézik (ige) 
tekéző (fn) 
tekéző (foly mn in) 
tekinget (ige) 
tekint (ige) 
tekintély (fn) 
tekintély tekintélye 
tekintélyelv (fn, tekintély|elv) 
tekintélyelvű (mn) 
tekintélyérv (fn, tekintély|érv) 
tekintélyes (mn) 
tekintélyes összegű 
tekintélyi (mn) 
tekintélyromboló (foly mn in, tekintély|romboló) 
tekintélyromboló (mn, tekintély|romboló) 
tekintélytisztelet (fn, tekintély|tisztelet) 
tekintélyuralom (fn, tekintély|uralom) 
tekintélyű (mn) 
tekintet (fn) 
tekintet (ige) 
tekintet nélkül 
tekintetbe vesz 
tekintetbe véve 
tekintetbevétel (fn, tekintet|bevétel) 
tekintetes (fn) 
tekintetes (mn) 
tekintethatározó (tekintet|határozó) 
tekintetű (mn) 
tekinthet (ige) 
tekinthető (fn) 
tekintve (fn) 
tekla 
teklagyöngy (fn) 
teknő (fn) 
teknőc (fn) 
teknős (fn) 
teknős (mn) 
teknősbéka (fn, teknős|béka) 
teknővájó (fn, teknő|vájó) 
teknővájó (foly mn in, teknő|vájó) 
teknővölgy (teknő|völgy) 
tékozló (fn) 
tékozló (foly mn in) 
tékozló (mn) 
tékozló fiú 
tékozol (ige) 
tektonika (fn) 
tektonikus (fn) 
tektonikus (mn) 



tékvándó 
tel (ige) 
tél (fn) 
tél eleji 
tél vége 
tél végi (mn) 
télálló (foly mn in, tél|álló) 
télálló (mn, tél|álló) 
télálló alma 
télálló burgonya 
télapó (fn, tél|apó) 
Télapó (tnév) 
Télapó-ünnepély (Télapó|-ünnepély) 
Tel-Aviv (tnév) 
tele (teli, fn) 
tele (mn) 
tele 
tele- (ik) 
tele borral 
tele marokkal 
tele szájjal 
tele van 
telebeszél (ige, tele|beszél) 
telebeszéli a fejét 
telebútor 
teleereszt 
teleesz 
telefax (fn) 
telefirkál (ige) 
telefon (fn) 
telefon (ige) 
telefonadó 
telefonakkumulátor 
telefonál (ige) 
telefonálás (fn) 
telefonálhat (ige) 
telefonalközpont (fn, telefon|alközpont) 
telefonállomás (fn, telefon|állomás) 
telefonasztal (telefon|asztal) 
telefonautomata (fn, telefon|automata) 
telefonbeszélgetés (fn, telefon|beszélgetés) 
telefonbetyár (fn) 
telefoncsatlakozás (telefon|csatlakozás) 
telefondíj (fn, telefon|díj) 
telefondoktor (fn, telefon|doktor) 
telefondrót (fn, telefon|drót) 
telefonébresztés (telefon|ébresztés) 
telefonébresztő (telefon|ébresztő) 
telefon-előfizetési díj 
telefon-előfizető (telefon|-előfizető) 
telefonérme (fn, telefon|érme) 
telefonfülke (fn, telefon|fülke) 
telefongyártó 
telefonhálózat (fn, telefon|hálózat) 
telefonhírmondó (fn, telefon|hírmondó) 
telefonhívás (fn, telefon|hívás) 
telefonhívást fogad 



telefonhuzal (fn, telefon|huzal) 
telefónia (fn) 
telefonjelentés (fn, telefon|jelentés) 
telefonkábel (fn, telefon|kábel) 
telefonkagyló (fn, telefon|kagyló) 
telefonkapcsolás (telefon|kapcsolás) 
telefonkártya (fn, telefon|kártya) 
telefonkártya-árusítás 
telefonkészülék (fn, telefon|készülék) 
telefonkezelő (fn, telefon|kezelő) 
telefonkihangosító 
telefonkönyv (fn, telefon|könyv) 
telefonközelben van 
telefonközpont (fn, telefon|központ) 
telefonos (fn) 
telefonos (mn) 
telefonos fenyegetés 
telefonos utasítás 
telefonos ügynök 
telefonoz (ige) 
telefon-összeköttetés (telefon|-összeköttetés) 
telefonszáj (fn, telefon|száj) 
telefonszám (fn, telefon|szám) 
telefonszámla (fn, telefon|számla) 
telefonszám-változás 
telefonszex 
telefonszolgáltatás (fn, telefon|szolgáltatás) 
telefontarifa (fn, telefon|tarifa) 
telefontársaság (fn, telefon|társaság) 
telefontéma (fn, telefon|téma) 
telefonügyelet (fn, telefon|ügyelet) 
telefonüzenet (fn, telefon|üzenet) 
telefonüzenet-rögzítő 
telefonvezeték (fn, telefon|vezeték) 
telefonvonal (fn, telefon|vonal) 
telefonzsinór (fn, telefon|zsinór) 
telefüstöl (ige) 
telegráf (fn) 
telegrafál (ige) 
telegram (fn) 
teleháló 
teleház (fn) 
telehint (ige) 
telehold (fn) 
telehord (ige) 
teleír (ige) 
telek (fn) 
telekadó (fn, telek|adó) 
telekadó (foly mn in, telek|adó) 
telekadó-kedvezmény (telekadó|-kedvezmény) 
telekalakítás (fn, telek|alakítás) 
telekalakítási (mn) 
telekár (fn, telek|ár) 
telekbér (telek|bér) 
telekcsere 
telekhasználat (fn, telek|használat) 
telekhatár (fn, telek|határ) 



Teleki Sándor (tnév) 
telekiabál (ige) 
telekingatlan (fn, telek|ingatlan) 
Teleki-rejtély 
telekkiegészítés (fn, telek|kiegészítés) 
telekkönyv (fn, telek|könyv) 
telekkönyvez (ige) 
telekkönyvi (mn) 
telekkönyvi hatóság 
telekkönyvi kivonat 
telekkönyvi lap 
telekkönyvvezetés (telekkönyv|vezetés) 
telekkönyvvezető (fn, telekkönyv|vezető) 
telekmegosztás (fn, telek|megosztás) 
telekméret (fn, telek|méret) 
teleknagyság (fn, telek|nagyság) 
telekommunikáció (fn) 
telekommunikációs (mn) 
telekommunikációs ismeretek 
telekosztás (fn, telek|osztás) 
telekrendezés (fn, telek|rendezés) 
telekrész (fn, telek|rész) 
telekspekuláció (fn, telek|spekuláció) 
telektulajdonos (fn, telek|tulajdonos) 
telektulajdonos (mn, telek|tulajdonos) 
telekügynök (fn, telek|ügynök) 
telekürtöl (ige) 
telel (ige) 
telelármáz 
telelő (fn) 
telelő (foly mn in) 
teleltet (ige) 
Télemakhosz (tnév) 
telemázol 
telemechanika (fn) 
telemetrikus (mn) 
télen-nyáron (hsz) 
telente (hsz) 
teleobjektív (fn, tele|objektív) 
teleológia (fn) 
teleoptika 
teleönt (ige) 
telep (fn) 
telepátia (fn) 
telepatikus (mn) 
telepedik (telepszik, ige) 
telepes (fn) 
telepes (mn) 
telepes család 
telepes falu 
telepes gazda 
telepes község 
telepes növények 
telepes rádió 
telepfelügyelő (telep|felügyelő) 
telephely (fn, telep|hely) 
telepi (mn) 



telepít (ige) 
telepítés (fn) 
telepítés előtt 
telepítési (mn) 
telepíthető 
telepíthető verzió 
telepítő 
telepítőfájl 
telepítőkulcs 
telepítőlemez 
telepítőmédia 
telepítvény (fn) 
telepszik (telepedik, ige) 
települ (ige) 
település (fn, telep|ülés) 
településfejlesztés (fn, település|fejlesztés) 
településfejlesztési (mn) 
településföldrajz (fn, település|földrajz) 
településhálózat (fn, település|hálózat) 
településhálózat-fejlesztés 
települési (mn) 
településnév (fn, település|név) 
településrendezési (mn) 
településrész (fn, település|rész) 
településtípus (fn, település|típus) 
településszerkezet (fn, település|szerkezet) 
telér (fn) 
telerajzol (ige) 
telerak (ige, tele|rak) 
telesír (ige) 
teles-teli 
teleszalad (ige) 
teleszed (ige) 
teleszív (ige) 
teleszkóp (fn) 
teleszkópos nyél 
teleszór (ige) 
teletalp (telitalp, fn) 
teletalpú 
teletext (fn) 
teletext-memória 
teletölt (ige) 
teletöm (ige) 
teletűzdel (ige) 
teleül 
televény (fn) 
televényföld (fn, televény|föld) 
televízió (fn) 
televízióadás (fn, televízió|adás) 
televízióállomás (fn, televízió|állomás) 
televízióantenna (televízió|antenna) 
televízió-előfizetés (televízió|-előfizetés) 
televízió-előfizető (televízió|-előfizető) 
televízióerősítő (televízió|erősítő) 
televíziójáték (fn, televízió|játék) 
televízió-képcső (televízió|-képcső) 
televíziókészülék (fn, televízió|készülék) 



televízió-műsor (televízió|-műsor) 
televíziónéző (fn, televízió|néző) 
televíziónéző (foly mn in, televízió|néző) 
televíziónyugta (televízió|nyugta) 
televíziós (fn) 
televíziós (mn) 
televíziós adás 
televíziós adóállomás 
televíziós film 
televíziós gála 
televíziós kábelszolgáltató 
televíziós közvetítés 
televíziós riport 
televíziós stúdió 
televíziószerelő (televízió|szerelő) 
televíziószereplés (fn, televízió|szereplés) 
televízió-vevőkészülék (televízió|-vevőkészülék) 
televíziózás (fn) 
televíziózik (ige) 
telex (fn) 
telexgép (fn, telex|gép) 
telex-összeköttetés (telex|-összeköttetés) 
telexszolgálat (telex|szolgálat) 
telezabálja magát 
telezsúfol (ige) 
telhet (ige) 
telhetetlen (mn) 
telhető (foly mn in) 
telhető (mn) 
teli (mn) 
teli 
téli (tele, mn) 
téli alma 
téli álom 
téli felszerelés 
téli hadjárat 
téli kesztyű 
teli kézzel 
téli kikötő 
téli körte 
téli menetrend 
téli olimpia 
téli öltöny 
Téli Palota 
téli szállás 
téli szövet 
teli tüdőből 
télialma-nemesítés 
telibe talál 
telides-tele 
telides-teli 
telide-tele 
télidő (fn, tél|idő) 
télidőben 
télies (mn) 
téliesít (ige) 
telihold (fn, teli|hold) 



telik (ige) 
télikabát (fn, téli|kabát) 
télikabátgallér (télikabát|gallér) 
télikert (fn, téli|kert) 
telik-múlik 
télire (hsz) 
télire való tüzelő (fn) 
télirevaló (fn) 
télirevaló (mn) 
telisded-tele 
télispárga 
télisport (fn) 
télisportok 
telis-tele (hsz) 
téliszalámi (fn, téli|szalámi) 
telít (ige) 
telitalálat (fn) 
telitalálatos (mn) 
telitalpú (mn) 
telítetlen (mn) 
telítetlen kötés 
telítetlen vegyület 
telített (bef mn in) 
telített (mn) 
telített oldat 
telített talpfa 
telítettség (fn) 
telítődik (ige) 
telivér (fn) 
telivér (mn) 
telivér kanca 
télizöld (fn, téli|zöld) 
telje (fn) 
teljében (hsz) 
teljes (mn) 
teljes állományú 
teljes bénulás 
teljes dísz 
teljes egészében 
teljes elánnal 
teljes elégtelenség 
teljes életpálya 
teljes értékű 
teljes érvényű 
teljes foglalkoztatás 
teljes folyamatok elsajátítása 
teljes hatalmú 
teljes hossz 
teljes hozzáférés 
teljes irtás 
teljes jogú 
teljes képernyős beállítás 
teljes kihasználás 
teljes komfort 
teljes körű 
teljes körű pénz-visszafizetési garancia 
teljes lefedettség 



teljes létszámú 
teljes másolat 
teljes mértékben 
teljes mértékben barátságos 
teljes munkaidő 
teljes pusztulás 
teljes siker 
teljes számú 
teljes tej 
teljes ülés 
teljes verzió 
teljes víruskeresés 
teljesebben (hsz) 
teljesedés (fn) 
teljesedik (ige) 
teljesen (hsz) 
teljesen vízálló 
teljesít (ige) 
teljesítés (fn) 
teljesítési (mn) 
teljesítetlen feladat 
teljesített parancs 
teljesíthet (ige) 
teljesíthetetlen (mn) 
teljesíthetetlen kívánság 
teljesítmény (fn) 
teljesítmény mód 
teljesítményarányos (mn) 
teljesítménybeli különbség 
teljesítménybér (fn, teljesítmény|bér) 
teljesítménybérezés (fn, teljesítmény|bérezés) 
teljesítménybér-rendezés (teljesítménybér|-rendezés) 
teljesítménybér-rendszer 
teljesítménycentrikus 
teljesítménycsökkenés (fn, teljesítmény|csökkenés) 
teljesítménycsúcs (teljesítmény|csúcs) 
teljesítmény-ellenőrzés 
teljesítményfigyelő (teljesítmény|figyelő) 
teljesítménygörbe (fn, teljesítmény|görbe) 
teljesítményigény 
teljesítményjavulás 
teljesítménykezelő 
teljesítménykülönbség 
teljesítménymérés (fn, teljesítmény|mérés) 
teljesítménymorzsa 
teljesítménynorma (fn, teljesítmény|norma) 
teljesítménynövekedés 
teljesítményorientált (bef mn in) 
teljesítményorientált (mn) 
teljesítményprémium (fn, teljesítmény|prémium) 
teljesítményszint (fn, teljesítmény|szint) 
teljesítménytöbblet (fn, teljesítmény|többlet) 
teljesítményű (mn) 
teljesítőképes 
teljesítőképesség (fn, teljesítő|képesség) 
teljeskörűen (hsz) 
teljessé tétel 



teljesség (fn) 
teljesül (fn, telje|sül) 
teljesül (ige, telje|sül) 
teljesülés (fn) 
teljesületlen (mn) 
teljesülhet (ige) 
teljesszög (fn) 
teljhatalmú (mn, telj|hatalmú) 
teljhatalom (fn) 
teljhatalommal felruházott 
telkes (mn) 
telkesítés (fn) 
Tell (tnév) 
Tell Vilmos-i 
tellett (telt) 
tellúr (fn) 
telt (mn) 
telt arcú 
telt ház 
telt idomok 
telt keblű 
telt pohár 
téltemetés (fn, tél|temetés) 
téltemető (fn, tél|temető) 
teltkarcsú (mn, telt|karcsú) 
teltség (fn) 
tél-túl (hsz) 
télutó (fn, tél|utó) 
telve (mn) 
télvíz (fn, tél|víz) 
télvíz idején 
téma (fn) 
téma szerinti 
témajavaslat 
témájú (mn) 
témakör (fn, téma|kör) 
tematika (fn) 
tematikai (mn) 
tematikus (fn) 
tematikus térkép 
tematikus terv 
témaválasztás (fn, téma|választás) 
témázik (ige) 
temelléd 
teméntelen (mn) 
temérdek (tömérdek, mn) 
Temes (tnév) 
Temesköz (tnév) 
Temesvár (tnév) 
temesvári (mn) 
temet (ige) 
temetés (fn) 
temetési (mn) 
temetési segély 
temetetlen (hsz) 
temetetlen (mn) 
temetkezés (fn) 



temetkezési (mn) 
temetkezési egylet 
temetkezési hely 
temetkezési körülmény 
temetkezési vállalat 
temetkezik (ige) 
temetkezőhely (fn) 
temető (fn) 
temető (foly mn in) 
temetőárok (fn, temető|árok) 
temetőbogár (fn, temető|bogár) 
temetőfenntartó 
temetői (mn) 
temetőkataszter 
temetőkert (fn, temető|kert) 
temetőőr (fn, temető|őr) 
temonda 
temögötted 
tempera (fn) 
temperafesték (fn, tempera|festék) 
temperafestmény (fn, tempera|festmény) 
temperál (ige) 
temperamentum (fn) 
temperamentum (mn) 
temperamentumos (mn) 
temperatúra (fn, tempera|túra) 
tempíroz (ige) 
templom (fn) 
templomatya (templom|atya) 
templomba járás 
templomépítés (fn, templom|építés) 
templomfestészet (templom|festészet) 
templomhajó (fn, templom|hajó) 
templomi (mn) 
templomi kórus 
templomigazgató (foly mn in, templom|igazgató) 
templomjáró (fn, templom|járó) 
templomjáró (foly mn in, templom|járó) 
templomkert (fn, templom|kert) 
templomos (fn) 
templomos (mn) 
templomos lovag 
templomoz (ige) 
templomszolga (fn, templom|szolga) 
templomtér (fn, templom|tér) 
templomtorony (fn, templom|torony) 
templomudvar (fn, templom|udvar) 
tempó (fn) 
tempójú (mn) 
tempós (mn) 
tempós beszédű 
tempóváltás (fn, tempó|váltás) 
tempózik (ige) 
Temze (tnév) 
ten 
tendál (ige) 
tendencia (fn) 



tendenciózus (mn) 
tendenciózus beállítás 
tender (fn) 
tenderez 
tendereztet (ige) 
tendergyőztes 
tenderkiírás (fn, tender|kiírás) 
ténfereg (ige) 
teng (ige) 
tengelic (fn) 
tengelice 
tengely (fn) 
tengelyágy (tengely|ágy) 
tengelycsap (tengely|csap) 
tengelycsigolya (tengely|csigolya) 
tengelycsukló (tengely|csukló) 
tengelyfék (tengely|fék) 
tengelyforgás (fn, tengely|forgás) 
tengelyfuvar (tengely|fuvar) 
tengelyhajtás (tengely|hajtás) 
tengelyhatalmak 
tengelyhatalom (fn, tengely|hatalom) 
tengelyirányú (mn, tengely|irányú) 
tengelykapcsoló (fn, tengely|kapcsoló) 
tengelykerék (tengely|kerék) 
tengelykereszt (fn, tengely|kereszt) 
tengelynyomás (fn, tengely|nyomás) 
tengelypont (tengely|pont) 
tengelyszeg (tengely|szeg) 
tengelyszorító csavar 
tengelyt akaszt 
tengelytáv (fn, tengely|táv) 
tengelytávolság (fn, tengely|távolság) 
tengelyterhelés (fn, tengely|terhelés) 
tengelytörés (fn, tengely|törés) 
tenger (fn) 
tenger 
tenger alatti 
tenger bú 
tenger pénz 
tenger sok 
tengeralattjáró (fn, tengeralatt|járó) 
tengeralattjáró-háború (tengeralattjáró|-háború) 
tengeralattjáró-harc (tengeralattjáró|-harc) 
tengeralattjáró-támaszpont 
tengerár (fn, tenger|ár) 
tengeráramlás (fn, tenger|áramlás) 
tengeráramlat (fn, tenger|áramlat) 
tengerbe dobás 
tengerentúl (fn) 
tengerentúli (fn, tengeren|túli) 
tengerentúli (mn, tengeren|túli) 
tengerész (fn) 
tengerész legénység 
tengerész módra 
tengerészalakulat (tengerész|alakulat) 
tengerészet (fn) 



tengerészeti (mn) 
tengerészeti hivatal 
tengerészgyalogos (fn, tengerész|gyalogos) 
tengerészgyalogos (mn, tengerész|gyalogos) 
tengerészgyalogos egység 
tengerészgyalogság (fn, tengerész|gyalogság) 
tengerészkék (mn, tengerész|kék) 
tengerésznép (tengerész|nép) 
tengerészruha (fn, tengerész|ruha) 
tengerészsapka (fn, tengerész|sapka) 
tengerészszokás (tengerész|szokás) 
tengerésztiszt (fn, tengerész|tiszt) 
tengerésztüzérség (tengerész|tüzérség) 
tengerfelszín (fn, tenger|felszín) 
tengerfenék (fn, tenger|fenék) 
tengerhajózás (fn, tenger|hajózás) 
tengeri (mn) 
tengeri állam 
tengeri árok 
tengeri csata 
tengeri fürdő 
tengeri haderő 
tengeri hajó 
tengeri hal 
tengeri kagyló 
tengeri kikötő 
tengeri kúra 
tengeri rabló 
tengeri só 
tengeri szállítás 
tengeri szivacs 
tengeri utazás 
tengeribeteg (mn, tengeri|beteg) 
tengeribetegség (fn) 
tengericsillag (fn) 
tengericsíra 
tengericső (fn) 
tengeridara (fn) 
tengerifű (fn) 
tengerihagyma 
tengerihántás (fn) 
tengerikígyó (fn) 
tengerililiom (fn) 
tengerimalac (fn) 
tengerisün (fn) 
tengeritehén 
tengeriuborka 
tengerjáró (fn, tenger|járó) 
tengerjáró (foly mn in, tenger|járó) 
tengerjáró (mn, tenger|járó) 
tengerjog (fn, tenger|jog) 
tengerkék (fn, tenger|kék) 
tengerkék (mn, tenger|kék) 
tengerkutatás (fn, tenger|kutatás) 
tengermellék (fn, tenger|mellék) 
tengermély (fn, tenger|mély) 
tengermély (mn, tenger|mély) 



tengermélység (fn, tenger|mélység) 
tengernagy (fn) 
tengernyi (mn) 
tengernyi (szn) 
tengeröböl (fn, tenger|öböl) 
tengerpart (fn, tenger|part) 
tengerparti (mn) 
tengerparti ország 
tengerrengés (fn, tenger|rengés) 
tengersík (fn, tenger|sík) 
tengerszem (fn, tenger|szem) 
tengerszennyezés 
tengerszín (fn, tenger|szín) 
tengerszint (fn, tenger|szint) 
tengerszint feletti magasság 
tengerszint-emelkedés (tengerszint|-emelkedés) 
tengerszínű (mn) 
tengerszoros (fn, tenger|szoros) 
tengertánc (tenger|tánc) 
tengervíz (fn, tenger|víz) 
tengerzár (tenger|zár) 
tengerzöld (fn, tenger|zöld) 
tengerzöld (mn, tenger|zöld) 
tengerzúgás (fn, tenger|zúgás) 
tengés 
tenget (ige) 
teng-leng 
tengődés (fn) 
tengődik (ige) 
tengődő 
tenisz (fn) 
teniszbajnok (fn, tenisz|bajnok) 
teniszbajnoknő (fn, tenisz|bajnoknő) 
teniszbajnokság (fn, tenisz|bajnokság) 
teniszcipő (fn, tenisz|cipő) 
teniszezik (ige) 
teniszező (foly mn in) 
teniszezőnő (fn) 
teniszflanel (tenisz|flanel) 
teniszháló (tenisz|háló) 
teniszjátékos (mn) 
teniszkönyök (fn, tenisz|könyök) 
teniszlabda (fn, tenisz|labda) 
teniszpálya (fn, tenisz|pálya) 
teniszrakett (fn, tenisz|rakett) 
teniszszakosztály (tenisz|szakosztály) 
teniszszezon (tenisz|szezon) 
teniszszoknya (tenisz|szoknya) 
tenisztorna (fn, tenisz|torna) 
tenisztréner (fn, tenisz|tréner) 
teniszütő (fn, tenisz|ütő) 
teniszverseny (fn, tenisz|verseny) 
tenisz-világranglista 
teniszzokni (fn) 
tenmagad (mn) 
tennen (mn) 
tennenmagad 



tenni akarás 
tenni akaró 
tennivaló (fn) 
tenni-venni 
tenor (fn) 
tenor hang 
tenor hangú 
tenor szólam 
tenorbariton (tenor|bariton) 
tenorista (fn) 
tenorszóló (tenor|szóló) 
téns (fn) 
téns (mn) 
ténsasszony (fn) 
ténsúr (fn) 
tente (msz) 
tény (fn) 
tény és való 
tényadat (fn, tény|adat) 
tényálladék (fn, tény|álladék) 
tényállás (fn, tény|állás) 
tényállítás (fn, tény|állítás) 
tényanyag (fn, tény|anyag) 
ténybeli (mn) 
ténybeli bizonyíték 
ténycikk 
tenyér (fn) 
tenyér alakú 
tenyérbe mászó 
tenyerel (ige) 
tenyeres (fn) 
tenyeres (mn) 
tenyeres-talpas 
tenyérjós (fn, tenyér|jós) 
tenyérjóslás (fn, tenyér|jóslás) 
tenyérnyi (mn) 
tenyérvédő (tenyér|védő) 
tenyészállat (fn, tenyész|állat) 
tenyészállat-behozatal (tenyészállat|-behozatal) 
tenyészállatvásár (fn, tenyészállat|vásár) 
tenyészbaromfi (fn, tenyész|baromfi) 
tenyészbénaság (fn) 
tenyészbika (fn, tenyész|bika) 
tenyészcsődör (fn, tenyész|csődör) 
tenyészérett (mn) 
tenyészet (fn) 
tenyészet (ige) 
tenyészidő (fn, tenyész|idő) 
tenyészik (ige) 
tenyészkan (fn) 
tenyészkanca (fn, tenyész|kanca) 
tenyészkos (fn) 
tenyészló (fn) 
tenyészmén (fn, tenyész|mén) 
tenyészménes 
tenyészőcsúcs 
tenyészőkúp 



tenyészt (ige) 
tenyésztalaj (fn) 
tenyésztés (fn) 
tenyésztési (mn) 
tenyésztéstechnológia (tenyésztés|technológia) 
tenyésztett gyöngy 
tenyésztő (fn) 
tenyésztő (foly mn in) 
tenyésztői munka 
tenyésztőmunka 
tényező (fn) 
tényező (foly mn in) 
tényezőkre bont 
tényezőkre bontás 
tényfeltárás (fn, tény|feltárás) 
tényfeltáró (foly mn in) 
tényfeltáró (mn) 
tényfeltáró riport 
ténykedés (fn) 
ténykedik (ige) 
ténykérdés (fn, tény|kérdés) 
ténykörülmény (fn, tény|körülmény) 
tényleg (hsz) 
tényleges (mn) 
tényleges állomány 
tényleges állományú 
tényleges szolgálat 
ténylegesen (hsz) 
ténylegesít (ige) 
tényleírás (fn, tény|leírás) 
ténylelet (tény|lelet) 
ténymegállapítás (fn, tény|megállapítás) 
Tennyson 
tényszám (fn, tény|szám) 
tényszerű (mn) 
tényszerűen (hsz) 
tényszerűség (fn, tény|szerűség) 
tényvázlat (fn, tény|vázlat) 
teodolit (fn) 
teológia (fn) 
teológiai (fn) 
teológiai (mn) 
teológus (fn) 
teoretikus (fn) 
teoretikus (mn) 
teória (fn) 
teóriagyár 
teozófia (fn) 
tép (ige) 
tépáz (ige) 
tépdel (ige) 
tépdes (ige) 
tépeget (ige) 
tépelődés (fn) 
tépelődik (ige) 
tépelődő (fn) 
tépelődő (foly mn in) 



tépelődő (mn) 
teper (ige) 
tepertő (töpörtyű, fn) 
tepertős (töpörtyűs, mn) 
tépés (fn) 
tépett (bef mn in) 
tépett (mn) 
tépő (fn) 
tépő (foly mn in) 
tépőfog (fn, tépő|fog) 
tépőszilárdság (tépő|szilárdság) 
tépőzár (fn, tépő|zár) 
tépőzáras 
tepsi (fn) 
tér (fn) 
tér (ige) 
téralkotás (tér|alkotás) 
terapeuta (fn) 
terápia (fn) 
terápiás (mn) 
terasz (fn) 
teraszhősugárzó 
teraszos (mn) 
teraszos művelés 
térbeli (mn) 
térburkolat 
terc (fn) 
tercel (ige) 
tercett (fn) 
tercier (fn) 
tercier tekercselés 
térd (fn) 
térdbók (térd|bók) 
térdcsizma (térd|csizma) 
térdcsont (fn, térd|csont) 
térdel (ige) 
térdelő (fn) 
térdelő (foly mn in) 
térdelő helyzetben 
térdeltet (ige) 
térden állva 
térdepel (ige) 
térdepeltet (ige) 
térdeplő (fn) 
térdeplő (mn) 
térdet hajt 
térdet-fejet hajt 
térdfék (térd|fék) 
térdfix 
térdfixes 
térdhajlás (fn, térd|hajlás) 
térdhajlat (fn, térd|hajlat) 
térdhajlítás (fn, térd|hajlítás) 
térdhajtás (fn, térd|hajtás) 
térdharisnya (fn, térd|harisnya) 
térdig érő 
térdízület (fn, térd|ízület) 



térdkalács (fn, térd|kalács) 
térdműtét (fn, térd|műtét) 
térdnadrág (fn, térd|nadrág) 
térdpárna (térd|párna) 
térdre borulás 
térdre esve 
térdreflex (fn, térd|reflex) 
térdrugózás (térd|rugózás) 
térdsérülés (fn, térd|sérülés) 
térdszalagrend (fn) 
térdszorító (térd|szorító) 
térdvédő (fn, térd|védő) 
térdvédő (foly mn in, térd|védő) 
térdzokni (fn, térd|zokni) 
terebélyes (mn) 
terebélyes fa 
terebélyesedik (ige) 
terefere (fn) 
tereferél (ige) 
tereget (ige) 
tereh 
terel (ige) 
térelem (fn, tér|elem) 
terelés (fn) 
terelget (ige) 
térelhatároló (foly mn in) 
térellenállás (tér|ellenállás) 
térelmélet (fn, tér|elmélet) 
terelőbója 
terelődik (ige) 
terelőgát 
terelőkorlát 
terelőlánc 
terelőnyíl 
terelőoszlop 
terelőpuli (fn) 
terelősziget 
terelőút (fn, terelő|út) 
terelővonal 
térelválasztó (fn) 
térelválasztó (foly mn in) 
térelválasztó elem 
terem (fn) 
terem (ige) 
terembajnokság (fn, terem|bajnokság) 
terembér (fn, terem|bér) 
terembura (fn) 
teremburáját (isz) 
teremfoci (fn, terem|foci) 
teremfutball (terem|futball) 
teremgarázs (fn, terem|garázs) 
teremkézilabda (terem|kézilabda) 
teremlabdarúgás (terem|labdarúgás) 
teremlabdarúgó-torna 
teremőr (fn, terem|őr) 
teremsport (fn, terem|sport) 
teremt (ige) 



teremtés (fn) 
teremtésmítosz (fn, teremtés|mítosz) 
teremtésvédelem 
teremtette (mn) 
teremtettét 
teremtettéz (ige) 
teremthet (ige) 
teremtmény (fn) 
Teremtő 
teremtő (fn, terem|tő) 
teremtő (foly mn in, terem|tő) 
teremtő elme 
teremtődik (ige) 
teremtuccse 
téren 
Terentius 
terep (fn) 
terepadottságok 
terepakadály (fn, terep|akadály) 
terepalakulat (fn, terep|alakulat) 
terepasztal (fn, terep|asztal) 
terepfelvétel (fn, terep|felvétel) 
terepfutás (fn, terep|futás) 
terepgyakorlat (fn, terep|gyakorlat) 
terepismeret (fn, terep|ismeret) 
terepjáró (fn, terep|járó) 
terepjáró (foly mn in, terep|járó) 
terepjáró traktor 
tereplovaglás (fn, terep|lovaglás) 
terepmodell (fn, terep|modell) 
terepmunka (fn, terep|munka) 
tereprajz (terep|rajz) 
tereprendezés (fn, terep|rendezés) 
terepszakasz (fn, terep|szakasz) 
terepszemle (fn, terep|szemle) 
terepszín (fn, terep|szín) 
terepszint (fn, terep|szint) 
terepszínű (mn, terep|színű) 
tereptan (terep|tan) 
tereptárgy (fn, terep|tárgy) 
tereptarka (mn) 
terepugrás (terep|ugrás) 
terepvázlat (terep|vázlat) 
terepverseny (fn, terep|verseny) 
terepviszonyok 
térerő (fn, tér|erő) 
térerősség (fn, tér|erősség) 
térérzék (tér|érzék) 
téres (mn) 
Teréz (tnév) 
terézvárosi (fn) 
térfél (fn) 
térfélcsere (fn, térfél|csere) 
térfélválasztás (térfél|választás) 
térfelvigyázó (tér|felvigyázó) 
térfigyelő kamera 
térfigyelő rendszer 



térfogat (fn, tér|fogat) 
térfogatmérés (térfogat|mérés) 
térfogatmérték (térfogat|mérték) 
térfogat-növekedés (térfogat|-növekedés) 
térfogatsúly (térfogat|súly) 
térfogatszámítás (fn, térfogat|számítás) 
térfogatváltozás (fn, térfogat|változás) 
térfoglalás (fn, tér|foglalás) 
térforma (fn, tér|forma) 
térgeometria (fn, tér|geometria) 
térgörbe (fn, tér|görbe) 
térhálós lábtörlő 
térhatás (fn, tér|hatás) 
térhatású film 
térhatású hangzás 
terhel (ige) 
terhelés (fn) 
terhelésfokozat (terhelés|fokozat) 
terhelési (mn) 
terhelési csúcs 
terhelési feszültség 
terhelési próba 
terhelésingadozás (terhelés|ingadozás) 
terheletlen (mn) 
terhelhet (ige) 
terhelhető (foly mn in) 
terhelhetőség 
terhelő (fn) 
terhelő (foly mn in) 
terhelő (mn) 
terhelő adat 
terhelő körülmény 
terhelő tanú 
terhelő vallomás 
terhelőképesség (terhelő|képesség) 
terhelt (bef mn in) 
terhelt (fn) 
terhelt (mn) 
terhelt család 
terheltség (fn) 
terhére van 
terhes (fn) 
terhes (mn) 
terhes anya 
terhes feladat 
terhesrendelés 
terhesség (fn) 
terhességi (mn) 
terhességi gyorsteszt 
terhességi idő 
terhességmegszakítás (fn, terhesség|megszakítás) 
terhestorna 
térhet (ige) 
térhódítás (fn, tér|hódítás) 
téri (fn) 
téri (mn) 
téridom (fn, tér|idom) 



téridő (fn, tér|idő) 
terilén (fn) 
térinformatika (fn, tér|informatika) 
térinformatikai (mn) 
teringette (fn) 
teringette (isz) 
teringettét (isz) 
tériszony (fn, tér|iszony) 
terít (ige) 
térít (ige) 
teríték (fn) 
terítés (fn) 
térítés (fn) 
térítés nélküli 
térítési (mn) 
térítésköteles (mn) 
térítésmentes (mn) 
terítetlen (mn) 
terített (bef mn in) 
terített (mn) 
terített asztal 
térítmény (fn) 
terítő (fn) 
terítő (foly mn in) 
térítő (fn) 
térítő (foly mn in) 
térítő szerzetes 
térítőmágnes 
térítőút (fn, térítő|út) 
térítvény (fn) 
terjed (ige) 
terjedékeny (mn) 
terjedelem (fn) 
terjedelem-ellenőrzés (terjedelem|-ellenőrzés) 
terjedelemkorlátozás (terjedelem|korlátozás) 
terjedelmes (mn) 
terjedelmi (mn) 
terjedelmű (mn) 
terjedés (fn) 
terjedési (mn) 
terjedez (ige) 
terjedhet (ige) 
terjeget (ige) 
térjelző berendezés 
terjeng (ige) 
terjengős (mn) 
terjengős stílusú 
terjengősség (fn) 
terjeszkedés (fn) 
terjeszkedési (mn) 
terjeszkedik (ige) 
terjeszt (ige) 
terjesztés (fn) 
terjesztési (mn) 
terjesztési osztály 
terjesztésű (mn) 
terjeszthet (ige) 



terjeszthető (foly mn in) 
terjesztő (fn) 
terjesztő (foly mn in) 
térjmegutca (fn) 
térjünk a lényegre 
térkép (fn, tér|kép) 
térképellenőrzés (térkép|ellenőrzés) 
térképész (fn) 
térképészet (fn) 
térképészeti (mn) 
térképez (ige) 
térképezés (fn) 
térképi (mn) 
térképismeret (fn, térkép|ismeret) 
térképjel (fn, térkép|jel) 
térképkészítő 
térképlap (fn, térkép|lap) 
térképolvasás (fn, térkép|olvasás) 
térképpapír (térkép|papír) 
térképrajzoló (fn, térkép|rajzoló) 
térképrajzoló (foly mn in, térkép|rajzoló) 
térkép-sokszorosítás (térkép|-sokszorosítás) 
térképszerkesztő (fn, térkép|szerkesztő) 
térképtár (fn, tér|képtár) 
térképtáska (térkép|táska) 
térképvázlat (fn, térkép|vázlat) 
térkihasználás (fn, tér|kihasználás) 
térkiképzés (fn, tér|kiképzés) 
térkímélés 
térkövezés 
térköz (fn, tér|köz) 
térközbiztosítás (térköz|biztosítás) 
térközbiztosító berendezés 
térközjelző (térköz|jelző) 
térlátás (fn, tér|látás) 
terliszter 
terma (fn) 
termál (fn) 
termál (mn) 
termálforrás (fn, termál|forrás) 
termálfürdő (fn, termál|fürdő) 
termálturizmus (fn, termál|turizmus) 
termálvíz (fn, termál|víz) 
termálvízfűtés (termál|vízfűtés) 
termék (fn) 
termék- és életforma-bemutató 
termékadó (fn, termék|adó) 
termékaktivitás ablak 
termékbemutató (fn, termék|bemutató) 
termékbemutató (mn, termék|bemutató) 
termékbővítés (fn, termék|bővítés) 
termékcsalád (fn, termék|család) 
termékcsoport (fn, termék|csoport) 
termékdíj (fn, termék|díj) 
termékeny (mn) 
termékenyít (ige) 
termékenyítő (foly mn in) 



termékenyítő (mn) 
termékenység (fn) 
termékértékesítés (fn) 
terméketlen (mn) 
terméketlenség (fn) 
termékfejlesztés (fn, termék|fejlesztés) 
termékfeldolgozás 
termékfelelősség (fn, termék|felelősség) 
termékfelelősségi (mn) 
termékfelhozatal (termék|felhozatal) 
termékfölösleg (termék|fölösleg) 
termékjáradék (termék|járadék) 
termékkategória 
termékkínálat 
termékkód (termék|kód) 
termékkör (fn, termék|kör) 
termékkulcs 
termékleírás (fn, termék|leírás) 
termékmenedzser (fn, termék|menedzser) 
termékmennyiség (fn, termék|mennyiség) 
termékminőség (fn, termék|minőség) 
termékpaletta 
termékportfólió 
terméksorozat 
termékstruktúra (fn, termék|struktúra) 
termékszavatosság (termék|szavatosság) 
termékszerkezet (fn, termék|szerkezet) 
termékszerkezet-váltás (termékszerkezet|-váltás) 
terméktanács (fn, termék|tanács) 
terméktöbblet (fn, termék|többlet) 
terméktőzsde (termék|tőzsde) 
termékválaszték (fn, termék|választék) 
termékvizsgálat (fn, termék|vizsgálat) 
termel (ige) 
termelékeny (mn) 
termelékenység (fn) 
termelékenységnövekedés (fn, termelékenység|növekedés) 
termelés (fn) 
termelésbővítés (fn, termelés|bővítés) 
termelési (mn) 
termelési érték 
termelési értekezlet 
termelési folyamat 
termelési költség 
termelési mód 
termelési norma 
termelési osztály 
termelési osztályvezető 
termelési viszonyok 
termelésirányítás (fn, termelés|irányítás) 
termeléskiesés (fn, termelés|kiesés) 
termeléskorlátozás (fn, termelés|korlátozás) 
termelés-korszerűsítés (termelés|-korszerűsítés) 
termelésnövekedés (fn, termelés|növekedés) 
termelésösztönző (fn) 
termelésösztönző (mn) 
termelésű (mn) 



termelésütemezés 
termelés-visszaesés 
termelésszervezés (fn, termelés|szervezés) 
termelhet (ige) 
termelő (fn) 
termelő (foly mn in) 
termelő funkció 
termelő gazdaság 
termelőapparátus (termelő|apparátus) 
termelőcsoport (fn, termelő|csoport) 
termelődik (ige) 
termelőerő (fn, termelő|erő) 
termelőerők 
termelőeszköz (fn, termelő|eszköz) 
termelőeszköz-ellátottság 
termelőfolyamat (fn, termelő|folyamat) 
termelőgépezet (termelő|gépezet) 
termelői (mn) 
termelői ár 
termelői piac 
termelőképes (mn) 
termelőképesség (fn, termelő|képesség) 
termelőmód (termelő|mód) 
termelőmunka (fn, termelő|munka) 
termelőszövetkezet (fn, termelő|szövetkezet) 
termelőszövetkezeti (mn) 
termelőszövetkezeti csoport 
termelőtevékenység (fn, termelő|tevékenység) 
termelőüzem (fn, termelő|üzem) 
termelőviszony (termelő|viszony) 
termeltet (ige) 
termelvény (fn) 
termény (fn) 
terményadó (termény|adó) 
terménybeszolgáltatás (termény|beszolgáltatás) 
terményfölösleg (termény|fölösleg) 
terménygazdálkodás (termény|gazdálkodás) 
terménykereskedelem (fn, termény|kereskedelem) 
terményraktár (fn, termény|raktár) 
terménytőzsde (fn, termény|tőzsde) 
térmérő (tér|mérő) 
térmértan (fn, tér|mértan) 
térmértékű (mn) 
termes (mn) 
termés (fn) 
termes kocsi 
termésállapot (fn, termés|állapot) 
termésarany (fn, termés|arány) 
termésarány (termés|arány) 
termésátlag (fn, termés|átlag) 
termésátlag-növekedés 
termésbecslés (fn, termés|becslés) 
termésbetakarítás (termés|betakarítás) 
termésburok (termés|burok) 
terméselem (termés|elem) 
termésemelkedés (termés|emelkedés) 
terméseredmény (fn, termés|eredmény) 



terméshozam (fn, termés|hozam) 
termésjelentés (termés|jelentés) 
terméskiesés (fn, termés|kiesés) 
terméskilátás (fn, termés|kilátás) 
terméskő (fn, termés|kő) 
terméskő boltozat 
terméskő fal 
terméskő falazat 
terméskő homlokzat 
terméskő kastély 
termésű (mn) 
termesz (fn) 
természet (fn) 
természet adta lehetőség 
természet alkotta 
természetátalakítás (fn, természet|átalakítás) 
természetazonos aroma 
természetbarát (fn, természet|barát) 
természetbeni (mn) 
természetbeni járandóság 
természetbeni szolgáltatás 
természetbölcselet (fn, természet|bölcselet) 
természetbúvár (fn, természet|búvár) 
természetellenes (mn) 
természetelvű (mn) 
természetes (mn) 
természetes ész 
természetes fény 
természetes halál 
természetes határ 
természetes képződmény 
természetes személy 
természetes színű 
természetesen (hsz) 
természetesség (fn) 
természetfelelős (fn, természet|felelős) 
természetfeletti (fn) 
természetfeletti (mn) 
természetfilm (fn, természet|film) 
természetfölötti (fn) 
természetfölötti (mn) 
természetgyógyász (fn, természet|gyógyász) 
természetgyógyászat (fn, természet|gyógyászat) 
természetgyógyászati (mn) 
természethű (mn, természet|hű) 
természeti (mn) 
természeti adottság 
természeti csapás 
természeti erő 
természeti erők 
természeti katasztrófa 
természeti kincs 
természeti kincsek 
természeti környezet 
természeti tünemény 
természetimádó (fn, természet|imádó) 
természetimádó (foly mn in, természet|imádó) 



természetjárás (fn, természet|járás) 
természetjáró (fn, természet|járó) 
természetjáró (foly mn in, természet|járó) 
természetjáró (mn, természet|járó) 
természetjog (fn, természet|jog) 
természetközeli (mn) 
természetrajongó (fn, természet|rajongó) 
természetrajz (fn, természet|rajz) 
természetrajzi (mn) 
természetszemlélet (fn, természet|szemlélet) 
természetszerű (mn) 
természetszerűen (hsz) 
természetszerűleg (fn) 
természettan (fn, természet|tan) 
természettörvény (fn, természet|törvény) 
természettudomány (fn, természet|tudomány) 
természettudományi (mn) 
természettudományi kar 
természettudományos (mn) 
természettudós (fn, természet|tudós) 
természettudós (mn, természet|tudós) 
természetű (mn) 
természetűek 
természetvallás (fn, természet|vallás) 
természetvédelem (fn, természet|védelem) 
természetvédelmi (mn) 
természetvédelmi körzet 
természetvédelmi park 
természetvédő (fn, természet|védő) 
természetvédő (foly mn in, természet|védő) 
termeszt (ige) 
termesztés (fn) 
termesztési (mn) 
termet (fn) 
termetes (mn) 
termetes asszonyság 
termett (bef mn in) 
termett (mn) 
termetű (mn) 
termetűek 
termik (fn) 
termikus (mn) 
terminál (fn) 
Terminál ablak 
terminológia (fn) 
terminus (fn) 
terminus technicus 
termisztor (fn) 
termit (fn) 
termitbomba (termit|bomba) 
termithegesztés (fn) 
termo- 
termodinamika (fn) 
termoelem (fn) 
termofor (fn) 
termokémia (fn) 
termométer (fn, termo|méter) 



termonukleáris (mn) 
termoplaszt (fn) 
termoreguláció (fn) 
termosz (fn) 
termoszféra (fn) 
termosztát (fn) 
termosztátbeállítás 
termosztátos szabályozás 
termoterápia (fn) 
termő (fn) 
termő (mn) 
termő fa 
termőág (termő|ág) 
termőbimbó (termő|bimbó) 
termőerő (fn, termő|erő) 
termőföld (fn, termő|föld) 
termőföldszerzés (fn, termőföld|szerzés) 
termőföldtulajdon (fn, termő|földtulajdon) 
termőgally (termő|gally) 
termőhely (fn, termő|hely) 
termőképesség (fn, termő|képesség) 
termőlevél (termő|levél) 
termőre fordul 
termőre fordulás 
termőréteg (fn, termő|réteg) 
termőrügy (fn, termő|rügy) 
termős (mn) 
termős virág 
termősít (ige) 
termőszőlő (fn, termő|szőlő) 
termőtalaj (fn, termő|talaj) 
termőterület (fn, termő|terület) 
termőtest (fn, termő|test) 
termővirág (termő|virág) 
ternó (fn) 
térnyerés (fn, tér|nyerés) 
terólad 
térölelő 
terpentin (fn) 
terpesz (fn) 
terpeszállás (fn, terpesz|állás) 
terpeszkedik (ige) 
terpeszkedő (foly mn in) 
terpeszt (ige) 
terpesztés 
terpeszugrás (fn, terpesz|ugrás) 
térplasztika (fn, tér|plasztika) 
terra incognita 
térrács (fn, tér|rács) 
térrácsos szerkezet 
terrakotta (fn) 
terrakotta (mn) 
terrárium (fn) 
térrendezés 
terrénum (fn) 
terrier (fn) 
territoriális (mn) 



territórium (fn) 
terror (fn) 
Terror Háza (tnév) 
terrorakció (fn, terror|akció) 
terrorcsapat (terror|csapat) 
terrorcselekedet (fn, terror|cselekedet) 
terrorcselekmény (fn, terror|cselekmény) 
terrorcsoport (fn, terror|csoport) 
terrorelhárítás (fn, terror|elhárítás) 
Terrorelhárítási Központ (tnév) 
terrorelhárító (foly mn in) 
terrorhullám (fn, terror|hullám) 
terrorista (fn) 
terrorista akció 
terroristaellenes (mn) 
terroristatámadás 
terroristavezér (fn, terrorista|vezér) 
terrorisztikus (mn) 
terrorizál (ige) 
terrorizmus (fn, terror|izmus) 
terrorlegény (fn, terror|legény) 
terrorszervezet (fn, terror|szervezet) 
terrortámadás (fn, terror|támadás) 
terroruralom (terror|uralom) 
térség (fn) 
térségbeli (mn) 
térségfejlesztési (mn) 
térségi (mn) 
térszemlélet (fn, tér|szemlélet) 
térszerkezet (fn, tér|szerkezet) 
térszín (fn, tér|szín) 
térszínforma (fn, térszín|forma) 
térszínforma (mn, térszín|forma) 
térszög (fn, tér|szög) 
térszűke (fn) 
térti (mn) 
térti jegy 
tértivevény (fn) 
tértivevényes 
tértivevényes levél 
terü 
terül (ige) 
térül (ige) 
terület (fn) 
területegység (fn, terület|egység) 
területen kívüli 
területenkívüliség (fn) 
területet foglal 
területfejlesztés (fn, terület|fejlesztés) 
területfejlesztési (mn) 
területfejlesztési hozzájárulás 
területfelhasználás (fn, terület|felhasználás) 
területfelhasználási (mn) 
területi (mn) 
területi integritás 
területi pénztár 
területileg (hsz) 



területmérték (fn, terület|mérték) 
terület-mértékegység 
területmérték-egység (területmérték|-egység) 
területrendezés (fn, terület|rendezés) 
területrendezési (mn) 
területrész (fn, terület|rész) 
területsáv (fn, terület|sáv) 
területszámítás (fn, terület|számítás) 
területű (mn) 
területvédelem (fn, terület|védelem) 
térül-fordul (térül|-fordul) 
terv (fn) 
terv szerinti 
terv szerinti felhasználás 
tervbe vesz 
tervbe vett 
tervberuházás (fn, terv|beruházás) 
tervdokumentáció (fn, terv|dokumentáció) 
tervdokumentumok 
tervel (ige) 
tervelőirányzat (terv|előirányzat) 
tervelőírás (fn, terv|előírás) 
terven felüli 
terven kívüli 
térvesztés (fn, tér|vesztés) 
tervév (terv|év) 
tervez (ige) 
tervezés (fn) 
tervezési (mn) 
tervezési folyamat 
tervezésű (mn) 
tervezet (fn) 
tervezet (ige) 
tervezett nyereség 
tervezget (ige) 
tervezgetés (fn) 
tervezhet (ige) 
tervezhetőség (fn) 
tervező (fn) 
tervező (foly mn in) 
tervezői (mn) 
tervezőintézet (fn, tervező|intézet) 
tervezőiroda (fn, tervező|iroda) 
tervezőkollektíva (tervező|kollektíva) 
tervezőmérnök (fn, tervező|mérnök) 
tervezőmunka (fn, tervező|munka) 
tervezőszerkesztő 
tervezőszoftver 
terveztet (ige) 
tervfeladat (terv|feladat) 
tervgazdálkodás (fn, terv|gazdálkodás) 
tervgazdaság (fn, terv|gazdaság) 
tervhivatal (fn, terv|hivatal) 
tervidőszak (fn, terv|időszak) 
tervjavaslat (fn, terv|javaslat) 
tervjelentés (terv|jelentés) 
tervjóváhagyás (terv|jóváhagyás) 



tervkoordináció (fn, terv|koordináció) 
tervkovács (fn, terv|kovács) 
tervkölcsön (fn, terv|kölcsön) 
tervlap (fn, terv|lap) 
tervmódosítás (fn, terv|módosítás) 
tervmunka (fn, terv|munka) 
tervosztály (fn, terv|osztály) 
tervpályázat (fn, terv|pályázat) 
tervrajz (fn, terv|rajz) 
tervszerű (mn) 
tervszerű megelőző karbantartás 
tervszerűen (hsz) 
tervszerűség (fn, terv|szerűség) 
tervszerűsítés (fn) 
tervszerűtlen (mn) 
tervtanács (fn, terv|tanács) 
tervteljesítés (fn, terv|teljesítés) 
tervutasítás (fn, terv|utasítás) 
tervutasításos (mn) 
tervvázlat (fn, terv|vázlat) 
térzene (fn, tér|zene) 
térző (fn) 
tesó (fn) 
tesped (ige) 
tespedtség (fn) 
tessék (tetsszék, msz) 
tessékel (ige) 
tessék-lássék (mn) 
tessék-lássék módon 
tessék-lássék módra 
tessék-lássék munka 
tessen (msz) 
test (fn) 
testál (ige) 
testalkat (fn, test|alkat) 
testalkatú (fn) 
testalkatú (mn) 
testállás (fn, test|állás) 
testamentum (fn) 
testápolás (fn, test|ápolás) 
testápoló 
testápoló balzsam 
testátló (fn, test|átló) 
testben-lélekben 
testbeszéd (fn, test|beszéd) 
testcsel (fn, test|csel) 
testecske (fn) 
testedzés (fn, test|edzés) 
testedző játék 
testékszer (fn, test|ékszer) 
testel (ige) 
testépítés (fn, test|építés) 
testépítő (fn, test|építő) 
testépítő (foly mn in, test|építő) 
testépítő szalon 
testes (mn) 
testes bor 



testesít (ige) 
testestül-lelkestül 
testesül (ige) 
testet ölt 
testét-lelkét 
testetlen (mn) 
testfelépítés (fn, test|felépítés) 
testfolyadék (fn, test|folyadék) 
testfordulat (test|fordulat) 
testforma 
testformáló szalon 
testgyakorlás (fn, test|gyakorlás) 
testgyakorlat (fn, test|gyakorlat) 
testgyakorló (fn, test|gyakorló) 
testhelyzet (fn, test|helyzet) 
testhezálló (mn, testhez|álló) 
testhossz (fn, test|hossz) 
testhőmérséklet (fn, test|hőmérséklet) 
testi (mn) 
testi élvezet 
testi épség 
testi erő 
testi fenyítés 
testi gyengeség 
testi hiba 
testi sértés 
testi ügyesség 
testidegen 
testileg (hsz) 
testi-lelki 
testi-lelki barátság 
testiség (fn) 
testközel (fn) 
testközömbös (mn) 
testkultúra (fn, test|kultúra) 
testkultúra-mozgalom 
testkultusz (fn, test|kultusz) 
testmagasság (fn, test|magasság) 
testméret (fn, test|méret) 
testmértan (test|mértan) 
testmozdulat (fn, test|mozdulat) 
testmozgás (fn, test|mozgás) 
testnadrág (test|nadrág) 
testnagyság (fn, test|nagyság) 
testnedv (fn, test|nedv) 
testnevelés (fn, test|nevelés) 
testnevelési (mn) 
testnevelési egyetem 
testnevelő (fn, test|nevelő) 
testnevelő (foly mn in, test|nevelő) 
testnevelő tanár 
testnevelő tanárnő 
testőr (fn, test|őr) 
testőr százados 
testőrség (fn, test|őrség) 
testőrtiszt (fn, testőr|tiszt) 
testre szab 



testre szabható gép 
testre szabott 
testrész (fn, test|rész) 
testsúly (fn, test|súly) 
testszag (fn, test|szag) 
testszelvény (test|szelvény) 
testszín (fn, test|szín) 
testszínű (mn, test|színű) 
testszövet (fn, test|szövet) 
testtáj (fn, test|táj) 
testtartás (fn, test|tartás) 
testté válás 
testtelen (fn) 
testtelen (mn) 
testtömeg (fn, test|tömeg) 
testű (mn) 
testület (fn, test|ület) 
testületi (mn) 
testületileg (hsz) 
testüreg (fn, test|üreg) 
testvér (fn, test|vér) 
testvérbáty (fn, testvér|báty) 
testvérbátya (fn, testvér|bátya) 
testvérbátyja 
testvérgyilkos (fn) 
testvérgyilkos (mn) 
testvérgyilkos háború 
testvérháború (fn, testvér|háború) 
testvérharc (fn, testvér|harc) 
testvérhúg (fn, testvér|húg) 
testvérhúga 
testvéri (mn) 
testvéries (mn) 
testvériesség (fn) 
testvérietlen (mn) 
testvérintézmény (fn, testvér|intézmény) 
testvériség (fn) 
testvérke (fn) 
testvérnemzet (fn, testvér|nemzet) 
testvérnéne (fn, testvér|néne) 
testvérnép (fn, testvér|nép) 
testvérnyelv (testvér|nyelv) 
testvéröcs (fn, testvér|öcs) 
testvéröccse 
testvéröcsém 
testvérpár (fn) 
testvérpárt (fn, testvér|párt) 
testvérszonáta 
testvért (fn, test|vért) 
testvértelen (mn) 
testvérvállalat (fn, testvér|vállalat) 
testvérváros (fn, testvér|város) 
testvérvárosi (mn) 
testvérviszály (testvér|viszály) 
tesz (ige) 
teszeget 
teszetosza (mn) 



teszt (fn) 
teszt során 
tészta (fn) 
tésztagyár (fn, tészta|gyár) 
tésztakása (tészta|kása) 
tésztalé 
tésztalevél (tészta|levél) 
tésztaleves (fn) 
tésztanemű (tészta|nemű) 
tésztás (mn) 
tésztasaláta (tészta|saláta) 
tésztástál (fn) 
tésztaszaggató (tészta|szaggató) 
tésztaszűrő (fn, tészta|szűrő) 
tésztaszűrő (foly mn in, tészta|szűrő) 
tésztát gyúró 
tesztdiszk 
tesztel (ige) 
tesztelés (fn) 
tesztelési és üzleti tanácsadás 
tesztelőpálya 
tesztet futtatni 
tesztfeladat (teszt|feladat) 
tesztfogyasztás 
tesztgép 
tesztkérdés (fn, teszt|kérdés) 
tesztlabor 
tesztlap (fn, teszt|lap) 
tesztrendszer (fn, teszt|rendszer) 
tesztsorozat 
tesztvizsga (fn, teszt|vizsga) 
tesz-vesz (fn) 
tét (fn) 
tetanusz (fn) 
tetanuszinjekció (tetanusz|injekció) 
tetanuszmérgezés (tetanusz|mérgezés) 
tetanuszszérum (tetanusz|szérum) 
tetejébe (hsz) 
tetejez (ige) 
tetejű (mn) 
tetejűek 
tétel (fn) 
tételes (mn) 
tételes vallás 
tételesen (hsz) 
tételesen felsorol 
tételez (ige) 
tételnagyság (tétel|nagyság) 
tételszám (fn, tétel|szám) 
tételzáró akkord 
tetem (fn) 
tétemény (fn) 
tetemes (mn) 
tetemes költség 
tetemes összeg 
tetemes összegű 
tetemnéző (fn, tetem|néző) 



tetemre hív 
tetemrehívás (fn) 
tetemtoldófű 
tetet (ige) 
tétet (tétet, ige) 
tetéz (ige) 
tetézett (bef mn in) 
tetézett (mn) 
tetkó (fn) 
tétlen (mn) 
tétlenkedik (ige) 
tétlenség (fn) 
tétlenül (hsz) 
tétmeccs (fn, tét|meccs) 
tétmérkőzés (fn, tét|mérkőzés) 
tétova (mn) 
tetovál (ige) 
tetoválás (fn) 
tétován (hsz) 
tétovaság (fn) 
tétovázás (fn) 
tétovázik (ige) 
tétovázó jellemű 
tető (fn) 
tető alá hoz 
tetőablak (fn, tető|ablak) 
tetőantenna (fn, tető|antenna) 
tetőcsatorna (tető|csatorna) 
tetőcserép (fn, tető|cserép) 
tetőcsomagtartó (fn, tető|csomagtartó) 
tetőfedés (fn, tető|fedés) 
tetőfedő (fn, tető|fedő) 
tetőfedő (foly mn in, tető|fedő) 
tetőfedő cserép 
tetőfedő léc 
tetőfedő pala 
tetőfedőmester (tetőfedő|mester) 
tetőfelület 
tetőfok (fn, tető|fok) 
tetőfokára hág 
tetőgerinc (fn, tető|gerinc) 
tetőkert (fn, tető|kert) 
tetőlemez (fn, tető|lemez) 
tetőnyereg (tető|nyereg) 
tetőpala (tető|pala) 
tetőpárkány (tető|párkány) 
tetőpont (fn, tető|pont) 
tetőpontra ér 
tetőponyva (tető|ponyva) 
tetőrács (tető|rács) 
tetőszék (fn, tető|szék) 
tetőszerkezet (fn, tető|szerkezet) 
tetőszigetelés (fn, tető|szigetelés) 
tetőszigetelő (tető|szigetelő) 
tetőtér (fn, tető|tér) 
tetőterasz (fn, tető|terasz) 
tetőtér-beépítés 



tetőtlen (mn) 
tetőtől talpig 
tetőtűz (tető|tűz) 
tetővédő ponyva 
tetővilágítás (fn, tető|világítás) 
tetőz (ige) 
tetőzés (fn) 
tetőzet (fn) 
tetőzik (ige) 
tetraéder (fn) 
tetragonális (mn) 
tetralógia (fn) 
tetrán (fn) 
tetriszjátszma 
tetszeleg (ige) 
tetszelgő (foly mn in) 
tetszelgő (mn) 
tetszeni vágyás 
tetszeni vágyó 
tetszés (fn) 
tetszés szerinti 
tetszési index 
tetszésmoraj (tetszés|moraj) 
tetszésnyilvánítás (fn, tetszés|nyilvánítás) 
tetszésvágy (tetszés|vágy) 
tetszetős (mn) 
tetszetős külsejű 
tetszhalál (fn, tetsz|halál) 
tetszhalott (fn, tetsz|halott) 
tetszhalott (mn, tetsz|halott) 
tetszhet (ige) 
tetszik (ige) 
tetsző (foly mn in) 
tetszőleges (mn) 
tetszőleges mértékben 
tetszőlegesen (hsz) 
tetszvényjog 
tett (fn) 
tették le a voksukat 
tetten (hsz) 
tetten ér 
tetten érő 
tettenérés (fn, tetten|érés) 
tettenkapás (fn) 
tetterő (fn, tett|erő) 
tetterős (mn, tett|erős) 
tettes (fn) 
tettes (mn) 
tettestárs (fn, tettes|társ) 
tettet (ige) 
tettetés (fn) 
tettetett (bef mn in) 
tettetett (mn) 
tettetett kedvesség 
tetthely (fn) 
tettleg (hsz) 
tettleges (mn) 



tettlegesség (fn) 
tettre bír 
tettre kész 
tettrekészség (fn) 
tettvágy (fn) 
tetű (fn) 
tetűfészek (fn, tetű|fészek) 
tetűkenőcs (tetű|kenőcs) 
tetűserke (tetű|serke) 
tetves (mn) 
tetvesedik (ige) 
tetvészkedik (ige) 
tetvetlenít (ige) 
tetvetlenítőállomás 
tetvez (ige) 
teutánad (te|utánad) 
teuton (fn) 
teuton (mn) 
tév- 
teve (fn) 
tévé (tv, fn) 
tévéadás (fn, tévé|adás) 
tévéadó (tv-adó, fn, tévé|adó) 
tévéállomás (fn, tévé|állomás) 
tévébemondó (fn, tévé|bemondó) 
tévébemondó (foly mn in, tévé|bemondó) 
tévébeszéd (fn, tévé|beszéd) 
tévécsatorna (fn, tévé|csatorna) 
téved (ige) 
tévedés (fn) 
tévedésen alapuló 
tévedez (ige) 
tévedhet (ige) 
tévedhetetlen (mn) 
tévedhetetlenség (fn) 
tévéelnök (fn, tévé|elnök) 
tévé-előfizetés (tv-előfizetés) 
tévé-előfizetési díj 
tévéfilm (tv-film, fn, tévé|film) 
tévéfilmsorozat (fn, tévéfilm|sorozat) 
tevehajcsár (fn, teve|hajcsár) 
tévéhíradó (tv-híradó, fn, tévé|híradó) 
tévéinterjú (fn, tévé|interjú) 
tévéjáték (fn, tévé|játék) 
tévéjáték-változat 
tévékábel 
tévékamera (fn, tévé|kamera) 
tevekaraván (fn, teve|karaván) 
tevékeny (mn) 
tevékenyen (hsz) 
tevékenykedhet (ige) 
tevékenykedik (ige) 
tevékenység (fn) 
tevékenységi (mn) 
tevékenységtípus (fn, tevékenység|típus) 
tévékészülék (fn, tévé|készülék) 
tévéklub (tv-klub, tévé|klub) 



tévéközvetítés (fn, tévé|közvetítés) 
tévékuratórium (fn, tévé|kuratórium) 
tévelyedik (ige) 
tévelyeg (ige) 
tévelygés (fn) 
tévelygő lelkű 
tévéműsor (tv-műsor, fn, tévé|műsor) 
tévénéző (fn, tévé|néző) 
tévénéző (foly mn in, tévé|néző) 
tévényilatkozat (fn, tévé|nyilatkozat) 
tévéprogram (tv-program, fn, tévé|program) 
Tevere 
tévéreklám (fn, tévé|reklám) 
tévériport (fn, tévé|riport) 
tévériporter (fn, tévé|riporter) 
tevés (fn) 
tevés (mn) 
téves (mn) 
tévés (mn) 
téves címzésű 
téves fogalom 
téves hiedelem 
téves kapcsolás 
téves leolvasás 
téves szemlélet 
téves tan 
tévesen (hsz) 
tévésorozat (fn, tévé|sorozat) 
tévészerelő (tv-szerelő, fn, tévé|szerelő) 
tévészerelő (foly mn in, tévé|szerelő) 
tévészereplés (fn, tévé|szereplés) 
téveszme (fn) 
teveszőr (fn, teve|szőr) 
teveszőr pokróc 
teveszőr takaró 
téveszt (ige) 
tévétársaság (fn, tévé|társaság) 
téveteg (mn) 
tévétorony (fn, tévé|torony) 
tévévita (fn, tévé|vita) 
tévéz (ige) 
tévézés (fn) 
tévézik (ige) 
tévhit (fn, tév|hit) 
tevő 
tévő 
tevődik (ige) 
tevőleges (mn) 
tevőlegesen (hsz) 
tévtan (fn) 
tévút (fn) 
Texas (tnév) 
texasi (fn) 
textil (fn) 
textilanyag (fn, textil|anyag) 
textiláru (fn, textil|áru) 
textiláru-elosztás (textiláru|-elosztás) 



textilbőr 
textiles (fn) 
textiles (mn) 
textilfelső 
textilfestés (fn, textil|festés) 
textilfestő (fn, textil|festő) 
textilfestő (foly mn in, textil|festő) 
textilgyártás (fn, textil|gyártás) 
textília (fn) 
textíliák 
textilipar (fn, textil|ipar) 
textilipari (mn) 
textilkereskedés (textil|kereskedés) 
textilkombinát (textil|kombinát) 
textilmérnök (fn, textil|mérnök) 
textilnemű (fn) 
textilnövény (fn, textil|növény) 
textilnyersanyag (textil|nyersanyag) 
textilnyomás (fn, textil|nyomás) 
textilszakember (textil|szakember) 
textilszínezék (textil|színezék) 
textiltechnikus (fn, textil|technikus) 
textilvegyészet (textil|vegyészet) 
textológia (fn) 
textúra (fn) 
textúrázó egység 
textus (fn) 
tezaurál (ige) 
tezaurusz (fn) 
tézis (fn) 
tézsla 
tg-sel 
Thackeray 
Thackeray-féle (Thackeray|-féle) 
thai (mn) 
Thaiföld (fn) 
thaiföldi (mn) 
Thalész (tnév) 
Thalia 
Thaly (tnév) 
The Times 
Théba (tnév) 
thébai (théba|i) 
Themisztoklész 
Theodora ásványvíz 
Thermopülai 
thermozokni 
Thészeusz (tnév) 
Thesszália 
théta (fn) 
théta 
Thököly (tnév) 
Thököly-féle (Thököly|-féle) 
thriller (fn) 
Thuküdidész (tnév) 
ti (fn) 
ti 



ti- 
ti magatok 
tialátok 
tialattatok 
tialólatok 
tiara (fn) 
tibennetek 
Tiberias-tó 
Tiberius (tnév) 
Tibet (tnév) 
tibeti (mn) 
Tibor (tnév) 
ticsinki 
tied (tiéd) 
tielétek 
tielőttetek 
Tiencsin (tnév) 
Tien-san (tnév) 
tiérettetek 
tietek (tiétek) 
tifelettetek 
tifelőletek 
tifölétek 
tífusz (fn) 
tífuszbacilus (tífusz|bacilus) 
tífuszbeteg (tífusz|beteg) 
tífuszjárvány (fn, tífusz|járvány) 
tífuszoltás (tífusz|oltás) 
tífuszos (mn) 
tigris (fn) 
Tigris 
tigrisbőr takaró 
tigriscápa (fn, tigris|cápa) 
tigriske (fn) 
tigriskígyó (tigris|kígyó) 
tigriskölyök (fn, tigris|kölyök) 
tigrisliliom (fn, tigris|liliom) 
tigrisugrás (fn, tigris|ugrás) 
tigrisszalamandra 
tihanyi (mn) 
Tihanyi alapítólevél 
tihanyi apátság 
Tihanyi-félsziget (Tihanyi|-félsziget) 
tihelyettetek 
tik (fn) 
tikett (fn) 
tíkfa (fn) 
tikkad (ige) 
tikkadt (bef mn in) 
tikkadt (mn) 
tikkadt vándor 
tikkaszt (ige, tik|kaszt) 
tikkasztó (foly mn in) 
tikkasztó (mn) 
tikkasztó hőség 
tikkel (tik|kel) 
tikmony (fn, tik|mony) 



tikszem (fn, tik|szem) 
tiktak (fn) 
tik-tak (fn) 
tiktakol (ige) 
tikteket 
tilalmas (mn) 
tilalmas idő 
tilalmaz (ige) 
tilalmi (mn) 
tilalom (fn) 
tilalomfa (fn, tilalom|fa) 
tilalomtábla (tilalom|tábla) 
tilde (fn) 
tilinkó (fn) 
tilinkózik (ige) 
tilitoli (fn) 
tiló (fn) 
tilol (ige) 
tiloló (fn) 
tilos (mn) 
tilos jelzés 
tilos út 
tilosra állít 
tilt (ige) 
tiltakozás (fn) 
tiltakozási (mn) 
tiltakozik (ige) 
tiltakozó (foly mn in) 
tiltakozó (mn) 
tiltakozó gyűlés 
tiltakozó jegyzék 
tiltakozó lépés 
tiltakozó nagygyűlés 
tiltakozó nyilatkozat 
tiltakozó sztrájk 
tiltakozó távirat 
tiltakozó tüntetés 
tiltás (fn) 
tilthat (ige) 
tiltó (fn) 
tiltó (foly mn in) 
tiltó (mn) 
tiltó mozdulat 
tiltószó (fn, tiltó|szó) 
tiltott (mn) 
tiltott gyümölcs 
tiltott határátlépés 
tiltott magatartás 
tiltott műtét 
tímár (fn) 
tímárbak (tímár|bak) 
tímárműhely (tímár|műhely) 
Timbuktu (tnév) 
Tímea (tnév) 
timellétek 
timellettetek 
timföld (fn, tim|föld) 



timföldgyár (fn, timföld|gyár) 
timiattatok 
Timót (tnév) 
timögétek 
timpanon (fn) 
timsó (fn) 
timsós vérzéscsillapítás 
tincs (fn) 
tinédzser (fn) 
tinédzserszerelem 
tinektek 
tinglitangli (fn) 
tinglitechnó 
tini (fn) 
tini lurkó 
tinikozmetika 
tinilány 
tinilányos bájolgás 
tinipezsgő 
tinktúra (fn) 
tinó (fn) 
Tinódi (tnév) 
Tinódi Sebestyén-i 
tinóru (fn) 
tinóruféle 
tinórugomba (tinóru|gomba) 
tinta (fn) 
Tinta Könyvkiadó (tnév, Tinta Könyv|kiadó) 
tintaceruza (fn, tinta|ceruza) 
tintafolt (fn, tinta|folt) 
tintagomba (fn, tinta|gomba) 
tintahal (fn, tinta|hal) 
tintaleves 
tintanyaló (fn, tinta|nyaló) 
tintapaca (fn, tinta|paca) 
tintapecsét (tinta|pecsét) 
tintaradír (fn, tinta|radír) 
tintás (mn) 
tintasugaras (mn) 
tintasugaras nyomtató 
tintásüveg (fn) 
tintatartó (fn, tinta|tartó) 
tintatartó (foly mn in, tinta|tartó) 
tintáz (ige) 
tiociánsav 
tipeg (ige) 
tipegő (fn) 
tipegő (foly mn in) 
tipegő (mn) 
tipeg-topog 
tipikus (mn) 
tipikus ábrázolás 
tipikus eset 
tipikusan (hsz) 
tipizál (ige) 
tipli (fn) 
tipliz 



tipográfia (fn) 
tipográfiai (mn) 
tipografizálás (fn) 
tipográfus (fn) 
tipológia (fn) 
tipologizál (ige) 
tipoly (fn) 
tipor (ige) 
tipp (fn) 
tippan (fn) 
tippek és trükkök 
tippel (ige) 
tipposzlop (fn, tipp|oszlop) 
tippszelvény (tipp|szelvény) 
tipp-topp (mn) 
tiprás (fn) 
tiprat (ige) 
tipródik (ige) 
típus (fn) 
típus alkalmazás 
típus gyapjúszövet 
típusábrázolás 
típusanyag (típus|anyag) 
típusáru (típus|áru) 
típusbútor (típus|bútor) 
típuscikk (típus|cikk) 
típusház (fn, típus|ház) 
típuslista 
típusmenü (típus|menü) 
típusméret (típus|méret) 
típusos (mn) 
típusöltöny (típus|öltöny) 
típuspanasz 
típusterv (fn, típus|terv) 
típusú (mn) 
tiráda (fn) 
tiramisu 
Tirana (tnév) 
tiranai (fn) 
tirannizmus (fn) 
tirannoszaurusz 
tirannus (fn) 
tirátok (hsz) 
tirisztor (fn) 
Tirol (tnév) 
tirólatok 
tiroli (mn) 
tiroli rétes 
tirpák (fn) 
Tirrén-tenger (tnév) 
tisliz 
Tisza (tnév) 
Tisza melléke 
Tisza melléki 
Tisza mente 
Tisza menti 
Tisza vidéke 



Tisza vidéki 
tiszafa (fn) 
Tiszafüred (tnév) 
Tiszahát (tnév, Tisza|hát) 
tiszaháti (mn) 
Tisza-híd (Tisza|-híd) 
tiszai (fn) 
tiszai búza 
tiszai halász 
Tisza-Maros szöge 
Tiszántúl (tnév) 
tiszántúli (fn) 
Tisza-part (Tisza|-part) 
Tisza-parti (Tisza|-parti) 
Tisza-parti csárda 
Tiszapüspöki (tnév) 
Tisza-szabályozás (Tisza|-szabályozás) 
Tisza-tó 
Tiszaújváros (tnév) 
tiszaújvárosi (mn) 
Tiszavasvári (tnév) 
tiszavirág (fn) 
tiszavirág-életű (mn, tiszavirág|-életű) 
Tisza-víz (Tisza|-víz) 
Tiszazug (tnév) 
tiszerintetek 
tiszt (fn) 
tiszta (mn) 
tiszta ablakú 
tiszta benzin 
tiszta bevétel 
tiszta búza 
tiszta erkölcsű 
tiszta fehér 
tiszta fekete 
tiszta fém 
tiszta gyapjú 
tiszta haszon 
tiszta jövedelem 
tiszta kék 
tiszta lelkiismeret 
tiszta mélyhangzás 
tiszta múltú 
tiszta öröm 
tiszta őrület 
tiszta ősz 
tiszta selyem 
tiszta selyem ruha 
tiszta sor 
tiszta súly 
tiszta szerencse 
tiszta szesz 
tisztába tesz 
tisztábban (hsz) 
tisztakezű (mn, tiszta|kezű) 
tisztál 
tisztálkodás (fn) 



tisztálkodási (mn) 
tisztálkodik (ige) 
tisztálkodószer 
tisztán (hsz) 
tisztán lát 
tisztán látó 
tisztán tart 
tisztán tartás 
tisztánlátás (fn, tisztán|látás) 
tisztántartás (fn) 
tisztára (hsz) 
tisztás (fn) 
tisztás (mn) 
tisztaság (fn) 
tisztasági (mn) 
tisztasági betét 
tisztasági fürdő 
tisztaságú (mn) 
tisztaszoba (fn) 
tisztátalan (tisztátlan, mn) 
tisztátalanság (fn) 
tisztátlan (mn) 
tisztavatás (fn, tiszt|avatás) 
tisztáz (ige) 
tisztázás (fn) 
tisztázat (fn) 
tisztázat (ige) 
tisztázatlan (mn) 
tisztázatlanság (fn) 
tisztázhat (ige) 
tisztázódik (ige) 
tisztel (ige) 
tiszteleg (ige) 
tisztelendő (beálló mn in) 
tisztelendő (fn) 
tisztelendő (mn) 
tisztelendő úr 
tisztelendőség 
tisztelet (fn) 
tiszteletadás (fn, tisztelet|adás) 
tiszteletbeli (mn) 
tiszteletbeli elnök 
tiszteletben tart 
tiszteletben tartás 
tiszteletdíj (fn, tisztelet|díj) 
tiszteletem (fn) 
tiszteletes (fn) 
tiszteletes (mn) 
tiszteletes úr 
tiszteletét teszi 
tiszteleti (mn) 
tiszteleti tag 
tiszteletjegy (fn, tisztelet|jegy) 
tiszteletkör (fn, tisztelet|kör) 
tiszteletlen (mn) 
tiszteletlenség (fn) 
tiszteletpéldány (fn, tisztelet|példány) 



tiszteletre méltó 
tiszteletre méltó próbálkozás 
tiszteletreméltó (fn) 
tiszteletreméltó (mn) 
tiszteletreméltóság (fn, tiszteletre|méltóság) 
tiszteletteljes (mn) 
tisztelettudás (fn, tisztelet|tudás) 
tisztelettudó (fn, tisztelet|tudó) 
tisztelettudó (foly mn in, tisztelet|tudó) 
tisztelettudó (mn, tisztelet|tudó) 
tisztelgés (fn) 
tisztelgő látogatás 
tisztelgő lövés 
tisztelhet (ige) 
tisztelő (fn) 
tisztelő (foly mn in) 
tisztelő (mn) 
tisztelt (bef mn in) 
tisztelt (mn) 
tisztelt cím 
tiszteltet (ige) 
tisztes (fn) 
tisztes (mn) 
tisztes családapa 
tisztes korú 
tisztesfű (fn) 
tisztesképző 
tisztesség (fn) 
tisztességérzés (fn, tisztesség|érzés) 
tisztességérzet (tisztesség|érzet) 
tisztességes (mn) 
tisztességesen (hsz) 
tisztességtelen (mn) 
tisztességtelen ajánlat 
tisztességtelen verseny 
tisztességtudó (mn, tisztesség|tudó) 
tiszthelyettes (fn) 
tiszthelyettesi (mn) 
tiszti (mn) 
tiszti egyenruha 
tiszti eskü 
tiszti főorvos 
tiszti iskola 
tiszti járőr 
tiszti klub 
tiszti rang 
tisztikar (fn, tiszti|kar) 
tisztiorvos (fn, tiszti|orvos) 
tisztiorvosi (mn) 
tisztiorvosi bizonyítvány 
tisztiszolga (fn) 
tisztít (ige) 
tisztítás (fn) 
tisztítatlan (mn) 
tisztító (fn) 
tisztító (foly mn in) 
tisztítóakna (tisztító|akna) 



tisztítóberendezés (fn, tisztító|berendezés) 
tisztítóerő 
tisztítóhely (tisztító|hely) 
tisztítókendő 
tisztítószer (fn, tisztító|szer) 
tisztítószerszám (tisztító|szerszám) 
tisztított (bef mn in) 
tisztított (mn) 
tisztított réz 
tisztított zöldség 
tisztítótűz (fn, tisztító|tűz) 
tisztítótűz (ige, tisztító|tűz) 
tisztíttat (ige) 
tisztiügyész (fn, tiszti|ügyész) 
tisztjelölt (fn, tiszt|jelölt) 
tisztképző (fn, tiszt|képző) 
tisztogat (ige) 
tisztogatás (fn) 
tisztség (fn) 
tisztségviselő (fn, tisztség|viselő) 
tisztségviselő (foly mn in, tisztség|viselő) 
tisztségviselői (mn) 
tiszttartó (fn, tiszt|tartó) 
tiszttartó (foly mn in, tiszt|tartó) 
tisztújítás (fn, tiszt|újítás) 
tisztújító (fn, tiszt|újító) 
tisztújító (foly mn in, tiszt|újító) 
tisztújító (mn, tiszt|újító) 
tisztújító kongresszus 
tisztújító közgyűlés 
tisztul (ige) 
tisztulás (fn) 
tisztult (bef mn in) 
tisztult (mn) 
tisztviselő (fn, tiszt|viselő) 
tisztviselő (foly mn in, tiszt|viselő) 
tisztviselőlétszám (tisztviselő|létszám) 
tisztviselőtelep (fn, tisztviselő|telep) 
TIT Stúdió 
TIT tanfolyam 
titán (fn) 
titán színben 
titánfehér (mn) 
titáni (mn) 
titánkodik (ige) 
titeket 
TIT-előadás (TIT|-előadás) 
titkár (fn) 
titkári (mn) 
titkárnő (fn, titkár|nő) 
titkárnőképzés (titkárnő|képzés) 
titkárság (fn) 
titkársági (mn) 
titkárságvezető (fn, titkárság|vezető) 
titkárságvezető (foly mn in, titkárság|vezető) 
titkol (ige) 
titkolnivaló (fn) 



titkolódzik (titkolózik, ige) 
titkolózás (fn) 
titkolózik (ige) 
titkoltan (hsz) 
titkon (hsz) 
titkos (mn) 
titkos ajtó 
titkos diplomácia 
titkos fiók 
titkos imádó 
titkos írások voltak nála 
titkos jel 
titkos konténer 
titkos nyelv 
titkos rekesz 
titkos szavazás 
titkos szervezet 
titkos találkahely 
titkos tanácsos 
titkos ügynök 
titkos választás 
titkosan (hsz) 
titkosírás (fn, titkos|írás) 
titkosít (ige) 
titkosítani 
titkosítás (fn) 
titkosítási (mn) 
titkosítási kulcs 
titkosított hálózat 
titkosított mappa 
titkosrendőr (fn, titkos|rendőr) 
titkosrendőrség (fn) 
titkosság (fn) 
titkosszolgálat (fn) 
titkosszolgálati (mn) 
titok (fn) 
titokban tartás 
titokgazda (fn, titok|gazda) 
titokminiszter (fn, titok|miniszter) 
titoknok (fn) 
titoksértés (fn, titok|sértés) 
titokszegés (titok|szegés) 
titoktartás (fn, titok|tartás) 
titoktartási (mn) 
titoktartó (fn, titok|tartó) 
titoktartó (foly mn in, titok|tartó) 
titoktartó (mn, titok|tartó) 
titokvédelem (fn, titok|védelem) 
titokvédelmi (mn) 
titokzatos (mn) 
titokzatos szellem 
titokzatos történet 
titokzatosan (hsz) 
titokzatoskodik (ige) 
titokzatosság (fn) 
titokzokni 
titőletek 



titrál (ige) 
titrálás (fn) 
titula 
titulál (ige) 
tituláris (mn) 
tituláz (ige) 
titulus (fn) 
Titusz (tnév) 
Tivadar (tnév) 
Tivoli (tnév) 
tivoli 
tivornya (fn) 
tivornyázik (ige) 
tíz (szn) 
tíz emelet magas 
tíz év szabadságvesztés 
tíz fő 
tíz korona 
tíz kötet 
tíz lóerejű 
tíz méter 
tíz méter távolság 
tíz perc szünet 
tíz százalékkal 
tízágyas (mn, tíz|ágyas) 
tízdollárnyi (tíz|dollárnyi) 
tízdolláros (fn, tíz|dolláros) 
tízdolláros (mn, tíz|dolláros) 
tized (fn) 
tized (szn) 
tized méter 
tizedannyi (fn, tized|annyi) 
tizedel (ige) 
tizedes (fn) 
tizedes (mn) 
tizedes mérleg 
tizedes mérték 
tizedes rendszer 
tizedes tört 
tizedesjel (fn) 
tizedespont (fn) 
tizedesvessző (fn, tizedes|vessző) 
tizedik (fn) 
tizedik (szn) 
tizedike (10-e, szn) 
tizediki (10-i, mn) 
tizedmagával 
tizedméternyi 
tizedrangú (mn) 
tizedrész (fn, tized|rész) 
tíz-egynéhány 
tíz-egynéhány kilós 
tízemeletes (mn) 
tizen (hsz) 
tízen (hsz) 
tizen- 
tizenegy (szn, tizen|egy) 



tizenegy dekagrammos 
tizenegy forintnyi 
tizenegy gyerekes 
tizenegy hetes 
tizenegy hüvelykes 
tizenegy íves 
tizenegyedik (szn) 
tizenegyen (hsz) 
tizenegyes (fn) 
tizenegyes (mn) 
tizenegyesgyanús 
tizenegyesrúgás (fn, tizenegyes|rúgás) 
tizenegyezer (szn) 
tizenéves (fn) 
tizenéves (mn) 
tizenharmadik (szn) 
tizenhárom (szn) 
tizenhárom dolláros 
tizenhárom esztendőnként 
tizenhárom mázsás 
tizenhárom próbás 
tizenhat (szn) 
tizenhat ágyas 
tizenhat centis 
tizenhatodik (szn) 
tizenhatos (mn) 
tizenhét (szn) 
tizenhét ágú 
tizenhét deciméteres 
tizenhetedik (szn) 
tizenkét (szn) 
tizenkét ablakos 
tizenkét centi 
tizenkét centiméteres 
tizenkét decis 
tizenkét esztendős 
tizenkét évenként 
tizenkét évente 
tizenkét fejű sárkány 
tizenkét fiolányi 
tizenkét gyermekes 
tizenkét havi 
tizenkét havonként 
tizenkét havonta 
tizenkét hetenként 
tizenkét heti 
tizenkét hónapi 
tizenkét hüvelyknyi 
tizenkét lapú 
tizenkét méteres 
tizenkét milliméteres 
tizenkét naponként 
tizenkét osztályos 
tizenkét osztályú 
tizenkét soros 
tizenkét szintes 
tizenkét szögű 



tizenkét tonnás 
tizenkétezer (szn) 
tizenkétszög (fn, tizenkét|szög) 
tizenkettedik (fn) 
tizenkettedik (szn) 
tizenkettedízben (tizenketted|ízben) 
tizenkettedrendű (mn, tizenketted|rendű) 
tizenketten (hsz) 
tizenkettes (szn) 
tizenkettes találat 
tizenkettő (szn) 
tizenkilenc (szn) 
tizenkilencedik (szn) 
tizenkilences (mn) 
tizennégy (szn, tizen|négy) 
tizennégy holdnyi 
tizennegyedik (szn) 
tizenöt (szn) 
tizenöt decigrammos 
tizenöt esztendei 
tizenöt fokos hideg 
tizenöt fontnyi 
tizenöt grammnyi 
tizenöt hónapos 
tizenöt lábnyi 
tizenöt milliméternyi 
tizenöt napi 
tizenöt napos 
tizenöt percnyi 
tizenöt rőfös 
tizenöt szavas 
tizenöt ujjnyi 
tizenöten (hsz) 
tizenötezer (szn) 
tizenöt-húsz 
tizenötmillió (szn) 
tizenötödik (szn) 
tizenötödmagaddal 
tizennyolc (szn) 
tizennyolc forintos 
tizennyolc karátos 
tizennyolcadik (szn) 
tizes (mn) 
tízes (fn) 
tízes (mn) 
tízes csomagolás 
tízes csomagolású 
tízes érme 
tízes számrendszer 
tízes villamos 
tízesével 
tízéves (mn) 
tízezer (szn) 
tízezer holdas 
tízezer méteres 
tízezer méternyi 
tízezres (mn) 



tízfilléres (fn, tíz|filléres) 
tízfilléres (tíz|filléres) 
tízfoknyi (tíz|foknyi) 
tízfontnyi (tíz|fontnyi) 
tízforintos (fn, tíz|forintos) 
tízforintos (mn, tíz|forintos) 
tízfős (mn) 
tízgyermekes (tízgyerekes, mn) 
tízhetes (szn, tíz|hetes) 
tízholdas birtok 
Tiziano (tnév) 
tízíves (tíz|íves) 
tízkilónyi (mn, tíz|kilónyi) 
tízlapos (tíz|lapos) 
tízliteres (mn, tíz|literes) 
tízmilliárd (szn) 
tízmilliárdos (mn, tíz|milliárdos) 
tízmillió (szn) 
tízmilliós (mn) 
tíznapi fogság 
tíznapos (mn) 
tízórai (fn) 
tízórai (mn) 
tízóraizik (ige) 
tízparancsolat (fn) 
tízperc (fn) 
tízperces (mn) 
tízpróba (fn, tíz|próba) 
tízpróbázó (foly mn in) 
tízpróbázó (mn) 
tízrendbeli (mn, tíz|rendbeli) 
tíztagú (mn) 
tíz-tíz napi 
tízszázalékos (mn) 
tízszer (hsz) 
tízszeres (mn) 
tízszerte nagyobb 
tmk-műhely 
tmk-s 
tó (fn) 
toalett (fn) 
toalettasztal 
toalettfrissítő 
toalettkészlet (toalett|készlet) 
toalettpapír (fn, toalett|papír) 
toalettszekrény 
toalettszerek 
toalett-tisztító 
toalett-tükör (toalett|-tükör) 
tóásó (fn, tó|ásó) 
Tóbiás György (tnév) 
tobogán (fn) 
Tobolszk (tnév) 
toboroz (ige) 
toborzás (fn) 
toborzó (fn) 
toborzó (foly mn in) 



toborzóiroda (fn, toborzó|iroda) 
toborzónóta (toborzó|nóta) 
toboz (fn) 
tobozmirigy (fn, toboz|mirigy) 
tobozos (mn) 
toboztermés (fn, toboz|termés) 
Tobruk (tnév) 
tobzódás (fn) 
tobzódik (ige) 
tobzódó (fn) 
tobzódó (foly mn in) 
tobzoska 
toccata (fn) 
tócsa (fn) 
tocsog (ige) 
tocsogó (fn) 
tocsogó (foly mn in) 
tódít (ige) 
Tódor (tnév) 
tódul (ige) 
tófürdő 
tóga (fn) 
tógátus 
tógazdaság (fn, tó|gazdaság) 
Togo (tnév) 
tóhátság (tó|hátság) 
tohonya (fn) 
tohonya (mn) 
tohuvabohu (fn) 
tojás (fn) 
tojás alakú (mn) 
tojásbrikett (fn, tojás|brikett) 
tojásdad (mn) 
tojásétel (fn, tojás|étel) 
tojásfehérje (fn, tojás|fehérje) 
tojásfejű (mn) 
tojásfelhozatal (tojás|felhozatal) 
tojásfesték (fn, tojás|festék) 
tojásgomba (tojás|gomba) 
tojásgyümölcs (fn, tojás|gyümölcs) 
tojáshab (fn, tojás|hab) 
tojáshéj (fn, tojás|héj) 
tojáshozam (tojás|hozam) 
tojásidom (tojás|idom) 
tojásléc (tojás|léc) 
tojáslepény (fn, tojás|lepény) 
tojásleves (mn) 
tojáslikőr (fn, tojás|likőr) 
tojásos (mn) 
tojásos galuska 
tojásos gomba 
tojásos nokedli 
tojáspor (fn, tojás|por) 
tojásrántotta (fn, tojás|rántotta) 
tojássárgája (fn, tojás|sárgája) 
tojástánc (fn, tojás|tánc) 
tojástartó (fn, tojás|tartó) 



tojástartó (foly mn in, tojás|tartó) 
tojástermelő 
tojásszedő (tojás|szedő) 
tojásszeletelő 
tojásszén (fn, tojás|szén) 
tojásszike (tojás|szike) 
tojik (ige) 
tojó (fn) 
tojó (foly mn in) 
tojó típusú 
tojócső (fn, tojó|cső) 
tojófészek (tojó|fészek) 
tojóház (tojó|ház) 
tojós (mn) 
tojós tyúk 
tojóz (ige) 
tojózik (ige) 
tok (fn) 
toka (fn) 
Tokaj (tnév) 
Tokaj-Hegyalja (tnév) 
Tokaj-hegyaljai borvidék 
tokaj-hegyaljai borvidéki 
tokaji (fn) 
tokaji (mn) 
tokaji aszú 
tokaji bor 
tokaji furmint 
tokaji szamorodni 
Tokaji-hegy 
tokány (fn) 
tokányhús 
tokás (mn) 
tokásodik (ige) 
tokaszalonna (fn, toka|szalonna) 
tokhal (fn, tok|hal) 
Tokió (tnév) 
tokiói (fn) 
tokkal-vonóval 
toklász (fn) 
toklyó (fn) 
tokmány (fn) 
tokos (mn) 
tokosodik (ige) 
Tóköz (fn, tó|köz) 
tokszalag (tok|szalag) 
tokszalagszakadás (tokszalag|szakadás) 
toktermés (fn, tok|termés) 
tol (ige) 
tolakodás (fn) 
tolakodik (tolakszik, ige) 
tolakodó (fn) 
tolakodó (foly mn in) 
tolakodó (mn) 
tolakodó fráter 
tolakszanak 
tolakszik (tolakodik, ige) 



tolakszol 
tolakszom 
tolakszotok 
tolakszunk 
tolat (ige) 
tolató (fn) 
tolató (foly mn in) 
tolatólámpa (fn, tolató|lámpa) 
tolatómozdony (fn, tolató|mozdony) 
tolatóvágány (fn, tolató|vágány) 
tolattyú (fn) 
tolattyúbütyök (tolattyú|bütyök) 
tolattyúkar (tolattyú|kar) 
told (ige) 
toldalék (fn) 
toldalékcső (toldalék|cső) 
toldaléképület (fn, toldalék|épület) 
toldalékol (ige) 
toldalékos (mn) 
toldás (fn) 
toldás-foldás 
told-fold 
Toldi (fn) 
Toldi estéje 
Toldi-szerű (Toldi|-szerű) 
Toldi-trilógia (Toldi|-trilógia) 
toldoz (ige) 
toldoz-foldoz 
Toldy (tnév) 
Toldy Ferenc-féle 
Toledo (tnév) 
tolerál (ige) 
tolerálható 
tolerancia (fn) 
toleranciaprogram 
toleráns (mn) 
tól-ig-os bérrendszer 
toll (fn) 
tollas (fn) 
tollas (mn) 
tollas buzogány 
tollas kalapú 
tollasbál (fn) 
tollaslabda (fn, tollas|labda) 
tollasodik (ige) 
tollasozik (ige) 
tollászkodik (ige) 
tollatlan (mn) 
tollaz (ige) 
tollazat (fn) 
tollazat (ige) 
tollba mond 
tollbamondás (fn, tollba|mondás) 
tollbóbita (fn, toll|bóbita) 
tollbokréta (fn, toll|bokréta) 
tollcsomó (fn, toll|csomó) 
tolldísz (fn, toll|dísz) 



tolldzseki (fn, toll|dzseki) 
tollforgatás (fn, toll|forgatás) 
tollforgató (fn, toll|forgató) 
tollforgató (foly mn in, toll|forgató) 
tollforgó (fn, toll|forgó) 
tollfosztás (fn, toll|fosztás) 
tollfosztó (fn) 
tollgerinc (fn, toll|gerinc) 
tollharc (toll|harc) 
tollhegy (fn, toll|hegy) 
tollhiba (toll|hiba) 
tollkés (fn, toll|kés) 
toll-legyező (toll|-legyező) 
tollnok (fn) 
tollpárna (fn, toll|párna) 
tollpróba (fn, toll|próba) 
tollrágó 
tollrajz (fn, toll|rajz) 
tollseprű (fn, toll|seprű) 
tollszár (fn, toll|szár) 
tollszárfogás (tollszár|fogás) 
tollszipka (toll|szipka) 
tolltartó (fn, toll|tartó) 
tollu (fn) 
tollú (mn) 
tollvita (toll|vita) 
tollvonás (fn, toll|vonás) 
tolmács (fn) 
tolmácsgép (fn, tolmács|gép) 
tolmácsol (ige) 
tolmácsolás (fn) 
Tolna megye 
tolnai (fn) 
Tolnai (tnév) 
tolóablak (fn) 
tolóágy 
tolóajtó (fn, toló|ajtó) 
tolódik (ige) 
tolóerő (fn, toló|erő) 
tolófájás (fn, toló|fájás) 
tolófal 
tolófánk 
tologat (ige) 
tológép 
tolóhajó (fn, toló|hajó) 
tolóharsona 
tolóhíd 
tolóka (fn) 
tolókapa 
tolókapcsoló (toló|kapcsoló) 
tolókilincs (toló|kilincs) 
tolókocsi (fn) 
tolóláb 
tolólétra 
tolómérce (fn, toló|mérce) 
tolonc (fn) 
toloncegyezmény (fn, tolonc|egyezmény) 



toloncház (fn, tolonc|ház) 
tolonckocsi (fn, tolonc|kocsi) 
toloncol (ige) 
tolong (ige) 
tolongás (fn) 
tolórács (toló|rács) 
tolóredőny (toló|redőny) 
tolóretesz 
tolórúd (fn) 
tolórugó 
tolósorompó (toló|sorompó) 
tolósúly (fn, toló|súly) 
tolósúlyos mérleg 
tolószék (fn) 
tolótető (fn, toló|tető) 
tolótetős autó 
tolóüveg 
tolózár (fn, toló|zár) 
Tolsztoj (tnév) 
tolsztojánus (fn) 
tolték (mn) 
tolul (ige) 
toluol (fn) 
tolvaj (fn) 
tolvaj (mn) 
tolvaj népség 
tolvaj szarka 
tolvajkodik (ige) 
tolvajkulcs (fn, tolvaj|kulcs) 
tolvajlámpa 
tolvajlás (fn) 
tolvajnyelv (fn, tolvaj|nyelv) 
tolvajnyelvi (mn) 
tolvajszerszám (tolvaj|szerszám) 
tolvajtanya 
tomahawk (fn) 
tombol (ige) 
tombola (fn) 
tombolás (fn) 
tombolázik 
tomboló (foly mn in) 
tomboló (mn) 
tomboló árverseny 
tomboló siker 
Tomi mosópor 
tomográfia (fn) 
tomp 
tompa (mn) 
Tompa (tnév) 
tompa elméjű 
tompa élű 
tompa fájdalom 
tompa fényű 
tompa hangú 
tompa hegyű 
tompa végű 
tompaelméjűség (fn) 



tompahegesztés (fn) 
tompán (hsz) 
tompareszelő (fn) 
tompaszög (fn, tompa|szög) 
tompazöld (mn) 
tompít (ige) 
tompító (fn) 
tompító (foly mn in) 
tompítóképesség (tompító|képesség) 
tompított fény 
tompított hangú 
tompor (fn) 
tompul (ige) 
tompult (bef mn in) 
tompult (mn) 
tompultság (fn) 
Tomszk (tnév) 
tonalitás (fn) 
toner 
tonettbútor (fn, tonett|bútor) 
tonettszék (fn) 
Tonga (tnév) 
tonhal (fn, ton|hal) 
tonik (fn) 
Tonkini-öböl 
tonna (fn) 
tonnakilométer (fn, tonna|kilométer) 
tonnánként (hsz) 
tonnánkénti (mn) 
tonnányi (mn) 
tonnás (fn) 
tonnás (mn) 
tonnaszámra 
tonnatartalom (fn, tonna|tartalom) 
tónus (fn) 
tónusérték (tónus|érték) 
tónusú (mn) 
tonzúra (fn) 
top (fn) 
top (ige) 
topa (mn) 
topán (fn) 
topánka (fn) 
tópart (fn, tó|part) 
tóparti (mn, tó|parti) 
topáz (fn) 
topáz (ige) 
topis (mn) 
toplák (fn) 
toplákos 
topless (fn) 
toplessbár (fn) 
toplista (fn, top|lista) 
topmodell (fn, top|modell) 
topog (ige) 
topográfia (fn) 
topográfiai (mn) 



topológia (fn) 
topolya (fn) 
topolyafa (fn, topolya|fa) 
toponímia (fn) 
toporog (ige) 
toportyán (fn) 
toportyánféreg (fn, toportyán|féreg) 
toporzékol (ige) 
toposz (fn) 
topp (fn) 
toppan (ige) 
toppant (ige) 
toppol (ige) 
toprongy (fn, top|rongy) 
toprongyos (mn) 
tor (fn) 
tóra (fn) 
Tordai-hasadék 
toréró 
Torino (tnév) 
torinói (mn) 
tórium (fn) 
tóriumsorozat 
torkán (fn, tor|kán) 
torkaszakadtából (hsz) 
torkolat (fn) 
torkolati (mn) 
torkolattűz (fn, torkolat|tűz) 
torkolatvidék (fn, torkolat|vidék) 
torkollik (ige) 
torkon ragad 
torkos (mn) 
torkoskodik (ige) 
torkosság (fn) 
torlasz (fn) 
torlaszol (ige) 
torlaszt (ige) 
torlódás (fn) 
torlódik (ige) 
torlódó jég 
torma (fn) 
tormakrém (fn, torma|krém) 
tormamártás (torma|mártás) 
tormareszelő (torma|reszelő) 
tormás (mn, tor|más) 
tormás hús 
tormás virsli 
torna (fn) 
tornabemutató (fn, torna|bemutató) 
tornablúz (torna|blúz) 
tornác (fn) 
tornacipő (fn, torna|cipő) 
tornacsarnok (fn, torna|csarnok) 
tornádó (fn) 
tornadressz (fn, torna|dressz) 
tornaegylet (fn, torna|egylet) 
tornagyakorlat (fn, torna|gyakorlat) 



tornagyőzelem (fn, torna|győzelem) 
tornaing (fn, torna|ing) 
tornakerék (torna|kerék) 
tornaklub (fn, torna|klub) 
tornamutatvány (fn, torna|mutatvány) 
tornanadrág (fn, torna|nadrág) 
tornaóra (fn, torna|óra) 
tornaruha (fn, torna|ruha) 
tornász (fn, tor|nász) 
tornász (ige, tor|nász) 
tornászcsapat (fn, tornász|csapat) 
tornász-csapatbajnokság (tornász|-csapatbajnokság) 
tornaszer (fn, torna|szer) 
tornászik (tornázik, ige) 
tornatanár (fn, torna|tanár) 
tornatanárnő (fn, torna|tanárnő) 
tornaterem (fn, torna|terem) 
tornatrikó (fn, torna|trikó) 
tornaverseny (fn, torna|verseny) 
tornavizsga (fn, torna|vizsga) 
tornázik (tornászik, ige) 
tornyos (mn) 
tornyos daru 
tornyosít (ige) 
tornyosodik (ige) 
tornyosul (ige) 
tornyoz (ige) 
torok (fn) 
torokbaj (fn, torok|baj) 
torokbetegség (torok|betegség) 
torokfájás (fn, torok|fájás) 
torokfájós (mn) 
torokgáz (fn, torok|gáz) 
torokgerenda (torok|gerenda) 
torokgyakorlat 
torokgyík (fn, torok|gyík) 
torokgyulladás (fn, torok|gyulladás) 
torokhang (fn, torok|hang) 
torokköszörülés (fn) 
toroklob (fn, torok|lob) 
torokmandula (fn, torok|mandula) 
toroköblítő (fn) 
toroköblítő szer 
torokszorító (fn, torok|szorító) 
torokszorító (foly mn in, torok|szorító) 
torokszorongató (foly mn in) 
torol (ige) 
torontáli (mn) 
torontáli szőnyeg 
Toronto (tnév) 
torontói (mn) 
torony (fn) 
toronydaru (fn, torony|daru) 
toronyépítmény (torony|építmény) 
toronyépület (fn, torony|épület) 
toronygomb (fn, torony|gomb) 
toronyhangfal 



toronyhangszóró 
toronyház (fn, torony|ház) 
toronyiránt (hsz) 
toronymagas (mn, torony|magas) 
toronymagasan (hsz) 
toronymagasság (fn, torony|magasság) 
toronymagasságban 
toronymagasságú (torony|magasságú) 
toronyóra (fn, torony|óra) 
toronyóra-felújítás 
toronyóra-kiépítés 
toronyőr (fn, torony|őr) 
toronysiló (torony|siló) 
toronysisak (fn, torony|sisak) 
toronysüveg (torony|süveg) 
toronyszál (torony|szál) 
toronyszoba (fn, torony|szoba) 
toronytető (fn, torony|tető) 
toronyugrás (fn, torony|ugrás) 
toronyzene (fn, torony|zene) 
toroskáposzta (fn) 
toroz (ige) 
torpad (tor|pad) 
torpan (ige) 
torpedó (fn) 
torpedónaszád (fn, torpedó|naszád) 
torpedóromboló (fn, torpedó|romboló) 
torpedóvető cső 
torpedóz (ige) 
torpedózik 
torreádor (fn) 
torrent 
torrentezett 
torrentoldal 
Torricelli (tnév) 
Torricelli-féle (Torricelli|-féle) 
tors (fn) 
torta (fn) 
tortaforma (fn, torta|forma) 
tortaforma (mn, torta|forma) 
tortakés (torta|kés) 
tortakrém (fn, torta|krém) 
tortalap (fn, torta|lap) 
tortalapát (fn, torta|lapát) 
tortástál (fn) 
tortasütő (fn, torta|sütő) 
tortasütő (foly mn in, torta|sütő) 
tortasütő lap 
tortaszelet (fn, torta|szelet) 
tortaszerűen 
tortavilla (torta|villa) 
tortilla 
tortúra (fn, tor|túra) 
tory (fn) 
torz (mn) 
torz alakban 
torz fejű 



torz fogalom 
torz képződmény 
torz módon 
torzió (fn) 
torziónyomaték (torzió|nyomaték) 
torziós (mn) 
torziós inga 
torziós rugó 
torziós stabilizátor 
torzít (ige) 
torzítás (fn) 
torzító tükör 
torzkép (fn, torz|kép) 
torzó (fn) 
torzonborz (mn) 
torzonborz szakáll 
torzrajz (fn) 
torztükör 
torzul (ige) 
torzulás (fn) 
torzs (fn) 
torzsa (fn) 
torzsalkodás (fn) 
torzsalkodik (ige) 
torzsasztal (fn, torzs|asztal) 
torzszülött (fn, torz|szülött) 
Toscana (tnév) 
Toscanini 
Toshiba (tnév) 
tosz (ige) 
toszik (ige) 
tószt (fn) 
tósztozik (ige) 
tót (fn) 
tótágas (fn) 
tótágast áll 
totál (fn) 
totális (mn) 
totális háború 
totális vereség 
totálisan (hsz) 
totalitárius (mn) 
totalitárius állam 
totalitarizmus (fn) 
totalitás (fn) 
totalizatőr (fn) 
totálkáros (fn) 
totálkáros (mn) 
totem (fn) 
totemizmus (fn, totem|izmus) 
totemoszlop (fn, totem|oszlop) 
totemszobrocska (totem|szobrocska) 
Tótfalusi Kis Miklós 
Tóth bácsi 
Tóth család 
Tóth Elemér (tnév) 
Tóth mérnök 



totó (fn) 
totóbotrány (totó|botrány) 
totógyilkos eredmény 
totojázik (ige) 
totojgat (ige) 
totó-lottó árus 
totónyeremény (fn, totó|nyeremény) 
totószelvény (fn, totó|szelvény) 
totótipp (totó|tipp) 
totózik (ige) 
totózó (foly mn in) 
tótumfaktum (fn) 
totya (mn) 
totyakos (mn) 
totyog (ige) 
totyogós (mn) 
tottyan (ige) 
touchpad 
Toulon (tnév) 
Toulouse 
Toulouse-Lautrec 
tova 
tova- (ik) 
tovább (hsz) 
tovább 
tovább áll ott 
tovább bonyolódik 
tovább dolgozik 
tovább képez 
tovább szolgál 
tovább tanul 
továbbá (hsz) 
továbbad (ige, tovább|ad) 
továbbadás (fn) 
továbbáll (ige, tovább|áll) 
továbbélés (fn) 
továbbépítés (fn) 
továbbértékesíthető 
továbbfejleszt (ige) 
továbbfejlesztés (fn) 
továbbfejlődés (fn) 
továbbfűzte 
továbbgondol (ige) 
továbbgondolás (fn) 
továbbhalad (ige) 
továbbhaladás (fn) 
további (fn) 
további (mn) 
továbbindul (ige) 
továbbít (ige) 
továbbítás (fn) 
továbbíthat (ige) 
továbbítható (foly mn in) 
továbbítószerkezet 
továbbjátszó mozi 
továbbjut (ige, tovább|jut) 
továbbjutás (fn) 



továbbkanyargó 
továbbképzés (fn) 
továbbképzési (mn) 
továbbképző (fn) 
továbbképző (foly mn in) 
továbbképző tanfolyam 
továbbküld (ige) 
továbblapoz (ige) 
továbblép (ige) 
továbblépés (fn) 
továbbléptetés 
továbbmegy (ige, tovább|megy) 
továbbmenő 
továbbmond (ige) 
továbbpasszol (ige) 
továbbra (hsz) 
továbbra is 
továbbszolgáló (foly mn in) 
továbbszolgáló szakaszvezető 
továbbtanul (ige) 
továbbtanulás (fn, tovább|tanulás) 
továbbtanulási (mn) 
továbbtenyészt 
továbbterjedés (fn) 
továbbvezet (ige) 
továbbvisz (ige) 
továbbvitel (fn) 
tovahalad (ige) 
tovasiet 
tovaszáll (ige) 
tovaterjed (ige) 
tovatűnik (ige) 
tóvidék (fn, tó|vidék) 
Tower (tnév) 
toxicitás (fn) 
toxikológia (fn) 
toxikológiai (mn) 
toxikózis (fn) 
toxikus (mn) 
toxikus anyag 
toxikus anyagok 
toxin (fn) 
tő (fn) 
tőalak (fn, tő|alak) 
több (mn) 
több (szn) 
több ablak között ugrál 
több évtizedes 
több ezer éves szerszám 
több ezer holdas birtok 
több ezerholdas birtok 
több hektoliteres 
több helyütt 
több hónapi 
több ízben 
több milliárd 
több milliméternyi 



több millió 
több mint öt évig tart 
több mint ötven személy 
több napot is eltölt 
több párt 
több sebből vérzik 
több sejtsoros 
több számjegyű 
több száz éves fa 
több száz főnyi 
több száz méterre 
több százszoros 
több szófajú szó 
több szótagú 
több vegyértékű 
több videokártyás gép 
többágú (mn, több|ágú) 
többágyas szoba 
többalakú (mn, több|alakú) 
többatomos 
több-bázisú 
többcélú (mn) 
többcélú terem 
többcsatornás hangberendezés 
többcsatornás készülék 
többdimenziós (fn, több|dimenziós) 
többdimenziós (mn, több|dimenziós) 
többdiplomás 
többé (hsz) 
többe került 
többedmagával (hsz) 
többek között 
többé-kevésbé 
többelemű (mn) 
többélű (több|élű) 
többemeletes 
többen (hsz) 
többértelmű (mn) 
többes (fn) 
többes (mn) 
többes szám 
többes számú 
többesjel (fn, többes|jel) 
többet (hsz, több|et) 
többéves (mn, több|éves) 
többévi (mn) 
többezer (szn) 
többezres 
többfajta (mn) 
többfelé (hsz, több|féle) 
többféle (mn, több|féle) 
többféleképp (többféleképpen) 
többfelhasználós rendszer 
többférjűség 
többfészkű 
többfokozatú sebességváltó 
többfokú turbina 



többfunkciós (mn) 
többfunkciós gombok 
többgócú (mn) 
többgyerekes (többgyermekes, mn) 
többgyermekes (többgyerekes, mn, több|gyermekes) 
többgyermekes család 
többhavi (mn, több|havi) 
többhetes (szn) 
többheti (mn) 
többi (mn) 
többistenhit (fn) 
többjátékos mód 
többjegyű (mn) 
többjelentésű (mn) 
többjelentésű szó 
több-kevesebb (szn) 
többlakásos (mn) 
többlépcsős (mn) 
többlépcsős folyamat 
többlépcsős rakéta 
többlet (fn) 
többletadóztatás 
többletberuházás 
többletbeszolgáltatás (többlet|beszolgáltatás) 
többletbevétel (fn, többlet|bevétel) 
többletenergia (fn, többlet|energia) 
többletértékadó 
többletértékadó-visszatérítés 
többletfeladat (fn, többlet|feladat) 
többletfinanszírozás (fn) 
többletfogyasztás (fn, többlet|fogyasztás) 
többletforrás (fn, többlet|forrás) 
többletigény (fn, többlet|igény) 
többletjog (fn, többlet|jog) 
többletjövedelem (fn, többlet|jövedelem) 
többletkiadás (fn, többlet|kiadás) 
többletkínálat (fn, többlet|kínálat) 
többletköltség (fn, többlet|költség) 
többletmunka (fn, többlet|munka) 
többletpénz (fn, többlet|pénz) 
többletpontokkal díjazzák 
többletráfordítás (fn, többlet|ráfordítás) 
többletsúly (fn, többlet|súly) 
többlettámogatás (fn, többlet|támogatás) 
többletteher (fn, többlet|teher) 
többletterhelés (fn, többlet|terhelés) 
többlettermék (fn, többlet|termék) 
többlettermelés (fn, többlet|termelés) 
többlettőke-befektetés (többlettőke|-befektetés) 
többmagos CPU 
többmagos rendszerek előnyei 
többmázsányi 
többmilliárdos (mn, több|milliárdos) 
többmilliós (mn, több|milliós) 
többnapi (mn, több|napi) 
többnapi járóföld 
többnapos (mn) 



többnapos tanácskozás 
többnejűség (fn) 
többnemzetiségű (mn, több|nemzetiségű) 
többnemzetiségű állam 
többnyelvű (mn, több|nyelvű) 
többnyelvű ország 
többnyelvű tájékoztatás 
többnyire (hsz) 
többoldalú (mn, több|oldalú) 
többórás (mn, több|órás) 
többpárti (mn) 
többpártrendszer (fn) 
többre becsül 
többre becsülés 
többre becsült 
többrendbeli (mn) 
többrészes (mn) 
többrétegű (mn) 
többrétű (mn, több|rétű) 
többsávos (mn) 
többsebességes (mn) 
többség (fn) 
többségi (mn) 
többségi határozat 
többségi társadalom 
többségi tulajdonos 
többségű (mn) 
többsejtű (mn) 
többsejtűek 
többsoros dedikáció 
többszáz (szn) 
többszázados mulasztás 
többszintes (mn) 
többszintes ház 
többszintű (mn) 
többszínű (mn, több|színű) 
többszínű térkép 
többszínnyomás (fn, többszín|nyomás) 
többszínnyomat (fn) 
többszólamú (mn) 
többszólamú zene 
többször (hsz) 
többszöri (mn) 
többszöri figyelmeztetés 
többszörös (fn) 
többszörös (mn) 
többszörös milliomos 
többszörös újító 
többszöröz (ige) 
többszörözés (fn) 
többtagú (mn, több|tagú) 
többtámaszú tartó 
többteljesítmény (fn) 
többtermelés (fn, több|termelés) 
többtucatnyi (mn) 
töbör (fn) 
tőcik 



töfög (ige) 
töf-töf (fn) 
tőgy (fn) 
tőgyes (mn) 
tőgyesedik 
tőhajtás (fn, tő|hajtás) 
tőhangzó (tő|hangzó) 
tök (fn) 
tök alsó 
tök ász 
tök disznó 
tök filkó 
tök hetes 
tőke (fn) 
tőkeadó (tőke|adó) 
tőkeakkumuláció (fn, tőke|akkumuláció) 
tőkealap (fn, tőke|alap) 
tőkeállomány (fn, tőke|állomány) 
tőkeapport (fn, tőke|apport) 
tőkeáramlás (fn, tőke|áramlás) 
tőkeátcsoportosítás 
tőkebeáramlás (fn, tőke|beáramlás) 
tőkebefektetés (fn, tőke|befektetés) 
tőkebehozatal (fn, tőke|behozatal) 
tőkeberuházás (fn, tőke|beruházás) 
tőkebevonás (fn, tőke|bevonás) 
tőkeelvándorlás 
tőkeemelés (fn, tőke|emelés) 
tőkeérdekeltség (fn, tőke|érdekeltség) 
tőkeerő (fn, tőke|erő) 
tőkeerős (mn, tőke|erős) 
tőkeerős befektető 
tőkeerős vállalat 
tőkeérték (fn, tőke|érték) 
tőkeexport (fn, tőke|export) 
tőkefedezet (fn, tőke|fedezet) 
tőkefedezeti (mn) 
tőkefelhalmozás (fn, tőke|felhalmozás) 
tőkegomba (fn, tőke|gomba) 
tőkehal (fn, tőke|hal) 
tőkehalfilé 
tőkehalmáj 
tőkehaszon (fn, tőke|haszon) 
tőkehelyzet (fn, tőke|helyzet) 
tőkehiány (fn, tőke|hiány) 
tőkehús (fn, tőke|hús) 
tőkeigény (fn, tőke|igény) 
tőkeimport (fn, tőke|import) 
tőkeinjekció (fn, tőke|injekció) 
tőkéj (fn, tő|kéj) 
tőkejövedelem (fn, tőke|jövedelem) 
tőkejuttatás (fn, tőke|juttatás) 
tőkéjű (mn) 
tőkekamat (tőke|kamat) 
tőkeképződés (fn) 
tőkekiáramlás (fn) 
tőkekihelyezés (fn, tőke|kihelyezés) 



tőkekivándorlás (tőke|kivándorlás) 
tőkekivitel (fn, tőke|kivitel) 
tőkekivonás (fn, tőke|kivonás) 
tőkekoncentráció (fn, tőke|koncentráció) 
tökéletes (mn) 
tökéletes alakú 
tökéletes példány 
tökéletes utánzat 
tökéletesebben (hsz) 
tökéletesedik (ige) 
tökéletesen (hsz) 
tökéletesít (ige) 
tökéletesítés (fn) 
tökéletesség (fn) 
tökéletlen (mn) 
tökéletlenség (fn) 
tökély (fn) 
tőkemegfelelés 
tőkemegfelelési (mn) 
tőkemegtérülés 
tőkemozgás (fn, tőke|mozgás) 
tőkepénz (fn, tőke|pénz) 
tőkepénzes (fn) 
tőkepiac (fn, tőke|piac) 
tőkepiaci (mn) 
tőkeráfordítás (fn, tőke|ráfordítás) 
tőkés (fn) 
tőkés (mn) 
tőkés export 
tőkés gazdálkodás 
tőkés import 
tőkés jellegű 
tőkés kizsákmányolás 
tőkés ország 
tőkés rendszer 
tőkés társadalom 
tőkés termelés 
tőkésállam (tőkés|állam) 
tőkéscsoport (fn, tőkés|csoport) 
tőkésérdek (tőkés|érdek) 
tőkesertés (tőke|sertés) 
tőkésgondolkodás (tőkés|gondolkodás) 
tőkésít (ige) 
tőkésosztály (fn, tőkés|osztály) 
tőkéstárs (fn, tőkés|társ) 
tőkestruktúra 
tőkéstulajdon (tőkés|tulajdon) 
tőkesúly (fn, tőke|súly) 
tőkésuralom (tőkés|uralom) 
tőkésvállalat (tőkés|vállalat) 
tőkeszámla (fn, tőke|számla) 
tőkeszegény (fn, tőke|szegény) 
tőkeszegény (mn, tőke|szegény) 
tőkeszükséglet (fn, tőke|szükséglet) 
tőketársaság (fn, tőke|társaság) 
tőketartalék (fn, tőke|tartalék) 
tőketartozás (fn, tőke|tartozás) 



tőketörlesztés (fn, tőke|törlesztés) 
tőkeveszteség (fn, tőke|veszteség) 
tőkeviszonyok 
tőke-visszafizetés (tőke|-visszafizetés) 
tökfedő (fn, tök|fedő) 
tökfej (fn, tök|fej) 
tökfejű (mn, tök|fejű) 
tökfilkó (fn, tök|filkó) 
tökfödő (fn, tök|födő) 
tökfőzelék (fn, tök|főzelék) 
tökgyalu (fn, tök|gyalu) 
tökhülye (mn) 
tökinda (fn, tök|inda) 
tökkelütött (mn) 
tökkobak (tök|kobak) 
tökkolop (tök|kolop) 
tökmag (fn, tök|mag) 
tökmagolaj (fn, tökmag|olaj) 
tökmagpogácsa (tökmag|pogácsa) 
tökmindegy (fn) 
tökmindegy (mn) 
tököl (ige) 
tökölődik (ige) 
tökörész 
tökös (fn) 
tökös (mn) 
tökrészeg (mn, tök|részeg) 
töksötét (mn) 
tökvirág (fn, tök|virág) 
tölcsér (fn) 
tölcsér alakú (mn) 
tölcséres (mn) 
tölcséres gramofon 
tölcsérforma (tölcsér|forma) 
tölcsérgomba (fn, tölcsér|gomba) 
tölcsérke 
tölcsértorkolat (fn, tölcsér|torkolat) 
tőle (hsz) 
tőlem függő 
tőlevél (fn, tő|levél) 
tőlevélrózsa 
tölgy (fn) 
tölgyerdő (fn, tölgy|erdő) 
tölgyes (fn) 
tölgyes (mn) 
tölgyfa (fn, tölgy|fa) 
tölgyfa árboc 
tölgyfa burkolat 
tölgyfa bútor 
tölgyfa bútorzat 
tölgyfa hálószoba 
tölgyfa hordó 
tölgyfa szekrény 
tölgyfalevél (fn, tölgyfa|levél) 
tölgyfalomb (fn, tölgyfa|lomb) 
tölgygubacs (tölgy|gubacs) 
tölgykoszorú (tölgy|koszorú) 



tölgy-lisztharmat 
tölgymakk (fn, tölgy|makk) 
tölt (ige) 
töltekezik (ige) 
töltelék (fn, tölte|lék) 
töltelékáru (fn, töltelék|áru) 
töltelékszó (fn, töltelék|szó) 
töltény (fn) 
töltényheveder (töltény|heveder) 
töltényhüvely (fn, töltény|hüvely) 
tölténykivető (fn) 
töltényöv (fn, töltény|öv) 
töltényrakasz (töltény|rakasz) 
tölténytár (fn, töltény|tár) 
tölténytartó (fn, töltény|tartó) 
tölténytáska (fn, töltény|táska) 
töltés (fn) 
töltés (mn) 
töltés hatásfoka 
töltésáramlás (töltés|áramlás) 
töltésátvágás (töltés|átvágás) 
töltésen (hsz) 
töltésoldal (fn, töltés|oldal) 
töltésű (mn) 
töltet (fn) 
töltetlen (mn) 
tölthet (ige) 
töltő (fn) 
töltő (foly mn in) 
töltőállomás (fn, töltő|állomás) 
töltőanyag (fn, töltő|anyag) 
töltőáram (fn, töltő|áram) 
töltőceruza (fn, töltő|ceruza) 
töltőcsap (töltő|csap) 
töltődik (ige) 
töltőgáz (fn, töltő|gáz) 
töltőgép (fn, töltő|gép) 
töltöget (ige) 
töltögetőkapa (töltögető|kapa) 
töltőkályha (töltő|kályha) 
töltősúly (töltő|súly) 
töltőtoll (fn, töltő|toll) 
töltőtolltinta (töltőtoll|tinta) 
töltött (bef mn in) 
töltött (mn) 
töltött cukorka 
töltött csirke 
töltött csokoládé 
töltött galamb 
töltött hús 
töltött káposzta 
töltött káposztás lábas 
töltött paprika 
töltött puska 
töltött tojás 
töltővessző (töltő|vessző) 
töm (ige) 



tömb (fn) 
tömbacél (tömb|acél) 
tömbarany (tömb|arany) 
tömbépítkezés (tömb|építkezés) 
tömbház (fn, tömb|ház) 
tömbhegység (tömb|hegység) 
tömbírás (tömb|írás) 
tömbkondenzátor (tömb|kondenzátor) 
tömblevélpapír (tömb|levélpapír) 
tömbmegbízott (fn) 
tömbnaptár (tömb|naptár) 
tömbön kívüli 
tömbös (mn) 
tömbösít (ige) 
tömbpolitika (tömb|politika) 
tömbrehabilitáció 
tömbszelvény (tömb|szelvény) 
tömbtelek (fn, tömb|telek) 
tömedék (fn) 
tömedékel (ige) 
tömeg (fn) 
tömegagitáció (tömeg|agitáció) 
tömegáru (fn, tömeg|áru) 
tömegbázis (fn, tömeg|bázis) 
tömegbefolyás (fn, tömeg|befolyás) 
tömegbetegség (fn, tömeg|betegség) 
tömegcikk (fn, tömeg|cikk) 
tömegdal (fn, tömeg|dal) 
tömegdemokrácia (fn, tömeg|demokrácia) 
tömegdemonstráció (fn, tömeg|demonstráció) 
tömegellenállás (tömeg|ellenállás) 
tömegelosztás (fn, tömeg|elosztás) 
tömegérzés (tömeg|érzés) 
tömeges (mn) 
tömeges előfordulás 
tömegesen (hsz) 
tömegével 
tömegfelvonulás (fn, tömeg|felvonulás) 
tömegfogyasztás (fn, tömeg|fogyasztás) 
tömeghangulat (fn, tömeg|hangulat) 
tömeghatás (fn, tömeg|hatás) 
tömeghisztéria (fn, tömeg|hisztéria) 
tömegjárvány (tömeg|járvány) 
tömegjelenet (fn, tömeg|jelenet) 
tömegjelenség (fn, tömeg|jelenség) 
tömegkatasztrófa (fn, tömeg|katasztrófa) 
tömegkommunikáció (fn, tömeg|kommunikáció) 
tömegkommunikációs (mn) 
tömegközlekedés (fn, tömeg|közlekedés) 
tömegközlekedési (mn) 
tömegkultúra (fn, tömeg|kultúra) 
tömegkultúra-fogyasztás 
tömeglakás (fn, tömeg|lakás) 
tömeglélektan (fn, tömeg|lélektan) 
tömegmegmozdulás (fn, tömeg|megmozdulás) 
tömegmérés (fn, tömeg|mérés) 
tömegméret (fn, tömeg|méret) 



tömegméretekben 
tömegméretű (mn) 
tömegmérgezés (tömeg|mérgezés) 
tömegmérték (tömeg|mérték) 
tömegmészárlás (fn, tömeg|mészárlás) 
tömegmozgalom (fn, tömeg|mozgalom) 
tömegmozgósítás (tömeg|mozgósítás) 
tömegmulattatás 
tömegnyomor (fn, tömeg|nyomor) 
tömegőrület (fn, tömeg|őrület) 
tömegpárt (fn, tömeg|párt) 
tömegpropaganda (fn, tömeg|propaganda) 
tömegpszichózis (fn, tömeg|pszichózis) 
tömegpusztító (foly mn in) 
tömegpusztító (mn) 
tömegpusztító fegyver 
tömegsiker (tömeg|siker) 
tömegsír (fn, tömeg|sír) 
tömegsport (fn, tömeg|sport) 
tömegsűrűség (fn, tömeg|sűrűség) 
tömegszállás (fn, tömeg|szállás) 
tömegszám (fn, tömeg|szám) 
tömegszerencsétlenség (fn, tömeg|szerencsétlenség) 
tömegszervezet (fn, tömeg|szervezet) 
tömegszervező (tömeg|szervező) 
tömegsztrájk (fn, tömeg|sztrájk) 
tömegszuggesztió (fn, tömeg|szuggesztió) 
tömegtájékoztatás (fn, tömeg|tájékoztatás) 
tömegtájékoztatási (mn) 
tömegtájékoztató (fn, tömeg|tájékoztató) 
tömegtájékoztató (foly mn in, tömeg|tájékoztató) 
tömegtájékoztató eszközök 
tömegtermék (fn, tömeg|termék) 
tömegtermelés (fn, tömeg|termelés) 
tömegtüntetés (fn, tömeg|tüntetés) 
tömegű (mn) 
tömegverekedés (fn, tömeg|verekedés) 
tömegvonzás (fn, tömeg|vonzás) 
tömeggyarapodás (fn, tömeg|gyarapodás) 
tömeggyártás (fn, tömeg|gyártás) 
tömeggyártmány (fn, tömeg|gyártmány) 
tömeggyilkos (fn, tömeg|gyilkos) 
tömeggyilkos (mn, tömeg|gyilkos) 
tömeggyilkosság (fn, tömeg|gyilkosság) 
tömeggyűlés (fn, tömeg|gyűlés) 
töméntelen (hsz) 
töméntelen (mn) 
töméntelen (szn) 
tömény (mn) 
tömény alkohol 
tömény eszencia 
tömény oldat 
tömény sav 
tömény szesz 
töményít (ige) 
töménység (fn) 
tömérdek (temérdek, mn) 



tömérdek (szn) 
tömés (fn) 
tömít (ige) 
tömítés (fn) 
tömítetlen (mn) 
tömítőanyag (fn) 
tömítőelem (fn) 
tömítőfedél 
tömítőgumi (fn, tömítő|gumi) 
tömítőgyűrű (fn) 
tömítőkóc (tömítő|kóc) 
tömítőszál (tömítő|szál) 
tömjén (fn) 
tömjénez (ige) 
tömjénfa (tömjén|fa) 
tömjénfüst (fn, tömjén|füst) 
tömkeleg (fn) 
tömköd (ige) 
tömlő (fn) 
tömlő nélküli gumiabroncs 
tömlöc (fn) 
tömlöctartó (fn, tömlöc|tartó) 
tömlősgombák 
tömlőtúró (tömlő|túró) 
tőmondat (fn, tő|mondat) 
tőmondatos (mn, tő|mondatos) 
tömődik (ige) 
tömőfa (tömő|fa) 
tömőgép (tömő|gép) 
tömőgyapot (tömő|gyapot) 
tömöntés (fn) 
tömőpamut (tömő|pamut) 
tömör (mn) 
tömör abroncs 
tömör arany 
tömör beton 
tömör érc 
tömör fal 
tömör gumi 
tömör öntés 
tömör stílusú 
tömören (hsz) 
tömörfenyő 
tömörgumi abroncs 
tömörgumi labda 
tömörít (ige) 
tömörítés (fn) 
tömöríthető adat 
tömörítőgyűrű 
Tömörkény (tnév) 
Tömörkénnyel 
Tömörkény-szerű (Tömörkény|-szerű) 
tömörödik (ige) 
tömörség (fn) 
tömőrúd (tömő|rúd) 
tömörül (ige) 
tömörülés (fn) 



tömött (bef mn in) 
tömött (mn) 
tömöttség (fn) 
tömpe (mn) 
tömpe orrú 
tömpe ujj 
tömve (hsz) 
tömzs 
tömzsi (mn) 
tönk (fn) 
tönkhasító ék 
tönkhegység (tönk|hegység) 
tönköly (fn) 
tönkölybúza (fn, tönköly|búza) 
tönkölykása (tönköly|kása) 
tönkre (ik) 
tönkre- (ik) 
tönkrejut (ige, tönkre|jut) 
tönkrejutás (fn, tönkre|jutás) 
tönkremegy (ige, tönkre|megy) 
tönkremenetel (fn) 
tönkrement (bef mn in, tönkre|ment) 
tönkrement (ige, tönkre|ment) 
tönkrement (mn, tönkre|ment) 
tönkresilányít (ige) 
tönkretehet (ige) 
tönkretesz (fn, tönkre|tesz) 
tönkretesz (ige, tönkre|tesz) 
tönkretétel (fn) 
tönkrevág 
tönkrever (ige) 
tönkrezúz (ige) 
tőponty (tő|ponty) 
töpörödik (ige) 
töpörödött (bef mn in) 
töpörödött (mn) 
töpörödött anyóka 
töpörtyű (tepertő, fn) 
töpörtyűs (tepertős, mn) 
töpörtyűs pogácsa 
töpped (ige) 
töppedt (bef mn in) 
töppedt (mn) 
töppeszt (ige) 
töpreng (ige) 
töprengés (fn) 
töprengő (foly mn in) 
töprenkedik (ige) 
tör (ige) 
tőr (fn) 
tőrbe csal 
tőrbe csalás 
tőrcsapat (fn, tőr|csapat) 
tördel (ige) 
tördelés (fn) 
tördelő (fn) 
tördelő (foly mn in) 



tördelőszerkesztő (fn, tördelő|szerkesztő) 
tördelőszerkesztő (foly mn in, tördelő|szerkesztő) 
tördelt korrektúra 
tördelt levonat 
tőrdöfés (fn, tőr|döfés) 
töredék (fn) 
töredék csoport 
töredék fém 
töredék idő 
töredékes (mn) 
töredékesen (hsz) 
töredékmásodperc 
töredékszavazatok 
töredelem (fn) 
töredelmes (mn) 
töredelmes vallomás 
töredezett (bef mn in) 
töredezett (mn) 
töredezettség (fn) 
töredezettségmentesítés 
töredezettségmentesítő 
töredezik (ige) 
törek (fn) 
törekedhet (ige) 
törekedik (törekszik, ige) 
törékeny (mn) 
törékeny fém 
törékeny termetű 
törekrosta (törek|rosta) 
törekszalma (törek|szalma) 
törekszel 
törekszem (törek|szem) 
törekszén (fn, törek|szén) 
törekszenek (törekesznek) 
törekszetek (törekesztek) 
törekszik (törekedik, ige) 
törekszünk 
törekvés (fn) 
törekvő (fn) 
törekvő (mn) 
törés (fn) 
törésbiztos 
törésfelület (fn, törés|felület) 
törési szilárdság 
törésmutató (fn, törés|mutató) 
töréspont (fn, törés|pont) 
töréspróba (fn, törés|próba) 
törésteszt (fn, törés|teszt) 
törésvonal (fn, törés|vonal) 
törésszög (törés|szög) 
töret (fn) 
töret (ige) 
töretlen (hsz) 
töretlen (mn) 
töretlenül (hsz) 
törhet (ige) 
törhetetlen (hsz) 



törhetetlen (mn) 
törik (ige) 
törik-szakad 
törköly (fn) 
törkölypálinka (fn, törköly|pálinka) 
törkölypálinka főzés 
tőrláb 
törlés (fn) 
törleszkedik (ige) 
törleszt (ige) 
törlesztés (fn) 
törlesztésbiztosítás 
törlesztéses kölcsön 
törlesztési (mn) 
törleszthető (foly mn in) 
törlesztőrészlet 
Törley pezsgő 
törlő (fn) 
törlő (foly mn in) 
törlőgumi (fn, törlő|gumi) 
törlőlapát 
törlőrongy (fn, törlő|rongy) 
törlőruha (fn, törlő|ruha) 
törmelék (fn) 
törmelék arany 
törmelék cukor 
törmelék csokoládé 
törmelék ezüst 
törmelék jég 
törmelék rizs 
törmelékes (mn) 
törmelékkúp (fn, törmelék|kúp) 
törmeléklejtő (fn, törmelék|lejtő) 
törmeléklerakás (törmelék|lerakás) 
törmeléklerakodó hely 
törő (fn) 
törő (foly mn in) 
törődés (fn) 
törődik (ige) 
törődött (bef mn in) 
törődött (mn) 
törődött gyümölcs 
törőgép (törő|gép) 
török (fn) 
török (mn) 
török bab 
török basa 
török bugyogó 
török hódoltság 
török kávé 
török meggy 
török mogyoró 
török nyelvű 
török szegfű 
török uralom 
törökbab (fn) 
törökbálinti (mn) 



törökbors (fn, török|bors) 
törökbúza (fn, török|búza) 
törökmeggy (fn) 
törökméz (fn) 
törökmintás 
Törökország (tnév) 
törökországi (fn) 
törökös (mn) 
törökparadicsom (fn) 
törökpirosító (fn) 
törökrózsa (fn) 
Törökszentmiklós (tnév) 
törökülés (fn, török|ülés) 
törökverő (fn, török|verő) 
törökverő (foly mn in, török|verő) 
törökvörösolaj (fn) 
töröl (törül, ige) 
törölget (törülget, ige) 
törölhet (ige) 
törölközik (ige) 
törölköző (fn) 
tőrőlmetszett (mn) 
töröltet (ige) 
tőrös (mn) 
tőrös bot 
tőrösdarázs (fn, tőrös|darázs) 
törött (tört, mn) 
törött (bef mn in) 
törött ablakú 
törött bors 
tőröz (ige) 
tőröző (foly mn in) 
törpe (fn) 
törpe (mn) 
törpe kisebbség 
törpe mandula 
törpe növésű 
törpe sás 
törpe vízmű 
törpeállam (törpe|állam) 
törpebirtok (fn) 
törpebirtokos (fn, törpe|birtokos) 
törpebirtokos (mn, törpe|birtokos) 
törpebusz 
törpecserje 
törpecsillag 
törpeegér 
törpefa 
törpefenyő (fn, törpe|fenyő) 
törpegazdaság (fn, törpe|gazdaság) 
törpeharcsa (fn) 
törpeizzó (törpe|izzó) 
törpepapagáj (törpe|papagáj) 
törpesonka 
törpesügér 
törpeszuper (mn) 
törpít (ige) 



törpül (ige) 
tört (törött, fn) 
tört ezüst 
tört németséggel 
törtalak 
törtarany 
történelem (fn) 
történelem szak 
történelem szakos 
történelemeszméltető vállalkozás 
történelemfelfogás (fn, történelem|felfogás) 
történelemformáló (foly mn in) 
történelemformáló (mn) 
történelemformáló erők 
történelemhamisítás (fn, történelem|hamisítás) 
történelemírás (fn, történelem|írás) 
történelemkönyv (fn, történelem|könyv) 
történelemóra (fn, történelem|óra) 
történelemszemlélet (fn, történelem|szemlélet) 
történelemtanár (fn, történelem|tanár) 
történelemtankönyv (fn, történelem|tankönyv) 
történelemtudomány (fn, történelem|tudomány) 
történelmi (mn) 
történelmi atlasz 
történelmi dráma 
történelmi emlék 
történelmi esemény 
történelmi feladat 
történelmi festészet 
történelmi hűség 
történelmi igazság 
történelmi materializmus 
történelmi örökség 
történelmi személyiség 
történelmi tény 
történelmietlen (mn) 
történelmileg (hsz) 
történés (fn) 
történész (fn) 
történészi (mn) 
történészkongresszus (történész|kongresszus) 
történet (fn) 
történet előtti 
történetbúvár (fn, történet|búvár) 
történetes (mn) 
történetesen (hsz) 
történetfilozófia (fn, történet|filozófia) 
történeti (mn) 
történeti hűség 
történeti nyelvészet 
történetileg (hsz) 
történetírás (fn, történet|írás) 
történetíró (fn, történet|író) 
történetíró (foly mn in, történet|író) 
történetiség (fn) 
történetkönyv (történet|könyv) 
történetszemlélet (fn, történet|szemlélet) 



történettudomány (fn, történet|tudomány) 
történettudományi (mn) 
történettudós (fn, történet|tudós) 
történettudós (mn, történet|tudós) 
történhet (ige) 
történik (ige) 
történtek (fn) 
törtet (ige) 
törtető (fn) 
törtető (foly mn in) 
törtető (mn) 
törtfekete (mn) 
törtfüggvény 
törtjel 
törtkitevő (fn) 
törtkitevő (mn) 
törtkitevős hatvány 
törtrendű reakció 
törtrész (fn) 
törtszám (fn, tört|szám) 
törtszámnév (tört|számnév) 
törtvonal (fn, tört|vonal) 
törtvonás 
törül (töröl, ige) 
törülget (törölget, ige) 
törülközik (ige) 
törülköző (fn) 
törülköző (foly mn in) 
törülközőszárító 
törülközőtartó (fn, törülköző|tartó) 
törvény (fn) 
törvény adta jog 
törvény adta jogok 
törvény nélküli 
törvényalkotás (fn, törvény|alkotás) 
törvényalkotási (mn) 
törvényalkotó (fn, törvény|alkotó) 
törvényalkotó (foly mn in, törvény|alkotó) 
törvényalkotói (mn) 
törvénybe 
törvénybe iktat 
törvénybíró (fn, törvény|bíró) 
törvénycikk (fn, törvény|cikk) 
törvénycikkely (fn, törvény|cikkely) 
törvénycsomag (fn, törvény|csomag) 
törvényellenes (mn) 
törvényellenesen (hsz) 
törvényellenesség (fn, törvény|ellenesség) 
törvény-előkészítés 
törvény-előkészítő bizottság 
törvényen kívül helyez 
törvényen kívül helyezés 
törvényen kívüli 
törvényen kívüli állapot 
törvényenkívüliség (fn) 
törvényerejű (mn, törvény|erejű) 
törvényerejű rendelet 



törvényerő (fn, törvény|erő) 
törvényerőre emelkedik 
törvényes (mn) 
törvényes képviselő 
törvényes rész 
törvényesen (hsz) 
törvényesít (ige) 
törvényesség (fn) 
törvényességi (mn) 
törvénygyűjtemény (fn, törvény|gyűjtemény) 
törvényhatóság (fn, törvény|hatóság) 
törvényhatósági (mn) 
törvényház (fn, törvény|ház) 
törvényhely (fn, törvény|hely) 
törvényhozás (fn, törvény|hozás) 
törvényhozási (mn) 
törvényhozó (fn, törvény|hozó) 
törvényhozó (foly mn in, törvény|hozó) 
törvényhozó testület 
törvényhozói (mn) 
törvényi (mn) 
törvényileg (hsz) 
törvényjavaslat (fn, törvény|javaslat) 
törvénykezés (fn) 
törvénykezési (mn) 
törvénykezik (ige) 
törvénykönyv (fn, törvény|könyv) 
törvénylátó (törvény|látó) 
törvénymagyarázat (fn, törvény|magyarázat) 
törvénymódosítás (fn, törvény|módosítás) 
törvénymódosítási (mn) 
törvénynap (fn, törvény|nap) 
törvénysértés (fn, törvény|sértés) 
törvénysértő (fn, törvény|sértő) 
törvényszegés (fn, törvény|szegés) 
törvényszegő (fn, törvény|szegő) 
törvényszegő (foly mn in, törvény|szegő) 
törvényszék (fn, törvény|szék) 
törvényszéki (mn) 
törvényszéki bíró 
törvényszéki épület 
törvényszéki írnok 
törvényszéki jegyző 
törvényszéki orvostani intézet 
törvényszerű (mn) 
törvényszerűen (hsz) 
törvényszerűség (fn, törvény|szerűség) 
törvényszolga (törvény|szolga) 
törvényszöveg (fn, törvény|szöveg) 
törvényszünet (törvény|szünet) 
törvénytábla (fn, törvény|tábla) 
törvénytár (fn, törvény|tár) 
törvénytelen (mn) 
törvénytelen gyermek 
törvénytelenség (fn) 
törvénytelenül (hsz) 
törvénytervezet (fn, törvény|tervezet) 



törvénytevő (fn, törvény|tevő) 
törvénytiprás (fn, törvény|tiprás) 
törvénytipró (foly mn in, törvény|tipró) 
törvénytisztelet (fn, törvény|tisztelet) 
törvénytisztelő (fn, törvény|tisztelő) 
törvénytisztelő (foly mn in, törvény|tisztelő) 
törvénytisztelő (mn, törvény|tisztelő) 
törvénytudó (fn, törvény|tudó) 
tőrvetés (fn, tőr|vetés) 
tőrvívás (fn, tőr|vívás) 
tőrvívó (fn, tőr|vívó) 
tőrvívó (foly mn in, tőr|vívó) 
tőrvívóbajnok (tőr|vívóbajnok) 
tőrvívó-csapatbajnokság 
tör-zúz 
törzs (fn) 
törzsállat (törzs|állat) 
törzsállomány (fn, törzs|állomány) 
törzsanyag (fn, törzs|anyag) 
törzsasztal (fn, törzs|asztal) 
törzsbázis 
törzsdöntés (fn, törzs|döntés) 
törzsegyenlet (törzs|egyenlet) 
törzsfa (fn, törzs|fa) 
törzsfejlődés (fn, törzs|fejlődés) 
törzsfizetés (törzs|fizetés) 
törzsfordítás (törzs|fordítás) 
törzsfő (fn, törzs|fő) 
törzsfőnök (fn, törzs|főnök) 
törzsgárda (fn, törzs|gárda) 
törzshajlítás (fn, törzs|hajlítás) 
törzshang (törzs|hang) 
törzshangsor (törzs|hangsor) 
törzshely (fn, törzs|hely) 
törzsi (mn) 
törzsi sajátosság 
törzskar (fn, törzs|kar) 
törzskönyv (fn, törzs|könyv) 
törzskönyvez (ige) 
törzskönyvezés (fn) 
törzskönyvi szám 
törzskörzés (törzs|körzés) 
törzsközönség (fn, törzs|közönség) 
törzsközösség (fn, törzs|közösség) 
törzslakosság (törzs|lakosság) 
törzslap (fn, törzs|lap) 
törzsoldat (fn, törzs|oldat) 
törzsorvos (mn) 
törzsök (fn) 
törzsökös (fn) 
törzsökös (mn) 
törzsökös nemes 
törzsőrmester (fn, törzs|őrmester) 
törzsparancsnok (fn, törzs|parancsnok) 
törzsrészvény (fn, törzs|részvény) 
törzsrészvényes (mn) 
törzsszám (fn, törzs|szám) 



törzsszelvény (törzs|szelvény) 
törzsszínpad 
törzsszöveg 
törzsszövetség (fn, törzs|szövetség) 
törzstag (fn, törzs|tag) 
törzstenyészet (fn, törzs|tenyészet) 
törzstényező (törzs|tényező) 
törzstiszt (fn, törzs|tiszt) 
törzstőke (fn, törzs|tőke) 
törzstőkéjű (mn) 
törzsvagyon (fn, törzs|vagyon) 
törzsvásárló (fn, törzs|vásárló) 
törzsvendég (fn, törzs|vendég) 
törzsvevő (fn, törzs|vevő) 
törzsvitorla (törzs|vitorla) 
törzszászlós (fn, törzs|zászlós) 
törzszászlós (mn, törzs|zászlós) 
tősarj (tő|sarj) 
tősgyökeres (mn) 
tőszám (fn, tő|szám) 
tőszámnév (fn, tő|számnév) 
tőszelvény (fn, tő|szelvény) 
tőszó (fn, tő|szó) 
tőszomszéd (fn, tő|szomszéd) 
tőszomszédság (fn, tő|szomszédság) 
tőszomszédságában 
tőtávolság (fn, tő|távolság) 
tőtike (fn) 
tötyög (ige) 
tötyörészik (ige) 
tötyörög (ige) 
tővég (fn, tő|vég) 
tővéghangzó (fn, tő|véghangzó) 
tővéghangzó (foly mn in, tő|véghangzó) 
tővel-heggyel (hsz) 
töves (mn) 
tövesedik 
tövestül 
töviről hegyire 
tövis (fn) 
tövisbokor (fn, tövis|bokor) 
tövisborona (tövis|borona) 
tövises (mn) 
tövises ágú 
tövises bokor 
tövises csiga 
töviskerítés (fn, tövis|kerítés) 
töviskorona (fn, tövis|korona) 
töviskoszorú (fn, tövis|koszorú) 
tövisnyúlvány (tövis|nyúlvány) 
tövisszúró (fn, tövis|szúró) 
tövisszúró (mn, tövis|szúró) 
tövisszúró gébics 
tövű (mn) 
tőzeg (fn) 
tőzegáfonya (fn, tőzeg|áfonya) 
tőzegbrikett 



tőzegeke (tőzeg|eke) 
tőzegel (ige) 
tőzeges (fn) 
tőzeges (mn) 
tőzeges láp 
tőzegföld (tőzeg|föld) 
tőzegkitermelés (tőzeg|kitermelés) 
tőzegláp (fn, tőzeg|láp) 
tőzegmoha (fn, tőzeg|moha) 
tőzegmohaláp (fn, tőzegmoha|láp) 
tőzegpáfrány (fn, tőzeg|páfrány) 
tőzegtalaj (tőzeg|talaj) 
tőzegtelep (fn, tőzeg|telep) 
tőzegtrágya (tőzeg|trágya) 
tőzegvágó (fn, tőzeg|vágó) 
tőzike (fn) 
tőzsde (fn) 
tőzsdealkusz (tőzsde|alkusz) 
tőzsdebizományos 
tőzsdecég (fn, tőzsde|cég) 
tőzsdefelügyelet 
tőzsdeforgalom (tőzsde|forgalom) 
tőzsdeguru (fn, tőzsde|guru) 
tőzsdei (mn) 
tőzsdei árfolyam 
tőzsdei bevezetés 
tőzsdeindex (fn, tőzsde|index) 
tőzsdejáték (fn, tőzsde|játék) 
tőzsdejátékos 
tőzsdekrach (fn, tőzsde|krach) 
tőzsdelovag (tőzsde|lovag) 
tőzsdemanőver (tőzsde|manőver) 
tőzsdenap (fn, tőzsde|nap) 
tőzsdepalota (fn, tőzsde|palota) 
tőzsdés (fn) 
tőzsdés (mn) 
tőzsdespekuláció (tőzsde|spekuláció) 
tőzsdetag (fn, tőzsde|tag) 
tőzsdetanács (fn, tőzsde|tanács) 
tőzsdeügylet (fn, tőzsde|ügylet) 
tőzsdeügyletek 
tőzsdeügynök (fn, tőzsde|ügynök) 
tőzsdézik (ige) 
tőzsér (fn) 
tőzsérkedik (ige) 
trabális (mn) 
trachea (fn) 
trachoma (fn) 
trachomás 
trackpad 
traccs (fn) 
traccsol (ige) 
traccsparti (fn) 
traccsparti (mn) 
trade (fn) 
trade mark 
trade-unionizmus 



tradíció (fn) 
tradicionális (mn) 
tradicionális kereszténység 
tradicionálisan (hsz) 
trafál (ige) 
traffipax (fn) 
trafik (fn) 
trafikál (ige) 
trafikáru (fn, trafik|áru) 
trafikbódé (trafik|bódé) 
trafikengedély (trafik|engedély) 
trafikos (fn) 
trafikos (mn) 
trafó (fn) 
tragacs (fn) 
trágár (mn) 
trágár szó 
trágárkodik (ige) 
trágárság (fn) 
tragédia (fn) 
tragédiaíró (fn, tragédia|író) 
tragédiaköltő (fn, tragédia|költő) 
tragika (fn) 
tragikomédia (fn, tragi|komédia) 
tragikomikum (fn) 
tragikomikus (mn) 
tragikomikus figura 
tragikum (fn) 
tragikus (fn) 
tragikus (mn) 
tragikus hirtelenséggel 
tragikus hős 
tragikusan (hsz) 
trágya (fn) 
trágyabogár (trágya|bogár) 
trágyadomb (fn, trágya|domb) 
trágyagiliszta (fn, trágya|giliszta) 
trágyagödör (fn, trágya|gödör) 
trágyalé (fn) 
trágyás (mn) 
trágyaszóró pótkocsi 
trágyatelep (fn, trágya|telep) 
trágyáz (ige) 
trágyázás (fn) 
Traianus (tnév) 
trailer (fn) 
trák (fn) 
trák (mn) 
Trákia (tnév) 
trakta (fn) 
traktál (ige) 
traktátus 
Trák-tenger 
traktor (fn) 
traktorállomás (fn, traktor|állomás) 
traktoreke (traktor|eke) 
traktorgyár (fn, traktor|gyár) 



traktorista (fn) 
traktorolaj (traktor|olaj) 
traktoros (fn) 
traktoros (mn) 
traktorozás 
traktorszántás (traktor|szántás) 
traktorvezető (fn, traktor|vezető) 
traktorvontatású (mn) 
traktus (fn) 
trambulin (fn) 
trambulinugrás (trambulin|ugrás) 
tramini (fn) 
trampli (fn) 
trancsíroz (ige) 
trankvilláns (fn) 
Transsylvania (tnév) 
transz (fn) 
transz- 
transzba esik 
transzban van 
transzcendencia (fn) 
transzcendens (mn) 
transzcendens iránti vágy 
transzcendens művelet 
transzcendentális (mn) 
transzfer (fn) 
transzferábilis valuta 
transzferabilitás (fn) 
transzferügylet (transzfer|ügylet) 
transzformáció (fn, transz|formáció) 
transzformál (ige) 
transzformátor (fn, transz|formátor) 
transzformátorállomás (fn, transzformátor|állomás) 
transzfúzió (fn, transz|fúzió) 
transzgenikus 
Transzjordánia (tnév) 
transzkontinentális (mn) 
transzkontinentális vasút 
transzkripció (fn) 
transzláció (fn) 
transzmisszió (fn, transz|misszió) 
transzmissziós (mn, transz|missziós) 
transznacionális (mn) 
transzparens (fn) 
transzplantáció (fn) 
transzplantációs (mn) 
transzplantációs műtét 
transzplantál (ige) 
transzplantátum 
transzponál (ige) 
transzponált (bef mn in) 
transzponált (fn) 
transzponált (mn) 
transzport (fn) 
transzportfolyamat (fn, transzport|folyamat) 
transzspiráció (fn) 
transzszibériai vasút 



transzszilvanizmus (fn) 
transzverter 
transzverzális (mn, transz|verzális) 
transzvesztita (fn) 
tranzakció (fn) 
tranzakciós (mn) 
tranzakciós adó 
tranzakciós illeték 
tranzisztor (fn) 
tranzisztorkapu 
tranzisztoros rádió 
tranzit (fn) 
tranzit (mn) 
tranzitállomás 
tranzitáru (tranzit|áru) 
tranzitáru-díjszabás 
tranzitegyezmény 
tranzitforgalom 
tranzitív (mn) 
tranzitkereskedelem (tranzit|kereskedelem) 
tranzitközpont 
tranzitmódszer 
tranzitó 
tranzitország 
tranzitszállítmány 
tranzitszálló 
tranzitutas (fn) 
tranzitútvonal 
tranzitváró 
tranzitvízum (fn) 
trapéz (fn) 
trapéz alakú (mn) 
trapézmutatvány (fn, trapéz|mutatvány) 
trapezoéder (fn) 
trapezoid (fn) 
trapp (fn) 
trapper (fn) 
trappista (mn) 
trappista sajt 
trappol (ige) 
trauma (fn) 
traumás állapot 
traumatológia (fn) 
traumatológiai (mn) 
traumatológus (fn) 
traverz (fn) 
travesztál (ige) 
travesztia (fn) 
tré (fn) 
tré (mn) 
trébel (ige) 
trecento (fn) 
trécsel (ige) 
tréfa (fn) 
tréfabeszéd (tréfa|beszéd) 
tréfacsináló (fn, tréfa|csináló) 
tréfadolog (fn, tréfa|dolog) 



tréfál (ige) 
tréfálkozik (ige) 
tréfálódzik (ige) 
tréfamester (fn, tréfa|mester) 
tréfán kívül 
tréfás (mn) 
tréfás hangú 
tréfásan (hsz) 
treff (fn) 
treff dáma 
treff hetes 
tréfli (mn) 
Trefort-kert (Trefort|-kert) 
trehány (mn) 
tréler (fn) 
tréma (fn) 
trémázik (ige) 
tremoló (fn) 
tremolóz (tremolózik, ige) 
trén (fn) 
trén (hsz) 
Trencsén (tnév) 
trencskó (fn) 
trend (fn) 
trendforduló 
trendi (mn) 
trendszámítás (trend|számítás) 
tréner (fn) 
tréning (fn, trén|ing) 
tréningezik (ige) 
tréningruha (fn, tréning|ruha) 
treníroz (ige) 
trepanáció (fn) 
treszka 
Tretyjakov-képtár (Tretyjakov|-képtár) 
trevira (fn) 
trevirakosztüm (fn, trevira|kosztüm) 
trezor (fn) 
tri- 
trializmus (fn) 
triangulum (fn) 
Trianon (tnév) 
trianoni (mn) 
trianoni béke 
triász (fn) 
triatlon (fn) 
triatlonista (fn) 
tribun (fn) 
tribün (fn) 
trichina (fn) 
tricikli (fn) 
triciklovegyület (fn) 
triciklusos vegyület 
trícium (fn) 
triccs-traccs 
tricskó 
tridenti zsinat 



triéder (fn) 
Trieszt (tnév) 
trigonometria (fn) 
trigonometrikus függvény 
triklin rendszer 
triklór-ecetsav 
trikó (fn) 
trikó fehérnemű 
trikóing (trikó|ing) 
trikolór (fn) 
trikóselyem (trikó|selyem) 
trikószövet (trikó|szövet) 
trikotázs (fn) 
trilla (fn) 
trillázik (ige) 
triller 
trillió (szn) 
trilógia (fn) 
trimer termék 
Trinidad és Tobago 
trinitro-toluol 
trió (fn) 
trióda (fn) 
triola (fn) 
Tripartitum 
tripla (fn) 
tripla (mn) 
triplett (fn) 
Tripoli (tnév) 
Trípolisz (tnév) 
tripper (fn) 
tripszin (fn) 
triptichon (fn) 
trisó (fn) 
Trisztán (tnév) 
triton (fn) 
triumfál (ige) 
triumvir (fn) 
triumvirátus (fn) 
triviális (mn) 
trochaikus (mn) 
trocheus (fn) 
trockista (mn) 
trockizmus (fn) 
trófea (fn) 
trófeagyűjtemény (fn, trófea|gyűjtemény) 
tróger (fn) 
trógerol (ige) 
troglodita (fn) 
Trója (tnév) 
trójai (mn) 
trójai alkalmazások 
trójai faló 
trójai háború 
trojka (fn) 
trokár (fn) 
troli (fn) 



trolibusz (fn, troli|busz) 
trolibuszjárat (fn, trolibusz|járat) 
trolibuszmegálló (fn, trolibusz|megálló) 
trolibuszmegálló (mn, trolibusz|megálló) 
trolibusz-megállóhely (trolibusz|-megállóhely) 
trolibuszvezeték (trolibusz|vezeték) 
trolibuszvezető (fn, trolibusz|vezető) 
trolimegálló (troli|megálló) 
trombita (fn) 
trombitafa (fn, trombita|fa) 
trombitaharsogás (fn) 
trombitajel (fn, trombita|jel) 
trombitál (ige) 
trombitás (mn) 
trombitaszó (fn, trombita|szó) 
tromboplasztikus (mn) 
trombózis (fn) 
trombózisgyanú (trombózis|gyanú) 
tromf (fn) 
tromfol (ige) 
trón (fn) 
trónbeszéd (fn, trón|beszéd) 
trónbitorló (fn, trón|bitorló) 
Trondheim-fjord 
trónfosztás (fn, trón|fosztás) 
trónkövetelő (fn, trón|követelő) 
trónkövetelő (foly mn in, trón|követelő) 
trónol (ige) 
trónöröklés (fn, trón|öröklés) 
trónörökös (fn, trón|örökös) 
trónörökösödés (trón|örökösödés) 
trónra lépés 
trónra ültetés 
trónszék (fn, trón|szék) 
trónterem (fn, trón|terem) 
trónus (fn) 
trónutódlás (fn, trón|utódlás) 
trónviszály (fn, trón|viszály) 
tropa (fn) 
tropa (mn) 
tropikál (fn) 
tropikálnadrág (fn, tropikál|nadrág) 
tropikálruha (fn, tropikál|ruha) 
tropikus (mn) 
tropikus betegség 
tropizmus (fn) 
troposzféra (fn) 
trópus (fn) 
trópusi (mn) 
trópusi éghajlat 
trópusi eső 
trópusi hőség 
trópusi klíma 
trópusi növény 
trópusi öv 
trópusi övi 
trópusi sisak 



trotil (fn) 
trotli (fn) 
trotli (mn) 
trottőrcipő (fn) 
trotty (fn) 
trottyos (fn) 
trottyos (mn) 
tröszt (fn) 
trösztellenes (mn) 
trösztösít (ige) 
trösztvezér (tröszt|vezér) 
trubadúr (fn) 
trubadúrköltészet (fn, trubadúr|költészet) 
trucc (fn) 
truccol (ige) 
truccos (mn) 
trupp (fn) 
trutyi (fn) 
trutymó (fn) 
trükk (fn) 
trükkfilm (fn, trükk|film) 
trükkös (mn) 
trükközik 
trüszköl (ige) 
trüsszent (ige) 
tsz (téesz, fn) 
tsz (röv) 
tsz-alkalmazott (tsz|-alkalmazott) 
tsz-ben 
tszcs (fn) 
tszcs (mn) 
tsz-elnök (fn) 
tsz-szel 
tsz-tag (fn) 
t-t 
tu (fn) 
tuareg (fn) 
tuba (fn) 
tubák (fn) 
tubákol (ige) 
tubákos (mn) 
tubákosszelence (fn) 
tubakürt (tuba|kürt) 
tubarózsa (fn, tuba|rózsa) 
tuberkulotikus (mn) 
tuberkulózis (fn) 
tuberkulózisbacilus (tuberkulózis|bacilus) 
Tubes 
tubi (fn) 
tubica (fn) 
tubus (fn) 
tubusfesték (tubus|festék) 
tucat (fn) 
tucatáru (fn) 
tucatember (fn, tucat|ember) 
tucatjával 
tucatmunka 



tucatnyi (fn) 
tucatnyi (mn) 
tucatnyian (hsz) 
tucatszám (hsz, tucat|szám) 
tud (ige) 
tudakol (ige) 
tudakolódzik (tudakolózik, ige) 
tudákos (mn) 
tudakoz (ige) 
tudakozik (ige) 
tudakozó (fn) 
tudakozó (foly mn in) 
tudakozódik (ige) 
tudakozódó (fn) 
tudakozódó (foly mn in) 
tudakozóhely (tudakozó|hely) 
tudakozóiroda (tudakozó|iroda) 
tudálékos (mn) 
tudálékoskodik (ige) 
tudás (fn) 
tudásalapú (mn) 
tudásanyag (fn, tudás|anyag) 
tudásbázis 
tudású (mn) 
tudásvágy (fn, tudás|vágy) 
tudásszint (fn, tudás|szint) 
tudásszomj (fn, tudás|szomj) 
tudat (fn) 
tudat (ige) 
tudat alatti (mn) 
tudatalatti (fn, tudat|alatti) 
tudatállapot (fn, tudat|állapot) 
tudatforma (fn, tudat|forma) 
tudatforma (mn, tudat|forma) 
tudatformálás (fn) 
tudathasadás (fn, tudat|hasadás) 
tudathasadásos (mn) 
tudati (mn) 
tudatküszöb (fn, tudat|küszöb) 
tudatlan (mn) 
tudatlanság (fn) 
tudatos (mn) 
tudatosan (hsz) 
tudatosít (ige) 
tudatosítás (fn) 
tudatosodik (ige) 
tudatosság (fn) 
tudatosul (ige) 
tudattalan (mn) 
tudattartalom (fn, tudat|tartalom) 
tudatvesztés (fn, tudat|vesztés) 
tudatvesztés (mn, tudat|vesztés) 
tudatzavar (fn, tudat|zavar) 
tudhat (ige) 
tudható (foly mn in) 
tudható (mn) 
tudni vágyó 



tudniillik (ksz) 
tudnivaló (fn) 
tudó (fn) 
tudó (foly mn in) 
tudó (mn) 
tudomány (fn) 
tudományág (fn, tudomány|ág) 
tudományágazat (fn, tudomány|ágazat) 
tudománybabona 
tudományegyetem (fn, tudomány|egyetem) 
tudományellenes (mn) 
tudományközi (mn) 
tudománynépszerűsítés (fn, tudomány|népszerűsítés) 
tudományos (mn) 
tudományos akadémia 
tudományos egyesület 
tudományos előadás 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
tudományos kérdés 
tudományos kutatás 
tudományos kutató 
tudományos kutatómunka 
tudományos minősítés 
tudományos szocializmus 
tudományos társaság 
tudományosan (hsz) 
tudományos-fantasztikus (tudományos|-fantasztikus) 
tudományos-fantasztikus irodalom 
tudományosság (fn) 
tudományos-technikai forradalom 
tudománypolitika (fn, tudomány|politika) 
tudománypolitikai (mn) 
tudományszak (fn, tudomány|szak) 
tudományszeretet (fn, tudomány|szeretet) 
tudományszervezés (fn, tudomány|szervezés) 
tudománytalan (mn) 
tudományterület (fn, tudomány|terület) 
tudománytörténet (fn, tudomány|történet) 
tudománytörténeti (mn) 
tudomás (fn) 
tudomása szerint 
tudomásul 
tudomásulvétel (fn, tudomásul|vétel) 
tudor (fn) 
tudós (fn) 
tudós (mn) 
tudós szakértő 
tudós testület 
tudósasszony (tudós|asszony) 
tudósi (mn) 
tudósít (ige) 
tudósítás (fn) 
tudósító (fn) 
tudósító (foly mn in) 
tudósítóiroda (tudósító|iroda) 
tudósjelölt (fn, tudós|jelölt) 
tudósképzés (fn, tudós|képzés) 



tudóstípus (tudós|típus) 
tudósutánpótlás (tudós|utánpótlás) 
tudott (bef mn in) 
tudott (mn) 
tudott dolog 
tudta (fn) 
tudta nélkül 
tudtán kívül 
tudtul (hsz) 
tudtul ad 
tudtul adás 
tudvalevő (tudvalévő, mn) 
tudvalevőleg (hsz) 
tudván tudta 
tufa (fn) 
tuja (fn) 
tujafa (fn, tuja|fa) 
tujázik 
tukmál (ige) 
túl (hsz) 
túl (nu) 
túl- (ik) 
túl a Tiszán 
túl bő 
túl édes 
túl erős 
túl finom 
túl gyors 
túl hamar 
túl hosszú 
túl hosszú nadrág 
túl kevés 
túl korán 
túl könnyű 
túl lesz rajta 
túl leszek rajta 
túl nagy árat szab 
túl piros 
túl rövid 
túl sokba kerül 
túl száraz 
túl vagyunk a határon 
túl van a hegyen 
túl van rajta 
túl zsúfolt 
túlad (ige) 
túladagol (ige) 
túladagolás (fn) 
túladóztatás (fn) 
túladunai 
tulaezüst (fn, tula|ezüst) 
tulaj (fn) 
tulajdon (fn) 
tulajdon (mn) 
tulajdon biztonsága 
tulajdon fia 
tulajdon gyermeke 



tulajdon szememmel 
tulajdonbiztonság (fn, tulajdon|biztonság) 
tulajdonforma (fn, tulajdon|forma) 
tulajdonforma (mn, tulajdon|forma) 
tulajdonfőnév (tulajdon|főnév) 
tulajdonhányad (fn, tulajdon|hányad) 
tulajdoni (mn) 
tulajdoni lap 
tulajdonít (ige) 
tulajdonjog (fn, tulajdon|jog) 
tulajdonjog-átruházás 
tulajdonjogi (mn) 
tulajdonkepp (fn) 
tulajdonképp (hsz) 
tulajdonképpen (hsz) 
tulajdonképpeni (fn) 
tulajdonközösség (fn, tulajdon|közösség) 
tulajdonlás (fn) 
tulajdonnév (fn, tulajdon|név) 
tulajdonnév részeként 
tulajdonnévírás (tulajdonnév|írás) 
tulajdonnév-kutatás (tulajdon|név-kutatás) 
tulajdonol (ige) 
tulajdonos (fn) 
tulajdonos (mn) 
tulajdonosi (mn) 
tulajdonostárs (fn, tulajdonos|társ) 
tulajdonosváltás (fn, tulajdonos|váltás) 
tulajdonosváltozás (fn, tulajdonos|változás) 
tulajdonrész (fn, tulajdon|rész) 
tulajdonság (fn) 
tulajdonságjelző (fn, tulajdonság|jelző) 
tulajdonságok 
tulajdonságú (mn) 
tulajdonszerzés (fn, tulajdon|szerzés) 
tulajdonú (mn) 
tulajdonviszony (fn, tulajdon|viszony) 
tulajdonviszonyok 
túlárad (ige) 
túláradó (foly mn in) 
túláradó jókedv 
túlatiszai 
túlbecsül (ige, túl|becsül) 
túlbecsült (bef mn in, túl|becsült) 
túlbeszél (ige) 
túlbiztosított 
túlburjánzás 
túlburjánzik (ige) 
túlbuzgó (foly mn in) 
túlbuzgó (mn) 
túlbuzgó igyekezet 
túlcentralizáltság (fn) 
túlcsap (ige) 
túlcsigáz 
túlcsordul (ige) 
túlcsordulás (fn) 
túldimenzionál (ige) 



túldimenzionált (bef mn in) 
túldíszít (ige) 
túldob (ige) 
túldolgoztat 
túlél (ige) 
túlélés (fn) 
túlélési (mn) 
túlélő (fn, túl|élő) 
túlélő (foly mn in, túl|élő) 
túlélőkés (fn, túlélő|kés) 
túlemelkedik (ige) 
túlér 
túlérés (fn) 
túlérett (bef mn in) 
túlérett (mn) 
túlérik (ige) 
túlerő (fn, túl|erő) 
túlerőltet (ige) 
túlértékel (ige) 
túlértékeltség (fn) 
túlérzékeny (mn) 
túlérzékenység (fn) 
túlesik (ige) 
túlexponál (ige) 
túlfejlődik (ige) 
túlfelől (hsz) 
túlfeszít (ige) 
túlfeszített (bef mn in) 
túlfeszített (fn) 
túlfeszített (mn) 
túlfeszültség 
túlfeszültség okozta kár 
túlfeszültség-levezető 
túlfeszültségvédett elosztó 
túlfinomult (bef mn in) 
túlfizet (ige) 
túlfizetés (fn) 
túlfolyó (fn) 
túlfut (ige) 
túlfűszerez 
túlfűt (ige) 
túlfűtött (bef mn in) 
túlfűtött fantázia 
túlfűtöttség (fn) 
túlhabzásfigyelés 
túlhajszol (ige) 
túlhajszolt (bef mn in) 
túlhajt (ige) 
túlhajtás (fn) 
túlhajtott (bef mn in) 
túlhajtott gép 
túlhalad (ige) 
túlhaladott (mn) 
túlhaladott álláspont 
túlhangsúlyoz (ige) 
túlharsog (ige) 
túlhatalom (fn) 



túlhevít (ige) 
túlhord (ige) 
túlhúz (ige) 
túlhűt 
túli (mn) 
tulipán (fn) 
tulipánágy (tulipán|ágy) 
tulipáncsokor 
tulipánfa (fn, tulipán|fa) 
tulipánhagyma (fn, tulipán|hagyma) 
tulipános (mn) 
tulipánt 
tulipántos (mn) 
tulipántos láda 
tulipiros (fn) 
tulipiros (mn) 
túlír (ige) 
túlium (fn) 
túljár (ige) 
túljár az eszén 
túljátszik (ige) 
túljegyzés (fn) 
túljelentkezés (fn) 
túljut (ige) 
túlkapás (fn) 
túlképzés 
túlkiabál (ige) 
túlkiadás (fn) 
túlkínálat (fn) 
túlkompenzál (ige) 
túlkoros (mn) 
túlkoros tanuló 
túlköltekezés (fn) 
túlköltekezik (ige) 
túllát (ige) 
túllép (ige) 
túllépés (fn) 
túllicitál (ige) 
túlliheg (ige) 
túllő (ige) 
túllő a célon 
túllövi magát 
túlmagyarázás 
túlmegy (ige) 
túlmelegedés (fn) 
túlmelegedés-riasztó 
túlmenő (foly mn in) 
túlmenő (mn) 
túlmenően (hsz) 
túlméretez (ige, túl|méretez) 
túlméretezettség (fn) 
túlmunka (fn) 
túlmunkadíj (fn, túlmunka|díj) 
túlmutat (ige) 
túlnan (hsz) 
túlnépesedés (fn) 
túlnépesség (fn) 



túlnéz (ige) 
túlnő (ige) 
túlnyomás (fn) 
túlnyomásos gázkazán 
túlnyomó (fn) 
túlnyomó (foly mn in) 
túlnyomó (mn) 
túlnyomó rész 
túlnyomó részben 
túlnyomó többség 
túlnyomóan (hsz) 
túlnyomórészt (hsz) 
túlnyúlik (ige) 
tulok (fn) 
túloldal (fn) 
túloldalt (túl|oldalt) 
túlontúl (hsz) 
túlóra (fn) 
túlóradíj (fn, túlóra|díj) 
túlóradíjszabás (túlóra|díjszabás) 
túlóraengedély (túlóra|engedély) 
túlóra-kimutatás 
túlórázik (ige) 
túloz (ige) 
túlöltözik (ige) 
túlöltözött (bef mn in, túl|öltözött) 
túlpart (fn) 
túlpörget (ige) 
túlpörög (ige) 
túlra (hsz) 
túlragyog (ige) 
túlról (hsz) 
túlság (fn) 
túlságos (hsz) 
túlságos (mn) 
túlságosan (hsz) 
túlságosan fiatal 
túlsó (mn) 
túlsó part 
túlsúly (fn) 
túlsúlyos (mn) 
túlsütés 
túlszabályozottság (fn) 
túlszámláz (ige) 
túlszámlázás (fn) 
túlszaporodás (fn) 
túlszaporulat (fn) 
túlszárnyal (ige) 
túlszedés 
túltáplál (ige) 
túlteher 
túltelített (bef mn in) 
túltelített (mn) 
túltelített gőz 
túltelítettség (fn) 
túlteljesít (ige) 
túlteljesítés (fn) 



túlteljesítmény 
túlteng (ige) 
túlterhel (ige) 
túlterhelés (fn) 
túlterhelt 
túlterheltség (fn) 
túlterjed (ige) 
túltermelés (fn) 
túltermelési (mn) 
túltesz (ige) 
túltesz rajta 
túltöltés (fn) 
túlvállal (ige) 
túlváltás 
túlvan (ige) 
túlvilág (fn, túl|világ) 
túlvilági (mn) 
túlvilági lény 
túlzás (fn) 
túlzás nélkül 
túlzásba visz 
túlzásba vitele 
túlzó (fn) 
túlzó (foly mn in) 
túlzó (mn) 
túlzófok (fn, túlzó|fok) 
túlzott (mn) 
túlzott érzékenység 
túlzott mértékben 
túlzott mértékű 
túlzott öntudat 
túlzottan (hsz) 
túlzottdeficit-eljárás 
túlzsúfolt (mn) 
túlzsúfoltság (fn) 
tumor (fn) 
tumultuózus (mn) 
tumultuózus jelenet 
tumultus (fn) 
tundra (fn) 
Tunézia (tnév) 
tunéziai (fn) 
Tungsram izzó 
tunguz (fn) 
tunika (fn) 
tuningol (ige) 
tuningos 
Tunisz (tnév) 
tunkol (ige) 
tunya (mn) 
tunyaság (fn) 
tupírfésű 
tupíroz (ige) 
túr (ige) 
Túr (tnév) 
túra (fn) 
túraautó (fn, túra|autó) 



túrabakancs (fn, túra|bakancs) 
túrabicikli (fn, túra|bicikli) 
túracipő (fn, túra|cipő) 
túracsónak (túra|csónak) 
túrafelszerelés 
túrakajak (fn, túra|kajak) 
túrakerékpár (fn, túra|kerékpár) 
túrakocsi (fn, túra|kocsi) 
túramotoros 
túramotorverseny 
Turáni-alföld 
turanizmus (fn) 
túrás (fn) 
túrataxi 
túrázás (fn) 
túrázik (ige) 
túrázó (foly mn in) 
túráztat (ige) 
turbán (fn) 
turbánliliom (fn, turbán|liliom) 
turbékol (ige) 
turbina (fn) 
turbinahajtásos 
turbinakazán (turbina|kazán) 
turbinamotor (turbina|motor) 
turbinaszivattyú (turbina|szivattyú) 
turbó (fn) 
Turbo Pascal 
turbódízel (mn, turbó|dízel) 
turbógenerátor (fn, turbó|generátor) 
turbólégcsavar (turbó|légcsavar) 
turbólégcsavaros (mn) 
turbolya (fn) 
turbómotor (fn, turbó|motor) 
turbóreaktor (turbó|reaktor) 
turbósít (ige) 
turbószivattyú (turbó|szivattyú) 
turbószolárium 
turbóventilátor (turbó|ventilátor) 
turbulencia (fn) 
turbulens (mn) 
turbulens áramlás 
turcsi (mn) 
turf (fn) 
turfa (fn) 
Turgenyev (tnév) 
turgor 
turha (fn) 
turini remete 
turista (fn) 
turista (mn) 
turistabakancs (fn, turista|bakancs) 
turistabot (turista|bot) 
turistabusz (fn, turista|busz) 
turistacélpont 
turistacipő (fn, turista|cipő) 
turistacsoport (fn, turista|csoport) 



turistadoboz (turista|doboz) 
turistaegyesület (fn, turista|egyesület) 
turistaforgalom (fn, turista|forgalom) 
turistaház (fn, turista|ház) 
turistaidény (fn, turista|idény) 
turistajelzés (fn, turista|jelzés) 
turistalátványosság (fn, turista|látványosság) 
turistamenü (turista|menü) 
turistaosztály (fn, turista|osztály) 
turistaösvény (fn, turista|ösvény) 
turistáskodik (ige) 
turistaszállás (fn, turista|szállás) 
turistaszálló (fn, turista|szálló) 
turistaszálló (foly mn in, turista|szálló) 
turistaszezon (fn, turista|szezon) 
turistatájékoztató iroda 
turistatérkép (fn, turista|térkép) 
turistaút (fn, turista|út) 
turistaútlevél (fn, turista|útlevél) 
turisztika (fn) 
turisztikai (mn) 
turisztikai célokat szolgál 
turisztikai célpont 
turisztikai miniszter 
turizmus (fn) 
turkál (ige) 
turkáló (foly mn in) 
Turkesztán (tnév) 
turkesztáni dinnye 
Túrkeve (tnév) 
turkológia (fn) 
turkológus (fn) 
Turku (tnév) 
turma 
turmix (fn) 
turmixgép (fn, turmix|gép) 
turmixol (ige) 
turné (fn) 
turnébevétel 
turnéz (ige) 
turnézik (ige) 
turnus (fn) 
túró (fn) 
túró (foly mn in) 
Túró Rudi 
túróenyv (túró|enyv) 
túrógombóc (fn, túró|gombóc) 
túrókrém (fn, túró|krém) 
túrómalom (túró|malom) 
túros (mn) 
túrós (fn) 
túrós (mn) 
túrós csusza 
túrós derelye 
túros hátú ló 
túrós lepény 
túrós palacsinta 



túrós rétes 
túrós táska 
túrós tészta 
túrosodik (ige) 
túrósodik (ige) 
túrószacskó (fn, túrós|zacskó) 
turpis (mn) 
turpisság (fn) 
turul (fn) 
turulmadár (fn, turul|madár) 
turzás (fn) 
tus (fn) 
tusa (fn) 
tusakodik (ige) 
tusanyak (tusa|nyak) 
tusarány (fn, tus|arány) 
tusáz (ige) 
tusfürdő (fn, tus|fürdő) 
tuskihúzó (tus|kihúzó) 
tuskó (fn) 
tuskóféle (tuskó|féle) 
tuskógomba (fn, tuskó|gomba) 
tuskólábú (mn) 
tuskósarj (tuskó|sarj) 
tuskóz (ige) 
tusol (ige) 
tusrajz (fn, tus|rajz) 
tussol (ige) 
tust 
tust húztak a zenészek 
túsz (fn) 
túszdráma (fn, túsz|dráma) 
túszejtő (foly mn in) 
tuszkol (ige) 
túszszabadító akció 
túszszedés (fn, túsz|szedés) 
túszszedő (fn, túsz|szedő) 
túszszedő (foly mn in, túsz|szedő) 
túsztartó 
túszul ejt 
tutaj (fn) 
tutajhíd (fn, tutaj|híd) 
tutajkampó (tutaj|kampó) 
tutajos (fn) 
tutajos (mn) 
tutajoslegény (fn) 
tutajoz (ige) 
tuti (fn) 
tuti (mn) 
tutujgat (ige) 
tutul (ige) 
tutyi (fn) 
tutyimutyi (fn) 
tutyimutyi (mn) 
tutyimutyi alak 
túzok (fn) 
tű (fn) 



tű alakú 
tübbing (fn) 
tücsköt-bogarat (fn) 
tücsök (fn) 
tücsökmadár (fn, tücsök|madár) 
tücsökzene (fn, tücsök|zene) 
tüdő (fn) 
tüdőasztma (fn, tüdő|asztma) 
tüdőbaj (fn, tüdő|baj) 
tüdőbajos (fn) 
tüdőbajos (mn) 
tüdőbeteg (fn, tüdő|beteg) 
tüdőbeteg (mn, tüdő|beteg) 
tüdőbeteg-gondozás (tüdőbeteg|-gondozás) 
tüdőbeteg-gondozó 
tüdőbeteg-gyógyintézet (tüdőbeteg|-gyógyintézet) 
tüdőcsúcs (fn, tüdő|csúcs) 
tüdőcsúcshurut (fn, tüdőcsúcs|hurut) 
tüdődaganat (fn, tüdő|daganat) 
tüdőelégtelenség (tüdő|elégtelenség) 
tüdő-és mellhártyagyulladás 
tüdőférgesség 
tüdőfű (fn, tüdő|fű) 
tüdőgondozó (fn, tüdő|gondozó) 
tüdőgondozó (foly mn in, tüdő|gondozó) 
tüdőgümőkór (tüdő|gümőkór) 
tüdőgyógyászat (fn, tüdő|gyógyászat) 
tüdőgyulladás (fn, tüdő|gyulladás) 
tüdőhólyagocska (fn, tüdő|hólyagocska) 
tüdőlebeny (fn, tüdő|lebeny) 
tüdőlövés (fn, tüdő|lövés) 
tüdőműtét (fn, tüdő|műtét) 
tüdőrák (fn, tüdő|rák) 
tüdős (fn) 
tüdős (mn) 
tüdős halak 
tüdős táska 
tüdősebészet (tüdő|sebészet) 
tüdőspecialista (tüdő|specialista) 
tüdőstáska-leves 
tüdőszanatórium (fn, tüdő|szanatórium) 
tüdőszínű (mn) 
tüdőszűrés (fn, tüdő|szűrés) 
tüdőszűrő állomás 
tüdőszűrő vizsgálat 
tüdőtágulás (fn, tüdő|tágulás) 
tüdőtályog (tüdő|tályog) 
tüdőtöltés (fn, tüdő|töltés) 
tüdővérzés (fn, tüdő|vérzés) 
tüdővész (fn, tüdő|vész) 
tüdővészes (fn) 
tüdővészes (mn) 
tüdővizenyő (fn, tüdő|vizenyő) 
tüdőzuzmó (tüdő|zuzmó) 
tűérc (tű|érc) 
tűgörgős csapágy 
tűhegy (fn, tű|hegy) 



tűhegyes (fn) 
tűhegyes (mn) 
tűi (tű|i) 
tűje (tű|je) 
tüke 
tűkopás (tű|kopás) 
tűkön ül 
tükör (fn) 
tükörablak (fn, tükör|ablak) 
tüköralma (tükör|alma) 
tükörfal (fn, tükör|fal) 
tükörfényes (mn) 
tükörfolyosó (fn, tükör|folyosó) 
tükörfordítás (fn, tükör|fordítás) 
tükörfürdő 
tükörírás (fn, tükör|írás) 
tükörkép (fn, tükör|kép) 
tükörkifejezés (fn, tükör|kifejezés) 
tükörpaplan (tükör|paplan) 
tükörponty (fn, tükör|ponty) 
tükörreflexes (mn) 
tükörreflexes fényképezőgép 
tükörrepülés (tükör|repülés) 
tükörsima (mn, tükör|sima) 
tükörsimító (tükör|simító) 
tükörszimmetria (fn, tükör|szimmetria) 
tükörszó (fn, tükör|szó) 
tükörterem (fn, tükör|terem) 
tükörtojás (fn, tükör|tojás) 
tükörüveg (fn, tükör|üveg) 
tűkristály (fn, tű|kristály) 
tükrös (fn) 
tükrös (mn) 
tükrös asztalka 
tükrös szekrény 
tükrös távcső 
tükrös teleszkóp 
tükröz (ige) 
tükrözés (fn) 
tükrözési sík 
tükrözik (ige) 
tükröző felület 
tükröződés (fn) 
tükröződésgátló 
tükröződési elmélet 
tükröződik (ige) 
tükröződő felület 
tükrözőprizma (tükröző|prizma) 
tükröztet (ige) 
tüled 
tülekedés (fn) 
tülekedik (ige) 
tűlevél (fn, tű|levél) 
tűlevelű (mn, tű|levelű) 
tűlevelű erdő 
tűlevelű fa 
tülköl (ige) 



tüll (fn) 
tüll szúnyogháló 
tüllfüggöny (fn, tüll|függöny) 
tüllruha (fn, tüll|ruha) 
tülök (fn) 
tünde (fn) 
tünde (mn) 
Tünde (tnév) 
tündér (fn) 
tündérálom (fn, tündér|álom) 
tündérfátyol (fn, tündér|fátyol) 
tündérfürt (fn, tündér|fürt) 
tündéri (mn) 
tündéri látvány 
tündérkastély (fn, tündér|kastély) 
tündérkert (fn, tündér|kert) 
tündérkirály (fn, tündér|király) 
tündérkirályság (tündér|királyság) 
tündérmese (fn, tündér|mese) 
tündérország (fn, tündér|ország) 
tündérpalota (fn, tündér|palota) 
tündérrózsa (fn, tündér|rózsa) 
tündérszép (mn, tündér|szép) 
tündöklés (fn) 
tündöklet 
tündökletes (mn) 
tündöklik (tündököl, ige) 
tündöklő (foly mn in) 
tündöklő szépségű 
tündököl (tündöklik, ige) 
tünedezik (ige) 
tünékeny (mn) 
tünemény (fn) 
tüneményes (mn) 
tüneményes gyorsaság 
tűnés (fn) 
tünet (fn) 
tünetcsoport (fn, tünet|csoport) 
tünetegyüttes 
tüneti (mn) 
tüneti kezelés 
tünetmentes (tünet|mentes) 
tűnhet (ige) 
tűnik (ige) 
tűnő (fn, tű|nő) 
tűnő fény 
tűnődés (fn) 
tűnődik (ige) 
tűnődő (foly mn in) 
tüntet (ige) 
tüntetés (fn) 
tüntetésszervező (fn, tüntetés|szervező) 
tüntető (mn) 
tüntetően (hsz) 
tűpárna (fn, tű|párna) 
tűpénz (tű|pénz) 
tűr (ige) 



türannosz (fn) 
türbe (fn) 
türelem (fn) 
türelemjáték (fn, türelem|játék) 
türelempróba (türelem|próba) 
türelemüveg (fn, türelem|üveg) 
türelmes (mn) 
türelmesen (hsz) 
türelmetlen (mn) 
türelmetlenkedik (ige) 
türelmetlenség (fn) 
türelmetlenül (hsz) 
türelmi (mn) 
türelmi idő 
türemlik (ige) 
tűrés (fn, tű|rés) 
tűréshatár (fn, tűrés|határ) 
tűrés-tagadás 
tűrhet (ige) 
tűrhetetlen (hsz) 
tűrhetetlen (mn) 
tűrhetetlen állapot 
tűrhető (foly mn in) 
tűrhető (mn) 
tűrhető hangú 
Türingia (tnév) 
türk (fn) 
türk nyelvű 
türkiz (fn) 
türkizkék (fn, türkiz|kék) 
türkizkék (mn, türkiz|kék) 
türkizzöld (mn) 
türkmén (fn) 
türkmén (mn) 
Türkmenisztán (tnév) 
tűrőképesség (fn) 
tűrömfű (fn) 
tűrömfűvel gyógyította 
tűrömolaj (fn) 
türtőztet (ige) 
tűsarkú (fn, tű|sarkú) 
tűsarkú (mn, tű|sarkú) 
tűsarkú cipő 
tűsarok (fn, tű|sarok) 
tüsi (mn) 
tüske (fn) 
tüskebokor (fn, tüske|bokor) 
tüskeborona (fn, tüske|borona) 
tüskemag (tüske|mag) 
tüskén-bokron 
tüskerózsa (tüske|rózsa) 
tüskés (mn) 
tüskés bőrű 
tüskés henger 
tüskésbőrű (fn) 
tüskésbőrű (mn) 
tüskésbőrűek (fn) 



tüskésdisznó (fn, tüskés|disznó) 
tüskésdrót (fn, tüskés|drót) 
tüskésdrót kerítés 
tüskéshínár (fn) 
tüskeszőlő (tüske|szőlő) 
tüskön-bokron 
tüsténkedik (ige) 
tüstént (fn) 
tüstént (hsz) 
tűszelep (fn, tű|szelep) 
tüszköl (ige) 
tüsző (fn) 
tüszőhormon (tüsző|hormon) 
tüszős (mn) 
tüszős mandulagyulladás 
tüszőtermés (tüsző|termés) 
tüsszen (ige) 
tüsszent (ige) 
tüsszentőpor (fn, tüsszentő|por) 
tüsszög (ige) 
tűszúrás (fn, tű|szúrás) 
tütü (fn) 
tütű 
tűvé tesz 
tűz (fn) 
tűz (ige) 
tűz alá vesz 
tűz elleni biztosítás 
tűzálló (fn, tűz|álló) 
tűzálló (foly mn in, tűz|álló) 
tűzálló (mn, tűz|álló) 
tűzálló anyag 
tűzálló edény 
tűzálló porcelán 
tűzálló tégla 
tűzálló üveg 
tűzbab (tűz|bab) 
tűzbak (tűz|bak) 
tűzbe hoz 
tűzbe jön 
tűzbe megy érte 
tűzbe vetés 
tűzbiztonság (fn, tűz|biztonság) 
tűzbiztos (mn, tűz|biztos) 
tűzbiztosítás (fn, tűz|biztosítás) 
tűzcsap (fn, tűz|csap) 
tűzcsapás (fn, tűz|csapás) 
tűzcsóva (fn, tűz|csóva) 
tűzcső (fn, tűz|cső) 
tűzdel (ige) 
tűzdelés (fn) 
tüzel (ige) 
tüzelés (fn) 
tűzelhalás (fn, tűz|elhalás) 
tüzelő (fn) 
tüzelő (foly mn in) 
tüzelőállás (fn, tüzelő|állás) 



tüzelőanyag (fn, tüzelő|anyag) 
tüzelőanyag-ellátás (tüzelőanyag|-ellátás) 
tüzelőanyag-felhasználás 
tüzelőanyag-fogyasztás (tüzelőanyag|-fogyasztás) 
tüzelőanyag-import (tüzelőanyag|-import) 
tüzelőanyag-kérdés (tüzelőanyag|-kérdés) 
tüzelőanyag-készlet (tüzelőanyag|-készlet) 
tüzelőanyag-pazarlás (tüzelőanyag|-pazarlás) 
tüzelőberendezés (fn, tüzelő|berendezés) 
tüzelőbeszerzés (tüzelő|beszerzés) 
tüzelőfa (fn, tüzelő|fa) 
tüzelőolaj (fn, tüzelő|olaj) 
tüzelőszer (tüzelő|szer) 
tüzér (fn) 
tüzér alezredes 
tüzér alhadnagy 
tüzér altábornagy 
tüzér ezredes 
tüzér hadnagy 
tüzér őrnagy 
tüzér vezérőrnagy 
tüzér zászlós 
tűzeredetű 
tüzérezred (fn, tüzér|ezred) 
tüzérlaktanya (fn, tüzér|laktanya) 
tüzérosztály (fn, tüzér|osztály) 
tűzerő (fn, tűz|erő) 
tüzérség (fn) 
tüzérségi (mn) 
tüzérségi állás 
tüzérségi löveg 
tüzérségi párbaj 
tüzérségi támadás 
tüzérségi támogatás 
tüzértiszt (fn, tüzér|tiszt) 
tüzérújonc-avatás 
tüzes (mn) 
tűzés (fn) 
tüzes beszédű 
tüzes bor 
tüzes csóva 
tüzes golyó 
tüzes ifjú 
tüzes liliom 
tüzes sárkány 
tüzes vas 
tüzesedik (ige) 
tűzeset (fn, tűz|eset) 
tüzesgép (fn) 
tüzesít (ige) 
tüzeskedik (ige) 
tüzesvas-próba 
tüzesvérű (mn, tüzes|vérű) 
tűzeszköz (fn, tűz|eszköz) 
tüzet 
tűzet (ige) 
tüzet gyújt 



tüzet gyújtó 
tüzet nyit 
tüzet olt 
tüzet rak 
tüzetes (mn) 
tüzetesebben (hsz) 
tüzetesen (hsz) 
tüzetesen átnéz 
tűzevő (tűz|evő) 
tűzfal (fn, tűz|fal) 
tűzfal-tartalomelemzés 
tűzfecskendő (fn, tűz|fecskendő) 
tűzfegyver (fn, tűz|fegyver) 
tűzfészek (fn, tűz|fészek) 
tűzfogó (tűz|fogó) 
tűzforró (foly mn in, tűz|forró) 
tűzforró (mn, tűz|forró) 
Tűzföld (fn, tűz|föld) 
tűzföldi (mn, tűz|földi) 
tűzfüggöny (tűz|függöny) 
tűzgátló gipszkarton 
tűzgerjesztés 
tűzgolyó (fn, tűz|golyó) 
tűzgömb (fn, tűz|gömb) 
tűzgyorsaság (fn, tűz|gyorsaság) 
tűzgyújtó (fn, tűz|gyújtó) 
tűzgyújtó (foly mn in, tűz|gyújtó) 
tűzhalál (fn, tűz|halál) 
tűzhányó (fn, tűz|hányó) 
tűzhányó (foly mn in, tűz|hányó) 
tűzhányó hegy 
tűzharc (fn, tűz|harc) 
tűzhely (fn, tűz|hely) 
tűzhelygyár 
tűzhelyvédő lemez 
tűzhet (ige) 
tűzi (mn) 
tűzifa (fn, tűzi|fa) 
tűzifa-bevásárlás (tűzifa|-bevásárlás) 
tűzifahordás (tűzifa|hordás) 
tűzifa-minőségű 
tűzifecskendő 
tűzijáték (fn, tűzi|játék) 
tűzikutya (fn) 
tűzilárma (fn) 
tűzimádás (fn, tűz|imádás) 
tűzimádó (fn, tűz|imádó) 
tűzjelzés (fn, tűz|jelzés) 
tűzjelző (fn, tűz|jelző) 
tűzjelző készülék 
tűzkár (fn, tűz|kár) 
tűzkárbiztosítás (tűz|kárbiztosítás) 
tűzkárosult (fn, tűz|károsult) 
tűzkárosult (mn, tűz|károsult) 
tűzkeresztség (fn, tűz|keresztség) 
tűzkészültség (fn, tűz|készültség) 
tűzkígyó (fn, tűz|kígyó) 



tűzkő (fn, tűz|kő) 
tűzköd (ige, tűz|köd) 
tűzkörzet 
tűzlétra (fn, tűz|létra) 
tűzliliom (fn, tűz|liliom) 
tűzmadár (fn, tűz|madár) 
tűzmegelőzés 
tűzmentes (mn) 
tűzmester (fn, tűz|mester) 
tűzokádó (fn) 
tűzokádó (foly mn in) 
tűzokádó sárkány 
tűzoltás (fn, tűz|oltás) 
tűzoltó (fn, tűz|oltó) 
tűzoltó (foly mn in, tűz|oltó) 
tűzoltó alezredes 
tűzoltó berendezés 
tűzoltó eszközök 
tűzoltó főhadnagy 
tűzoltó homok 
tűzoltó készülék 
tűzoltó szerszám 
tűzoltóautó (fn, tűzoltó|autó) 
tűzoltóbalta (tűzoltó|balta) 
tűzoltó-egyenruha (tűzoltó|-egyenruha) 
tűzoltófecskendő (fn, tűzoltó|fecskendő) 
tűzoltófogás (tűzoltó|fogás) 
tűzoltókocsi (fn, tűzoltó|kocsi) 
tűzoltókürt (tűzoltó|kürt) 
tűzoltólaktanya (fn, tűzoltó|laktanya) 
tűzoltólétra (fn, tűzoltó|létra) 
tűzoltómunka (fn, tűzoltó|munka) 
tűzoltóparancsnok (fn, tűzoltó|parancsnok) 
tűzoltóság (fn) 
tűzoltósisak (fn, tűzoltó|sisak) 
tűzoltószerszám (tűzoltó|szerszám) 
tűzoltószertár (fn, tűzoltó|szertár) 
tűzoltószivattyú (tűzoltó|szivattyú) 
tűzoltótisztképző iskola 
tűzoltótömlő (tűzoltó|tömlő) 
tűzopál (tűz|opál) 
tűző (fn) 
tűző (foly mn in) 
tűző (mn) 
tűző nap 
tűzőfonal (tűző|fonal) 
tűzőgép (fn, tűző|gép) 
tűzön-vízen (fn) 
tűzön-vízen át 
tűzőpalló (tűző|palló) 
tűzőr (tűz|őr) 
tűzösszpontosítás (fn, tűz|összpontosítás) 
tűzparancs (fn, tűz|parancs) 
tűzpárbaj (fn, tűz|párbaj) 
tűzpiros (fn) 
tűzpiros (mn) 
tűzpiszkáló (tűz|piszkáló) 



tűzpróba (fn, tűz|próba) 
tűzrakás (fn, tűz|rakás) 
tűzre tesz 
tűzrendészet (fn, tűz|rendészet) 
tűzrendészeti pátens 
tűzrendészeti szabályzat 
tűzrevaló (fn) 
tűzriadó (fn, tűz|riadó) 
tűzrőlpattant (mn) 
tűzrőlpattant menyecske 
tűztánc (fn, tűz|tánc) 
tűzte (tűz|te) 
tűztér (fn, tűz|tér) 
tűztisztítás 
tűztövis (fn, tűz|tövis) 
tűzugrás (fn, tűz|ugrás) 
tüzű (mn) 
tüzűek 
tűzvédelem (fn, tűz|védelem) 
tűzvédelmi (mn) 
tűzvédelmi szempont 
tűzvédelmi szolgáltatás 
tűzvész (fn, tűz|vész) 
tűzveszély (fn, tűz|veszély) 
tűzveszélyes (mn) 
tűzvezetés (fn, tűz|vezetés) 
tűzvizsgálat (fn, tűz|vizsgálat) 
tűzvonal (fn, tűz|vonal) 
tűzvörös (fn) 
tűzvörös (mn) 
tűzzápor (fn, tűz|zápor) 
tűzze (tűz|ze) 
tűzzel-vassal (hsz) 
tűzzománc (fn, tűz|zománc) 
tűzszekrény (fn, tűz|szekrény) 
tűzszerész (fn) 
tűzszerszám (fn, tűz|szerszám) 
tűzszünet (fn, tűz|szünet) 
tűzszüneti (mn) 
tv (tévé, fn) 
tv-adó (tévéadó) 
tv-előfizetés (tévé-előfizetés) 
tv-előfizetési díj 
tv-film (tévéfilm) 
tv-híradó (tévéhíradó) 
tviszt (fn) 
tvisztel (ige) 
tv-készülék 
tv-klub (tévéklub) 
tv-közvetítés (tévéközvetítés, tv|-közvetítés) 
tv-műsor (tévéműsor) 
tv-paprika 
tv-program (tévéprogram) 
tv-riporter 
tv-szerelő (tévészerelő) 
tv-szerviz (tv|-szerviz) 
Twain (tnév) 



tweed (fn) 
tweet 
twitek 
Twitter 
Twitter-profil 
 
  



Ty 
ty (tn) 
ty betű és Ty betű 
ty és Ty 
tyepi 
tyuhaj (isz) 
tyuhaja 
tyúk (fn) 
tyúkalakú 
tyúkalja (fn) 
tyúkanyó (fn, tyúk|anyó) 
tyúkász (fn) 
tyúkászik (ige) 
tyúkborító (tyúk|borító) 
tyúkeszű (mn, tyúk|eszű) 
tyúkfarm (fn, tyúk|farm) 
tyúkhúr (fn, tyúk|húr) 
tyúkhús (fn, tyúk|hús) 
tyúkidomú 
tyúkketrec (fn, tyúk|ketrec) 
tyúklábmintás 
tyúklétra (fn, tyúk|létra) 
tyúklétraszerű 
tyúkleves (fn, tyúk|leves) 
tyúkleves (mn, tyúk|leves) 
tyúkmell (fn, tyúk|mell) 
tyúkmellű (mn) 
tyúkól (fn, tyúk|ól) 
tyúkom-búkom 
tyúkper (fn, tyúk|per) 
tyúkpestis (tyúk|pestis) 
tyúkpoloska (tyúk|poloska) 
tyúkprókátor (tyúk|prókátor) 
tyúkszar (fn, tyúk|szar) 
tyúkszaros (mn) 
tyúkszem (fn, tyúk|szem) 
tyúkszemirtó (tyúkszem|irtó) 
tyúkszemtapasz (tyúkszem|tapasz) 
tyúkszemvágó (tyúkszem|vágó) 
tyúktaréj (fn, tyúk|taréj) 
tyúktetű (fn, tyúk|tetű) 
tyúktojás (fn, tyúk|tojás) 
tyúktojás nagyságú jégdarabok 
tyúktolvaj (fn) 
tyúkülő (fn, tyúk|ülő) 
tyúkültetés (tyúk|ültetés) 
tyúkverő (tyúk|verő) 
Tyumeny (tnév) 
tyutyu (fn) 
tyutyutyu 
tyű (isz) 
tyűha 
 



  



U, Ú 
U (fn) 
ú 
u betű és U betű 
ú betű és Ú betű 
U cső 
u és U 
ú és Ú 
u hang 
ú hang 
U szeg 
U vas 
ú végű szó 
u. (röv) 
ua. (röv) 
uborka (fn) 
uborkafa (fn, uborka|fa) 
uborkagyalu (fn, uborka|gyalu) 
uborkalé (fn) 
uborkaorrú (uborka|orrú) 
uborkasaláta (fn, uborka|saláta) 
uborkaszezon (fn, uborka|szezon) 
uborkatej (uborka|tej) 
uccu (isz) 
uccu neki 
uccse (fn) 
ucsora 
Udine (tnév) 
udmurt (fn) 
Udmurtföld (tnév) 
UDP-csomag 
udvar (fn) 
udvarbíró (fn, udvar|bíró) 
udvarház (fn, udvar|ház) 
Udvarhely 
udvarhelyi (mn) 
Udvarhelyszék 
udvarhölgy (fn, udvar|hölgy) 
udvari (mn) 
udvari bolond 
udvari irodalom 
udvari istálló 
udvari környezet 
udvari pap 
udvarias (mn) 
udvariasan (hsz) 
udvariaskodik (ige) 
udvariasság (fn) 
udvariassági (mn) 
udvariassági kifejezés 
udvariatlan (mn) 
udvariatlankodik (ige) 
udvarképes (mn) 



udvarlás (fn) 
udvarló (fn) 
udvarmester (fn, udvar|mester) 
udvarnagy 
udvarnok (fn) 
udvarol (ige) 
udvaronc (fn) 
udvaros (fn) 
udvaros (mn) 
udvarseprű (udvarsöprű, udvar|seprű) 
udvartartás (fn, udvar|tartás) 
UEFA (röv) 
UEFA-kupa (fn, UEFA|-kupa) 
Uffizi (tnév) 
Uffizi képtár 
ufó (fn) 
ufóirodalom 
ufójelenség 
ufókutatás 
ufológia 
ufonauta 
ufóvadász 
Uganda (tnév) 
ugandai (fn) 
Ugandai Köztársaság 
ugar (fn) 
ugarol (ige) 
ugarolás 
ugarszántás (ugar|szántás) 
ugartyúk (fn, ugar|tyúk) 
ugat (ige) 
ugatás (fn) 
ugatós (mn) 
ugor (fn) 
ugor (mn) 
ugor kori lótartás 
ugor nyelvek 
ugorhat (ige) 
ugorka (fn) 
ugorság (fn) 
ugrabugra (fn) 
ugrabugra (mn) 
ugrabugrál (ige) 
ugrál (ige) 
ugrándozik (ige) 
ugrás (fn) 
ugrásra kész 
ugrásszerű (mn) 
ugrásszerű fejlődés 
ugrásszerű növekedés 
ugrásszerűen (hsz) 
ugraszt (ige) 
ugrat (ige) 
ugratás (fn) 
ugrató 
ugribugri (mn) 
ugrifüles (fn) 



ugrifüles (mn) 
ugrik (ige) 
ugró (fn) 
ugró (foly mn in) 
ugró (mn) 
ugró labda 
ugróárok (ugró|árok) 
ugróasztal (fn, ugró|asztal) 
ugrócsont (fn, ugró|csont) 
ugrócsoport (fn, ugró|csoport) 
ugródeszka (fn, ugró|deszka) 
ugróegér (fn, ugró|egér) 
ugróiskola (fn, ugró|iskola) 
ugrókötél (fn, ugró|kötél) 
ugrókötelezik 
ugróláb (fn, ugró|láb) 
ugróléc (ugró|léc) 
ugrómérce (ugró|mérce) 
ugrónyúl 
ugrópálya (fn, ugró|pálya) 
ugrópók 
ugrópont (fn, ugró|pont) 
ugrós (fn) 
ugrós (mn) 
ugrós tánc 
ugrósánc (fn, ugró|sánc) 
ugrósáv 
ugrószekrény (fn, ugró|szekrény) 
ugrószőnyeg (ugró|szőnyeg) 
ugrótorony (fn, ugró|torony) 
úgy (hsz) 
úgy biz ám 
úgy biza 
úgy hírlik 
úgy is lehet 
úgy látszik 
úgy nevezik 
úgy néz ki 
úgy se 
úgy sem jó 
úgy sincs 
úgy sincs értelme 
úgy van 
úgyabban 
úgyabbul (hsz) 
úgy-ahogy (úgy|-ahogy) 
ugyan (hsz) 
ugyan- 
ugyan bizony 
ugyan csak 
ugyanahhoz (ugyan|ahhoz) 
ugyanakkor 
ugyanakkora (nm, ugyan|akkora) 
ugyanamögött 
ugyanannyi 
ugyanannyira (ugyan|annyira) 
ugyanaz (nm) 



ugyanazért 
ugyanaznap (hsz) 
ugyanazon (nm) 
ugyancsak (hsz, ugyan|csak) 
ugyane (mn) 
ugyaneddig 
ugyanegy (mn, ugyan|egy) 
ugyanegy (nm, ugyan|egy) 
ugyanekkor 
ugyanekkora (nm) 
ugyanennyi 
ugyanennyien (hsz) 
ugyanez (nm) 
ugyanezen 
ugyanezért 
ugyanide (hsz) 
ugyanígy (hsz) 
ugyanily (nm) 
ugyanilyen (hsz, ugyan|ilyen) 
ugyanilyen (nm, ugyan|ilyen) 
ugyaninnen (hsz, ugyan|innen) 
ugyanis (ksz) 
ugyanitt (hsz) 
ugyanoda (hsz) 
ugyanoly (mn) 
ugyanoly (nm) 
ugyanolyan (hsz) 
ugyanolyan (mn) 
ugyanolyan (nm) 
ugyanonnan (hsz, ugyan|onnan) 
ugyanott (hsz) 
ugyanő (nm) 
ugyanúgy (hsz, ugyan|úgy) 
úgyannyira (hsz, úgy|annyira) 
úgyde 
ugye (hsz) 
ugyebár (hsz) 
úgyhogy (hsz) 
úgyis (ksz, úgy|is) 
úgyis késő 
úgymint (ksz, úgy|mint) 
úgymond (msz) 
úgynevezett (mn) 
úgyse (úgysem, hsz) 
úgyse használ 
úgysegéljen 
úgysem (hsz, úgy|sem) 
úgysincs (fn) 
úgysincs otthon 
úgyszintén (ksz) 
úgyszólván (hsz) 
uh (isz) 
UHF (röv) 
uhu (fn) 
uhubagoly (fn, uhu|bagoly) 
ui. (röv) 
uj 



új (mn) 
Új- 
új adónem 
új ár 
új baloldal 
új burgonya 
új divatú 
új dolog 
új effektus 
új élmény 
új e-mail 
új építésű lakás 
új építkezés 
új esztendő kezdődik 
új generáció 
új generációs 
új hajtás 
új házasok 
új hullám 
új idők szele 
Új Írás 
új keletű 
új kiadású 
új kriticizmus 
új kritika 
új módszer 
új nemzedék 
új rendszerű 
új stílus 
új stílusú 
új szállítmány 
új szellemű 
új szempontú 
új tartalom 
új távlatok 
új technológia 
új típusú 
új világ születik 
újabb 
újabb keletű 
újabb kori 
újabb kutatások szerint 
újabb típusú 
újabban (hsz) 
újabbnál újabb 
újan (hsz) 
újasszír 
újbarokk (mn) 
újbirodalom 
újbirtokos (mn, új|birtokos) 
újból (hsz) 
újbóli (fn) 
újbor (fn, új|bor) 
újburgonya (fn, új|burgonya) 
Újdelhi (fn) 
Újdelhi (mn) 
Új-Dél-Wales (Új|-Dél-Wales) 



új-dél-walesi 
újdon (fn) 
újdonatúj (mn) 
újdondász (fn) 
újdonság (fn) 
újdonsült (mn) 
újépítésű 
újesztendő (fn) 
újesztendő napján 
újév (fn) 
újévi (mn) 
újévi lista 
újévi malac 
újévi üdvözlet 
újezüst (fn, új|ezüst) 
újfajta (mn) 
újfajta divat 
újfasiszta (fn, új|fasiszta) 
újfasiszta (mn, új|fasiszta) 
újfasizmus (fn, új|fasizmus) 
Újfehértó 
újfelnémet (fn, új|felnémet) 
újfelnémet (mn, új|felnémet) 
újfent (hsz) 
Új-Fundland 
újfundlandi (fn) 
újfundlandi (mn) 
újgabona 
újgazda (fn) 
újgazdag (fn, új|gazdag) 
újgépjármű-eladás 
újgótikus (mn) 
újgörög (fn, új|görög) 
újgörög nyelv 
Új-Guinea 
ujgur (fn) 
ujgur (mn) 
ujgur nyelvű 
újhagyma (fn) 
Újházy-tyúkleves 
újhéber 
Új-Hebridák 
Új-hegy 
újhitű (mn) 
újhodik 
újhold (fn, új|hold) 
újít (ige) 
újítás (fn) 
újítási javaslat 
újító (fn) 
újító (foly mn in) 
újító mérnök 
újító szakember 
újítókiállítás 
újítómánia 
újítómozgalom (fn, újító|mozgalom) 
ujj (fn) 



újjá- (ik) 
ujja köré csavarja 
újjáalakít (ige) 
újjáalakítás (fn, újjá|alakítás) 
újjáalakul (ige) 
ujjábécé (ujj|ábécé) 
ujjabélés (fn, ujja|bélés) 
újjáéled (ige) 
újjáéledés (fn) 
újjáéleszt (ige) 
újjáélesztés (fn) 
újjáépít (ige) 
újjáépítés (fn, újjá|építés) 
újjáépítési (mn) 
újjáépül (ige) 
ujjafa (fn) 
ujjas (mn) 
ujjas kesztyű 
ujjas mellény 
ujjasmuhar (fn, ujjas|muhar) 
újjászervez (ige) 
újjászervezés (fn) 
újjászületés (fn) 
újjászületik (ige) 
ujjat húz 
ujjáteremt 
ujjatlan (mn) 
újjáválaszt (ige) 
újjávarázsol (ige) 
ujjavasaló (fn) 
ujjbegy (fn, ujj|begy) 
ujjbeszéd (ujj|beszéd) 
ujjé (isz) 
ujjgyakorlat (fn, ujj|gyakorlat) 
ujjhajtóka (ujj|hajtóka) 
ujjhegy (fn, ujj|hegy) 
ujjhúzás (ujj|húzás) 
ujjizom (ujj|izom) 
ujjlenyomat (fn, ujj|lenyomat) 
ujjlenyomat-azonosítás 
ujjlenyomat-készítés 
ujjlenyomat-levétel 
ujjlenyomat-olvasó 
ujjmozdulat 
ujjmutatás (fn, ujj|mutatás) 
ujjnedvesítő 
ujjnyi (mn) 
ujjnyi hosszú 
ujjnyi széles 
ujjong (ige) 
ujjongás (fn) 
ujjongat (ige) 
ujjperc (fn, ujj|perc) 
ujjperccsont 
ujjperec (ujjperc, fn, ujj|perec) 
ujjrakás (ujj|rakás) 
ujjrend (fn, ujj|rend) 



ujjszámolás (ujj|számolás) 
ujjú (mn) 
Új-Kaledónia 
újkatolikus 
újkeletű (mn) 
újkeresztény (mn) 
újkor (fn, új|kor) 
újkori (mn) 
újkori történelem 
újkőkor (újkőkorszak, fn) 
újkőkorszak 
újkrumpli (fn) 
újlatin (mn, új|latin) 
újmagyar (mn) 
Új-Mexikó (fn) 
újmise (fn) 
újmisés (mn) 
újmisés pap 
újmódi (mn) 
újmódi ruha 
újnáci (fn) 
újnáci (mn) 
újólag (hsz) 
újon (hsz) 
újonc (fn) 
újonc katona 
újoncállítás (fn, újonc|állítás) 
újoncidő (újonc|idő) 
újonckiképzés (fn, újonc|kiképzés) 
újonckiképző tábor 
újoncoz (ige) 
újoncösszeírás (újonc|összeírás) 
újonccsapat 
újonnan (hsz) 
újortológia 
Újpalota 
újperzsa (fn) 
Újperzsa Birodalom 
Újpest 
Újpest-drukker 
újpesti (mn) 
újpiros (mn) 
újplatonista (fn) 
újplatonista (mn) 
újplatonizmus 
újpogányság 
újra (hsz) 
újra (ik) 
újra- (ik) 
újra dolgozik 
újra itt van 
újra kezdi 
újra látható 
újra meg újra 
újraalapít 
újraalkot 
újradefiniál 



újraegyesít (ige) 
újraegyesítés (fn) 
újraél (ige) 
újraéled (ige) 
újraéleszt (ige) 
újraélesztés (fn) 
újraelosztás (fn) 
újraépít (ige) 
újraértékel (ige) 
újraértékelés (fn) 
újraértelmez 
újraértelmezés 
újraértelmeződik 
újraevangelizálás 
újrafegyverkezés (újra|fegyverkezés) 
újrafegyverkezik 
újrafeldolgozás 
újrafelfedezés 
újrafelfegyverzés (fn) 
újrafelhasznál 
újrafelhasználás 
újrafelhasználható 
újrafelosztás (fn) 
újrafelosztás (mn) 
újrafelvétel (fn) 
újrafogalmaz (ige) 
újrafogalmazás (fn) 
újrafutóz 
újragondol (ige) 
újragondolás (fn) 
újrahallgat 
újrahasznosít (ige) 
újrahasznosítás (fn) 
újrahasznosított papír 
újraházasodó 
újraindít (ige) 
újraindítás (fn) 
újraindítható 
újraindul (ige) 
újraionizál 
újraír (ige) 
újrajátszik 
újrakeresztelő (foly mn in) 
újrakezd (ige) 
újrakezdés (fn) 
újrakezdődik 
újrakiadás 
újramelegít 
újraolt (ige) 
újraoltás (fn) 
újraoltási bizonyítvány 
újraolvas (ige) 
újraoszt 
újraosztás (fn) 
újrapapír 
újraszabályozás (fn) 
újraszámlálás (fn) 



újraszavazás (fn) 
újraszervez 
újratárgyal (ige) 
újratárgyalás (fn) 
újratelepít 
újratelepítés 
újratemet 
újratemetés (fn) 
újrateremt 
újratermel (ige) 
újratermelés (fn) 
újratőkésítés (fn) 
újratölt 
újraválaszt (ige) 
újraválasztás (fn) 
újráz (ige) 
újregény 
újromán (mn) 
újromantika (fn) 
újság (fn) 
újságárus (fn, újság|árus) 
újságárus (mn, újság|árus) 
újságáruslány (fn, újságárus|lány) 
újságbélyeg (újság|bélyeg) 
újságcikk (fn, újság|cikk) 
újság-előfizetés 
újságfesték 
újsághír (fn, újság|hír) 
újsághirdetés (fn, újság|hirdetés) 
újságírás (fn, újság|írás) 
újságíró (fn, újság|író) 
újságíró (foly mn in, újság|író) 
újságíró-delegáció (újságíró|-delegáció) 
újságírói (mn) 
újságírói stílus 
újságíró-igazolvány 
újságíró-iskola (újságíró|-iskola) 
újságíró-küldöttség (újságíró|-küldöttség) 
újságírónő (fn, újságíró|nő) 
újságíró-szövetség 
újságíró-társadalom 
újságkiadó vállalat 
újságkihordó (fn, újság|kihordó) 
újságkihordó (foly mn in, újság|kihordó) 
újságkioszk (újság|kioszk) 
újságkivágás (fn, újság|kivágás) 
újságlepedő (újság|lepedő) 
újságmelléklet (fn, újság|melléklet) 
újságnyelv 
újságol (ige) 
újságolvasó (fn, újság|olvasó) 
újságolvasó (foly mn in, újság|olvasó) 
újságolvasó ember 
újságos (fn) 
újságos (mn) 
újságosbódé (fn, újságos|bódé) 
újságosfiú 



újságosstand 
újságpapír (fn, újság|papír) 
újságpapiros (fn) 
újságpéldány (fn, újság|példány) 
újságszerkesztő (fn, újság|szerkesztő) 
Új-Skócia 
újsütetű (mn, új|sütetű) 
újszájú (mn) 
Újszeged (tnév) 
újszerű (mn) 
újszerű megközelítés 
újszerűség (fn) 
újszíves (mn) 
újszövetség (fn) 
újszülött (mn, új|szülött) 
újszülött csecsemő 
újszülött malac 
újszülöttkor 
újszülöttrészleg 
újtárgyiasság 
Újtelep 
újtestamentum (fn) 
ujuju 
ujujuj 
újul (ige) 
újult (bef mn in) 
újult (mn) 
újult erővel 
Újváros (tnév) 
újváros 
újvárosi (mn) 
Újvidék (tnév) 
újvidéki (mn) 
Újvilág (tnév, Új|világ) 
Újvilág-szimfónia 
Új-Zéland (fn, Új|-Zéland) 
új-zélandi (mn) 
ukáz (fn) 
ukmukfukk (hsz) 
Ukrajna (tnév) 
ukrajnai (fn) 
ukrán (mn) 
ukrán nyelvű 
ukulele (fn) 
Ulánbátor (tnév) 
ulánus (fn) 
ulánus katona 
ulánusszázad 
Ulászló (tnév) 
ulti (fn) 
ultijáték 
ultima 
ultima ratio 
ultimátum (fn) 
ultimó (fn) 
ultiparti (fn) 
ultizik (ige) 



ultra (fn) 
ultra- 
ultrabaloldal 
ultrabázikus 
ultrabázisos 
ultrabook 
ultracentrifuga (fn, ultra|centrifuga) 
ultragyors 
ultrahang (fn, ultra|hang) 
ultrahang-diagnosztika 
ultrahang-generátor 
ultrahangkészülék 
ultrahangkezelés (ultrahang|kezelés) 
ultrahangos (mn) 
ultrahangos vizsgálat 
ultrahangvizsgálat (fn, ultrahang|vizsgálat) 
ultraibolya (fn, ultra|ibolya) 
ultraibolya (mn, ultra|ibolya) 
ultraibolya fény 
ultraibolya sugarak 
ultraibolya sugárzás 
ultraibolya-abszorpció 
ultraibolya-szűrő 
ultrakönnyű 
ultramag (ultra|mag) 
ultramarin (fn) 
ultramarin (mn) 
ultramarinkék (mn, ultramarin|kék) 
ultramély mező 
ultramikrokémia (fn) 
ultramikroszkóp (fn, ultra|mikroszkóp) 
ultramodern (mn, ultra|modern) 
ultramontán (fn) 
ultramontán (mn) 
ultranacionalista (mn) 
ultranagy 
ultraortodox 
ultraortodox párt 
ultrapasztörizált tej 
ultrapasztőrözés 
ultrapasztőrözött 
ultrarövid 
ultrarövidhullám (fn, ultrarövid|hullám) 
ultrarövidhullámú (mn) 
ultrarövid-hullámú (ultrarövid|-hullámú) 
ultrarövid-hullámú adó 
ultrarövidhullámviola 
ultratermosztát 
ultraviola (fn, ultra|viola) 
úm. (röv) 
umbra 
umbulda (fn) 
umbuldál (ige) 
umbuldázik 
umlaut (fn) 
umlautos 
un (ige) 



ún. (röv) 
unalmas (mn) 
unalmas fráter 
unalmasan (hsz) 
unalom (fn) 
unaloműző (fn, unalom|űző) 
unaloműző (foly mn in, unalom|űző) 
unaloműző (mn, unalom|űző) 
unaloműző olvasmány 
unatkozik (ige) 
uncia (fn) 
unciánkénti (mn) 
Uncle Sam 
uncsi (mn) 
underground (mn) 
underground fogalomtár 
underground irodalom 
underground kultúra 
underground mozgalom 
undok (mn) 
undok alak 
undokoskodik (ige) 
undor (fn) 
undorít (ige) 
undorító (foly mn in) 
undorító (mn) 
undorító íz 
undorkeltő 
undorodik (ige) 
UNESCO (fn) 
UNESCO-küldöttség (UNESCO|-küldöttség) 
unfair (fn) 
unfair (mn) 
Ung 
ungaresca 
ungon-berken 
ungon-berken át 
ungorkodik (ige) 
ungot-berket 
Ungvár (tnév) 
ungvári (mn) 
ungvárit 
UNICEF (röv) 
Unicode 
Unicum 
unifikáció (fn) 
unifikál 
uniform 
uniform modell 
uniformis (fn) 
uniformitás 
uniformizáció 
uniformizál (ige) 
uniformizálás (fn) 
uniformizálódik (ige) 
unikális 
unikális képzés 



unikornis (fn) 
unikum (fn) 
unilaterális 
unilineáris 
unintelligens (mn) 
unió (fn) 
unionista (fn) 
unionizmus 
uniós (mn) 
uniós befektető 
uniós csatlakozás 
uniós forrás 
uniós irányelv 
uniós norma 
uniós pályázat 
uniós pénz 
uniós pénzügyminiszterek tanácsa 
uniós tagság 
uniós társfinanszírozású 
uniós valuta 
unipoláris (mn) 
uniszex (mn) 
uniszex nadrág 
uniszónó (fn) 
unit (fn) 
unitárius (fn) 
unitárius (mn) 
United States of America 
Univer majonéz 
Univer mustár 
Univer sűrített paradicsom 
univerzálé (fn) 
univerzália 
univerzáliavita 
univerzálindikátor 
univerzális (mn) 
univerzális tárolómodul 
univerzális telefontok 
univerzális tudású 
univerzalista 
univerzalisztikus 
univerzalitás 
univerzalizmus (fn) 
univerzáltraktor (fn) 
univerzitás (fn) 
univerzum (fn) 
Unix 
Unix-alapú 
Unix-kiszolgáló 
unka (fn) 
unoka (fn) 
unokabáty 
unokabátya (fn, unoka|bátya) 
unokabátyám 
unokafivér (fn, unoka|fivér) 
unokahúg (fn, unoka|húg) 
unokahúga 



unokanéne (fn, unoka|néne) 
unokanővér (fn, unoka|nővér) 
unokaöcs (fn, unoka|öcs) 
unokaöcséd 
unokatestvér (fn, unoka|testvér) 
unokázik 
unortodox 
unortodox megoldás 
unos-untalan (hsz) 
unos-untig (hsz) 
unott (mn) 
unott arccal 
unottan (hsz) 
unottság (fn) 
unszimpatikus (mn) 
unszol (ige) 
unszolás (fn) 
unt (bef mn in) 
unt (mn) 
untalan (mn) 
untat (ige) 
Unter den Linden 
unterman 
untig (hsz) 
untig elég 
unzsenírt (fn) 
uo. (röv) 
uő (röv) 
UPC 
update 
update1 kenyér 
update-el 
Updike 
upgrade 
upgrade-el 
upre 
úr (fn) 
uracil 
uracs (fn) 
uradalmi (mn) 
uradalmi cseléd 
uradalom (fn) 
Urak asztala 
ural (ige) 
Urál (tnév) 
Urál folyó 
Urál hegység 
urál-altaji (mn) 
urál-altaji nyelvek 
uralg (ige) 
uráli (mn) 
uráli nyelv 
uráli nyelvcsalád 
uralisztika (fn) 
uralkodás (fn) 
uralkodik (ige) 
uralkodni vágyás 



uralkodó (fn) 
uralkodó (foly mn in) 
uralkodó (mn) 
uralkodó eszmény 
uralkodó házirend 
uralkodó jelleg 
uralkodó körök 
uralkodó osztály 
uralkodó tényezők 
uralkodócsalád (fn, uralkodó|család) 
uralkodóeszmény 
uralkodóház (fn, uralkodó|ház) 
uralkodói (mn) 
uralmi (mn) 
uralom (fn) 
uralomra jutás 
uralomra tör 
uralomra vágyó 
uralomvágy (fn, uralom|vágy) 
uralomvágyó 
uram 
urambátyám (fn) 
urambátyámos (mn) 
urambátyámrendszer (fn, urambátyám|rendszer) 
urambátyámvilág (fn, urambátyám|világ) 
urambocsá 
urambocsá’ 
uramfia (isz) 
uramisten (fn) 
uramöcsém 
urán (fn) 
uránatom (urán|atom) 
uránbánya (fn, urán|bánya) 
uránbányászat (fn, urán|bányászat) 
uráncsillámok 
urán-dioxid 
urándúsító 
uránérc (fn, urán|érc) 
uránérc-előfordulás 
úrangyala 
uránhasadás (fn, urán|hasadás) 
Urania 
Uránia Csillagvizsgáló (tnév) 
Uránia Nemzeti Filmszínház 
uránium (fn) 
urániumérdekeltség 
uránizotóp (fn, urán|izotóp) 
uránlőszer 
uránmáglya (urán|máglya) 
uránokker (urán|okker) 
Uranosz 
urán-oxid 
urán-rádium bomlássor 
uránreaktor (urán|reaktor) 
uránsorozat (urán|sorozat) 
uránszurokérc (urán|szurokérc) 
urántartalmú (mn) 



Uranus 
Uránusz (tnév) 
uras (mn) 
uraság (fn) 
urasági (mn) 
urasági birtok 
uraskodik (ige) 
úrasszony (fn, úr|asszony) 
uratlan (mn) 
uraz (ige) 
urbanista 
urbanisztika (fn) 
urbanisztikai tervek 
urbanisztikus 
urbanizáció (fn) 
urbanizál (ige) 
urbanizálódás 
urbanizálódik (ige) 
urbanizmus 
urbánus (mn) 
urbárium (fn) 
úrbér (fn, úr|bér) 
úrbéri (mn) 
úrbéri jog 
úrbéri szolgáltatás 
úrbérrendezés 
urbi et orbi 
urbura 
úrdolga 
urdu (fn) 
urdu (mn) 
urdu nyelvű 
urémia (fn) 
uréter (fn) 
ureuszkígyó (fn) 
úrféle (fn, úr|féle) 
úrféle (mn, úr|féle) 
úrfelmutatás (fn) 
úrfi (fn, úr|fi) 
úrfi korában 
URH (röv) 
úrhatnám (mn) 
úrhatnám polgár 
úrhatnámság (fn) 
URH-n 
úrhölgy (fn, úr|hölgy) 
URH-sáv 
úri (mn) 
úri dáma 
úri divat 
úri dolga van 
úri élet 
úri huncutság 
úri lakás 
úri módon 
úri osztály 
úri passzió 



úri pompa 
úri rend 
úri szabó 
úri tempó 
úri tök 
úri világ 
úrias (mn) 
úriasszony (fn) 
úriember (fn, úri|ember) 
úrigomba (fn, úri|gomba) 
úrihímzés 
úrilány (fn, úri|lány) 
úrimód 
úrinő (fn) 
úristen (fn, úr|isten) 
Úristen 
úristenit 
úriszék (fn, úri|szék) 
úriszoba (fn) 
urizál (ige) 
úrkoporsó (fn, úr|koporsó) 
URL (röv) 
úrleány (fn, úr|leány) 
úrlovas (fn) 
úrlovas (mn) 
urna (fn) 
urnafal (fn, urna|fal) 
urnafülke (fn, urna|fülke) 
urnakoszorú (urna|koszorú) 
úrnap 
úrnapi (mn) 
úrnapja (úr|napja) 
urnasír (fn, urna|sír) 
urnasírhely (fn, urna|sírhely) 
urnatemető (fn, urna|temető) 
úrnő (fn, úr|nő) 
urológia (fn) 
urológus (fn) 
úrrá lesz rajta 
Uruguay (tnév) 
uruguayi (mn) 
Uruk 
úrvacsora (fn, úr|vacsora) 
úrvezető (fn, úr|vezető) 
USA (röv) 
USA-állampolgár 
USA-beli (mn) 
USA-dollár (fn, USA|-dollár) 
USA-elnök 
USB (röv) 
USB 3.0 csatlakozó 
USB Flash-meghajtó 
USB-bemenet 
USB-csatlakozás 
USB-csatlakozó 
USB-csatoló 
USB-eszköz 



USB-háttértár 
USB-kártya 
USB-kulcs 
USB-port 
USB-tároló 
USD (röv) 
ustor 
uszadék (fn) 
uszadék fa 
uszály (fn) 
uszályhajó (fn, uszály|hajó) 
uszályhíd (fn, uszály|híd) 
uszályhordozó (uszály|hordozó) 
uszályos ruha 
uszálypolitika 
uszályvontató (uszály|vontató) 
uszályvontató kötél 
úszás (fn) 
úszásnem (fn) 
úszásoktatás (fn, úszás|oktatás) 
úszhat (ige) 
úszik (ige) 
uszít (ige) 
uszítás (fn) 
uszító (fn) 
uszító (foly mn in) 
uszító (mn) 
uszító írás 
uszító újság 
úszkál (ige) 
uszkár (fn) 
uszkve 
úszni nem tudó 
úszni tanuló 
úszó (fn) 
úszó (foly mn in) 
úszó férfi 
úszó jármű 
úszó jégtábla 
úszó támaszpont 
úszóakna (úszó|akna) 
úszóbajnok (fn, úszó|bajnok) 
úszóbajnokság 
úszócsarnok (fn, úszó|csarnok) 
uszoda (fn) 
úszódaru (fn, úszó|daru) 
úszódokk (fn, úszó|dokk) 
úszódressz (fn, úszó|dressz) 
úszófenomén 
úszógumi (fn, úszó|gumi) 
úszóharang (úszó|harang) 
úszóhártya (fn, úszó|hártya) 
úszóhíd (úszó|híd) 
úszóhólyag (fn, úszó|hólyag) 
úszóhorgony (úszó|horgony) 
úszóiskola (fn, úszó|iskola) 
úszókábel (úszó|kábel) 



úszóláb (úszó|láb) 
úszólecke (fn, úszó|lecke) 
úszóliga 
úszómedence (fn, úszó|medence) 
úszómenü 
úszómester (fn, úszó|mester) 
úszómű (fn, úszó|mű) 
úszónadrág (fn, úszó|nadrág) 
úszónő (fn, úszó|nő) 
uszony (fn) 
úszóöv (fn, úszó|öv) 
úszóruha (fn, úszó|ruha) 
úszósapka (fn, úszó|sapka) 
úszósport (fn, úszó|sport) 
úszószakosztály 
úszószárny (úszó|szárny) 
úszószemüveg (fn, úszó|szemüveg) 
úszószövetség (fn, úszó|szövetség) 
úszótársadalom 
úszótrikó (úszó|trikó) 
úszóválogatott (bef mn in, úszó|válogatott) 
úszóválogatott (fn, úszó|válogatott) 
úszóverseny (fn, úszó|verseny) 
Usszuri 
Usszuri folyó 
usztasa (fn) 
úsztat (ige) 
úsztatás 
úsztató (fn) 
úsztató (foly mn in) 
Uszty-Ilimszk 
út (fn) 
út mente 
út menti 
útadó (fn, út|adó) 
útágyazat (út|ágyazat) 
Utah 
utal (ige) 
utál (ige) 
útalap (fn, út|alap) 
útalap-hozzájárulás 
utalás (fn) 
utalásrendszer 
utálat (fn) 
utálatos (fn) 
utálatos (mn) 
utalhat (ige) 
utálkozik (ige) 
utaló 
utaló címszó 
utalószó (fn) 
utalózás 
utaltat (ige) 
utalvány (fn) 
utalványblanketta (utalvány|blanketta) 
utalványcsekk (utalvány|csekk) 
utalványos (mn) 



utalványoz (ige) 
után (nu) 
után- 
utána (hsz) 
utána- (ik) 
utána következik 
utánacsinál (ige) 
utánad 
utánaérdeklődik 
utánajár (ige) 
utánajárás (fn, utána|járás) 
utánakérdez (ige) 
utánamegy (ige) 
utánamér 
utánamond (ige) 
utánanéz (ige) 
utánapótol 
utánarajzol (ige) 
utánarendel 
utánasóz 
utánaszámít 
utánaszámol (ige) 
utánatölt (ige) 
utánérzés (fn) 
utánfizetés (fn) 
utánfutó (fn, után|futó) 
utáni (mn) 
utánízesít 
utánjárás (fn) 
utánjátszó (mn) 
utánjegyzés 
utánképzés 
utánköltés 
utánközlés 
utánküldés (fn) 
utánoz (ige) 
utánozás (fn) 
utánozhatatlan (mn) 
utánozható (foly mn in) 
utánozó (utánzó) 
utánpótlás (fn) 
utánpótlásbajnok 
utánpótlás-bajnokság 
utánpótláscsapat 
utánpótlási (mn) 
utánpótláskorú 
utánpótlás-nevelés (utánpótlás|-nevelés) 
utánpótlás-válogatott (mn) 
utánpótlásverseny 
utánra (hsz) 
utánrendelés (fn) 
utánrúgás (fn) 
utánszállítás (fn) 
utántöltés (fn) 
utántöltő (fn) 
utántöltő (foly mn in) 
utánunk néz 



utánvét (fn) 
utánvétel (fn) 
utánvételez (ige) 
utánvéttel 
utánzás (fn) 
utánzásra méltó 
utánzat (fn) 
utánzó (fn) 
utánzó (foly mn in) 
utánzó (mn) 
utánzóművész (utánzó|művész) 
utánnyomás (fn) 
utánnyomat (ige) 
útárok (fn, út|árok) 
utas (fn) 
utas (mn) 
utas-balesetbiztosítás (utas|-balesetbiztosítás) 
utasbiztosítás (fn) 
utascella 
utasellátó (fn, utas|ellátó) 
utasellátó szolgálat 
utasember (fn) 
utasforgalom (fn, utas|forgalom) 
utasfülke (fn, utas|fülke) 
utasít (ige) 
utasítás (fn) 
utasításfeldolgozás 
utasításkészlet 
utasítás-végrehajtó egység 
utasíthat (ige) 
utaskilométer (fn) 
utaskísérő (fn, utas|kísérő) 
utaslépcső 
utaslista 
utastér (fn) 
utasterminál 
utasvámtarifa 
utasváró 
utász (fn) 
utász százados 
utász tizedes 
utászcsapat (utász|csapat) 
utászegység (utász|egység) 
utászkatona (utász|katona) 
utászkülönítmény (utász|különítmény) 
utászszakasz (utász|szakasz) 
utasszállító (fn) 
utasszállító (mn) 
utasszállító repülőgép 
utasszámlálás (fn, utas|számlálás) 
utasszámláló szerkezet 
utászszázad (fn, utász|század) 
utat 
utat nyit 
utat vág 
utat-módot talál 
utazás (fn) 



utazásbizosítás 
utazási (fn) 
utazási (mn) 
utazási ajánlat 
utazási csekk 
utazási iroda 
utazási kedvezmény 
utazási láz 
utazási regény 
utazási számla 
utazásiszámla-tulajdonos 
utazásszervező (fn, utazás|szervező) 
utazgat (ige) 
utazhat (ige) 
utazik (ige) 
utazni vágyó 
utazó (fn) 
utazó (foly mn in) 
utazó nagykövet 
utazóbőrönd (fn, utazó|bőrönd) 
utazóbunda (utazó|bunda) 
utazókosár (fn, utazó|kosár) 
utazóközönség (fn, utazó|közönség) 
utazóláda 
utazóruha (utazó|ruha) 
utazósebesség (fn, utazó|sebesség) 
utazótáska (fn, utazó|táska) 
utaztat (ige) 
utaztatás (fn) 
utaztatható 
útba 
útba ejt 
útba ejtés 
útba esik 
útba eső 
útbaigazít (ige) 
útbaigazítás (fn) 
útban van 
útbiztos (út|biztos) 
útburkolás (fn, út|burkolás) 
útburkolat (fn, út|burkolat) 
útburkolati jel 
útburkoló kocka 
utca (fn) 
utca hosszat 
utcaablak (utca|ablak) 
utcaajtó (fn, utca|ajtó) 
utcabál (fn, utca|bál) 
utcaburkolat (fn, utca|burkolat) 
utcabútor (fn, utca|bútor) 
utcácska (fn) 
utcaelnevezés (fn, utca|elnevezés) 
utcafront (fn, utca|front) 
utcagyerek (fn, utca|gyerek) 
utcahossz (fn, utca|hossz) 
utcahosszal 
utcai (mn) 



utcai árus 
utcai énekes 
utcai harc 
utcai mozgósítás 
utcai szoba 
utcai tüntetés 
utcai tüntetések 
utcai zaj 
utcakép (fn, utca|kép) 
utcakereszteződés (fn, utca|kereszteződés) 
utcakő (fn, utca|kő) 
utcalány (fn, utca|lány) 
utcalap (fn, utca|lap) 
utcanév (fn, utca|név) 
utcanévadás 
utcanévjegyzék (fn, utca|névjegyzék) 
utcanévként 
utcanő (fn, utca|nő) 
utcára néz 
utcára néző 
utcáról utcára 
utcasarok (fn, utca|sarok) 
utcaseprő (fn, utca|seprő) 
utcaseprő (foly mn in, utca|seprő) 
utcaseprő autó 
utcaseprő gép 
utcasor (fn, utca|sor) 
utcasöpredék (utca|söpredék) 
utcaszerte 
utcaszint 
utcatábla (fn, utca|tábla) 
utcazaj 
utcazenész (fn, utca|zenész) 
útdiagram 
útdíj (fn, út|díj) 
útdíjbeszedési rendszer 
útelágazás (fn, út|elágazás) 
útelzárás (fn, út|elzárás) 
útelzáró korlát 
útelzáró sorompó 
útemelkedés (út|emelkedés) 
útépítés (fn, út|építés) 
útépítési (mn) 
útépítő (fn, út|építő) 
útépítő (foly mn in, út|építő) 
útfekvés 
útfél (fn) 
útfélen (hsz) 
útfelújítás (fn, út|felújítás) 
útfenntartás (fn, út|fenntartás) 
útforduló (fn, út|forduló) 
útgyalu (út|gyalu) 
úthálózat (fn, út|hálózat) 
úthasználat (fn, út|használat) 
úthasználati (mn) 
úthasználati díj 
úthenger (fn, út|henger) 



úthengerlés (út|hengerlés) 
úthossz 
úti (mn) 
úti beszámoló 
úti cél (fn) 
úti élmény 
úti ismeretség 
úti kaland 
úti okmányok 
úti program 
úti rendelvény 
útibőrönd (fn, úti|bőrönd) 
út-idő grafikon 
útielőleg (fn) 
útifű (fn) 
útikalauz (fn, úti|kalauz) 
útiköltség (fn, úti|költség) 
útikönyv (fn, úti|könyv) 
útilapu (fn, úti|lapu) 
utilitarista (mn) 
utilitárius 
utilitárius etika 
utilitarizmus (fn) 
útimarsall (fn) 
útinapló (fn, úti|napló) 
útiokmány-igénylő lap 
útipatika (fn) 
útipoggyász (fn) 
útirajz (fn, úti|rajz) 
útirány (fn, út|irány) 
útirány-előjelző tábla 
útiszámla (fn, úti|számla) 
útiszótár 
útitárs (fn, úti|társ) 
útitársnő (fn, úti|társnő) 
útitáska (fn, úti|táska) 
útiterv (fn, úti|terv) 
útiterv-módosítás 
útjába akad 
útjában áll 
útjai (fn) 
útján (nu) 
útjára bocsát 
útjelzés (fn, út|jelzés) 
útjelző (fn, út|jelző) 
útjelző nyíl 
útjelző pózna 
útjelző tábla 
útkanyarulat (fn, út|kanyarulat) 
útkaparó (fn, út|kaparó) 
útkaparó (foly mn in, út|kaparó) 
útkarbantartás (fn, út|karbantartás) 
útkeresés (fn, út|keresés) 
útkereső 
útkeresztezés (fn, út|keresztezés) 
útkereszteződés (fn, út|kereszteződés) 
útkoronaszegély 



útközben (hsz, út|közben) 
útleírás (fn, út|leírás) 
útlevél (fn, út|levél) 
útlevél-ellenőrzés 
útlevél-hamisító 
útlevélhatóság (fn, útlevél|hatóság) 
útlevélhivatal (útlevél|hivatal) 
útlevél-hosszabbítás 
útlevélkérelem (fn, útlevél|kérelem) 
útlevélkérő lap 
útlevélkezelés (fn, útlevél|kezelés) 
útlevél-láttamozás (útlevél|-láttamozás) 
útlevélosztály (fn, útlevél|osztály) 
útlevélosztály-vezető 
útlevélvizsgálat (fn, útlevél|vizsgálat) 
útlevélzárlat 
útlezárás (fn) 
útmester (út|mester) 
út-mód 
útmutatás (fn) 
útmutató (fn, út|mutató) 
útmutató (foly mn in, út|mutató) 
útnak 
útnak ereszt 
útnak indít 
útnak indítás 
útnak indul 
útnak indulás 
utó (fn) 
utó- 
utóagy 
uto-azték 
uto-azték nyelv 
utóbb (hsz) 
utóbb említett 
utóbbi (mn) 
utóbbi esetben 
utóbbin (hsz) 
utóbél 
utód (fn) 
utód nélkül 
utódállam (fn, utód|állam) 
utódjelölt (bef mn in, utód|jelölt) 
utódjelölt (fn, utód|jelölt) 
utódlás (fn) 
utódnemzés 
utódnemző képesség 
utódok nélkül 
utódpárt (fn, utód|párt) 
utódsejt 
utódszervezet (fn, utód|szervezet) 
utódvállalás 
utóélet (fn, utó|élet) 
utóellenőrzés (fn, utó|ellenőrzés) 
utóérés (fn, utó|érés) 
utóétel (fn, utó|étel) 
utófájás (fn, utó|fájás) 



utófájdalom (fn, utó|fájdalom) 
utófizetés (fn, utó|fizetés) 
utógondolat (fn, utó|gondolat) 
utógondozás (fn, utó|gondozás) 
utóhad (fn, utó|had) 
utóhang (fn, utó|hang) 
utóhatás (fn, utó|hatás) 
utóidejű 
utóidejűség (fn) 
utóidény (fn, utó|idény) 
utóirat (fn, utó|irat) 
utóíz (fn, utó|íz) 
utója (fn) 
utójáték (fn, utó|játék) 
utóka 
utókalkuláció (fn, utó|kalkuláció) 
utókép 
utókérdés 
utókezelés (fn, utó|kezelés) 
utókezelő részleg 
utókor (fn, utó|kor) 
utókövetkezmény (fn, utó|következmény) 
utókúra (fn, utó|kúra) 
utólag (hsz) 
utólagos (mn) 
utólagos bérezés 
utólagos kivetés 
utólagos láttamozás 
utólagosan (hsz) 
utolér (ige, utol|ér) 
utolérés (fn) 
utolérhetetlen (mn) 
utolja (fn) 
utoljára (hsz) 
utolsó (mn) 
utolsó alkalom 
utolsó csepp 
utolsó csepp a pohárban 
utolsó előtti 
utolsó esély 
utolsó éves 
utolsó évtized 
utolsó fejezet 
utolsó felvonás 
utolsó fillér 
utolsó ítélet 
utolsó kenet 
utolsó megnyitási dátum 
utolsó mohikán 
utolsó nap 
utolsó pillanatban 
utolsó posta 
utolsó sorban ül 
utolsó szó jogán 
utolsónak érkezett 
utolsósorban (hsz) 
utolszor (hsz) 



utómunka 
utómunkálat (fn, utó|munkálat) 
utóműködés 
úton 
úton vagyok 
útonállás (fn) 
útonálló (fn) 
utónév (fn, utó|név) 
úton-módon (hsz) 
utónövény (fn, utó|növény) 
úton-útfélen (hsz) 
utóörökös (fn) 
utópárlat (fn, utó|párlat) 
utópia (fn, utó|pia) 
utópikus (mn) 
utópista (mn) 
utópista szocialista 
utópista szocializmus 
utópisztikus (mn) 
utópisztikus elmélet 
utópizmus 
utórendelés (fn, utó|rendelés) 
utórengés (fn, utó|rengés) 
utórezgés (fn, utó|rezgés) 
utószezon (fn, utó|szezon) 
utószilveszteri buli 
utószinkron (fn, utó|szinkron) 
utószó (fn, utó|szó) 
utószor (hsz) 
utószülött (mn) 
utószüret (fn, utó|szüret) 
utótag (fn, utó|tag) 
utótagú (mn) 
utótest 
utóvéd (fn) 
utóvédharc (fn, utóvéd|harc) 
utóvégre (hsz) 
utóvirágzás 
utóvizsga (fn, utó|vizsga) 
utóvizsgázik (ige) 
utóvulkáni 
utózengés (fn, utó|zengés) 
utózönge (fn) 
útőr (út|őr) 
útpadka (fn, út|padka) 
útpálya (fn, út|pálya) 
útra 
útra kel 
útra kelés 
útra kész állapotban 
útra készen 
útravaló (fn) 
Utrecht (tnév) 
útsáv (fn, út|sáv) 
útszakasz (fn, út|szakasz) 
útszél (fn, út|szél) 
útszélesség (fn, út|szélesség) 



útszéli (mn, út|széli) 
útszéli csárda 
útszéli hang 
útszéli lapu 
útszéli modor 
útszűkület (fn, út|szűkület) 
úttalálkozás (fn, út|találkozás) 
úttalan (mn) 
úttalan út 
úttalan utakon 
úttartás (fn, út|tartás) 
úttérkép (fn, út|térkép) 
úttest (fn, út|test) 
úttisztító (fn, út|tisztító) 
úttisztító (foly mn in, út|tisztító) 
úttorkolat (fn, út|torkolat) 
úttorlasz (fn, út|torlasz) 
úttörő (fn, út|törő) 
úttörő (foly mn in, út|törő) 
úttörő eredmény 
úttörő kezdeményezés 
úttörő munka 
úttörő munkát végzett 
úttörő szerep 
úttörőcsapat (fn, úttörő|csapat) 
úttörő-egyenruha 
úttörőház 
úttörőing (úttörő|ing) 
úttörőmozgalom 
úttörőmunka 
úttörőnyakkendő (fn, úttörő|nyakkendő) 
úttörő-olimpia 
úttörőőrs 
úttörőraj 
úttörőruha (fn, úttörő|ruha) 
úttörőszövetség (fn, úttörő|szövetség) 
úttörőtábor (fn, úttörő|tábor) 
úttörővasút (fn, úttörő|vasút) 
úttörvény 
útügyi hatóság 
útválasztás 
útválasztó 
útvám (fn, út|vám) 
út-vasút találkozás 
útvesztő (fn) 
útvesztő (foly mn in) 
útviszony (fn, út|viszony) 
útviszonyok 
útvonal (fn, út|vonal) 
útvonalbérlet (útvonal|bérlet) 
útvonal-előrejelzés 
útvonalengedély (fn, útvonal|engedély) 
útvonalleírás (fn, útvonal|leírás) 
útvonal-nyilvántartás 
útvonalszámítás 
útvonaltérkép (fn, út|vonaltérkép) 
uv (röv) 



úvé (fn) 
úvézik 
uvula (fn) 
uvuláris 
úz (mn) 
úzo 
úzus (fn) 
uzsgyi (msz) 
uzsonna (fn) 
uzsonnaabrosz (uzsonna|abrosz) 
uzsonnacsomag 
uzsonnaidőben 
uzsonnál (ige) 
uzsonnasonka 
uzsonnavacsora (uzsonna|vacsora) 
uzsonnázik (ige) 
uzsora (fn) 
uzsoraár (fn, uzsora|ár) 
uzsorabér (uzsora|bér) 
uzsorakamat (fn, uzsora|kamat) 
uzsorakölcsön (fn, uzsora|kölcsön) 
uzsorás (fn) 
uzsorás (mn) 
uzsoráskodik (ige) 
uzsoratőke (uzsora|tőke) 
uzsoráz 
 
  



Ü, Ű 
ü 
ű 
ü betű és Ü betű 
ű betű és Ű betű 
ü és Ü 
ű és Ű 
ü hang 
ű hang 
ű végű szó 
üb 
überel (überol) 
übermensch (fn) 
űberol (ige) 
ücsörög (ige) 
üde (mn) 
üde szín 
üde színű 
üde zöld 
üdít (ige) 
üdítő (fn) 
üdítő (foly mn in) 
üdítő (mn) 
üdítő látvány 
üdítőital 
üdítőital-fogyasztás 
üdítőitalgyár (fn) 
üdítőital-gyártás 
üdítőleg hat 
üdő 
üdül (ige) 
üdülés (fn) 
üdülési (mn) 
üdülési csekk 
üdülési díj 
üdülő (fn) 
üdülő (foly mn in) 
üdülőfalu (fn, üdülő|falu) 
üdülőhajó (fn, üdülő|hajó) 
üdülőhasználati jog 
üdülőház (fn, üdülő|ház) 
üdülőhely (fn, üdülő|hely) 
üdülőhelyi díj 
üdülőkörzet (fn, üdülő|körzet) 
üdülőövezet (fn, üdülő|övezet) 
üdülőparadicsom 
üdülőtelek (fn, üdülő|telek) 
üdülőtelep (fn, üdülő|telep) 
üdülőterület (fn, üdülő|terület) 
üdülőváros (fn, üdülő|város) 
üdülővendég (fn, üdülő|vendég) 
üdülővonat (üdülő|vonat) 
üdültetés (fn) 



üdültetési (mn) 
üdültetési akció 
üdv (fn) 
üdvhadsereg (fn, üdv|hadsereg) 
üdvlövés (fn, üdv|lövés) 
üdvös (mn) 
üdvös hatású 
üdvöske (fn) 
üdvösség (fn) 
üdvöz (ige) 
üdvöz (mn) 
üdvözít (ige) 
üdvözítő (fn) 
üdvözítő (foly mn in) 
üdvözítő (mn) 
üdvözlégy (fn) 
üdvözlés (fn) 
üdvözlési formula 
üdvözlet (fn) 
üdvözlő (fn) 
üdvözlő (foly mn in) 
üdvözlő (mn) 
üdvözlő távirat 
üdvözlőbeszéd (fn, üdvözlő|beszéd) 
üdvözlőfelület 
üdvözlőkártya 
üdvözlőlap (fn, üdvözlő|lap) 
üdvözöl (ige) 
üdvözölhet (ige) 
üdvözül (ige) 
üdvözülés (fn) 
üdvözült (bef mn in) 
üdvözült (fn) 
üdvözült (mn) 
üdvrivalgás (fn, üdv|rivalgás) 
üdvtan 
üdvtörténet 
üget (ige) 
ügetés (fn) 
ügető (fn) 
ügető (foly mn in) 
ügető ló 
ügető lovaglás 
ügetőhajtó 
ügetőpálya (fn, ügető|pálya) 
ügetőverseny (fn, ügető|verseny) 
ügetőverseny-eredmények 
ügy (fn) 
ügy kapcsán 
ügybeosztás (fn, ügy|beosztás) 
ügybuzgalom (fn, ügy|buzgalom) 
ügybuzgó (mn, ügy|buzgó) 
ügybuzgóság (fn, ügy|buzgóság) 
ügydarab (fn, ügy|darab) 
ügydöntő (fn, ügy|döntő) 
ügydöntő népszavazás 
ügye-baja 



ügyefogyott (fn) 
ügyefogyott (mn) 
ügyel (ige) 
ügyelet (fn) 
ügyeletes (fn) 
ügyeletes (mn) 
ügyeletes orvos 
ügyeletes rendőr 
ügyeletes tiszt 
ügyeletesszoba (fn, ügyeletes|szoba) 
ügyeleti (mn) 
ügyelő (fn) 
ügyelő (foly mn in) 
ügyelő (mn) 
ügyes (mn) 
ügyes fogás 
ügyes kezű 
ügyes-bajos (fn) 
ügyes-bajos dolog 
ügyesebben (hsz) 
ügyesedik (ige) 
ügyesen (hsz) 
ügyeskedés (fn) 
ügyeskedik (ige) 
ügyesség (fn) 
ügyességi (mn) 
ügyész (fn) 
ügyészi (mn) 
ügyészi indítvány 
ügyészség (fn) 
ügyészségi (mn) 
ügyészségi nyomozóhivatal 
ügyészt (fn) 
ügyetlen (mn) 
ügyetlenke (mn) 
ügyetlenkedik (ige) 
ügyetlenség (fn) 
ügyetlenül (hsz) 
ügyfél (fn, ügy|fél) 
ügyféladat 
ügyfélalkalmazás 
ügyfélbarát 
ügyfélcsoport 
ügyfélfogadás (fn, ügy|félfogadás) 
ügyféligény 
ügyfélkapcsolat 
ügyfélkapcsolati rendszer 
ügyfélkapcsolat-kezelés 
ügyfélkártya (ügyfél|kártya) 
ügyfélkezelés 
ügyfélkiszolgálás 
ügyfélkiszolgáló (ügyfél|kiszolgáló) 
ügyfélkör (fn, ügy|félkör) 
ügyféloldal 
ügyfélreferens 
ügyfélszám 
ügyfélszoftver 



ügyfélszolgálat (fn, ügyfél|szolgálat) 
ügyfélszolgálati (mn) 
ügyfél-tájékoztatás 
ügyféltámogatás 
üggyel-bajjal (hsz) 
ügyhátralék (fn, ügy|hátralék) 
ügyi (mn) 
ügyintézés (fn) 
ügyintézési (mn) 
ügyintézési rend 
ügyintéző (fn, ügy|intéző) 
ügyintéző (foly mn in, ügy|intéző) 
ügyirat (fn, ügy|irat) 
ügyiratkezelés 
ügyiratszám (fn, ügyirat|szám) 
ügykezelés (fn, ügy|kezelés) 
ügykezelő (fn, ügy|kezelő) 
ügykezelő (foly mn in, ügy|kezelő) 
ügyködik (ige) 
ügykör (fn, ügy|kör) 
ügylet (fn) 
ügymenet (fn, ügy|menet) 
ügynök (fn) 
ügynökhálózat (fn, ügynök|hálózat) 
ügynöki (mn) 
ügynöki infrastruktúra 
ügynökkérdés 
ügynökmúlt 
ügynököl (ige) 
ügynökösködik (ige) 
ügynökség (fn) 
ügynöktörvény (fn, ügynök|törvény) 
ügyosztály (fn, ügy|osztály) 
ügyosztályvezető (fn, ügy|osztályvezető) 
ügyrend (fn, ügy|rend) 
ügyrendi (mn, ügyrend|i) 
ügyrendi kifogás 
ügyrendi vita 
ügysegéd 
ügyszám (fn, ügy|szám) 
ügyszeretet (fn, ügy|szeretet) 
ügyvéd (fn) 
ügyvédbojtár (fn, ügyvéd|bojtár) 
ügyvédi (mn) 
ügyvédi felszólítás 
ügyvédi iroda 
ügyvédi kamara 
ügyvédi meghatalmazás 
ügyvédi munkaközösség 
ügyvédjelölt (bef mn in, ügyvéd|jelölt) 
ügyvédjelölt (fn, ügyvéd|jelölt) 
ügyvédkedik (ige) 
ügyvédnő (fn, ügyvéd|nő) 
ügyvédség (fn) 
ügyvezetés (fn, ügy|vezetés) 
ügyvezető (fn, ügy|vezető) 
ügyvezető (foly mn in, ügy|vezető) 



ügyvezető (mn, ügy|vezető) 
ügyvezető alelnök 
ügyvezető elnök 
ügyvezető igazgató 
ügyvezetői (mn) 
ügyvitel (fn, ügy|vitel) 
ügyvitel-gépesítés 
ügyviteli (mn) 
ügyviteli nyilvántartás 
ügyviteli rendszer 
ügyviteli szolgáltatás 
ügyvitelszervezés (fn, ügyvitel|szervezés) 
ügyviteltechnika (fn, ügyvitel|technika) 
ügyvivő (fn, ügy|vivő) 
ügyvivő (mn, ügy|vivő) 
ügyvivői (mn) 
ühüm (msz) 
ük (fn) 
ükanya (fn, ük|anya) 
ükapa (fn) 
ükörke 
ükszülő 
ükunoka (fn, ük|unoka) 
ül (ige) 
üldögél (ige) 
üldöz (ige) 
üldözendő (beálló mn in) 
üldözendő (mn) 
üldözés (fn) 
üldözéses (mn) 
üldözési (mn) 
üldözési mánia 
üldöző (fn) 
üldöző (foly mn in) 
üldözőbe vesz 
üldözők elől fut 
üldözött (bef mn in) 
üldözött (fn) 
üldözött (mn) 
üldözőverseny (fn, üldöző|verseny) 
üldöztetés (fn) 
üldöztetési (mn) 
üldöztetési mánia 
üledék (fn) 
üledékes (mn) 
üledékes kőzet 
üledékgyűjtő 
üledékgyűjtő terület 
üledékképződés (fn, üledék|képződés) 
üledéklerakódás 
üledékmentes 
üledékréteg 
üledékszemcse 
ülep (fn) 
ülepedés (fn) 
ülepedik (ülepszik, ige) 
ülepít (ige) 



ülepítés (fn) 
ülepítőberendezés 
ülepítőkád 
ülepszik (ige) 
ülés (fn) 
ülésdeszka (fn, ülés|deszka) 
üléses 
ülésezés (fn) 
ülésezési (mn) 
ülésezik (ige) 
üléshuzat (fn, ülés|huzat) 
ülésmagasító 
ülésnap (fn, ülés|nap) 
ülésrend (fn, ülés|rend) 
ülésrugó (ülés|rugó) 
üléssorozat 
üléstér (fn, ülés|tér) 
ülésterem (fn, ülés|terem) 
ülésszak (fn, ülés|szak) 
ülhet (ige) 
üllő (fn) 
üllőcsont (üllő|csont) 
Üllői út 
Üllői úti 
ülnök (fn) 
ülő (fn) 
ülő (foly mn in) 
ülő foglalkozás 
ülő helyzetben 
ülőalkalmatosság (fn, ülő|alkalmatosság) 
ülőbútor (fn, ülő|bútor) 
ülőcsont (ülő|csont) 
ülőfelület 
ülőforgás (ülő|forgás) 
ülőfülke (fn, ülő|fülke) 
ülőfürdő (fn, ülő|fürdő) 
ülőgarnitúra (fn, ülő|garnitúra) 
ülőgumó (ülő|gumó) 
ülőhely (fn, ülő|hely) 
ülőideg (ülő|ideg) 
ülőidegzsába (ülőideg|zsába) 
ülőkád (ülő|kád) 
ülőkalauz (ülő|kalauz) 
ülőke (fn) 
ülőmosó (ülő|mosó) 
ülőmunka (fn, ülő|munka) 
ülőpárna (fn, ülő|párna) 
ülőszék (ülő|szék) 
ülősztrájk (fn, ülő|sztrájk) 
ülőtartás (ülő|tartás) 
ülte (fn) 
ültet (ige) 
ültetés (fn) 
ültető 
ültetőbot (ültető|bot) 
ültetőfa 
ültetőgép 



ültetőkártya 
ültetvény (fn) 
ültetvényes (fn) 
ültetvényes (mn) 
ültetvényes gazdálkodás 
ültő (mn) 
ültő helyében 
ümk-ban 
ümög 
ünnep (fn) 
ünnepel (ige) 
ünnepelhet (ige) 
ünnepelt (bef mn in) 
ünnepelt (fn) 
ünnepelt (mn) 
ünnepelt művész 
ünnepeltetés (fn) 
ünnepély (fn) 
ünnepélyes (mn) 
ünnepélyesen (hsz) 
ünnepélyesség (fn) 
ünnepélyrendező (ünnepély|rendező) 
ünnepet ül 
ünnepi (mn) 
ünnepi beszéd 
ünnepi ebéd 
ünnepi hangulat 
ünnepi hangverseny 
ünnepi játék 
ünnepi játékok 
ünnepi könyvhét 
ünnepi lakoma 
ünnepi menü 
ünnepi nyitány 
ünnepi pompa 
ünnepi szertartás 
ünnepi szónok 
ünnepi vacsora 
ünnepkör 
ünneplés (fn) 
ünneplő (fn) 
ünneplő (foly mn in) 
ünneplő közönség 
ünneplőruha (fn, ünneplő|ruha) 
ünnepnap (fn, ünnep|nap) 
ünneprontás (fn, ünnep|rontás) 
ünneprontó (fn, ünnep|rontó) 
ünneprontó (foly mn in, ünnep|rontó) 
ünnepség (fn) 
ünnepségsorozat (fn, ünnepség|sorozat) 
ünő (fn) 
üpszilon 
üptre (fn) 
űr (fn) 
űrállomás (fn, űr|állomás) 
űrballisztika 
űrbázis (fn, űr|bázis) 



űrbél (fn, űr|bél) 
üreg (fn) 
üregel (ige) 
üreges (mn) 
üreges fal 
üreges tégla 
üregi (mn) 
üregi nyúl 
üregrendszer (fn, üreg|rendszer) 
űrelektronika 
űrélettan (űr|élettan) 
üres (mn) 
üres állás 
üres bél 
üres beszédű 
üres csillogás 
üres főzelék 
üres gyomor 
üres halmaz 
üres húr 
üres ígéret 
üres járat 
üres kéz 
üres kézzel távozik 
üres óráiban 
üres szó 
üres szólam 
üres zsák 
üresedés (fn) 
üresedik (ige) 
üresen (hsz) 
üresfejű (mn, üres|fejű) 
üresít 
üresjárási feszültség 
üresjárat (fn, üres|járat) 
üresjárati fordulatszám 
üresjárati rezgésszám 
üresség (fn) 
űreszköz (fn, űr|eszköz) 
űrfegyver (fn, űr|fegyver) 
űrfegyverkezés (fn, űr|fegyverkezés) 
űrfelvétel (fn, űr|felvétel) 
űrfénykép 
ürge (fn) 
ürgefark (ürge|fark) 
ürgelyuk (ürgeluk, fn, ürge|lyuk) 
űrgeodézia 
ürgeöntés (ürge|öntés) 
űrháború (fn, űr|háború) 
űrhajó (fn, űr|hajó) 
űrhajós (fn, űr|hajós) 
űrhajós (mn, űr|hajós) 
űrhajósjelölt (fn, űrhajós|jelölt) 
űrhajóskiképzés (fn, űrhajós|kiképzés) 
űrhajósnő 
űrhajósöltözet (űrhajós|öltözet) 
űrhajózás (fn, űr|hajózás) 



űrhajózási központ 
űrhivatal 
ürít (ige) 
ürítés (fn) 
üríti a kukát 
ürítőnyílás (fn) 
űrjármű (fn, űr|jármű) 
űrjog 
űrkabin (fn, űr|kabin) 
űrkabin-berendezés 
űrkísérlet (fn, űr|kísérlet) 
űrkomp (fn, űr|komp) 
űrkorszak 
űrközpont (fn, űr|központ) 
űrkutatás (fn, űr|kutatás) 
űrkutatási (mn) 
űrkutatási központ 
űrkutató 
űrkutató-szemmel nézve 
űrlaboratórium (fn, űr|laboratórium) 
űrlap (fn, űr|lap) 
űrlény 
űrlövedék (űr|lövedék) 
űrméret (fn, űr|méret) 
űrmérték (fn, űr|mérték) 
űrméter (fn, űr|méter) 
ürmös (fn) 
ürmös (mn) 
ürmösbor (fn) 
űrobjektum 
űrobszervatórium 
űrorvostan (űr|orvostan) 
űröltözék 
üröm (fn) 
ürömcsepp (fn, üröm|csepp) 
ürömfű 
ürömpohár (üröm|pohár) 
űrpáros 
űrpilóta (fn, űr|pilóta) 
űrprogram (fn, űr|program) 
űrrakéta (fn, űr|rakéta) 
űrrakéta-kilövés 
űrrakéta-kilövő állomás 
űrrandevú (fn, űr|randevú) 
űrrepülés (fn, űr|repülés) 
űrrepülési központ 
űrrepülő (fn, űr|repülő) 
űrrepülő (foly mn in, űr|repülő) 
űrrepülőgép (fn, űr|repülőgép) 
űrrepülőtér (fn, űr|repülőtér) 
űrruha (fn, űr|ruha) 
űrséta (fn, űr|séta) 
űrsikló (fn, űr|sikló) 
űrsikló (foly mn in, űr|sikló) 
űrszelvény (fn, űr|szelvény) 
űrszemét 
űrszonda (fn, űr|szonda) 



űrtan (fn, űr|tan) 
űrtartalom (fn, űr|tartalom) 
űrtávcső (fn, űr|távcső) 
űrtávközlés (fn, űr|távközlés) 
űrtechnika (fn, űr|technika) 
űrteleszkóp (fn, űr|teleszkóp) 
űrtevékenység 
űrturista 
űrugrás 
űrutas (fn, űr|utas) 
űrutazás (fn, űr|utazás) 
űrutazó 
ürü (fn) 
ürücomb (fn, ürü|comb) 
ürügerinc 
ürügy (fn) 
űrügynökség 
ürühús 
ürül (ige) 
ürülék (fn, ürü|lék) 
ürüléktrágya (ürülék|trágya) 
üsse agyon 
üst (fn) 
üstdob (fn, üst|dob) 
üstfoltozó (foly mn in) 
üstház (fn, üst|ház) 
üstláb (üst|láb) 
üstök (fn) 
üstökös (fn) 
üstökös (mn) 
üstököscsillag 
üstököscsóva 
üstököskutatás (fn) 
üstökösmag 
üstököspálya 
üstökösvadász 
üstökösszonda 
üstöllést (fn) 
üstöllést (hsz) 
üstreaktor (üst|reaktor) 
üszkös (fn) 
üszkös (mn) 
üszkösödik (ige) 
üsző (fn) 
üszőborjú (fn, üsző|borjú) 
üszög (fn) 
üszögféreg (üszög|féreg) 
üszögfertőzés 
üszöggomba (üszög|gomba) 
üszögkár 
üszögös (mn) 
üszögös gabona 
üszök (fn) 
üt (ige) 
üteg (fn) 
ütegállás (fn, üteg|állás) 
ütegparancsnok (fn, üteg|parancsnok) 



ütegszórás 
ütem (fn) 
ütembeosztás 
ütemelőző 
ütemes (mn) 
ütemes taps 
ütemes vers 
ütemesen (hsz) 
ütemez (ige) 
ütemezés (fn) 
ütemhangsúly 
ütemhangsúlyos verselés 
ütemjelzés (fn, ütem|jelzés) 
ütemjelző 
ütemmérő 
ütemmutató 
ütempár 
ütemszabályozó (fn, ütem|szabályozó) 
ütemterv (fn, ütem|terv) 
ütemű (mn) 
ütemváltás 
ütemváltoztatás 
ütemvonal (fn, ütem|vonal) 
ütér (fn) 
ütés (fn) 
ütésálló (fn, ütés|álló) 
ütésálló (foly mn in, ütés|álló) 
ütésgátló 
ütéstechnika 
ütésváltás (fn, ütés|váltás) 
ütet (ige) 
ütet (mn) 
üthet (ige) 
ütközés (fn) 
ütközési átmérő 
ütközési próba 
ütközet (fn) 
ütközet (ige) 
ütközhet (ige) 
ütközik (ige) 
ütköző (fn) 
ütköző (foly mn in) 
ütközőállam (fn, ütköző|állam) 
ütközőbak (fn, ütköző|bak) 
ütközőfelület (fn, ütköző|felület) 
ütközőgomb (ütköző|gomb) 
ütközőléc (ütköző|léc) 
ütközőnyaláb 
ütközőpont (fn, ütköző|pont) 
ütközőtárcsa (ütköző|tárcsa) 
ütköztet (ige) 
ütköztetés (fn) 
ütleg (fn) 
ütlegel (ige) 
ütő (fn) 
ütő (foly mn in) 
ütődés (fn) 



ütődik (ige) 
ütődött (bef mn in) 
ütődött (mn) 
ütőegyüttes 
ütőér (fn, ütő|ér) 
ütőérgyulladás (ütőér|gyulladás) 
ütőerő (fn, ütő|erő) 
ütőfa (fn, ütő|fa) 
ütőfegyver (ütő|fegyver) 
ütőfelület (ütő|felület) 
ütöget (ige) 
ütő-hajlító szilárdság 
ütőhangszer (fn, ütő|hangszer) 
ütőkártya (fn, ütő|kártya) 
ütőképes (mn, ütő|képes) 
ütőkos 
ütőóra (ütő|óra) 
ütős (fn) 
ütős (mn) 
ütőskvartett 
ütőszeg (fn, ütő|szeg) 
ütőszerszám (fn, ütő|szerszám) 
ütött az órája 
ütött-kopott 
üttet (ige) 
üt-vág 
ütve fúró gép 
ütvefúró (fn, ütve|fúró) 
üt-ver (üt|-ver) 
üveg (fn) 
üveg bor 
üveg borospohár 
üveg lámpabura 
üveg tálalóedény 
üveg vizespohár 
üvegablak (fn, üveg|ablak) 
üvegablakos (mn, üveg|ablakos) 
üvegablakú (üveg|ablakú) 
üvegajtó (fn, üveg|ajtó) 
üvegampulla (üveg|ampulla) 
üvegáru-nagykereskedés 
üvegbetét (fn, üveg|betét) 
üvegbeton (üveg|beton) 
üvegbiztosítás (üveg|biztosítás) 
üvegbura (fn, üveg|bura) 
üvegcímke (üveg|címke) 
üvegcipő 
üvegcse (fn) 
üvegcsengésű (üveg|csengésű) 
üvegcsepp (üveg|csepp) 
üvegcserép (fn, üveg|cserép) 
üvegcsiszolás (fn, üveg|csiszolás) 
üvegcsiszoló (fn, üveg|csiszoló) 
üvegcsiszoló korong 
üvegcső 
üvegdarab (fn, üveg|darab) 
üvegdugó (fn, üveg|dugó) 



üvegedény (fn, üveg|edény) 
üvegékszeripar 
üvegelefánt 
üvegemberke (üveg|emberke) 
üveges (fn) 
üveges (mn) 
üveges ablak 
üveges ablakú 
üveges hintó 
üveges sör 
üveges szakmunkás 
üveges szem 
üveges szemmel 
üveges tánc 
üvegesedik (ige) 
üvegesmunka 
üvegesre pirít 
üvegestánc 
üvegez (ige) 
üvegezetlen (mn) 
üvegezett (bef mn in) 
üvegezik 
üvegező (fn) 
üvegező (foly mn in) 
üvegfal (fn, üveg|fal) 
üvegfelület 
üvegfényű 
üvegfesték 
üvegfestés (fn, üveg|festés) 
üvegfestészet (üveg|festészet) 
üvegfestmény (fn, üveg|festmény) 
üvegfonal (üveg|fonal) 
üvegfúvás (fn, üveg|fúvás) 
üvegfúvó (fn, üveg|fúvó) 
üveggolyó (fn, üveg|golyó) 
üveggomb (fn, üveg|gomb) 
üveggömb (fn, üveg|gömb) 
üveghámor 
üveghang (fn, üveg|hang) 
üvegharang (fn, üveg|harang) 
üvegharmonika (fn, üveg|harmonika) 
üvegház (fn, üveg|ház) 
üvegházhatás (fn, üvegház|hatás) 
üvegházhatású gáz 
üvegházi (mn) 
üvegházi növény 
üvegházi növények 
üveghegy (fn, üveg|hegy) 
üveghomok 
üveghuta (fn, üveg|huta) 
üvegipar (fn, üveg|ipar) 
üvegkancsó (fn, üveg|kancsó) 
üvegkefe (üveg|kefe) 
üvegkeménység 
üvegkoporsó (fn, üveg|koporsó) 
üvegkorong (fn, üveg|korong) 
üveglap (fn, üveg|lap) 



üveglemez (fn, üveg|lemez) 
üveglencse (fn, üveg|lencse) 
üveglombik (üveg|lombik) 
üvegmeggy (üveg|meggy) 
üvegmérce (üveg|mérce) 
üvegmetsző (üveg|metsző) 
üvegmosó (fn, üveg|mosó) 
üvegmosó kefe 
üvegnejlon (üveg|nejlon) 
üvegnyak (fn, üveg|nyak) 
üvegpalack (fn, üveg|palack) 
üvegpapír (üveg|papír) 
üvegpohár (fn, üveg|pohár) 
üvegragasztó (üveg|ragasztó) 
üvegszáj 
üvegszál (fn, üveg|szál) 
üvegszál alapú internetkapcsolat 
üvegszálas poliészter 
üvegszálhálózat 
üvegszáloptika 
üvegszekrény (fn, üveg|szekrény) 
üvegszem (fn, üveg|szem) 
üvegszigetelő (üveg|szigetelő) 
üvegszilánk (fn, üveg|szilánk) 
üvegtábla (fn, üveg|tábla) 
üvegtál 
üvegtányér 
üvegtartály (fn, üveg|tartály) 
üvegtégla (fn, üveg|tégla) 
üvegtest (fn, üveg|test) 
üvegtető (fn, üveg|tető) 
üvegvágó (fn, üveg|vágó) 
üvegváza (fn, üveg|váza) 
üvegveranda (fn, üveg|veranda) 
üvegvisszaváltás 
üvegvisszaváltó (fn, üveg|visszaváltó) 
üvegvisszaváltó hely 
üvegzöld (fn, üveg|zöld) 
üvegzöld (mn, üveg|zöld) 
üvegzseb 
üvegzsebprogram 
üvegzsebű (mn) 
üveggyapot (fn, üveg|gyapot) 
üveggyár (fn, üveg|gyár) 
üveggyártás (fn, üveg|gyártás) 
üveggyémánt (üveg|gyémánt) 
üveggyöngy (fn, üveg|gyöngy) 
üvölt (ige) 
üvöltés (fn) 
üvöltő (fn) 
üvöltő (foly mn in) 
üvöltő dervis 
üvöltő hangú 
üvöltöz (ige) 
üvöltözik (ige) 
űz (ige) 
üzbég (mn) 



üzbég nyelvű 
Üzbegisztán (tnév) 
üzbekit (fn) 
üzekedik (ige) 
üzelem 
üzelmei (fn) 
üzelmek (fn) 
üzem (fn) 
üzem közben 
üzemág (fn, üzem|ág) 
üzemanyag (fn, üzem|anyag) 
üzemanyagár (fn, üzemanyag|ár) 
üzemanyagcella 
üzemanyag-felhasználás 
üzemanyag-fogyasztás 
üzemanyagfogyasztás-mérő 
üzemanyag-forgalmazó 
üzemanyag-gazdálkodás 
üzemanyaghelyzet (üzemanyag|helyzet) 
üzemanyaghiány (fn, üzem|anyaghiány) 
üzemanyagkártya 
üzemanyagkészlet (fn, üzemanyag|készlet) 
üzemanyag-tárolás (üzemanyag|-tárolás) 
üzemanyagtartály (fn, üzemanyag|tartály) 
üzemanyagtöltő állomás 
üzemanyagtömlő 
üzemanyaggyár (üzemanyag|gyár) 
üzembe állít 
üzembe állítás 
üzembe helyez 
üzembe helyezés (fn) 
üzembehelyezés (fn) 
üzemben tart 
üzemben tartás 
üzemben tartási engedély 
üzemben tartó 
üzembentartó (fn) 
üzembiztonság (fn, üzem|biztonság) 
üzembiztos (mn, üzem|biztos) 
üzemcsarnok (fn, üzem|csarnok) 
üzemegészségügy (fn, üzem|egészségügy) 
üzemegység (fn, üzem|egység) 
üzemegység-vezető (üzem|egység-vezető) 
üzemel (ige) 
üzemélelmezés (üzem|élelmezés) 
üzemelés (fn) 
üzemellenőrzés (üzem|ellenőrzés) 
üzemeltet (ige) 
üzemeltetés (fn) 
üzemeltetési (mn) 
üzemeltetési költség 
üzemeltető (foly mn in) 
üzemeltetői (mn) 
üzemen kívül helyezés 
üzemfenntartási részleg 
üzemgazdaság 
üzemgazdaságtan (fn, üzem|gazdaságtan) 



üzemgazdász (fn, üzem|gazdász) 
üzemi (mn) 
üzemi baleset 
üzemi bizottság 
üzemi étkezde 
üzemi étkeztetés 
üzemi konyha 
üzemi mosdó 
üzemi norma 
üzemi raktár 
üzemi tanács 
üzemi tevékenység 
üzemi tolvaj 
üzemi újság 
üzemidő 
üzemigazgatóság (fn, üzem|igazgatóság) 
üzemképes (mn) 
üzemképes állapotban 
üzemképtelen (fn, üzem|képtelen) 
üzemkész (mn, üzem|kész) 
üzemkész állapot 
üzemkezdet (fn, üzem|kezdet) 
üzemköltség (fn, üzem|költség) 
üzemlakatos (üzem|lakatos) 
üzemlátogatás (fn, üzem|látogatás) 
üzemmód (fn, üzem|mód) 
üzemorvos (fn) 
üzemorvos (mn) 
üzemrészleg (fn, üzem|részleg) 
üzemszervezés (fn, üzem|szervezés) 
üzemszervező (foly mn in, üzem|szervező) 
üzemszünet (fn, üzem|szünet) 
üzemtan (fn, üzem|tan) 
üzemterv (fn, üzem|terv) 
üzemvezető (fn, üzem|vezető) 
üzemvezető (foly mn in, üzem|vezető) 
üzemvisszajelző lámpa 
üzemzárás (fn, üzem|zárás) 
üzemzárlat (üzem|zárlat) 
üzemzavar (fn, üzem|zavar) 
üzen (ige) 
üzenet (fn) 
üzenetablak 
üzenetátvitel 
üzenetcsomag (fn, üzenet|csomag) 
üzenetfelügyelő (üzenet|felügyelő) 
üzenetforrás 
üzenetkezelés 
üzenetkezelő 
üzenetközvetítés (fn, üzenet|közvetítés) 
üzenetközvetítő 
üzenetküldés 
üzenetküldő 
üzenetrögzítő (foly mn in) 
üzenetrögzítős telefon 
üzenettovábbítás (fn) 
üzenettovábbító 



üzenetváltás 
üzenetvivő 
üzenget (ige) 
üzengetés (fn) 
üzenőfüzet 
üzér (fn) 
üzérkedés (fn) 
üzérkedik (ige) 
űzés 
űzet (ige) 
űz-fűz 
űz-hajt 
üzlet (fn) 
üzletág (fn, üzlet|ág) 
üzletág-igazgató 
üzletágvezető 
üzletasszony (fn, üzlet|asszony) 
üzletcsoport 
üzletel (ige) 
üzletelés (fn) 
üzletember (fn, üzlet|ember) 
üzletezik 
üzletfejlesztés 
üzletfejlesztési igazgató 
üzletfél (fn) 
üzlethálózat (fn, üzlet|hálózat) 
üzletház (fn, üzlet|ház) 
üzlethelyiség (fn, üzlet|helyiség) 
üzleti (mn) 
üzleti aktivitás 
üzleti alkalmazás 
üzleti befektetés 
üzleti cél 
üzleti elv 
üzleti érték 
üzleti folyamat 
üzleti forgalom 
üzleti kapcsolat 
üzleti körök 
üzleti lehetőség 
üzleti levelezés 
üzleti megoldás 
üzleti monitor 
üzleti partner 
üzleti reklám 
üzleti sikerek 
üzleti stratégia 
üzleti szellemű 
üzleti szempont 
üzleti szféra 
üzleti szokások 
üzleti tárgyalás 
üzleti tevékenység 
üzleti titok 
üzleties (mn) 
üzletiintelligencia-megoldás 
üzletileg (hsz) 



üzletkötés (fn, üzlet|kötés) 
üzletkötő (fn, üzlet|kötő) 
üzletkötő (foly mn in, üzlet|kötő) 
üzletközpont (fn, üzlet|központ) 
üzletlánc (fn, üzlet|lánc) 
üzletmenet (fn, üzlet|menet) 
üzletnyitás (fn, üzlet|nyitás) 
üzletorientált 
üzletpolitika (fn, üzlet|politika) 
üzletpolitikai (mn) 
üzletrész (fn, üzlet|rész) 
üzletsor (fn, üzlet|sor) 
üzletstratégiai információ 
üzletszabályzat (fn, üzlet|szabályzat) 
üzletszerű (mn) 
üzletszerű kéjelgés 
üzletszerűen (hsz) 
üzletszerzés (fn, üzlet|szerzés) 
üzletszerző (fn, üzlet|szerző) 
üzlettárs (fn, üzlet|társ) 
üzlettelen 
üzlettulajdonos 
üzletutca (üzlet|utca) 
üzletvezetés (fn, üzlet|vezetés) 
üzletvezető (fn, üzlet|vezető) 
üzletvezető (foly mn in, üzlet|vezető) 
üzletvezetőség (üzlet|vezetőség) 
üzletvitel 
űző (fn) 
űző (foly mn in) 
űzőbe vesz 
űzött vad 
 
  



V 
V (fn) 
V (röv) 
V (szn) 
V alak 
V antenna 
v betű és V betű 
v betűs szó 
v és V 
v hang 
V motor 
vabank (fn) 
vabank játék 
Vác (tnév) 
vacak (mn) 
vacakol (ige) 
vacakság (fn) 
váci (fn) 
váci Duna-ág 
váci székesegyház 
Váci út 
Váci utca 
vacillál (ige) 
vackol (ige) 
vackolódik (ige) 
vackor (fn) 
vacog (ige) 
vacogás 
vacok (fn) 
Vácrátót 
vácrátóti arborétum 
vacsizik 
vacsora (fn) 
vacsoraasztal (fn, vacsora|asztal) 
vacsoraasztal-téma 
vacsoracsillag (fn, vacsora|csillag) 
vacsoraidő (fn, vacsora|idő) 
vacsorál (ige) 
vacsorameghívás (fn, vacsora|meghívás) 
vacsorának való hús 
vacsoravendég (fn, vacsora|vendég) 
vacsorázik (ige) 
vad (fn) 
vad (mn) 
vád (fn) 
vád alá helyez 
vad alany 
vad alanyú 
vad bőgés 
vad faj 
vad fájdalom 
vad gyümölcs 
vad hideg 



vad szenvedély 
vad tekintet 
vad vihar 
vadalany (fn) 
vádalku (fn, vád|alku) 
vadállat (fn, vad|állat) 
vadállati (mn) 
vadállatias (mn) 
vadállomány (fn, vad|állomány) 
vadalma (fn, vad|alma) 
vadalmafa (fn, vadalma|fa) 
vadárvácska (fn) 
vadas (mn) 
vadas hús 
vadas ízű 
vadas marhasült 
vadas mártás 
vadaskert (fn, vadas|kert) 
vádaskodás (fn) 
vádaskodik (ige) 
vadaspark (fn) 
vadász (fn) 
vadász főhadnagy 
vadászat (fn) 
vadászat (ige) 
vadászati (mn) 
vadászati jog 
vadászati tilalom 
vadászbombázó (fn, vadász|bombázó) 
vadászbombázó (foly mn in, vadász|bombázó) 
vadászcimbora (vadász|cimbora) 
vadászcsizma (fn, vadász|csizma) 
vadászdárda (vadász|dárda) 
vadászeb (fn, vadász|eb) 
vadászévad (vadász|évad) 
vadászezred (fn, vadász|ezred) 
vadászfegyver (fn, vadász|fegyver) 
vadászfelszerelés (vadász|felszerelés) 
vadászgép (fn, vadász|gép) 
vadászgörény (fn, vadász|görény) 
vadászháló (vadász|háló) 
vadászható (foly mn in) 
vadászható állatfaj 
vadászház (fn, vadász|ház) 
vadászidény (fn, vadász|idény) 
vadászik (ige) 
vadászjegy (fn, vadász|jegy) 
vadászjelenet (fn, vadász|jelenet) 
vadászkaland (fn, vadász|kaland) 
vadászkalap (fn, vadász|kalap) 
vadászkastély (fn, vadász|kastély) 
vadászkés (fn, vadász|kés) 
vadászkolbász (vadász|kolbász) 
vadászkopó (fn, vadász|kopó) 
vadászköszöntés (vadász|köszöntés) 
vadászkunyhó (fn, vadász|kunyhó) 
vadászkutya (fn, vadász|kutya) 



vadászkürt (fn, vadász|kürt) 
vadászlak (fn, vadász|lak) 
vadászmadár (fn, vadász|madár) 
vadászmenyét (fn, vadász|menyét) 
vadászmező (fn, vadász|mező) 
vadászó 
vadászó-gyűjtögető életmód 
vadászösztön (fn, vadász|ösztön) 
vadászparipa (vadász|paripa) 
vadászpilóta (fn, vadász|pilóta) 
vadászpuska (fn, vadász|puska) 
vadászrepülő (fn, vadász|repülő) 
vadászrepülő (foly mn in, vadász|repülő) 
vadászrepülő-emlék (vadászrepülő|-emlék) 
vadászrepülőgép (fn, vadász|repülőgép) 
vadászrepülőgép-típus (vadászrepülőgép|-típus) 
vadászrepülő-kötelék (vadászrepülő|-kötelék) 
vadászrepülő-találkozó 
vadászrepülő-tender 
vadászruha (fn, vadász|ruha) 
vadászsólyom (fn, vadász|sólyom) 
vadászszázad 
vadászszék (fn, vadász|szék) 
vadászszenvedély (fn, vadász|szenvedély) 
vadászszerencse (vadász|szerencse) 
vadásztársaság (fn, vadász|társaság) 
vadászterem 
vadászterület (fn, vadász|terület) 
vadásztöltény (vadász|töltény) 
vadásztőr (fn, vadász|tőr) 
vadásztrófea (fn, vadász|trófea) 
vadászturizmus (fn, vadász|turizmus) 
vadászzsákmány (fn, vadász|zsákmány) 
vadban gazdag 
vádbeszéd (fn, vád|beszéd) 
vadbika (vad|bika) 
vadbiológia 
vadbivaly (vad|bivaly) 
vadborsó (fn, vad|borsó) 
vadbőgés (vad|bőgés) 
vadbölény 
vadbőr (fn) 
vadciklámen 
vadcsalogató 
vadcsapás (fn, vad|csapás) 
vadcseresznye (fn, vad|cseresznye) 
vadcsombor 
vaddisznó (fn, vad|disznó) 
vaddisznóagyar (fn, vaddisznó|agyar) 
vadember (fn) 
vademecum (fn) 
vádemelés (fn, vád|emelés) 
vádemelési (mn) 
vadetető 
vadevezős (fn) 
vadevezős (mn) 
vadfeminista 



vadgalamb (fn, vad|galamb) 
vadgazda 
vadgazdálkodás (fn) 
vadgazdálkodási (mn) 
vadgazdaság (fn) 
vadgerle 
vadgesztenye (fn, vad|gesztenye) 
vadgesztenyefa (fn, vadgesztenye|fa) 
vadhajtás (fn, vad|hajtás) 
vadhajtó (fn) 
vádhatározat (fn, vád|határozat) 
vádhatóság (fn, vád|hatóság) 
vadházasság (fn, vad|házasság) 
vadhús (fn, vad|hús) 
vadidegen (fn, vad|idegen) 
vádindítvány (fn, vád|indítvány) 
vádirat (fn, vád|irat) 
vadít (ige) 
vadiúj 
vadíz 
vadjuh 
vadkacsa (fn, vad|kacsa) 
vadkacsafogás (vadkacsa|fogás) 
vadkacsázik 
vadkan (fn, vad|kan) 
vadkapitalizmus (fn) 
vadkár (fn, vad|kár) 
vadkecske (fn) 
vadkemping 
vadkender (vad|kender) 
vádkiterjesztés (vád|kiterjesztés) 
vadkörte (fn, vad|körte) 
vadkörtefa (fn, vadkörte|fa) 
vadkukorica 
vadles (fn) 
vádli (fn) 
vadliba (fn, vad|liba) 
vádlisérülés 
vadló (fn) 
vádló (fn) 
vádlott (fn) 
vádlottak közé kerül 
vádlottak padja 
vádlott-társ 
vadlúd (fn, vad|lúd) 
vadmacska (fn, vad|macska) 
vadmadár (fn) 
vadmeggy 
vadméh (fn) 
vadméz (fn, vad|méz) 
vadnövény (fn) 
vadnyom (fn) 
vadnyugat (fn) 
vadnyugati (mn) 
vadnyugati lovasbemutató 
vadnyúl (fn) 
vadóc (fn) 



vádol (ige) 
vádolhat (ige) 
vadon (fn) 
vadon (mn) 
vadon élő 
vadon termő 
vadonatúj (mn) 
vadonc (fn) 
vadond 
vadorzás (fn) 
vadorzó (fn, vad|orzó) 
vadőr (fn, vad|őr) 
vadpác 
vadpaprika 
vadpecsenye (fn, vad|pecsenye) 
vádpont (fn, vád|pont) 
vadréce (fn) 
vadregényes (mn) 
vadrepce (fn) 
vadrezeda (vad|rezeda) 
vadrezervátum 
vadrozs 
vadrózsa (fn, vad|rózsa) 
vadrózsabokor (fn, vadrózsa|bokor) 
vadság (fn) 
vadsaláta 
vadszag (fn) 
vadszamár (fn, vad|szamár) 
vadszeder 
vadszőlő (fn, vad|szőlő) 
vadszőlőbogyó (vadszőlő|bogyó) 
vadsztrájk 
vádtanács (fn, vád|tanács) 
vadtenyésztés 
vadul (hsz) 
vadul (ige) 
Vaduz (tnév) 
vadvédelem 
vadvédelmi 
vadvirág (fn, vad|virág) 
vadvíz (fn, vad|víz) 
vadvíz borította rétek 
vadvízi evezés 
vadzab (fn, vad|zab) 
vág (ige) 
Vág (tnév) 
Vág völgye 
vagabund 
vagabundus (fn) 
vágáns (mn) 
vágánsköltészet (fn, vágáns|költészet) 
vágánssor 
vagány (mn) 
vágány (fn) 
vágánybak (vágány|bak) 
vágánycsatlakozás (vágány|csatlakozás) 
vágányfék (fn, vágány|fék) 



vágányfektetés 
vágányfelújítás 
vágányfenntartás (vágány|fenntartás) 
vágányfenntartási költség 
vagánykodik (ige) 
vágánynyomtáv (vágány|nyomtáv) 
vágányzár (fn, vágány|zár) 
vágányzat (fn) 
vágás (fn) 
vágásérett (bef mn in) 
vágásérett (mn) 
vágási (mn) 
vágási oldal 
vágási sebesség 
vágású (mn) 
vágat (fn) 
vágat (ige) 
vágathajtás (fn, vágat|hajtás) 
vagdal (ige) 
vagdalék (fn) 
vagdalkozás (fn) 
vagdalkozik (ige) 
vagdalkozó kedv 
vagdalkozó kedvű 
vagdalódzik (vagdalózik, ige) 
vagdalt (bef mn in) 
vagdalt (fn) 
vagdalt (mn) 
vagdalt hús 
vagdos (ige) 
vághat (ige) 
vagina 
vágni való csirke (fn) 
vágó (fn) 
vágó (foly mn in) 
vágóállat (fn, vágó|állat) 
vágóasztal (fn, vágó|asztal) 
vágóbárány (vágó|bárány) 
vágóbarom (fn, vágó|barom) 
vágóbaromfi (fn, vágó|baromfi) 
vágoda 
vágódás 
vágódeszka (fn, vágó|deszka) 
vágódik (ige) 
vágóeszköz (fn, vágó|eszköz) 
vágófegyver (fn, vágó|fegyver) 
vágógép (fn, vágó|gép) 
vágóhíd (fn, vágó|híd) 
vágókép (fn, vágó|kép) 
vágólap 
vágólapra helyez 
vágólegény (fn, vágó|legény) 
vágómadár (vágó|madár) 
vágómadárfélék 
vágómarha (fn, vágó|marha) 
vagon (fn) 
vagonba rakás 



vagongyár (fn, vagon|gyár) 
vagoníroz (ige) 
vagonjavító műhely 
vagonlakás (vagon|lakás) 
vagonlakó (vagon|lakó) 
vagonos (mn) 
vagonoz 
vagonpark (fn, vagon|park) 
vagonrakodó 
vagonrakomány (fn, vagon|rakomány) 
vagonszámra 
vagontétel (vagon|tétel) 
vágópisztoly (vágó|pisztoly) 
vágópont 
vágóprogram 
vágóreszelő (vágó|reszelő) 
vágósebesség 
vágósertés (fn, vágó|sertés) 
vágósertés (mn, vágó|sertés) 
vágósúly (fn, vágó|súly) 
vágószék (vágó|szék) 
vágószélesség (fn, vágó|szélesség) 
vágószerszám (fn, vágó|szerszám) 
vágószín (vágó|szín) 
vágószoba (fn, vágó|szoba) 
vágótőke (vágó|tőke) 
vágott (bef mn in) 
vágott (mn) 
vágott baromfi 
vágott dohány 
vágott virág 
vágottbaromfi-kereskedés 
vágottbaromfi-kereskedő 
vágta (fn) 
vágtában (hsz) 
vágtafutás 
vágtat (ige) 
vágtázik (ige) 
vágtázó (foly mn in) 
vagy (ige) 
vagy (ksz) 
vágy (fn) 
vagy ha 
vagy hát 
VAGY kapu 
vagy pedig 
vágyakozás (fn) 
vágyakozik (ige) 
vágyakozó (foly mn in) 
vágyálom (fn, vágy|álom) 
vágyás (fn) 
vágyat érez 
vágyban ég 
vágyik (ige) 
vagyis (ksz) 
vagyis hát 
vagyis hogy 



vagylagos (mn) 
vagylagosság (fn) 
vágyódás (fn) 
vágyódik (ige) 
vágyódó (fn) 
vágyódó (foly mn in) 
vagyogat (fn) 
vagyogat (ige) 
vagyok 
vagyon (fn) 
vagyonadó (fn, vagyon|adó) 
vagyonadó (foly mn in, vagyon|adó) 
vagyonadó-bevallás 
vagyonalap (fn, vagyon|alap) 
vagyonalapi (mn) 
vagyonarányos 
vagyonátadás (fn) 
vagyonátmentés (fn) 
vagyonátruházás (fn, vagyon|átruházás) 
vagyonbecslés (fn, vagyon|becslés) 
vagyonbevallás (fn, vagyon|bevallás) 
vagyonbiztonság (fn, vagyon|biztonság) 
vagyonbiztosítás (fn, vagyon|biztosítás) 
vagyonbukott (mn) 
vagyondézsma 
vagyonelem (fn, vagyon|elem) 
vagyonelkobzás (fn, vagyon|elkobzás) 
vagyonelszámoltatás 
vagyonérték 
vagyonértékelés (fn, vagyon|értékelés) 
vagyonértékelő 
vagyonértékesítés (fn) 
vagyonfelélés (fn, vagyon|felélés) 
vagyonfelhalmozás (fn, vagyon|felhalmozás) 
vagyongazdálkodás (fn, vagyon|gazdálkodás) 
vagyongazdálkodási (mn) 
vagyongyarapodás (fn, vagyon|gyarapodás) 
vagyoni (mn) 
vagyoni álladék 
vagyoni állapot 
vagyoni hátrány 
vagyoni helyzet 
vagyoni igazgatóság 
vagyoni jellegű viszony 
vagyoni kár 
vagyoni kimutatás 
vagyonjogi (mn) 
vagyonjuttatás (fn, vagyon|juttatás) 
vagyonka (fn) 
vagyonkezelés (fn, vagyon|kezelés) 
vagyonkezelési (mn) 
vagyonkezelési pályázat 
vagyonkezelési szerződés 
vagyonkezelő (fn, vagyon|kezelő) 
vagyonkezelő (foly mn in, vagyon|kezelő) 
vagyonkezelő szervezet 
vagyonkezelői (mn) 



vagyonkimutatás (fn, vagyon|kimutatás) 
vagyonközösség (fn, vagyon|közösség) 
vagyonleltár (fn, vagyon|leltár) 
vagyonmegoszlás (fn, vagyon|megoszlás) 
vagyonmegosztás (fn, vagyon|megosztás) 
vagyonmentés (fn, vagyon|mentés) 
vagyonmérleg (fn, vagyon|mérleg) 
vagyonnevesítés (fn) 
vagyonnövekedés (fn, vagyon|növekedés) 
vagyonnövelés (vagyon|növelés) 
vagyonos (mn) 
vagyonos osztály 
vagyonos réteg 
vagyonosodik (ige) 
vagyonőr (fn, vagyon|őr) 
vagyonösszeírás (fn, vagyon|összeírás) 
vagyonösszetétel (vagyon|összetétel) 
vagyonpolitika 
vagyonrendelet (fn, vagyon|rendelet) 
vagyonrész (fn, vagyon|rész) 
vagyonszámla (vagyon|számla) 
vagyonszerzés (fn, vagyon|szerzés) 
vagyont ér 
vagyont érő 
vagyont hajhászó 
vagyontalan (mn) 
vagyontanács 
vagyontárgy (fn, vagyon|tárgy) 
vagyontömeg (fn, vagyon|tömeg) 
vagyonügynökség (fn, vagyon|ügynökség) 
vagyonváltság (fn, vagyon|váltság) 
vagyonvédelem (fn, vagyon|védelem) 
vagyonvédelmi (mn) 
vagyonvesztés (fn, vagyon|vesztés) 
vagyonvizsgálat (fn, vagyon|vizsgálat) 
vagyonnyilatkozat (fn, vagyon|nyilatkozat) 
vágytalan (mn) 
vágytól ég 
vágytulajdonítás 
vagy-vagy (fn) 
vágyvezérelt gondolkodás 
Väinämöinen 
vaj (fn) 
váj (ige) 
vajákos (fn) 
vajákos (mn) 
vajákos asszony 
vájár (fn) 
vájárcsapat (vájár|csapat) 
vájártanuló (fn, vájár|tanuló) 
vajas (mn) 
vajas burgonya 
vajas kenyér 
vajas kifli 
vajas tészta 
vajas zsemle 
vajaskifli (fn, vajas|kifli) 



vajas-mézes kenyér 
vajasperec (fn, vajas|perec) 
vajaspogácsa (fn) 
vajassütemény 
vajastészta (fn) 
vájat (fn) 
vájat (ige) 
vajaz (ige) 
vajbab (fn, vaj|bab) 
vajda (fn) 
Vajda János (tnév) 
Vajdahunyad 
Vajdahunyad vára 
vajdarabka 
vajdaság (fn) 
Vajdaság 
vajdasági (mn) 
Vajdasági Autonóm Tartomány 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 
Vajdasági Magyar Szövetség 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 
Vajdaság-szerte 
vájdling (vajling, fn) 
vajformázó 
vajfű (vaj|fű) 
vajgaluska 
vajh (hsz) 
vajha (ksz) 
Vajk 
vájkál (ige) 
vajköpülés (vaj|köpülés) 
vajkörte (vaj|körte) 
vajkrém (fn, vaj|krém) 
vajmester (vaj|mester) 
vajmi (ksz) 
vajmi csekély 
vajmi kevés 
vájó (foly mn in) 
vájol 
vájolat (fn) 
vajon (hsz) 
vajon (ksz) 
vájóvéső (vájó|véső) 
vajsárga (fn) 
vajsárga (mn) 
vajsav (fn, vaj|sav) 
vajsavas erjedés 
vajsavbaktérium (vajsav|baktérium) 
vajszín (fn, vaj|szín) 
vajszínű (mn) 
vajszívű (mn, vaj|szívű) 
vájt (bef mn in) 
vájt (mn) 
vájt fülű 
vájt üreg 
vajúdás (fn) 



vajúdik (ige) 
vajúdókád 
vajvirág (vaj|virág) 
vak (fn) 
vak (mn) 
Vak Béla 
vak bizalom 
Vak Bottyán 
vak dühében 
vak eszköz 
vak férfi 
vak gyűlölet 
vak ló 
vak varjú 
vakablak (fn, vak|ablak) 
vakablakos (vak|ablakos) 
vakáció (fn) 
vakációzik (ige) 
vakakna (vak|akna) 
vákáncsos (fn) 
vakapád 
vakar (ige) 
vakarás (fn) 
vakarász (ige) 
vakarcs (fn) 
vakarék (fn) 
vakargat (ige) 
vakaró (fn) 
vakaró (foly mn in) 
vakaródzik (vakarózik, ige) 
vakarókefe (fn, vakaró|kefe) 
vakaróvas (vakaró|vas) 
vakarózik (ige) 
vákát 
vakbarázda (vak|barázda) 
vakbél (fn, vak|bél) 
vakbélgyulladás (fn, vakbél|gyulladás) 
vakbélműtét (fn, vakbél|műtét) 
vakbélnyúlvány (vakbél|nyúlvány) 
vakbuzgalom (fn, vak|buzgalom) 
vakbuzgó (fn, vak|buzgó) 
vakbuzgó (mn, vak|buzgó) 
vakbuzgóság (fn, vak|buzgóság) 
vakcina (fn) 
vakcinázási tilalom 
vaker (fn) 
vakerál (ige) 
vakfa (vak|fa) 
vakfal (vak|fal) 
vakfegyelem (fn, vak|fegyelem) 
vakfolt (fn, vak|folt) 
vakfurnér (vak|furnér) 
vakhír (vak|hír) 
vakhit (fn, vak|hit) 
vakírás (fn, vak|írás) 
vakít (ige) 
vakító (foly mn in) 



vakító (mn) 
vakító fényű 
vakító világítás 
vakjátszma (fn, vak|játszma) 
vakkant (ige) 
vakkeret (fn, vak|keret) 
vakkút (vak|kút) 
vaklárma (fn, vak|lárma) 
vaklőszer (vak|lőszer) 
vakmacska (vak|macska) 
vakmeleg 
vakmennyezet (vak|mennyezet) 
vakmerő (fn, vak|merő) 
vakmerő (foly mn in, vak|merő) 
vakmerő (mn, vak|merő) 
vakmerő tett 
vakmerőség (fn) 
vakmerősködik (ige) 
vakog (ige) 
vakol (ige) 
vakolás (fn) 
vakolat (fn) 
vakolatlan (mn) 
vakolatréteg (fn, vakolat|réteg) 
vakoló (fn) 
vakoló (foly mn in) 
vakolódeszka (vakoló|deszka) 
vakolókanál (fn, vakoló|kanál) 
vakon (hsz) 
vakon bízó 
vakon gépel 
vakon hívő 
vakon ír 
vakon született 
vakond (fn) 
vakondfogó 
vakondok (fn) 
vakondtúrás (fn, vakond|túrás) 
vakoskodik (ige) 
vakotás (mn) 
vakpadló (vak|padló) 
vakparádé (vak|parádé) 
vakpróba (fn, vak|próba) 
vakráma (vak|ráma) 
vakrémület (fn, vak|rémület) 
vakrepülés (fn, vak|repülés) 
vakrozsda (fn, vak|rozsda) 
vakság (fn) 
vaksi (mn) 
vaksors (fn, vak|sors) 
vaksötét (mn, vak|sötét) 
vaksötétség (fn, vak|sötétség) 
vaksz (fn) 
vakszem (fn, vak|szem) 
vakszerencse (fn, vak|szerencse) 
vakszik (fn) 
vakszimultán 



vakszol (fn, vak|szol) 
vakszol (ige, vak|szol) 
vakszöveg 
vaktában (hsz) 
vaktérkép 
vaktok (vak|tok) 
vaktöltény (fn, vak|töltény) 
vaktöltés (vak|töltés) 
vaku (fn) 
vakudvar (fn, vak|udvar) 
vakul (ige) 
vakulás (fn) 
vákuum (fn) 
vákuum alatt 
vákuum permittivitása 
vákuumadapter 
vákuumállapot 
vákuumcsomagolás (vákuum|csomagolás) 
vákuumcsomagolt 
vákuumcső (fn, vákuum|cső) 
vákuumdióda 
vákuumfék (vákuum|fék) 
vákuumkemence (vákuum|kemence) 
vákuumkezelés (vákuum|kezelés) 
vákuummatrac 
vákuummetallurgia (vákuum|metallurgia) 
vákuumos (mn) 
vákuumpermeabilitás 
vákuumpermittivitás 
vákuumpolarizáció 
vákuumszivattyú (fn, vákuum|szivattyú) 
vákuumtechnika (vákuum|technika) 
vakvágány (fn, vak|vágány) 
vakvarjú (fn, vak|varjú) 
vakvarjúcska 
vakvéletlen 
vakvers (vak|vers) 
vakvezető (fn, vak|vezető) 
vakvezető (foly mn in, vak|vezető) 
vakvilág (fn, vak|világ) 
vala 
vala- 
váladék (fn) 
váladékozik 
valag (fn) 
valaha (hsz) 
valahai (fn) 
valahány (mn) 
valahányadik (mn) 
valahányszor (hsz) 
valahára (hsz) 
valahogy (hsz) 
valahogyan (hsz) 
valahol (hsz) 
valahonnan (hsz, vala|honnan) 
valahonnét (hsz) 
valahova (hsz) 



valahová (hsz) 
valaki (nm) 
valameddig (hsz, vala|meddig) 
valamekkora 
valamely (nm) 
valamelyes (mn) 
valamelyest (hsz) 
valamelyik (nm) 
valamelyikőtök 
valamelyikük 
valamennyi (mn) 
valamennyien (hsz) 
valamennyiőtök 
valamennyire (hsz) 
valamennyiük 
valamerre (hsz) 
valamerről (hsz) 
valami (mn) 
valami (nm) 
valamicske (fn) 
valamicske (mn) 
valamifajta (mn) 
valamiféle (mn) 
valamíg (hsz) 
valamiként (hsz) 
valamiképp 
valamiképpen (hsz) 
valamikor (hsz) 
valamikori (mn) 
valamily (mn) 
valamilyen (hsz) 
valamilyen (mn) 
valaminő (mn) 
valamint (ksz, vala|mint) 
valamirevaló (mn) 
valamit fedő bőr 
válás (fn) 
válasz (fn) 
válaszadás (fn, válasz|adás) 
válaszadási (mn) 
válaszadó 
válaszbélyeg (válasz|bélyeg) 
válaszboríték (fn, válasz|boríték) 
válaszcsapás (fn, válasz|csapás) 
válaszcsapás (mn, válasz|csapás) 
válaszdíj (válasz|díj) 
válaszfal (fn, válasz|fal) 
válaszfalelem (válaszfal|elem) 
válaszidő 
válaszjegyzék (fn, válasz|jegyzék) 
válaszkísérlet 
válaszlap (fn, válasz|lap) 
válaszlehetőség 
válaszlépés (fn, válasz|lépés) 
válaszlevél (fn, válasz|levél) 
válasz-levelezőlap (válasz|-levelezőlap) 
válaszmegtagadó 



válaszol (ige) 
válaszolgat (ige) 
válaszolhat (ige) 
válaszos 
válaszrobot (válasz|robot) 
válasszal kecsegtető 
választ (ige) 
választ kap 
választ keres 
választ vár 
választás (fn) 
választási (mn) 
választási agitáció 
választási bizottság 
választási eljárási törvény 
választási eredmény 
választási feliratkozás 
választási győzelem 
választási hadjárat 
választási kampány 
választási párt 
választási regisztráció 
választási rendszer 
választási unió 
választási verseny 
választásnap 
választat (ige) 
választávirat (válasz|távirat) 
választék (fn) 
választékbővítés (fn, választék|bővítés) 
választékos (mn) 
választékos beszédű 
választékosság 
választhat (ige) 
választható (foly mn in) 
választható (mn) 
választmány (fn) 
választmányi (mn) 
választmányi elnök 
választmányi tag 
választmányi ülés 
választó (fn) 
választó (foly mn in) 
választó kérdés 
választó mellérendelés 
választófal (fn, választó|fal) 
választófejedelem (fn, választó|fejedelem) 
választógomb (választó|gomb) 
választógyűlés (fn, választó|gyűlés) 
választóhelyiség (fn, választó|helyiség) 
választói (mn) 
választói névjegyzék 
választói réteg 
választójel (választó|jel) 
választójog (fn, választó|jog) 
választójogi (mn) 
választójogosult (bef mn in, választó|jogosult) 



választójogosult (fn, választó|jogosult) 
választójogosult (mn, választó|jogosult) 
választójogosultság (fn, választó|jogosultság) 
választókerület (fn, választó|kerület) 
választókerületi (mn) 
választókörzet (fn, választó|körzet) 
választópolgár (fn, választó|polgár) 
választópolgárság (választó|polgárság) 
választótölcsér (választó|tölcsér) 
választott (bef mn in) 
választott (fn) 
választott (mn) 
választott témakör 
választóvíz (fn, választó|víz) 
választóvonal (fn, választó|vonal) 
válaszút (fn, válasz|út) 
valcer (fn) 
valcol 
Valdaj-hátság 
valdensek (fn) 
Valencia (fn) 
valencia 
valenciaelmélet 
valenciai (mn) 
valenciaszerkezet 
válenda 
Valentin 
Valentin-nap 
Valéria (tnév) 
valeriána (fn) 
Valeriana drazsé 
valeriáncsepp (fn) 
valeriáncseppek 
valeriánsav (fn) 
Valéry (tnév) 
Valéry-szerű (Valéry|-szerű) 
valéta 
válfaj (fn, vál|faj) 
válhat (ige) 
Vali néni 
valid 
validitás 
válik (ige) 
válik elérhetővé 
valkűr (fn) 
vall (ige) 
váll (fn) 
váll váll mellett 
vállal (ige) 
vállalás (fn) 
vállalat (fn) 
vállalatalapítás (fn, vállalat|alapítás) 
vállalatátszervezés 
vállalatcsoport (fn, vállalat|csoport) 
vállalatfejlesztés (vállalat|fejlesztés) 
vállalatfelvásárlás 
vállalatfelvásárlási hajlandóság 



vállalati (fn) 
vállalati (mn) 
vállalati csőd 
vállalati forma 
vállalati gazdasági munkaközösség 
vállalati hitelezés 
vállalati infrastruktúra 
vállalati intranet 
vállalati kitüntetés 
vállalati környezet 
vállalati piac 
vállalati portál 
vállalati stratégia 
vállalati struktúra 
vállalati szektor 
vállalati szféra 
vállalati tőke 
vállalati tűzoltó 
vállalati vezető 
vállalatirányítás (fn, vállalat|irányítás) 
vállalatirányítási rendszer 
vállalatirányítási szoftver 
vállalatközi 
vállalatközi elektronikus kereskedelem 
vállalatóriás 
vállalatprivatizáció (vállalat|privatizáció) 
vállalattípus (fn, vállalat|típus) 
vállalatvezetés (fn, vállalat|vezetés) 
vállalatvezető (fn, vállalat|vezető) 
vállalatvezető (foly mn in, vállalat|vezető) 
vállalhat (ige) 
vállalkozás (fn) 
vállalkozásbarát 
vállalkozásfejlesztés 
vállalkozásfejlesztési (mn) 
vállalkozásfejlesztési alapítvány 
vállalkozási (mn) 
vállalkozási kedv 
vállalkozási szektor 
vállalkozásösztönzés (fn, vállalkozás|ösztönzés) 
vállalkozhat (ige) 
vállalkozik (ige) 
vállalkozó (fn) 
vállalkozó (mn) 
vállalkozó kedv 
vállalkozó kedvű 
vállalkozó szellem 
vállalkozó szellemű 
vállalkozóbarát 
vállalkozói (mn) 
vállalkozói hitel 
vállalkozói igazolvány 
vállalkozói kör 
vállalkozói szektor 
vállalkozói szféra 
Vállalkozók Országos Szövetsége 
vállalkozónő 



vállalt 
vállára vetett 
vallás (fn) 
vállas (mn) 
vallásalapító (fn, vallás|alapító) 
vallásalapító (foly mn in, vallás|alapító) 
vallásbölcselet (fn, vallás|bölcselet) 
vallásellenes (mn) 
valláserkölcsi (mn) 
vallásfelekezet (fn, vallás|felekezet) 
vallásfilozófia (fn, vallás|filozófia) 
vallásgyakorlás (fn, vallás|gyakorlás) 
vallásgyakorlat (fn, vallás|gyakorlat) 
vallásháború (fn, vallás|háború) 
vallási (fn) 
vallási (mn) 
vallási felekezet 
vallási megkülönböztetés 
vallási stúdium 
vallási tanok 
vallási töltekezés 
vallási türelmetlenség 
valláskritérium 
valláskritika 
valláskülönbség (fn, vallás|különbség) 
vallásmegújító 
vállasodik (ige) 
vallásoktatás (fn, vallás|oktatás) 
vallásóra (fn, vallás|óra) 
vallásos (mn) 
vallásos hit 
vallásos irodalom 
vallásos munkáltató 
vallásosság (fn) 
vallástalan (mn) 
vallástan (fn, vallás|tan) 
vallástanár (fn, vallás|tanár) 
vallástörténész 
vallástörténet 
vallású (mn) 
vallásügyi (mn) 
vallásváltoztatás (fn, vallás|változtatás) 
vallásszabadság (fn, vallás|szabadság) 
vallásszociológia (fn, vallás|szociológia) 
vallat (ige) 
vállat von 
vallatás (fn) 
vallató (fn) 
vallató (foly mn in) 
vallatóra fog 
vállbőség 
vállcsont (fn, váll|csont) 
Valletta (tnév) 
vállfa (fn, váll|fa) 
vállfájdalom 
vállfűző 
vállgödör (fn, váll|gödör) 



vallhat (ige) 
vállizom (fn, váll|izom) 
vállízület 
vállkendő (fn, váll|kendő) 
vállkő (váll|kő) 
vállkörzés (váll|körzés) 
váll-lap (váll|-lap) 
vállmagasság (fn, váll|magasság) 
vállműtét 
vállnélküli 
valló 
vallomás (fn) 
vallomást tesz 
vallomástétel (fn, vallomás|tétel) 
vallomástevő (fn, vallomás|tevő) 
vallon (fn) 
vallon (mn) 
vállon vereget 
vállöv (fn, váll|öv) 
vállpánt (fn, váll|pánt) 
vállperec (fn, váll|perec) 
vállrándítás (fn) 
vállrojt (fn, váll|rojt) 
vállruha (váll|ruha) 
vállszalag (fn, váll|szalag) 
vállszélesség (fn, váll|szélesség) 
vállszíj (fn, váll|szíj) 
válltáska (fn, váll|táska) 
válltömés (fn, váll|tömés) 
vállveregetés (fn) 
vállveregető (mn) 
vállvért (váll|vért) 
vállvetett (mn) 
vállvetve (hsz, váll|vetve) 
vállvonogatás (fn, váll|vonogatás) 
vállvonogatva (fn) 
Valmy 
való (fn) 
való (mn) 
való igaz 
valóban (hsz) 
valódi (mn) 
valódi gombák 
valódi kávé 
valódi megoldás 
valódi tört 
valódiság (fn) 
válófélben (hsz) 
válófélben vannak 
válogat (ige) 
válogatás (fn) 
válogatásalbum 
válogatási (mn) 
válogathat (ige) 
válogató (mn) 
válogatómérkőzés 
válogatós (mn) 



válogatott (bef mn in) 
válogatott (mn) 
válogatott atléta 
válogatott csapat 
válogatott hátvéd 
válogatott játékos 
válogatott labdarúgó 
válogatott sportoló 
válogatott tornász 
válogatottság (fn) 
válogatóverseny (válogató|verseny) 
válogatózik 
Valois Henrik 
valójában (hsz) 
válókereset (fn, váló|kereset) 
válóok (fn, váló|ok) 
válóper (fn) 
válóperes (mn) 
válóperes ügyvéd 
valóra válás 
valóra válik 
valóra vált 
valóra váltás 
valorizáció (fn) 
valorizál (ige) 
valós (mn) 
valós használati körülmények között 
valós idejű 
valós idejű megfigyelés 
valós idejű vágás 
valós idejű védelmet nyújt 
valós szám 
valós számok halmaza 
valós teljesítmény 
valóság (fn) 
valóságábrázolás 
valóságalap (fn, valóság|alap) 
valóságegész 
valóságérzékelés 
valósággal (hsz) 
valósághű (mn) 
valóságnak nem felel meg 
valóságos (mn) 
valóságos Adonisz 
valóságos Herkules 
valóságos istencsapása 
valóságos Krőzus 
valóságosan (hsz) 
valóságrész 
valóságshow 
valóságtartalom (fn, valóság|tartalom) 
valóságvonatkozás 
valóságvonatkoztatás 
valósi (fn) 
valósi (mn) 
valósít (ige) 
valósíthat (ige) 



valósul (ige) 
valósulhat (ige) 
valószerű (mn) 
valószerűtlen (fn) 
valószerűtlen (mn) 
valószínű (mn) 
valószínűleg (hsz) 
valószínűség (fn) 
valószínűség-elmélet 
valószínűség-eloszlás 
valószínűséggel 
valószínűségi mutatók 
valószínűségi változó 
valószínűség-számítás (valószínűség|-számítás) 
valószínűség-számítási 
valószínűsít (ige) 
valószínűsíthető 
valószínűsíthetően (hsz) 
valószínűtlen (mn) 
valószínűtlenül (hsz) 
valótlan (mn) 
valótlanság (fn) 
valótlanul (hsz) 
valőr (fn) 
válság (fn) 
válság alatt 
válságadó 
válsággóc (fn, válság|góc) 
válsághelyzet (fn, válság|helyzet) 
válságjel 
válságkezelés (fn, válság|kezelés) 
válságkezelő (fn, válság|kezelő) 
válságkezelő program 
válságkormány (fn, válság|kormány) 
válságmenedzselés (fn) 
válságmenedzser (fn, válság|menedzser) 
válságmentes 
válságos (mn) 
válságos állapot 
válságövezet (fn, válság|övezet) 
válságstáb (fn, válság|stáb) 
válságtünet (fn, válság|tünet) 
vált (bef mn in) 
vált (ige) 
vált ivarú 
váltakozás (fn) 
váltakozik (ige) 
váltakozó (fn) 
váltakozó (foly mn in) 
váltakozó (mn) 
váltakozó áram 
váltakozó feszültség 
váltakozófeszültség-mérő 
váltás (fn) 
Valter (tnév) 
válthat (ige) 
váltig (hsz) 



váltig tagadta 
váltivarú (mn) 
váltivarúság 
váltják egymást 
váltó (fn) 
váltó (foly mn in) 
váltó fehérnemű 
váltóadósság (váltó|adósság) 
váltóállás (váltó|állás) 
váltóállítás (fn, váltó|állítás) 
váltóáram (fn, váltó|áram) 
váltóáramú motor 
váltóátruházás (váltó|átruházás) 
váltóbajnok 
váltóbot (fn, váltó|bot) 
váltócédula 
váltócsalás (váltó|csalás) 
váltóeke (váltó|eke) 
váltófény 
váltófeszültség 
váltóforint (fn, váltó|forint) 
váltófutás (fn, váltó|futás) 
váltógaras 
váltogat (ige) 
váltógazdálkodás (fn, váltó|gazdálkodás) 
váltógazdaság (fn, váltó|gazdaság) 
váltóhamisítás (fn, váltó|hamisítás) 
váltóház (fn, váltó|ház) 
váltóhiba 
váltóhosszabbítás (váltó|hosszabbítás) 
váltóinkasszó (fn, váltó|inkasszó) 
váltójelző (váltó|jelző) 
váltójog (fn, váltó|jog) 
váltókapcsoló (váltó|kapcsoló) 
váltókar (fn, váltó|kar) 
váltókezelő (fn, váltó|kezelő) 
váltókezes 
váltókezesség 
váltókölcsön (váltó|kölcsön) 
váltóláz (fn, váltó|láz) 
váltóleszámítolás (fn, váltó|leszámítolás) 
váltómetszés (váltó|metszés) 
váltómoratórium (váltó|moratórium) 
váltóőr (fn, váltó|őr) 
váltópénz (fn, váltó|pénz) 
váltósúly (fn, váltó|súly) 
váltószabályozó kar 
váltószám (fn, váltó|szám) 
váltószög (fn, váltó|szög) 
váltótárca (váltó|tárca) 
váltótárs (fn, váltó|társ) 
váltott (bef mn in) 
váltott (mn) 
váltott lovakkal 
váltott műszak 
váltóúszás (váltó|úszás) 
váltóverseny (fn, váltó|verseny) 



váltóvilágbajnok 
változandó (mn) 
változás (fn) 
változás iránti igény 
változási (mn) 
változási folyamat 
változáskezelés 
változásokat figyel 
változást követ 
változat (fn) 
változat (ige) 
változatlan (mn) 
változatlan forma 
változatlanság (fn) 
változatlanul (hsz) 
változatos (mn) 
változatos koszt 
változatos műsor 
változatosság (fn) 
változékony (mn) 
változékony hangulatú 
változékonyság (fn) 
változhat (ige) 
változhatatlan (mn) 
változik (ige) 
változó (fn) 
változó (foly mn in) 
változó (mn) 
változó hangulatú 
változó ikes ige 
változó kamatozású 
változó mennyiség 
változó mértékben 
változó ünnep 
változó vegyérték 
változó vízállapotú növény 
változóan (hsz) 
változócsillag 
változtat (ige) 
változtatás (fn) 
változtatási (mn) 
változtathat (ige) 
változtathatatlan (mn) 
változtatható ellenállás 
váltság (fn) 
váltságdíj (fn, váltság|díj) 
váltságdíjfizetés (fn, váltságdíj|fizetés) 
valuta (fn) 
valutaalap (fn, valuta|alap) 
valutaállomány (valuta|állomány) 
valutaárfolyam (fn, valuta|árfolyam) 
valutaárfolyam-változás 
valutaátváltás (fn) 
valutabeváltás (fn, valuta|beváltás) 
valuta-beváltóhely 
valutabevétel (fn, valuta|bevétel) 
valutabíróság (valuta|bíróság) 



valuta-bűncselekmény 
valutacsempész (fn, valuta|csempész) 
valutaegyezmény (valuta|egyezmény) 
valutaforgalom (fn, valuta|forgalom) 
valutagazdálkodás (fn, valuta|gazdálkodás) 
valutaígérvény 
valutakeret (fn, valuta|keret) 
valutakiáramlás 
valutakonvertibilitás (fn, valuta|konvertibilitás) 
valutakorlátozások 
valutakosár (fn, valuta|kosár) 
valutaközösség (valuta|közösség) 
valutaközpont 
valutaleértékelés (fn) 
valutanem (fn) 
valutapénztár (fn, valuta|pénztár) 
valutapiac (fn, valuta|piac) 
valutapolitika (fn, valuta|politika) 
valutareform 
valutarendszer (fn, valuta|rendszer) 
valutás (mn) 
valutaspekuláció (fn, valuta|spekuláció) 
valutaszámla (fn, valuta|számla) 
valutatanács 
valutatartalék (fn, valuta|tartalék) 
valutaunió (fn, valuta|unió) 
valutaüzér (fn, valuta|üzér) 
valutaválság (fn, valuta|válság) 
valutaváltás (fn, valuta|váltás) 
valutázik (ige) 
vályog (fn) 
vályog házfal 
vályogépület (fn, vályog|épület) 
vályogfal (fn, vályog|fal) 
vályogház (fn, vályog|ház) 
vályogkemence (vályog|kemence) 
vályogkunyhó (fn, vályog|kunyhó) 
vályogtalaj (fn, vályog|talaj) 
vályogtégla (fn, vályog|tégla) 
vályogtégla fal 
vályogvető (fn, vályog|vető) 
vályogvető (foly mn in, vályog|vető) 
vályú (fn) 
vám (fn) 
vám alá eső 
vám- és pénzügyőrség 
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
vámáru (fn, vám|áru) 
vámáru-beléptetés 
vámáru-nyilatkozat 
Vámbéry (tnév) 
Vámbéry Ármin-féle 
vámbevétel (fn, vám|bevétel) 
vámbiztosíték (fn, vám|biztosíték) 
vámbódé (vám|bódé) 
vámcédula (fn, vám|cédula) 
vámcsalás (fn, vám|csalás) 



vámcsökkentés 
vámdíj (fn, vám|díj) 
vámegyezmény (fn, vám|egyezmény) 
vámeljárás (fn, vám|eljárás) 
vámellenőr (vám|ellenőr) 
vámellenőrzés (fn, vám|ellenőrzés) 
vámelőírások 
vámengedély (vám|engedély) 
vámérték (fn, vám|érték) 
vámfekbér (vám|fekbér) 
vámfizetés (fn, vám|fizetés) 
vámgabona (fn, vám|gabona) 
vámháború (fn, vám|háború) 
vámhatár (fn, vám|határ) 
vámhatóság (fn, vám|hatóság) 
vámház (fn, vám|ház) 
Vámház körút 
vámhíd (vám|híd) 
vámhivatal (fn, vám|hivatal) 
vámigazgatás (fn, vám|igazgatás) 
vámismeret (vám|ismeret) 
vámjog (fn, vám|jog) 
vámjövedék (vám|jövedék) 
vámkedvezmény (fn, vám|kedvezmény) 
vámkedvezmény nélküli 
vámkezel (ige) 
vámkezelés (fn, vám|kezelés) 
vámkezelő 
vámkezelt (bef mn in, vám|kezelt) 
vámkezelt (fn, vám|kezelt) 
vámkirendeltség (fn, vám|kirendeltség) 
vámkommandó 
vámkorlátozás (fn, vám|korlátozás) 
vámkötelék (vám|kötelék) 
vámköteles (mn, vám|köteles) 
vámköteles áru 
vámkötelezettség (fn, vám|kötelezettség) 
vámközösség (fn, vám|közösség) 
vámmentes (mn) 
vámmentes kikötő 
vámmentesen (hsz) 
vámmentesít (ige) 
vámmentesség (fn, vám|mentesség) 
vámmérséklés (vám|mérséklés) 
vámnómenklatúra (fn) 
vámnyilatkozat (fn, vám|nyilatkozat) 
vámnyugta (fn, vám|nyugta) 
vámokmány (fn, vám|okmány) 
vámol (ige) 
vámolatlan (mn) 
vámorgazdaság (fn, vám|orgazdaság) 
vámos (fn) 
vámos (mn) 
vámőr (fn, vám|őr) 
vámőrlés (fn, vám|őrlés) 
vámőrség (fn, vám|őrség) 
vámövezet 



vamp 
vámpír (fn, vám|pír) 
vámpírirodalom 
vámpolitika (fn, vám|politika) 
vámpótlék (fn, vám|pótlék) 
vámraktár (fn, vám|raktár) 
vámrendelet 
vámsorompó (fn, vám|sorompó) 
vámszabad (fn, vám|szabad) 
vámszabad (mn, vám|szabad) 
vámszabad kereskedelem 
vámszabad terület 
vámszedő (fn, vám|szedő) 
vámszedő (foly mn in, vám|szedő) 
vámszerv (fn, vám|szerv) 
vámszövetség (fn, vám|szövetség) 
vámtarifa (fn, vám|tarifa) 
vámtarifa-egyezmény 
vámtarifaszám (fn, vámtarifa|szám) 
vámtarifa-szerkezet 
vámteher (fn, vám|teher) 
vámterület (fn, vám|terület) 
vámtétel (fn, vám|tétel) 
vámtiszt (fn, vám|tiszt) 
vámtörvény (fn, vám|törvény) 
vámunió (fn, vám|unió) 
vámunió-egyezmény 
vámunió-elmélet 
vámvisszatérítés 
vámvizsgálat (fn, vám|vizsgálat) 
vámzárlat (fn, vám|zárlat) 
vamzer (fn) 
van (ige) 
Van Allen 
van benne ráció 
Van de Graaff 
Van de Graaff-generátor 
Van der Waals 
Van der Waals-egyenlet 
Van der Waals-kölcsönhatás 
Van der Waals-kötés 
Van Dyck 
van egy Fordja 
Van Gogh 
Van Gogh-portré 
vanádium (fn) 
vanádium-króm acél 
vanádiummeghatározás 
vanádiumsav 
vanádiumsó 
vanádium-tetraklorid 
Vancouver (tnév) 
Vanda (tnév) 
vandál (mn) 
vandalizmus (fn) 
vándlizik (ige) 
vándor (fn) 



vándor dalnok 
vándor énekes 
vándor felhő 
vándor nép 
vándorbot (fn, vándor|bot) 
vándorcigány (fn) 
vándorcirkusz (fn, vándor|cirkusz) 
vándordiák (fn, vándor|diák) 
vándordíj (fn, vándor|díj) 
vándorélet (fn, vándor|élet) 
vándorének 
vándorév (fn, vándor|év) 
vándorfüzike 
vándorgyűlés (fn, vándor|gyűlés) 
vándoriparos (fn) 
vándorkagyló (fn, vándor|kagyló) 
vándorkaptár (vándor|kaptár) 
vándorkereskedelem (vándor|kereskedelem) 
vándorkiállítás (fn, vándor|kiállítás) 
vándorkő (fn, vándor|kő) 
vándorkönyvtár (vándor|könyvtár) 
vándorköszörűs (fn, vándor|köszörűs) 
vándorlás (fn) 
vándorlási (mn) 
vándorlegény (fn, vándor|legény) 
vándorló (fn) 
vándorló (foly mn in) 
vándorló (mn) 
vándormadár (fn, vándor|madár) 
vándorméhész (fn, vándor|méhész) 
vándormese (fn, vándor|mese) 
vándormotívum 
vándormunkás (mn) 
vándorol (ige) 
vándorpajzstetű 
vándorpásztorkodás (vándor|pásztorkodás) 
vándorpatkány (fn, vándor|patkány) 
vándorsáska (fn, vándor|sáska) 
vándorsejt 
vándorserleg (fn, vándor|serleg) 
vándorsólyom (fn, vándor|sólyom) 
vándorszavazó (fn, vándor|szavazó) 
vándorszavazó (foly mn in, vándor|szavazó) 
vándorszínész (fn, vándor|színész) 
vándorszínház 
vándorszó (fn, vándor|szó) 
vándortábor (fn, vándor|tábor) 
vándortanító (fn, vándor|tanító) 
vándortarisznya (vándor|tarisznya) 
vándortársulat 
vándortéma 
vándorút (fn, vándor|út) 
vándorvese (fn, vándor|vese) 
vándorzászló (fn, vándor|zászló) 
vándorzászló-átadás (vándorzászló|-átadás) 
vándorzenész (fn, vándor|zenész) 
vanília (fn) 



vaníliaaroma 
vaníliafagylalt (fn, vanília|fagylalt) 
vaníliaillat (fn, vanília|illat) 
vaníliaízű 
vaníliakrém (fn, vanília|krém) 
vaníliaöntet 
vaníliapuding 
vaníliarúd 
vaníliás (mn) 
vaníliás cukor 
vaníliás karika 
vaníliás kifli 
vaníliás pudingpor 
vaníliasárga 
vaníliasodó (vanília|sodó) 
vaníliatej (vanília|tej) 
vanillin (fn) 
vanillincukor (fn) 
vanillinsav (fn) 
vánkos (fn) 
vánkosfa (fn) 
vánkoshéj 
vánkoshuzat 
vánkostánc 
vanni van 
vánszorog (ige) 
Van-tó 
Vanuatu 
ványadt (bef mn in) 
ványadt (mn) 
ványol (ige) 
ványoló (fn) 
vápa (fn) 
vápalemez (vápa|lemez) 
vaporetto (fn) 
var (fn) 
vár (fn) 
vár (ige) 
Vár (tnév) 
vár foka 
váracs 
varacskos (mn) 
varacskos disznó 
Várad 
Váradi regestrum 
varádics (fn) 
várakozás (fn) 
várakozáshorizont 
várakozási (mn) 
várakozási idő 
várakozási lista 
várakozásteljes 
várakozik (ige) 
várakozó (fn) 
várakozó (foly mn in) 
várakozóhely (fn, várakozó|hely) 
várakoztat (ige) 



váralja (fn) 
Váránaszi 
várandós (mn) 
várandós anya 
várandóság (fn) 
várandósság (fn) 
várandóssági (mn) 
varangy (fn) 
varangya (varangy|a) 
varangyfejűgyík 
varanggyal 
varangyos (mn) 
varangyos béka 
varánusz 
varánuszfélék 
várárok (fn, vár|árok) 
varas (mn) 
várás 
varas seb 
Varasd 
varasodik (ige) 
várat (ige) 
várat magára 
váratlan (mn) 
váratlan fordulat 
váratlan helyzet 
váratlan vendég 
váratlanul (hsz) 
varázs (fn) 
varázsbot (fn, varázs|bot) 
varázscsizma (varázs|csizma) 
varázsdob (fn, varázs|dob) 
varázsének (fn, varázs|ének) 
varázserejű (mn, varázs|erejű) 
varázserő (fn, varázs|erő) 
varázsformula (fn, varázs|formula) 
varázsfű 
varázsgömb 
varázsgyűrű (fn, varázs|gyűrű) 
varázshomokozó 
varázsige (fn, varázs|ige) 
varázsital (fn, varázs|ital) 
varázskenőcs 
varázsköpeny (fn, varázs|köpeny) 
varázskör (fn, varázs|kör) 
varázslás (fn) 
varázslat (fn, varázs|lat) 
varázslatos (mn) 
varázslény 
varázsló (fn) 
varázsló (foly mn in) 
varázsló szépségű 
varázslófű (fn, varázsló|fű) 
varázsol (ige) 
varázsopera 
varázsos (mn) 
varázspálca (fn, varázs|pálca) 



varázssapka (varázs|sapka) 
varázssíp 
varázsszem (fn, varázs|szem) 
varázsszer (fn, varázs|szer) 
varázsszó (fn, varázs|szó) 
varázsszőnyeg (fn, varázs|szőnyeg) 
varázstükör (fn, varázs|tükör) 
varázsütés (fn, varázs|ütés) 
varázsütésre 
varázsvessző (fn, varázs|vessző) 
várbástya (fn, vár|bástya) 
várbeli (mn) 
várbirtok 
várbörtön (fn, vár|börtön) 
varcog 
Várda 
Vardar 
varég (mn, var|ég) 
várfal (fn, vár|fal) 
várfogság (fn, vár|fogság) 
várfok (fn, vár|fok) 
várfolyosó (vár|folyosó) 
varfű (var|fű) 
varga (fn) 
vargabéles (fn, varga|béles) 
vargabetű (fn, varga|betű) 
vargafolt (varga|folt) 
vargaműhely (varga|műhely) 
vargánya (fn) 
Vargha (tnév) 
várgróf (vár|gróf) 
várháború (fn, vár|háború) 
várhat (ige) 
várható (foly mn in) 
várható (mn) 
várhatóan (hsz) 
várhatólag (hsz) 
várhegy (fn, vár|hegy) 
varia (fn) 
variábilis (mn) 
variabilitás 
variabútor (fn, varia|bútor) 
variáció (fn) 
variációsorozat 
variál (ige) 
variálódik (ige) 
variancia 
varianciaanalízis (variancia|analízis) 
variáns (fn) 
variánsképzés 
variatív 
variativitás 
varietas delectat 
varieté (fn) 
varietéműsor (fn, varieté|műsor) 
varieté-táncosnő 
variométer (fn, vario|méter) 



várispán (fn, vár|ispán) 
variszkuszi hegységképződés 
Variszkuszi-hegységrendszer 
várjobbágy (fn, vár|jobbágy) 
varjú (fn) 
varjú (mn) 
varjúbogyó (fn, varjú|bogyó) 
varjúborsó (varjú|borsó) 
varjúcsősz (varjú|csősz) 
varjúfészek (fn, varjú|fészek) 
varjúháj (fn, varjú|háj) 
varjúkárogás (fn, varjú|károgás) 
varjúköröm (varjú|köröm) 
varjúmák (varjú|mák) 
varjúsereg (fn, varjú|sereg) 
varjútövis (fn, varjú|tövis) 
varjútövis-virágúak 
várkapitány (fn, vár|kapitány) 
várkápolna (fn, vár|kápolna) 
várkapu (fn, vár|kapu) 
várkastély (fn, vár|kastély) 
várkatona (fn, vár|katona) 
várkert (fn, vár|kert) 
várkerület (fn, vár|kerület) 
varkocs (fn) 
várlak (fn, vár|lak) 
vármegye (fn, vár|megye) 
vármegyeház (fn, vármegye|ház) 
vármegyeháza (fn, vár|megyeháza) 
vármegyei (mn) 
vármúzeum (fn, vár|múzeum) 
Várna (tnév) 
várnagy (fn) 
várnegyed 
várnégyszög (vár|négyszög) 
várnép (fn, vár|nép) 
váró (fn) 
váró (foly mn in) 
váró emberek 
várócsarnok (fn, váró|csarnok) 
várólista (fn, váró|lista) 
váromány 
várományfedezet 
várományfedezeti rendszer 
várományos (fn) 
várományos (mn) 
varos (mn) 
város (fn) 
várós 
város széle 
városállam (fn, város|állam) 
városatya (fn, város|atya) 
városbíró (fn, város|bíró) 
városépítés (fn, város|építés) 
városépítési (mn) 
városépítészet (fn, város|építészet) 
városépítő 



városfal (fn, város|fal) 
városfejlesztés (fn, város|fejlesztés) 
városfejlesztési (mn) 
városfejlesztési stratégia 
városgazdálkodás 
városház (fn, város|ház) 
városháza (fn) 
városházi (mn) 
városi (mn) 
városi bíróság 
városi bunda 
városi élet 
városi gáz 
városi hivatal 
városi kórház 
városi legenda 
városi önkormányzat 
városi polgár 
városi strand 
városi színház 
városi tanács 
városi tanító 
városi televízió 
városi típusú település 
városi tisztviselő 
városi ügyészség 
városias (mn) 
városiasodás (fn) 
városiasodik (ige) 
városka (fn) 
városkapitány (fn, város|kapitány) 
városkapu (fn, város|kapu) 
városkép (fn, város|kép) 
városképi (mn) 
városképvédelem 
városképvédelmi (mn) 
városkerület 
városkörnyék 
városközi (mn, város|közi) 
városközpont (fn, város|központ) 
városközpont-fejlesztés 
városlakó (fn, város|lakó) 
városlakó (foly mn in, város|lakó) 
Városliget (fn, város|liget) 
városligeti (mn) 
Városligeti fasor 
Városligeti fasori 
Városlőd (tnév) 
városmag (fn, város|mag) 
Városmajor 
városmisszió 
városnegyed (fn, város|negyed) 
városnév 
városnézés (fn, város|nézés) 
városnéző (fn, város|néző) 
városnéző (foly mn in, város|néző) 
városparancsnok (fn, város|parancsnok) 



városparancsnokság (fn, város|parancsnokság) 
várospolitika (fn, város|politika) 
várospolitikai (mn) 
városrehabilitáció 
városrendészeti (mn) 
városrendezés (fn, város|rendezés) 
városrendezési (mn) 
városrész (fn, város|rész) 
városrészi (mn) 
várossá avatás 
várostervezés (fn, város|tervezés) 
várostervezési (mn) 
várostervező 
várostorony (város|torony) 
várostrom (fn, vár|ostrom) 
várostűrő (foly mn in) 
városüzemeltetés (fn) 
városüzemeltetési (mn) 
városvédő (fn, város|védő) 
városvédő egyesület 
városvezetés (fn, város|vezetés) 
városvezető (fn, város|vezető) 
várószoba (fn, váró|szoba) 
városszél 
városszéli (mn, város|széli) 
városszépítés (fn, város|szépítés) 
városszépítő egyesület 
városszépítő mozgalom 
városszerte (hsz) 
váróterem (fn, váró|terem) 
várőrség (fn, vár|őrség) 
várpalota (fn, vár|palota) 
Várpalota (tnév) 
várpalotai (mn) 
várparancsnok (fn, vár|parancsnok) 
várpiac (vár|piac) 
várpince (fn, vár|pince) 
varr (ige) 
varrás (fn) 
varrásnélküli 
varrat (fn) 
varrat nélküli cső 
varratsor 
varratszedés 
varratvonal 
varrnivaló (fn) 
varró (fn) 
varró (foly mn in) 
varróasztal (fn, varró|asztal) 
varrócérna (fn, varró|cérna) 
varroda (fn) 
varródoboz (fn, varró|doboz) 
varrogat (ige) 
varrógép (fn, varró|gép) 
varrógépalkatrész (varrógép|alkatrész) 
varrókészlet (fn, varró|készlet) 
varrólány (fn, varró|lány) 



várrom (fn, vár|rom) 
varrónő (fn, varró|nő) 
varrótanfolyam 
varrott (bef mn in) 
varrott (mn) 
varrott talpú cipő 
varrottas (fn) 
varrottas (mn) 
varrótű (fn, varró|tű) 
varsa (fn) 
Varsó (tnév) 
Varsó–Budapest közötti 
varsó–budapesti repülőút 
varsói (fn) 
Varsói Szerződés 
Várszínház (fn, Vár|színház) 
várszínházi (mn) 
várt (bef mn in) 
várt (mn) 
várta (fn) 
vártatva (hsz) 
vártemplom (fn, vár|templom) 
vártorony (fn, vár|torony) 
vártömlöc (fn, vár|tömlöc) 
vártüzér (vár|tüzér) 
vartyog (ige) 
várudvar (fn, vár|udvar) 
várúr (fn, vár|úr) 
várúrnő (fn, vár|úrnő) 
várva vár 
várva várt 
várvédő (fn, vár|védő) 
várvédő (foly mn in, vár|védő) 
várvédő sereg 
várvívás (vár|vívás) 
vas (fn) 
vas- és acélhulladék 
vas- és edénybolt 
vas háromláb 
Vas István (tnév) 
vas karfa 
vas kertészolló 
Vas megye 
Vas Mihály-hegy 
Vas Mihály-hegyi 
vas szerkezeti elemek 
vas tartóoszlop 
vasabroncs (fn, vas|abroncs) 
vaságy (fn, vas|ágy) 
vasajtó (fn, vas|ajtó) 
vasakarat (fn, vas|akarat) 
vasal (ige) 
vasálarc 
vasalás (fn) 
vasalatlan (mn) 
vasaló (fn) 
vasaló (foly mn in) 



vasalóalátét (vasaló|alátét) 
vasalódeszka (fn, vasaló|deszka) 
vasalóhuzat 
vasalónő (fn, vasaló|nő) 
vasalt (bef mn in) 
vasalt (mn) 
vásár (fn) 
vásárcsarnok (fn, vásár|csarnok) 
Vasarely 
vásárfia (fn, vásár|fia) 
vásárhely (fn, vásár|hely) 
vásárhelyi (mn) 
vásári (mn) 
vásári árus 
vásári bódé 
vásári hangú 
vásárjog (fn, vásár|jog) 
vásárközpont 
vásárlás (fn) 
vásárlási (mn) 
vásárlási kedv 
vásárlási láz 
vásárlási szokás 
vásárlási tanácsadó 
vásárlási utalvány 
vásárlátogató (fn, vásár|látogató) 
vásárló (fn) 
vásárló (foly mn in) 
vásárlóbarát 
vásárlóerő (fn, vásárló|erő) 
vásárlóerő-paritás 
vásárlóerő-többlet 
vásárlóérték (fn, vásárló|érték) 
vásárlói (mn) 
vásárlók könyve 
vásárlókedv (fn, vásárló|kedv) 
vásárlóképesség (fn, vásárló|képesség) 
vásárlókocsi (vásárló|kocsi) 
vásárlóközönség (fn, vásárló|közönség) 
vásárlóréteg 
vásárlóutca (fn, vásárló|utca) 
vasárnap (fn) 
vasárnap délután 
vasárnap este 
vasárnap esti 
vasárnap reggel 
vasárnap reggeli 
vasárnapi (mn) 
vasárnapi apuka 
vasárnapi ebéd 
vasárnapi iskola 
vasárnapló 
vasárnapló ruha 
vasárnaponként (hsz) 
vásárol (ige) 
vásárolhat (ige) 
vásáros (fn) 



vásáros (mn) 
Vásárosnamény (tnév) 
vásároz (ige) 
vásározó (fn) 
vásározó (foly mn in) 
vásárszervező 
vásárt csap 
vásárt csinál 
vásártelep (fn, vásár|telep) 
vásártér (fn, vásár|tér) 
vasáru (fn, vas|áru) 
vásárváros (fn, vásár|város) 
vasas (mn) 
Vasas 
vasas forrás 
vasas üzem 
Vasas-szurkoló 
vasasszakszervezet (fn) 
vasat szállító cég 
vasaz (ige) 
vasbádog (fn, vas|bádog) 
vasbádog kád 
vasbádog lábos 
vasbéklyó (vas|béklyó) 
vasbeton (fn, vas|beton) 
vasbeton alapozás 
vasbeton alapzat 
vasbeton elem 
vasbeton építmény 
vasbeton épület 
vasbeton erőd 
vasbeton falú 
vasbeton födém 
vasbeton lelátó 
vasbeton medence 
vasbeton pillér 
vasbeton szerkezet 
vasbeton szerkezetű 
vasbeton talapzat 
vasbeton-építkezés (vasbeton|-építkezés) 
vasbetonipar (vasbeton|ipar) 
vasbevitel 
vasbilincs (fn, vas|bilincs) 
vasbor (fn, vas|bor) 
vasborona (fn, vas|borona) 
Vasco da Gama 
vascövek (fn, vas|cövek) 
vascsavar (fn, vas|csavar) 
vascsepp (vas|csepp) 
vascső (fn, vas|cső) 
vasdarab (fn, vas|darab) 
vasdaráló 
vasderes (fn, vas|deres) 
vasderes (mn, vas|deres) 
vas-diklorid 
vasdiploma (fn, vas|diploma) 
vasdrót kerítés 



vasedény (fn, vas|edény) 
vasegészség (vas|egészség) 
vasegészségű 
vaseke (fn, vas|eke) 
vasember (fn, vas|ember) 
vasérc (fn, vas|érc) 
vasércbányász (vasérc|bányász) 
vasércdarab (vasérc|darab) 
vasérc-előfordulás (vasérc|-előfordulás) 
vaserősségű 
vaseszterga (vas|eszterga) 
vasesztergályos (fn, vas|esztergályos) 
vasesztergályos-tanuló 
vasfa (fn, vas|fa) 
vasfazék (fn, vas|fazék) 
vasfegyelem (fn, vas|fegyelem) 
vasfejű 
vasfémek 
vasfog (fn, vas|fog) 
vasfogó (fn, vas|fogó) 
vasforgács (fn, vas|forgács) 
vasfúró (vas|fúró) 
vasfű (fn, vas|fű) 
vasfüggöny (fn, vas|függöny) 
vasfürdő (vas|fürdő) 
vasgálic (fn, vas|gálic) 
vasgerenda áthidalás 
vasgolyó (fn, vas|golyó) 
vasgyár (fn, vas|gyár) 
vasgyártás (fn, vas|gyártás) 
vasgyártó (vas|gyártó) 
vasgyúró (fn, vas|gyúró) 
vasgyűrű (fn, vas|gyűrű) 
vashámor (fn, vas|hámor) 
vashengermű (vas|hengermű) 
vashiány (fn, vas|hiány) 
vashordó (fn, vas|hordó) 
vashulladék 
vasi (mn) 
vasidegzetű (vas|idegzetű) 
Vasi-Hegyhát 
vásik (ige) 
vasipar (fn, vas|ipar) 
vásít (ige) 
vasizom (vas|izom) 
vaskalap (fn, vas|kalap) 
vaskalapos (fn, vas|kalapos) 
vaskalapos (mn, vas|kalapos) 
vaskalaposság (fn) 
vaskályha (fn, vas|kályha) 
vaskapa (vas|kapa) 
vaskapocs (fn, vas|kapocs) 
vaskapu (fn, vas|kapu) 
Vaskapu (tnév) 
Vaskapu hágó 
Vaskapu szoros 
vaskar (fn, vas|kar) 



vaskarika (fn, vas|karika) 
vaskaró (vas|karó) 
vaskatód (vas|katód) 
vaskereskedés (fn, vas|kereskedés) 
vaskereszt (fn, vas|kereszt) 
vaskesztyű (fn, vas|kesztyű) 
vaskéz (fn, vas|kéz) 
vaskezű (mn, vas|kezű) 
vaskézzel 
vaskó 
vaskohászat (fn, vas|kohászat) 
vaskohó (fn, vas|kohó) 
vaskor (fn, vas|kor) 
vaskoronarend (fn) 
vaskorszak (fn, vas|korszak) 
vaskos (mn) 
vaskos gorombaság 
vaskos tréfa 
vaskosár (fn, vas|kosár) 
vaskos-szélesen 
vaskő (vas|kő) 
vaskövetkezetesség (fn, vas|következetesség) 
vaskövetkezetességgel 
vas-króm ötvözet 
vaskutya (vas|kutya) 
vasláb (fn, vas|láb) 
vasláda (fn, vas|láda) 
vaslánc (fn, vas|lánc) 
vaslap (fn, vas|lap) 
vaslemez (fn, vas|lemez) 
vaslemez szekrény 
vasmacska (fn, vas|macska) 
vasmag (fn, vas|mag) 
vasmarok (fn, vas|marok) 
vasmunkás (fn, vas|munkás) 
vasmunkás (mn, vas|munkás) 
vasmű (fn, vas|mű) 
vasműves (mn) 
vasművesség 
vasolvasztó (fn, vas|olvasztó) 
vasorrú (mn) 
vasorrú bába 
vasorsó (vas|orsó) 
vasoszlop (fn, vas|oszlop) 
vásott (bef mn in) 
vásott (mn) 
vásott gyerek 
vásottság (fn) 
vas-oxid (vas|-oxid) 
vasöklű (mn) 
vasököl (fn, vas|ököl) 
vasöntő (fn, vas|öntő) 
vasöntöde (fn, vas|öntöde) 
vasöntvény 
vasötvözet (fn, vas|ötvözet) 
vaspálca (fn, vas|pálca) 
vaspálya (fn, vas|pálya) 



vaspáncél (fn, vas|páncél) 
vaspánt (fn, vas|pánt) 
vasparipa (fn, vas|paripa) 
vaspát (vas|pát) 
vaspondró (fn, vas|pondró) 
vaspor (fn, vas|por) 
vasra ver 
vasrács (fn, vas|rács) 
vasredőny (fn, vas|redőny) 
vasreszelék (fn, vas|reszelék) 
vasrostély (fn, vas|rostély) 
vasrozsda (vas|rozsda) 
vasrúd (fn, vas|rúd) 
Vass (tnév) 
Vass Imre-barlang 
Vass Imre-barlangi 
vassalak (vas|salak) 
vassín (fn, vas|sín) 
vas-szén ötvözet 
vas-szulfát 
vastag (fn) 
vastag (mn) 
vastag betűs 
vastag bőrű állat 
vastag falú 
vastag héjas 
vastag hús 
vastag szálú 
vastag színes sáv 
vastag tréfa 
vastagbél (fn, vastag|bél) 
vastagbélrák 
vastagbőrű (mn, vastag|bőrű) 
vastagcsőrűek 
vastagétel 
vastaghús (vastag|hús) 
vastagít (ige) 
vastagkolbász 
vastagnyakú (mn, vastag|nyakú) 
vastagodik (vastagszik, ige) 
vastagolaj 
vastagság (fn) 
vastagságú (mn) 
vastagszik (ige) 
vastaps (fn, vas|taps) 
vastartalék (fn, vas|tartalék) 
vastartalom (fn, vas|tartalom) 
vastermelés (vas|termelés) 
vastermészet (vas|természet) 
vastörvény (fn, vas|törvény) 
vastraverz (fn, vas|traverz) 
vas-triklorid (vas|-triklorid) 
vastüdő (fn, vas|tüdő) 
vasudvar 
vasút (fn, vas|út) 
vasútállomás (fn, vasút|állomás) 
vasutas (fn) 



vasutas (mn) 
vasutas barátom 
vasutascsapat (fn) 
vasutasnap (fn, vasutas|nap) 
vasutasság (fn) 
vasutas-szakszervezet (vasutas|-szakszervezet) 
vasutassztrájk (fn, vasutas|sztrájk) 
vasutazik (ige) 
vasútelágazás (vasút|elágazás) 
vasútépítés (fn, vasút|építés) 
vasútforgalom (fn, vasút|forgalom) 
vasúthálózat (fn, vasút|hálózat) 
vasúti (mn) 
vasúti alagút 
vasúti átjáró 
vasúti csatlakozás 
vasúti csomag 
vasúti csomópont 
vasúti díjszabás 
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 
vasúti fuvar 
vasúti fülke 
vasúti hálózat 
vasúti híd 
vasúti jegy 
vasúti kalauz 
vasúti katasztrófa 
vasúti kocsi 
vasúti közlekedés 
vasúti megálló 
vasúti megállóhely 
vasúti menetrend 
vasúti összeköttetés 
vasúti rakodó 
vasúti sín 
vasúti szerelvény 
vasúti szerencsétlenség 
vasúti tarifa 
vasúti töltés 
vasúti vendéglő 
vasútközlekedés (fn, vasút|közlekedés) 
vasúttársaság (fn, vasút|társaság) 
vasúttérkép (vasút|térkép) 
vasúttörténet 
vasútügy (fn, vasút|ügy) 
vasútvonal (fn, vasút|vonal) 
vasvágó fűrész 
Vasvár (tnév) 
Vasvári (mn) 
vasvári béke 
vasváz (fn, vas|váz) 
vasvilla (fn, vas|villa) 
vasvillaszem (fn, vasvilla|szem) 
vasvillaszemekkel néz 
vasvillatekintet 
vasvirág (fn, vas|virág) 
Vászoly (tnév) 



vászon (fn) 
vászon ágynemű 
vászon asztalnemű 
vászon férfiruha 
vászon kocsitető 
vászonborítás (vászon|borítás) 
vászoncipő (fn, vászon|cipő) 
vászoncseléd (fn, vászon|cseléd) 
vászonfüggöny 
vászoning 
vászonkabát (fn, vászon|kabát) 
vászonkorsó (vászon|korsó) 
vászonkötés (fn, vászon|kötés) 
vászonkötésű (mn) 
vászonlepedő (fn, vászon|lepedő) 
vászonnadrág (fn, vászon|nadrág) 
vászonponyva (vászon|ponyva) 
vászonredőny (vászon|redőny) 
vászonroló (fn, vászon|roló) 
vászonruha (fn, vászon|ruha) 
vászonsapka (fn, vászon|sapka) 
vászonszalag (vászon|szalag) 
vászontető (fn, vászon|tető) 
vászontörülköző (vászon|törülköző) 
vászonzubbony (vászon|zubbony) 
vasszeg (fn, vas|szeg) 
vasszerelő (vas|szerelő) 
vasszerkezet (fn, vas|szerkezet) 
vasszermann 
vasszerszám (fn, vas|szerszám) 
vasszigor (fn, vas|szigor) 
vasszorgalom (fn, vas|szorgalom) 
vasszűz (vas|szűz) 
Vata (tnév) 
vatat (ige) 
vatelin (fn) 
vatelin kabátbélés 
vatelinbélés (vatelin|bélés) 
vatelinos 
vátesz (fn) 
váteszköltő 
Vatikán (tnév) 
vatikáni (fn) 
vatikáni zsinat 
Vatikánváros (tnév) 
vatta (fn) 
vattacukor (fn, vatta|cukor) 
vattacsomó (fn, vatta|csomó) 
vattakabát (fn, vatta|kabát) 
vattapamacs 
vattapaplan (vatta|paplan) 
vattaruha (fn, vatta|ruha) 
vattatampon (vatta|tampon) 
vattáz (ige) 
vaudeville 
vau-vau 
vávákol 



vax 
váz (fn) 
váza (fn) 
vazaari 
vazallus (fn) 
vazallus állam 
vazari 
vázas 
vázelem (váz|elem) 
vazelin (fn) 
vázfehérje 
vázizom (fn, váz|izom) 
vázizomszövet 
vázizomzat 
vázlat (fn, váz|lat) 
vázlatfüzet (fn, vázlat|füzet) 
vázlatkészítés (fn, vázlat|készítés) 
vázlatkönyv (fn, vázlat|könyv) 
vázlatos (mn) 
vázlatos rajz 
vázlatosan (hsz) 
vázlatrajz (fn, vázlat|rajz) 
vázlattömb (vázlat|tömb) 
vázol (ige) 
vazomotorikus (mn) 
vazomotorikus idegek 
vazopresszin 
vázrajz (fn, váz|rajz) 
vázrendszer 
váztalaj 
Vazul (tnév) 
Vázsonyi 
vázszerkezet 
vb (röv) 
vb-arany 
vb-aranyérem 
vb-cím 
vb-címvédő 
vb-csapat 
vb-csoportmeccs 
vb-döntő 
vb-elődöntő 
vb-futam 
vb-győzelem 
vb-győztes (mn, vb|-győztes) 
vb-mérkőzés 
vb-negyeddöntő 
vb-összecsapás 
vb-összefoglaló 
vb-pont 
vb-pontverseny 
vb-résztvevő 
vb-selejtező 
vb-szereplés 
vb-újonc 
vb-válogató 
VDSZSZ (röv) 



vé 
vébé (fn) 
vécé (WC, fn) 
vécécsésze 
vécékagyló (fn, vécé|kagyló) 
vécékefe (fn, vécé|kefe) 
vécépapír (fn, vécé|papír) 
vécésnéni 
vécézik 
vecsernye (fn) 
Vecsés 
Vécsey (tnév) 
véd (ige) 
véd- 
véd- és dacszövetség 
Véda 
védangyal (fn) 
védasszony (fn) 
védbástya (fn) 
védbeszéd 
vedd (ige) 
védegylet (fn) 
védekezés (fn) 
védekezési (mn) 
védekezési mód 
védekezhet (ige) 
védekezik (ige) 
védekezőképesség (fn) 
védekezőprogram 
védekezőrendszer 
vedel (ige) 
védelem (fn) 
védelemvezető (fn, védelem|vezető) 
védelmébe vesz 
védelmez (ige) 
védelmezés (fn) 
védelmező (fn) 
védelmező (foly mn in) 
védelmi (mn) 
védelmi háború 
védelmi képesség 
védelmi miniszter 
védelmi szoftver 
védelmi terv 
védelmi vonal 
védenc (fn) 
védenivaló 
veder (vödör, fn) 
véderő (fn) 
véderőtörvény (fn, véderő|törvény) 
véderővita (véderő|vita) 
védés (fn) 
védet (ige) 
védetlen (mn) 
védett (bef mn in) 
védett (mn) 
védett hely 



védett kor 
védetté nyilvánít 
védettség (fn) 
védettségi (mn) 
védfal (fn) 
védhet (ige) 
védhetetlen (mn) 
védhetetlen gól 
védhetetlen lövés 
védhető (foly mn in) 
védikus 
védikus vallás 
védjegy (fn) 
védjegybejelentés (fn, védjegy|bejelentés) 
védjegyeztetés 
védjegyeztetett (mn) 
védjegyoltalom (fn, védjegy|oltalom) 
védjegytörvény 
védkötelezettség (fn) 
vedlés 
vedlett (bef mn in) 
vedlett (mn) 
védlevél (fn) 
vedlik (ige) 
védmű 
védnök (fn) 
védnökség (fn) 
védő (fn) 
védő (foly mn in) 
védő himlőoltás 
védő rendszabály 
védőálarc (védő|álarc) 
védőállás (fn, védő|állás) 
védőanyag (fn, védő|anyag) 
védőárok (fn, védő|árok) 
védőbástya (fn, védő|bástya) 
védőberendezés (fn, védő|berendezés) 
védőbeszéd (fn, védő|beszéd) 
védőbevonat (fn, védő|bevonat) 
védőborítás 
védőboríték (védő|boríték) 
védőborító 
védőburkolat (fn, védő|burkolat) 
védőburok (fn, védő|burok) 
védőerdő (fn, védő|erdő) 
védőerdősáv (védőerdő|sáv) 
védőerdősítés (védő|erdősítés) 
védőérintkezős 
védőernyő (fn, védő|ernyő) 
védőerő (fn, védő|erő) 
védőeszköz (fn, védő|eszköz) 
védőétel (fn, védő|étel) 
védőfal (fn, védő|fal) 
védőfegyver (fn, védő|fegyver) 
védőfelszerelés (fn, védő|felszerelés) 
védőfestés (védő|festés) 
védőfolyosó (védő|folyosó) 



védőföldelés (fn, védő|földelés) 
védőgát (fn, védő|gát) 
védőgáz (fn, védő|gáz) 
védőgázas csomagolás 
védőháló (fn, védő|háló) 
védőháló (foly mn in, védő|háló) 
védőharmad 
védőhatás (fn, védő|hatás) 
védőhuzat (fn, védő|huzat) 
védőhüvely (védő|hüvely) 
védői (mn) 
védőirat (fn, védő|irat) 
védőital (fn, védő|ital) 
védőjátékos (mn) 
védőkeksz (védő|keksz) 
védőkerítés (fn, védő|kerítés) 
védőkesztyű 
védőkíséret (védő|kíséret) 
védőkorlát (fn, védő|korlát) 
védőköpeny (fn, védő|köpeny) 
védőkörzet (fn, védő|körzet) 
védőkötés (védő|kötés) 
védőmechanizmus 
védőmű (fn, védő|mű) 
védőnő (fn, védő|nő) 
védőnői (mn) 
védőoltás (fn, védő|oltás) 
védőöltözet (fn, védő|öltözet) 
védőőrizet (fn, védő|őrizet) 
védőőrizetbe vétel 
védőőrség (fn, védő|őrség) 
védőöv (fn, védő|öv) 
védőövezet (fn, védő|övezet) 
védőpajzs (fn, védő|pajzs) 
védőponyva (fn, védő|ponyva) 
védőrács (fn, védő|rács) 
védőréteg 
védőruha (fn, védő|ruha) 
védőruházat (fn, védő|ruházat) 
védősánc (fn, védő|sánc) 
védősejt 
védősereg (fn, védő|sereg) 
védősor 
védőszárny (fn, védő|szárny) 
védőszellem (fn, védő|szellem) 
védőszemüveg (fn, védő|szemüveg) 
védőszent (fn, védő|szent) 
védőszer (fn, védő|szer) 
védőtávolság (fn, védő|távolság) 
védőtok (fn, védő|tok) 
védőtöltés (fn, védő|töltés) 
védőügyvéd (fn, védő|ügyvéd) 
védőüveg (fn, védő|üveg) 
védővám (fn, védő|vám) 
védővám-politika 
védővámrendszer (fn, védővám|rendszer) 
védővonal (fn, védő|vonal) 



vedres (fn) 
vedres (mn) 
védszent (fn) 
védszövetség (fn) 
védtelen (mn) 
védvonal (fn) 
vég (fn) 
vég nélküli 
Vega 
végakarat (fn, vég|akarat) 
végakkord (fn, vég|akkord) 
végállapot 
végállomás (fn, vég|állomás) 
végartikulus 
végbe- (ik) 
végbél (fn, vég|bél) 
végbélelzáródás (vég|bélelzáródás) 
végbélfekély (végbél|fekély) 
végbeli (fn) 
végbeli (mn) 
végbélkúp (fn, végbél|kúp) 
végbélnyílás (fn, végbél|nyílás) 
végbél-operáció 
végbéltükör (végbél|tükör) 
végbéltükrözés (végbél|tükrözés) 
végbélzáró 
végbélzáró izom 
végbemegy (ige) 
végbemenetel (fn, végbe|menetel) 
végbemenő változás 
végberendezés 
végbevisz (ige) 
végbizonyítvány (fn, vég|bizonyítvány) 
végbúcsú (fn, vég|búcsú) 
végbukás (vég|bukás) 
végcél (fn, vég|cél) 
végcsoport (fn, vég|csoport) 
vége 
vége felé 
vége felé jár 
vége szakad 
végeérhetetlen (mn) 
vége-hossza (fn) 
vége-hossza nincs 
végeladás (fn, vég|eladás) 
végeláthatatlan (mn) 
végeláthatatlan síkság 
végelbánás (vég|elbánás) 
végelemzés 
végelgyengülés (fn) 
végelszámolás (fn, vég|elszámolás) 
végenyészet 
végére 
végére ér 
végére jár 
végeredmény (fn, vég|eredmény) 
végérvényes (mn) 



végérvényesen (hsz) 
véges (mn) 
véges elem 
véges sok 
véges szám 
véges számú 
végeselem-módszer 
végesség (fn) 
végestelen-végig (hsz) 
véges-végig (hsz) 
véges-végtelen 
végeszakadatlan (mn) 
véget 
véget ér 
véget nem érő 
véget vet 
vegetáció (fn) 
vegetációs periódus 
vegetációsáv 
vegetációtípus 
vegetál (ige) 
vegetarianizmus 
vegetáriánus (fn) 
vegetáriánus (mn) 
vegetárius 
vegetatív (mn) 
vegetatív idegrendszer 
végett (nu) 
végette 
végez (ige) 
végezés (fn) 
végezet (fn) 
végezet (ige) 
végezetlen (mn) 
végezetül (hsz) 
végezhet (ige) 
végezhető (fn) 
végező 
végezte (fn) 
végeztet (ige) 
végfelhasználás 
végfelhasználó 
végfelhasználó-barát kezelőfelület 
Végh (tnév) 
véghajrá 
véghangsúly (vég|hangsúly) 
véghangzó (fn, vég|hangzó) 
véghangzó (foly mn in, vég|hangzó) 
véghatározat (fn, vég|határozat) 
véghatározó (vég|határozó) 
véghetetlen (mn) 
véghezvisz (ige) 
véghezvitel (fn) 
végi (mn) 
végig (hsz) 
végig- (ik) 
végig a soron 



végig kitart 
végig ott maradt 
végigáll (ige) 
végigalszik (ige) 
végigborzong (ige) 
végigbőg (ige) 
végigböngész 
végigcsinál (ige) 
végigcsörtet 
végigcsúszik (ige) 
végigdől (ige) 
végigél (ige) 
végigelemez (ige) 
végigénekel (ige) 
végigér 
végigeszik (ige) 
végigfekszik (ige) 
végigfolyik (ige) 
végigfut (ige) 
végiggondol (ige) 
végiggondolás (fn) 
végiggördül (ige) 
végighalad (ige) 
végighallgat (ige) 
végigharcol (ige) 
végighasad (ige) 
végighasít (ige) 
végigheveredik (ige) 
végighúz (ige) 
végighúzódik (ige) 
végigjár (ige) 
végigjátszik (ige) 
végigkacag 
végigkalauzol 
végigkezel 
végigkínlódik (ige) 
végigkísér (ige) 
végigkóstol (ige) 
végigkövet (ige) 
végigküzd (ige) 
végiglapoz (ige) 
végiglát (ige) 
végiglátogat (ige) 
végiglohol (ige) 
végigmegy (ige) 
végigmér (ige) 
végigmond (ige) 
végignéz (ige) 
végignyal 
végignyálaz 
végignyilallik 
végignyúlik (ige) 
végigolvas (ige) 
végigömlik (ige) 
végigönt (ige) 
végigpásztáz (ige) 
végigpróbálás 



végigrazziáz 
végigreped (ige) 
végigrohan (ige) 
végigsétál (ige) 
végigsiet (ige) 
végigsiklik (ige) 
végigsimít (ige) 
végigsimogat (ige) 
végigsöpör (ige) 
végigsuhan (ige) 
végigszalad (ige) 
végigszánt (ige) 
végigszenved (ige) 
végigtekint (ige) 
végigül (ige) 
végigvág (ige) 
végigvágódik (ige) 
végigver (ige) 
végigvezet (ige) 
végigvisz (ige) 
végigvitel 
végigvizsgál (ige) 
végigvonaglik (ige) 
végigvonszol (ige) 
végigvonul (ige) 
végigzongoráz (ige) 
végintézkedés (fn, vég|intézkedés) 
végítélet (fn, vég|ítélet) 
végjáték (fn, vég|játék) 
végképp 
végképpen (hsz) 
végkiárusítás (fn, vég|kiárusítás) 
végkicsengés (fn) 
végkielégítés (fn, vég|kielégítés) 
végkifejlet (fn, vég|kifejlet) 
végkimenetel (fn, vég|kimenetel) 
végkimerülés (fn, vég|kimerülés) 
végkövetkeztetés (fn, vég|következtetés) 
végküzdelem (fn, vég|küzdelem) 
végleg (hsz) 
végleges (mn) 
végleges alkalmazás 
végleges döntés 
végleges törlés 
véglegesen (hsz) 
véglegesít (ige) 
véglegesítés (fn) 
véglény (fn, vég|lény) 
véglet (fn) 
végletekig 
végletekig letisztult 
végletes (mn) 
végletesen (hsz) 
végmoréna 
végnap (fn, vég|nap) 
végok (fn) 
végóra (fn, vég|óra) 



végösszeg (fn, vég|összeg) 
végpont (fn, vég|pont) 
végpontvédelem 
végpontvédelmi alkalmazás 
végpusztulás (fn, vég|pusztulás) 
végre (hsz) 
végre is 
végre itt vagy 
végre nem hajtott 
végrehajt (ige, végre|hajt) 
végrehajtás (fn, végre|hajtás) 
végrehajtási (mn) 
végrehajtási idő 
végrehajtási utasítás 
végrehajthat (ige) 
végrehajthatatlan (mn) 
végrehajthatóság (fn) 
végrehajtó (fn, végre|hajtó) 
végrehajtó (foly mn in, végre|hajtó) 
végrehajtó bizottság 
végrehajtó hatalom 
végrehajtó szerep 
végrehajtó szerv 
végrehajtói (mn) 
végrendelet (fn, vég|rendelet) 
végrendeleti (mn) 
végrendelet-készítés 
végrendelkezés (fn, vég|rendelkezés) 
végrendelkezik (ige) 
végrendelkező (foly mn in, vég|rendelkező) 
végre-valahára 
végromlás (fn, vég|romlás) 
végsebesség (fn, vég|sebesség) 
végső (mn) 
végső akarat 
végső búcsú 
végső cél 
végső döntés 
végső elkeseredés 
végső elszámolás 
végső esetben 
végső fokon 
végső kísérlet 
végső összeg 
végső soron 
végső szó 
végsőkig menő 
végszavaz (ige) 
végszavazás (fn, vég|szavazás) 
végszerelde (fn, vég|szerelde) 
végszó (fn, vég|szó) 
végszótag (vég|szótag) 
végszükség (fn, vég|szükség) 
végszükség esetén 
végszükségben 
végtag (fn, vég|tag) 
végtagfájdalom 



végtagkészítő 
végtárgyalás (fn, vég|tárgyalás) 
végtelen (fn) 
végtelen (mn) 
végtelen dallam 
végtelen hatótávolságú 
végtelen hosszú 
végtelen sok 
végtelen sor 
végtelen szakaszos tizedes tört 
végtelenít 
végtelenített (bef mn in) 
végtelenség (fn) 
végtelenül (hsz) 
végtelenül egyszerű 
végtére (hsz) 
végtére is 
végtermék (fn, vég|termék) 
végtermék-represszió 
végtiszteletadás (végtisztelet|adás) 
végtisztesség (fn, vég|tisztesség) 
végtől végig 
végtörlesztés 
végű (mn) 
végűek 
végül (hsz) 
végül is 
végül, de nem utolsósorban 
végvár (fn, vég|vár) 
végvári (mn) 
végvári vitéz 
végvárrendszer 
végvárvonal 
végvászon (vég|vászon) 
végveszedelem (fn, vég|veszedelem) 
végveszély (fn, vég|veszély) 
végvonaglás (fn, vég|vonaglás) 
vegzál (ige) 
vegzatúra (fn) 
végzés (fn) 
végzet (fn) 
végzetdráma (fn, végzet|dráma) 
végzetes (mn) 
végzetes hiba 
végzetesen (hsz) 
végzethit 
végzethívő (végzet|hívő) 
végzetlen 
végzetszerű (mn) 
végzetszerűség (fn, végzet|szerűség) 
végzett (bef mn in) 
végzett (mn) 
végzett bölcsész 
végzett munka 
végzett orvos 
végzettragédia 
végzettség (fn) 



végzettségű (mn) 
végző (foly mn in) 
végződés (fn) 
végződhet (ige) 
végződik (ige) 
végzős (fn) 
végzős (mn) 
vegy- 
vegybomlás 
vegyék fel a harcot 
vegyelemez (ige) 
vegyelemzés (fn) 
vegyérték (fn, vegy|érték) 
vegyértékelektron 
vegyértékelektron-szerkezet 
vegyértékű 
vegyes (mn) 
vegyes bizottság 
vegyes finanszírozás 
vegyes gyümölcslekvár 
vegyes házasság 
vegyes kar 
vegyes kórus 
vegyes köret 
vegyes lekvár 
vegyes nyelvű 
vegyes nyugdíjrendszer 
vegyes páros 
vegyes rügy 
vegyes saláta 
vegyes szám 
vegyes takarmány 
vegyes tört 
vegyes tulajdon 
vegyes úszás 
vegyes vállalat 
vegyes váltó 
vegyes zöldség 
vegyesbolt (fn) 
vegyesen (hsz) 
vegyesipar (fn) 
vegyesipari szövetkezet 
vegyeskereskedés (fn, vegyes|kereskedés) 
vegyeskereskedő (fn, vegyes|kereskedő) 
vegyest (hsz) 
vegyesvállalat (fn) 
vegyesvállalatok 
vegyesvonat 
vegyész (fn) 
vegyész ismerősünk 
vegyészet (fn) 
vegyészeti (mn) 
vegyészeti gyár 
vegyészmérnök (fn, vegyész|mérnök) 
vegyeszöldség-köret 
vegyeszöldség-leves 
vegyészprofesszor 



vegyesszám 
vegyhatás 
vegyi (mn) 
vegyi anyag 
vegyi áru 
vegyi bomlás 
vegyi bontás 
vegyi cikk 
vegyi csapás 
vegyi elemzés 
vegyi fegyver 
vegyi fegyverek 
vegyi folyamat 
vegyi háború 
vegyi mentesítés 
vegyi tisztító 
vegyi úton 
vegyi üzem 
vegyianyag-mennyiség 
vegyicikk-kereskedelmi vállalat 
vegyifülke (fn) 
vegyiművek 
vegyipar (fn) 
vegyipari (mn, vegy|ipari) 
vegyipari cég 
vegyipari dolgozó 
vegyipari technikum 
vegyít (ige) 
vegyíték (fn) 
vegyítetlen (mn) 
vegyített (bef mn in) 
vegyivédelem (fn) 
vegyivédelmi technika 
vegyjel (fn) 
vegykonyha (fn) 
vegypapír 
vegyrokonság (fn, vegy|rokonság) 
vegyszer (fn) 
vegyszerálló képesség 
vegyszeres (mn) 
vegyszeres üveg 
vegyszerez (ige) 
vegyszermentes 
vegyszermentes háztartás 
vegytan (fn) 
vegytanóra (vegytan|óra) 
vegytantanár 
vegytinta (fn) 
vegytiszta (mn) 
vegytiszta alkohol 
vegytisztító (fn, vegy|tisztító) 
vegyül (ige) 
vegyülék (fn) 
vegyülék nép 
vegyülés 
vegyülési arány 
vegyület (fn) 



vegyületet alkot 
vegyületképlet (vegyület|képlet) 
vegyületmolekula 
vegyületnév (fn, vegyület|név) 
vegyülettár 
vegyülő gáz 
vegyvédelem (fn) 
vegyvizsgálat (fn) 
vegyvizsgáló állomás 
vehemencia (fn) 
vehemens (mn) 
vehemensen (hsz) 
vehemensen elutasított 
vehet (ige) 
vehető (fn) 
vehető (foly mn in) 
vehikulum 
vejsze (fn) 
véka (fn) 
véka alá rejti 
vékás (mn) 
vékaszámra 
vekker (fn) 
vekni (fn) 
véknya 
vékony (mn) 
vékony belű 
vékony derekú 
vékony falú 
vékony hangú 
vékony héjú 
vékony pamut 
vékony réteg 
vékony szálú haj 
vékonya 
vékonyan (hsz) 
vékonybél (fn) 
vékonybélű (mn) 
vékonydongájú (mn, vékony|dongájú) 
vékonyít (ige) 
vékonyka (mn) 
vékonyodik (ige) 
vékonypénzű (fn, vékony|pénzű) 
vékonypénzű (mn, vékony|pénzű) 
vékonyréteg-kromatográfia 
vékonyul (ige) 
vektor (fn) 
vektoranalízis 
vektorbozon 
vektorfüggvény 
vektorgrafikus 
vektoriális 
vektormennyiség (vektor|mennyiség) 
vektorművelet 
vektortér 
vektortranszformáció 
vél (ige) 



veláris (mn) 
veláris hangok 
veláris magánhangzó 
veláris zárhang 
veláris-palatális 
Velázquez (tnév) 
vele (hsz) 
vele egy napon született 
vele egyetemben 
vele együtt járó 
vele él 
vele érez 
vele érző 
vele futás 
vele jár 
vele jön 
vele szemben 
vele szemközt 
vele született eszme 
veleérzés (fn, vele|érzés) 
velejáró (fn) 
velejéig 
vélekedés (fn) 
vélekedik (ige) 
vélelem (fn) 
vélelmez (ige) 
velem jön 
vélemény (fn) 
vélemény nélküli 
véleményalkotás (fn, vélemény|alkotás) 
véleményazonosság 
véleménycsere (fn, vélemény|csere) 
véleménye szerint 
véleményeltérés (fn, vélemény|eltérés) 
véleményének hangot ad 
véleményes (mn) 
véleményez (ige) 
véleményezés (fn) 
véleményezési (mn) 
véleményformáló (foly mn in) 
véleménykutatás (fn, vélemény|kutatás) 
véleménykülönbség (fn, vélemény|különbség) 
véleménynyilvánítás (fn, vélemény|nyilvánítás) 
véleménynyilvánítási (mn) 
véleménynyilvánító 
véleménypluralitás 
véleményszabadság (fn, vélemény|szabadság) 
véleményt formál 
véleményt mond 
véleményt nyilvánít 
Velence (tnév) 
velencei (fn) 
velencei antikva 
velencei biennále 
velencei dózse 
velencei karnevál 
Velencei-hegység 



velencei-tavi (velencei|-tavi) 
Velencei-tó (Velencei|-tó) 
veleszületett (fn) 
veleszületett (mn) 
veleszületett betegség 
véletlen (mn) 
véletlen egybeesés 
véletlen hiba 
véletlen szám 
véletlen találkozás 
véletlenség (fn) 
véletlensorozat (fn) 
véletlenszám-generátor 
véletlenszám-sorozat 
véletlenszerű (mn) 
véletlenszerűen (hsz) 
véletlenül (hsz) 
vélhet (ige) 
vélhető (foly mn in) 
vélhetően (hsz) 
vélhetőleg (hsz) 
velin (fn) 
vella 
velleitás (fn) 
velocipéd 
Velociraptor 
Velorex 
velő (fn) 
velőállomány (fn, velő|állomány) 
velőbarázda 
velőborsó (fn, velő|borsó) 
velőcsatorna (velő|csatorna) 
velőcső 
velőcső-elzáródás 
velőgombóc (velő|gombóc) 
velőlemez 
velőrózsa 
velős (mn) 
velős csont 
velős mondás 
velőshüvely 
velőtlen (mn) 
velőtrázó (mn) 
velőtrázó sikoly 
velőüreg 
vélt (bef mn in) 
vélt (mn) 
vélt igazában 
veltelini 
velúr (fn) 
velúrbársony (velúr|bársony) 
velúrkalap (fn, velúr|kalap) 
velúrpléd 
velünk szemközt 
vemhe 
vemhedzik (vemhezik, ige) 
vemhes (mn) 



vemhes üsző 
vemhesség (fn) 
vén (mn) 
vén csoroszlya 
vén diák 
vén fejjel 
vén korában 
vén kötélrevaló 
vén majom 
vén róka 
vén szamár 
véna (fn) 
vénás (mn) 
vénás nyomókötés 
vénasszony (fn, vén|asszony) 
vénasszonyok nyara 
vénasszonyos (mn) 
Vencel (tnév) 
vend (fn) 
vend (mn) 
Vendée (tnév) 
vendég (fn, vend|ég) 
vendég (mn, vend|ég) 
vendég bácsi 
vendég előadó 
vendég futballcsapat 
vendég játék 
vendég karmester 
vendég kisfiú 
vendég kislány 
vendég szurkoló 
vendégágy (fn, vendég|ágy) 
vendégbarátság (fn, vendég|barátság) 
vendégcsapat (fn, vendég|csapat) 
vendégdiák 
vendégéjszaka (fn, vendég|éjszaka) 
vendégel (ige) 
vendégeskedik (ige) 
vendégfal (vendég|fal) 
vendégfellépés (fn, vendég|fellépés) 
vendégfogadás (fn, vendég|fogadás) 
vendégfogadó (fn, vendég|fogadó) 
vendégfogadó (foly mn in, vendég|fogadó) 
vendégforgalom (fn, vendég|forgalom) 
vendéghaj (fn, vendég|haj) 
vendéghallgató (fn, vendég|hallgató) 
vendéghálószoba (vendég|hálószoba) 
vendéghálózat 
vendéghang 
vendégház (fn, vendég|ház) 
vendéghívó (vendég|hívó) 
vendégjárás (fn, vendég|járás) 
vendégjáték (fn, vendég|játék) 
vendégjátékos 
vendégjog (fn, vendég|jog) 
vendégkoszorú (fn, vendég|koszorú) 
vendégkönyv (fn, vendég|könyv) 



vendégkör (fn, vendég|kör) 
vendégláb (vendég|láb) 
vendéglátás (fn, vendég|látás) 
vendéglátó (fn, vendég|látó) 
vendéglátó (foly mn in, vendég|látó) 
vendéglátó ház 
vendéglátóhely (fn, vendéglátó|hely) 
vendéglátóipar (fn, vendéglátó|ipar) 
vendéglátóipari (mn) 
vendéglátó-ipari (vendéglátó|-ipari) 
vendéglátó-ipari egység 
vendéglátós (mn) 
vendéglátóüzem (vendéglátó|üzem) 
vendéglátó-vállalat 
vendéglista 
vendéglő (fn) 
vendéglői koszt 
vendéglős (fn) 
vendéglős (mn) 
vendéglőtulajdonos (fn, vendéglő|tulajdonos) 
vendégmarasztaló (fn) 
vendégmarasztaló (foly mn in) 
vendégmunkás (fn) 
vendégmunkás (mn) 
vendégművész (fn, vendég|művész) 
vendégoldal (fn, vendég|oldal) 
vendégprofesszor 
vendégrendezni 
vendégrendező (fn, vendég|rendező) 
vendégrendező (foly mn in, vendég|rendező) 
vendégség (fn) 
vendégsereg (fn, vendég|sereg) 
vendégszerepel (ige) 
vendégszereplés (fn, vendég|szereplés) 
vendégszereplő (fn, vendég|szereplő) 
vendégszeretet (fn, vendég|szeretet) 
vendégszerető (fn, vendég|szerető) 
vendégszerető (foly mn in, vendég|szerető) 
vendégszerető (mn, vendég|szerető) 
vendégszerető ház 
vendégszoba (fn, vendég|szoba) 
vendégszolgálat (vendég|szolgálat) 
vendégszöveg (fn, vendég|szöveg) 
vendégszurkoló (fn, vendég|szurkoló) 
vendégtanár (fn, vendég|tanár) 
vendégül lát 
vendégül látás 
vendégváró 
Vendel (tnév) 
véndely (fn) 
vendetta 
vénecske (fn) 
vénecske (mn) 
vének tanácsa 
vénember (fn) 
venereás (mn) 
venereás betegségek 



Venezuela (tnév) 
venezuelai (fn) 
vengerka 
vénhedik 
vénhedt (mn) 
vénhedtség 
vénít (ige) 
vénkisasszony (fn, vén|kisasszony) 
vénkisasszony-mentalitás 
vénkor 
vénlány (fn) 
Venoruton 
Venoruton gél 
vénség (fn) 
vénséges (mn) 
vénséges vén 
ventil 
ventiláció (fn) 
ventilál (ige) 
ventilátor (fn) 
ventilátor zaja 
ventilátormentes kivitel 
ventilcella (fn) 
ventilharsona 
ventilkürt 
ventillátor (fn) 
ventrikuláris (mn) 
Venturi 
Venturi-cső 
Venus 
Vénusz (tnév) 
vénuszdomb (fn) 
Vénusz-felszín (Vénusz|-felszín) 
vénuszhaj (fn) 
vénuszi szépség 
vénuszpapucs (fn) 
Vénusz-rakéta (Vénusz|-rakéta) 
vénül (ige) 
vény (fn) 
vény nélkül 
vényellenőrzés 
vényellenőrzési 
vényellenőrzési rendszer 
venyige (fn) 
vénykönyv (vény|könyv) 
vényköteles 
vénytömb (vény|tömb) 
vepsze 
ver (ige) 
vér (fn) 
vér ciki 
vér szerinti rokonok 
Vera 
véradás (fn, vér|adás) 
véradó (fn, vér|adó) 
véradó (foly mn in, vér|adó) 
véradó állomás 



véradó központ 
véradó mozgalom 
véradó nap 
véradó-kitüntetés 
véradó-konferencia 
véraláfutás (fn, vér|aláfutás) 
véráldozat (fn, vér|áldozat) 
véralkat (fn, vér|alkat) 
véralkohol (fn, vér|alkohol) 
véralkoholszint 
véralkohol-vizsgálat 
véralma (vér|alma) 
véralvadás (fn, vér|alvadás) 
véralvadásgátló (fn, véralvadás|gátló) 
Verancsics 
veranda (fn) 
véráram (fn, vér|áram) 
véráramlás (fn, vér|áramlás) 
vérátömlesztés (fn) 
véráztatta (mn, vér|áztatta) 
véráztatta föld 
vérbaj (fn, vér|baj) 
vérbajos (fn) 
vérbajos (mn) 
verbális (mn) 
verbális érintés 
verbális és esztétikai terror 
verbális eszköz 
verbális kommunikáció 
verbálisan (hsz) 
verbális-nonverbális kommunikáció 
verbalitás 
verbalizáció 
verbalizációs folyamat 
verbalizál 
verbalizmus (fn) 
Verbatim 
vérbe 
vérbe borul 
vérbe fagyva 
vérbe fojtó 
vérbeli (mn) 
vérbeli művész 
vérbélű (mn) 
vérbélű narancs 
vérben forgó szemmel 
verbéna (fn) 
vérbíró (fn, vér|bíró) 
vérbíró (foly mn in, vér|bíró) 
vérbíróság (fn, vér|bíróság) 
vérbosszú (fn, vér|bosszú) 
vérbő (mn, vér|bő) 
vérbőség (fn, vér|bőség) 
verbum 
verbumképző 
verbunk (fn) 
verbunkos (fn) 



verbunkos (mn) 
verbunkoszene 
verbuvál (ige) 
verbuválódik (ige) 
vérbükk (vér|bükk) 
vérbűn (vér|bűn) 
vércukor (fn, vér|cukor) 
vércukorcsökkentő 
vércukorérték 
vércukorgörbe 
vércukorszint (fn, vércukor|szint) 
vércukortartalom 
vércsapa (vér|csapa) 
vércsatorna (fn, vér|csatorna) 
vércse (fn) 
vércsepp (fn, vér|csepp) 
vércsík (fn, vér|csík) 
vércsomó (fn, vér|csomó) 
vércsoport (fn, vér|csoport) 
vércsoportrendszer 
vércsoportvizsgálat 
verda (fn) 
verdes (ige) 
Verdi (tnév) 
Verdi Rekviemje 
vérdíj (fn, vér|díj) 
verdikt (fn) 
Verdi-opera (Verdi|-opera) 
Verdi-operabeli (Verdi|-operabeli) 
Verdi-rekviem (Verdi|-rekviem) 
Verdun 
verdung 
verduni csata 
verduni szerződés 
vérdús (mn) 
veréb (fn, vér|eb) 
véreb (fn, vér|eb) 
verébalakúak 
verébfi (fn) 
verébfióka (fn, veréb|fióka) 
Vereckei-hágó (tnév, Vereckei|-hágó) 
Vereckei-szoros 
véredény (fn, vér|edény) 
véredényrendszer (fn, véredény|rendszer) 
vereget (ige) 
veregetés 
vérehulló (mn) 
vérehulló fecskefű 
verejték (veríték, fn) 
verejtékcsepp (fn, verejték|csepp) 
verejtékes (verítékes, mn) 
verejtékezik (verítékezik, ige) 
verejtékmirigy (fn, verejték|mirigy) 
verejtékszagú (mn) 
verekedés (fn) 
verekedik (verekszik, ige) 
verekedő (fn) 



verekedő (foly mn in) 
verekedős (mn) 
verekszik (ige) 
vérellátás (fn, vér|ellátás) 
vérellátó (fn) 
vérellátó (foly mn in) 
verem (fn) 
veremház 
veremtár 
vérengzés (fn) 
vérengzik (ige) 
vérengző (fn) 
vérengző (foly mn in) 
vérengző (mn) 
vérér (fn, vér|ér) 
veres (mn) 
Veres 
verés (fn) 
véres (mn) 
véres bosszú 
véres csata 
véres csütörtök 
véres hurka 
Veres Péter-életrajz 
véres vizelet 
Verescsagin 
vereség (fn) 
vereséget szenved 
Veresegyház (tnév) 
veresegyházi (mn) 
véresen (hsz) 
véresen komoly 
vereshagyma (vöröshagyma, fn) 
véreskezű 
véreslapu (fn) 
veresnadrág (fn) 
véreső (fn, vér|eső) 
véresszájú (mn) 
veret (fn) 
veret (ige) 
veretes (mn) 
veretlen (mn) 
veretlenség (fn) 
veretlenül (hsz) 
vérez (ige) 
vérezni (vérzeni) 
vérfagyasztó (foly mn in, vér|fagyasztó) 
vérfagyasztó (mn, vér|fagyasztó) 
vérfarkas 
vérfehérje 
vérfelfrissítés 
vérfertőzés (fn, vér|fertőzés) 
vérfesték 
vérfolt (fn, vér|folt) 
vérfolyás (fn, vér|folyás) 
vérforraló (fn, vér|forraló) 
vérforraló (foly mn in, vér|forraló) 



vérforraló (mn, vér|forraló) 
vérfrissítés (fn) 
vérfű (fn, vér|fű) 
vérfürdő (fn, vér|fürdő) 
Vergilius (tnév) 
vergődés (fn) 
vergődik (ige) 
vergődő (mn) 
vérgőzös (mn) 
vérhányás (fn, vér|hányás) 
vérhas (fn, vér|has) 
verhet (ige) 
verhetetlen (mn) 
Verhojanszk (tnév) 
vérhólyag (fn, vér|hólyag) 
vérhullám (fn, vér|hullám) 
verifikáció 
verifikál (ige) 
vérig sértve 
verista 
veríték (verejték, fn) 
verítékes (verejtékes, mn) 
verítékezik 
verizmus (fn) 
vérkép (fn, vér|kép) 
vérképző (fn, vér|képző) 
vérképző (mn, vér|képző) 
vérképző anyag 
vérkeresztség (fn, vér|keresztség) 
vérkeringés (fn, vér|keringés) 
vérkeringési (mn) 
vérkészítmény (fn, vér|készítmény) 
vérkeveredés (fn, vér|keveredés) 
verkli (fn) 
verklis (fn) 
verklizik (ige) 
vérköles 
vérkönny (fn, vér|könny) 
vérköpés (fn, vér|köpés) 
vérkör (fn, vér|kör) 
Verlaine (fn) 
vérlázító (fn, vér|lázító) 
vérlázító (foly mn in, vér|lázító) 
vérlázító (mn, vér|lázító) 
vérlemezke 
vérlepény (vér|lepény) 
vérliszt (vér|liszt) 
vérlúgsó 
vérmedve (fn, vér|medve) 
vermel (ige) 
vérmennyiség 
vérméreg (vér|méreg) 
vérmérgezés (fn, vér|mérgezés) 
vérmérséklet (fn, vér|mérséklet) 
vérmes (mn) 
vérmes remények 
vérmező (fn, vér|mező) 



vérminta (fn, vér|minta) 
vérmogyoró (vér|mogyoró) 
vermut (fn) 
vernakuláris 
vernakuláris nyelv 
vérnarancs (fn, vér|narancs) 
vérnász (vér|nász) 
Verne (tnév) 
vernyákol (ige) 
vernyog (ige) 
vérnyom (fn, vér|nyom) 
vérnyomás (fn, vér|nyomás) 
vérnyomásbetegség 
vérnyomáscsökkenés 
vérnyomáscsökkentő (foly mn in) 
vérnyomáscsökkentő szer 
vérnyomás-emelkedés 
vérnyomásemelő 
vérnyomásérték 
vérnyomásmérés 
vérnyomásmérő (fn, vérnyomás|mérő) 
vérnyomásmérő (foly mn in, vérnyomás|mérő) 
vérnyomásprobléma 
vérnyomás-szabályozás 
vérnyomású (mn) 
vérnyomásváltozás 
vérnyomfű (vérnyom|fű) 
Verona (tnév) 
veronál (fn) 
veronika (fn) 
Veronika (tnév) 
vérontás (fn) 
vérontófű (fn) 
verő (fn) 
verő (foly mn in) 
verőbak (verő|bak) 
verőce (fn) 
verődik (ige) 
verőember (fn, verő|ember) 
verőér (fn, verő|ér) 
verőérszűkület 
verőértágulat (fn, verőér|tágulat) 
verőfény (fn, verő|fény) 
verőfényes (mn) 
verőhiba (fn, verő|hiba) 
verőkos (fn) 
verőlegény (fn, verő|legény) 
verőmalac (verő|malac) 
vérömleny (fn) 
vérömlés (fn, vér|ömlés) 
verősdi 
vérözön (fn, vér|özön) 
vérpad (fn, vér|pad) 
vérpálya (fn, vér|pálya) 
vérpangás (fn, vér|pangás) 
vérpatak (fn, vér|patak) 
vérpezsdítő (foly mn in) 



vérpiros (mn, vér|piros) 
vérplazma (fn, vér|plazma) 
vérpótló szer 
vérpróba (fn, vér|próba) 
vérprofi (fn) 
vérprofi (mn) 
vérrák (fn, vér|rák) 
vérre megy 
vérré válik 
Verrocchio 
Verrocchio-szobor 
vérrokon (fn, vér|rokon) 
vérrokonság (fn, vér|rokonság) 
vérrög (fn, vér|rög) 
vérrögképződés (fn) 
vérrögoldás 
vérrögoldó 
vers (fn) 
Versailles (fn) 
versailles-i békeszerződés 
vérsavó (fn, vér|savó) 
versbe szed 
versbeszéd 
versciklus (fn, vers|ciklus) 
vérség (fn) 
Verseghy (tnév) 
vérségi 
vérsejt (fn, vér|sejt) 
vérsejtsüllyedés (vérsejt|süllyedés) 
vérsejtszámlálás (vérsejt|számlálás) 
vérsejtszámláló (vérsejt|számláló) 
versel (ige) 
verselemzés (vers|elemzés) 
verselés (fn) 
verselmény (fn) 
verselős est 
verseng (ige) 
versengés (fn) 
verseny (fn) 
verseny győztese 
versenyajánlat (fn, verseny|ajánlat) 
versenyalkalom (verseny|alkalom) 
versenyautó (fn, verseny|autó) 
versenybaleset 
versenyben áll 
versenybicikli (verseny|bicikli) 
versenybíró (fn, verseny|bíró) 
versenybíró (foly mn in, verseny|bíró) 
versenybíróság (fn, verseny|bíróság) 
versenybizottság (fn, verseny|bizottság) 
versenybob 
versenycsónak (verseny|csónak) 
versenydal (verseny|dal) 
versenydíj (fn, verseny|díj) 
versenydolgozat (fn, verseny|dolgozat) 
versenyelőny (fn, verseny|előny) 
versenyen kívüli 



versenyeredmény (fn, verseny|eredmény) 
versenyes 
versenyez (ige) 
versenyezés 
versenyezhet (ige) 
versenyeztet (ige) 
versenyeztetés (fn) 
versenyeztetési (mn) 
versenyfeladat 
versenyfelelős 
versenyfelhívás 
versenyfeltétel (fn, verseny|feltétel) 
versenyfelügyelet 
versenyfilm (fn, verseny|film) 
versenyfutam 
versenyfutás (fn, verseny|futás) 
versenyfutó (verseny|futó) 
versenygép (fn, verseny|gép) 
versenygyakorlat (fn, verseny|gyakorlat) 
versenygyőztes 
versenyhajó (fn, verseny|hajó) 
versenyhajsza 
versenyhátrány (fn, verseny|hátrány) 
versenyhelyzet (fn, verseny|helyzet) 
versenyhíradó (verseny|híradó) 
versenyhivatal (fn, verseny|hivatal) 
versenyigazgató 
versenyiroda (fn, verseny|iroda) 
versenyistálló (fn, verseny|istálló) 
versenyjátszma (fn, verseny|játszma) 
versenyjog (fn, verseny|jog) 
versenyjogi (mn) 
versenykanca (verseny|kanca) 
versenyképes (mn, verseny|képes) 
versenyképesség (fn, verseny|képesség) 
versenyképesség-javítás 
versenyképtelen (fn, verseny|képtelen) 
versenykerékpár (fn, verseny|kerékpár) 
versenykihívás (fn, verseny|kihívás) 
versenykiírás (fn, verseny|kiírás) 
versenykocsi (fn, verseny|kocsi) 
versenykorcsolya (verseny|korcsolya) 
versenykorlátozás (fn, verseny|korlátozás) 
versenykritérium 
versenyláz (fn, verseny|láz) 
versenyló (fn, verseny|ló) 
versenylovaglás (verseny|lovaglás) 
versenylovas 
versenymozgalom (fn, verseny|mozgalom) 
versenymű (fn, verseny|mű) 
versenynap (fn, verseny|nap) 
versenynaptár (fn, verseny|naptár) 
versenyóra (verseny|óra) 
versenypálya (fn, verseny|pálya) 
versenypályázat (fn, verseny|pályázat) 
versenyparipa (fn, verseny|paripa) 
versenypiaci kereskedő 



versenypolitika (fn, verseny|politika) 
versenypozíció (fn, verseny|pozíció) 
versenyprogram (fn, verseny|program) 
versenyre hív 
versenyre hívó 
versenyre kel 
versenyrendszer (fn, verseny|rendszer) 
versenysemleges 
versenysemlegesség (fn, verseny|semlegesség) 
versenysorozat (fn, verseny|sorozat) 
versenysport (fn, verseny|sport) 
versenystratégia (fn, verseny|stratégia) 
versenysúly (fn, verseny|súly) 
versenyszabály (fn, verseny|szabály) 
versenyszám (fn, verseny|szám) 
versenyszektor 
versenyszellem (fn, verseny|szellem) 
versenyszerű (mn) 
versenyszerűen 
versenyszerződés 
versenyszféra (fn, verseny|szféra) 
versenyt fut 
versenytanács (fn, verseny|tanács) 
versenytárgyalás (fn, verseny|tárgyalás) 
versenytárs (fn, verseny|társ) 
versenytér (fn, verseny|tér) 
versenytörvény (fn, verseny|törvény) 
versenyúszás (fn, verseny|úszás) 
versenyuszoda (fn, verseny|uszoda) 
verseny-vitorláshajó 
versenyvizsga (fn, verseny|vizsga) 
versenyzés (fn) 
versenyzési jog 
versenyzik 
versenyző (fn) 
versenyző (foly mn in) 
versenyzői (mn) 
versértő 
verses (mn) 
verses regény 
verseskönyv (fn) 
verseskötet (fn, verses|kötet) 
versezet (fn) 
versfaragó (fn, vers|faragó) 
versfordítás (fn, vers|fordítás) 
versforma (fn, vers|forma) 
versforma (mn, vers|forma) 
versfő (fn, vers|fő) 
versfüzér 
versidézet (fn, vers|idézet) 
versidom (fn, vers|idom) 
versike (fn) 
version (fn, vers|ion) 
versírás (fn, vers|írás) 
versíró 
verskötet (fn, vers|kötet) 
versláb (fn, vers|láb) 



versmérték (fn, vers|mérték) 
versmondás (fn, vers|mondás) 
versmondás (mn, vers|mondás) 
versmondat 
versmondó (foly mn in) 
versmondó verseny 
versnyelv 
verspár (fn) 
verspincér 
versrészlet 
versritmus 
verssor (fn, vers|sor) 
verstan (fn, vers|tan) 
verstani (mn) 
verstechnika (fn, vers|technika) 
verstípus 
verstöltelék (vers|töltelék) 
versus 
vérsüllyedés (vér|süllyedés) 
vérszag (fn, vér|szag) 
vérszegény (fn, vér|szegény) 
vérszegény (mn, vér|szegény) 
vérszegénység (fn, vér|szegénység) 
vérszem (fn, vér|szem) 
vérszemet kap 
verszene 
vérszérum 
vérszerződés (fn, vér|szerződés) 
vérszín (fn, vér|szín) 
vérszint 
vérszínű (mn, vér|színű) 
vérszipó 
vérszívó (fn, vér|szívó) 
vérszívó (foly mn in, vér|szívó) 
vérszomj (fn, vér|szomj) 
vérszomjas (mn, vér|szomjas) 
vérszopó (fn, vér|szopó) 
vérszopó (foly mn in, vér|szopó) 
versszak (fn, vers|szak) 
versszervező elv 
versszerző (fn, vers|szerző) 
versszöveg 
verszt (fn) 
vert (bef mn in) 
vert (mn) 
vért (fn) 
vert agyag 
vert arany 
vert csipke 
vert fal 
vert falú 
vert hadak 
vert pénz 
vert sereg 
vértanú (fn, vér|tanú) 
vértanú (mn, vér|tanú) 
vértanúhalál (fn, vértanú|halál) 



vértanúság (fn, vér|tanúság) 
verte 
vértelen (mn) 
vértenger (fn, vér|tenger) 
vértérfogat 
vértes (fn) 
vértes (mn) 
Vértes (tnév) 
Vértes hegység 
Vértesalja (tnév, Vértes|alja) 
vérteshal (fn) 
vértest (fn, vér|test) 
vértestecske (fn, vér|testecske) 
vértestvér (fn, vér|testvér) 
Vértesszőlős 
vértetű (fn, vér|tetű) 
vértez (ige) 
vértezet (fn) 
vertikális (mn) 
vertikális nézőszög 
vertikális-horizontális viszony 
vertikalitás 
vertikum (fn) 
vértisztító (fn, vér|tisztító) 
vértisztító (foly mn in, vér|tisztító) 
vértisztító szer 
vértócsa (fn, vér|tócsa) 
vértódulás 
vértolulás (fn) 
vértő (fn, vér|tő) 
vértörvényszék (fn, vér|törvényszék) 
vérű (mn) 
vérvád (fn, vér|vád) 
vérveszteség (fn, vér|veszteség) 
vérvétel (fn, vér|vétel) 
vérvirág (fn, vér|virág) 
vérvizelés (fn, vér|vizelés) 
vérvizsgálat (fn, vér|vizsgálat) 
vérvizsgálati lelet 
vérvonal (fn, vér|vonal) 
vérvörös (mn) 
vérvörös csütörtök 
verzál 
verzál betű 
verzális (mn) 
verzátus (mn) 
vérzékeny (mn) 
vérzékenység (fn) 
vérzeni (vérezni) 
verzére 
vérzés (fn) 
vérzéscsillapító (fn, vérzés|csillapító) 
vérzéscsillapító (foly mn in, vérzés|csillapító) 
vérzéscsillapító (mn, vérzés|csillapító) 
verzifikál 
vérzik (ige) 
verzió (fn) 



verziókezelő funkció 
verziókövetés 
verziószám 
verzióváltás 
vérzivatar (fn, vér|zivatar) 
verzó 
vérző (mn) 
vérző szívvel 
vés (ige) 
vesd össze 
vese (fn) 
vese alakú 
veseátültetés (fn, vese|átültetés) 
vesebaj (fn, vese|baj) 
vesebántalom (fn, vese|bántalom) 
vesebeteg (fn, vese|beteg) 
vesedonor 
veseelégtelenség (fn, vese|elégtelenség) 
veseföveny (vese|föveny) 
vesegörcs (fn, vese|görcs) 
vesegyulladás (fn, vese|gyulladás) 
vesehomok (fn, vese|homok) 
vesekő (fn, vese|kő) 
veseköves (mn) 
vesemedence (fn, vese|medence) 
vesemedence-gyulladás (vesemedence|-gyulladás) 
veseműködés (fn, vese|működés) 
veseműtét (fn, vese|műtét) 
veseoperáció (vese|operáció) 
vesepanasz (fn, vese|panasz) 
vesepecsenye (fn, vese|pecsenye) 
vésés (fn) 
vesesüllyedés (vese|süllyedés) 
véset (fn) 
véset (ige) 
vesetestecske 
vésett 
vésett díszítés 
vesetükrözés (fn, vese|tükrözés) 
vesevelő (fn, vese|velő) 
vesevérzés (vese|vérzés) 
veséz (ige) 
vesezsugorodás (fn, vese|zsugorodás) 
vesicula 
vésnök (fn) 
vésnökorsó (vésnök|orsó) 
véső (fn) 
véső (foly mn in) 
vésődik (ige) 
vésőgép (fn, véső|gép) 
Vespasianus 
Vespasianus császár 
Vespucci (tnév) 
Vesta-szűz (fn) 
vestibulum 
vesz (ige) 
vész (fn) 



vész (ige) 
vészbíróság (fn, vész|bíróság) 
vészcsengő (fn, vész|csengő) 
veszedelem (fn) 
veszedelmes (mn) 
veszedelmes csaló 
veszejt (ige) 
veszekedés (fn) 
veszekedett (bef mn in) 
veszekedett (mn) 
veszekedik (veszekszik, ige) 
veszekedő (fn) 
veszekedő (foly mn in) 
veszekedős (mn) 
veszekszik (ige) 
vészel (ige) 
veszély (fn) 
veszély esetén 
veszélybe kerül 
veszélybe sodor 
veszélyben érzi magát 
veszélyben forog 
veszélyérzet (fn, veszély|érzet) 
veszélyes (mn) 
veszélyes hulladék 
veszélyes vizeken 
veszélyesen (hsz) 
veszélyeshulladék-lerakótelep 
veszélyesség (fn) 
veszélyességi (mn) 
veszélyességi pótlék 
veszélyeztet (ige) 
veszélyeztetés (fn) 
veszélyeztetett (bef mn in) 
veszélyeztetett (mn) 
veszélyeztetett gyerekek 
veszélyeztetettség (fn) 
veszélyeztethet (ige) 
veszélyforrás (fn, veszély|forrás) 
veszélyhelyzet (fn, veszély|helyzet) 
veszélyjelzés (fn, veszély|jelzés) 
veszélytelen (mn) 
veszélyzóna (fn, veszély|zóna) 
veszendő (beálló mn in) 
veszendő (mn) 
veszendőbe megy 
veszendőség (fn) 
vészes (mn) 
vészes vérszegénység 
vészesen (hsz) 
veszett (bef mn in) 
veszett (mn) 
veszett kutya 
veszett róka 
veszettség (fn) 
veszettség elleni oltás 
veszettül (hsz) 



vészfék (fn, vész|fék) 
vészharang (fn, vész|harang) 
vészhelyzet (fn, vész|helyzet) 
vészhelyzet elhárítása 
veszhet (ige) 
vészhír (fn, vész|hír) 
vészhívó 
vészhorgony (vész|horgony) 
veszi 
veszik (vész, ige) 
veszít (veszt, ige) 
veszíthet (ige) 
vészjel (fn, vész|jel) 
vészjelzés (fn, vész|jelzés) 
vészjelző (fn, vész|jelző) 
vészjelző ágyú 
vészjelző ágyúlövés 
vészjelző berendezés 
vészjelző készülék 
vészjelző rendszer 
vészjósló (fn, vész|jósló) 
vészjósló (mn, vész|jósló) 
vészkapcsoló (fn, vész|kapcsoló) 
vészkiáltás (fn, vész|kiáltás) 
vészkijárat (fn, vész|kijárat) 
vészkijáró (fn, vész|kijáró) 
vészkikapcsoló 
vészkorszak (fn, vész|korszak) 
veszkődik (ige) 
vészmadár (fn, vész|madár) 
vészmentes (mn) 
vészmentőrendszer 
vesződés (fn) 
vesződik (ige) 
vesződség (fn) 
vesződséges (mn) 
Veszprém (tnév) 
Veszprém megye 
veszprémi (fn) 
vészreakció (fn, vész|reakció) 
vészsziréna (vész|sziréna) 
vessző (fn) 
vesszőcsapás (fn, vessző|csapás) 
vesszőfonadék (vessző|fonadék) 
vesszőfonás (fn, vessző|fonás) 
vesszőfutás (fn, vessző|futás) 
vesszőketrec (vessző|ketrec) 
vesszőkosár (fn, vessző|kosár) 
vesszőkunyhó 
vesszőnyaláb (fn, vessző|nyaláb) 
vesszőparipa (fn, vessző|paripa) 
vesszőváz (vessző|váz) 
vesszőz (ige) 
vesszük górcső alá 
veszt (veszít, ige) 
veszt (fn) 
vészt hozó 



vészt jelző fény 
vésztározó (fn, vész|tározó) 
vésztartalék (fn, vész|tartalék) 
veszte (fn) 
vesztébe rohan 
veszteg (hsz) 
veszteg hagyás 
veszteg marad 
veszteg maradás 
vesztegel (ige) 
veszteget (ige) 
vesztegetés (fn) 
vesztegetés bűntette 
vesztegetési (mn) 
veszteglés (fn) 
vesztegzár (fn, veszteg|zár) 
vesztenivaló (fn) 
vesztére 
vészterhes (mn) 
vesztes (fn) 
vesztes (mn) 
vesztés (fn) 
vesztés (mn) 
veszteség (fn) 
veszteségadat 
veszteséges (mn) 
veszteséges gazdálkodás 
veszteséget okoz 
veszteséghő 
veszteségi dokumentum 
veszteségkimutatás (veszteség|kimutatás) 
veszteséglista (fn, veszteség|lista) 
veszteségmentes 
vesztesség (fn) 
vesztét érzi 
vesztett 
Vesztfália (tnév) 
vesztfáliai béke 
veszthet (ige) 
vesztibul 
Vésztő 
vesztőhely (fn) 
vésztörvényszék (fn, vész|törvényszék) 
vészvilágítás (fn, vész|világítás) 
vészvillogó (foly mn in) 
vet (ige) 
vét (ige) 
vétek (fn) 
vetekedik (vetekszik, ige) 
vetekszik (ige) 
vetél (ige) 
vétel (fn) 
vétel útján 
vételár (fn, vétel|ár) 
vetélés (fn) 
vételez (ige) 
vételi (mn) 



vételi ajánlat 
vételi árfolyam 
vételi szándék 
vételi zavar 
vételív (vétel|ív) 
vetélkedés (fn) 
vetélkedik (ige) 
vetélkedő (fn) 
vetélkedő (foly mn in) 
vetélkedősorozat 
vételkényszer (fn, vétel|kényszer) 
vételkényszer nélkül 
vételkörzet (fn, vétel|körzet) 
vetélő (fn) 
vetélőcséve (vetélő|cséve) 
vételügylet (vétel|ügylet) 
vételzavar (fn, vétel|zavar) 
vetélytárs (fn) 
vetemedik (ige) 
vetemény (fn) 
veteményborsó (vetemény|borsó) 
veteményes (fn) 
veteményes (mn) 
veteményeskert (fn, veteményes|kert) 
veteményez (ige) 
veteményfű (vetemény|fű) 
veteménymag (vetemény|mag) 
vetemül 
veterán (fn) 
veterános 
vetés (fn) 
vetésforgó (fn, vetés|forgó) 
vetési (mn) 
vetési varjú 
vetésterület (fn, vetés|terület) 
vetésterv (fn, vetés|terv) 
vetet (ige) 
vétet (vétet, ige) 
vetetlen (mn) 
vetetlen ágy 
vetetlen föld 
vetett (bef mn in) 
vetett (mn) 
vetett ágy 
vetett mag 
vethet (ige) 
vetít (ige) 
vetítés (fn) 
vetített (bef mn in) 
vetített (mn) 
vetített kép 
vetített képes előadás 
vetített kijelző 
vetítő (foly mn in) 
vetítő (mn) 
vetítőberendezés (vetítő|berendezés) 
vetítőernyő (vetítő|ernyő) 



vetítőfólia 
vetítőgép (fn) 
vetítőlámpa 
vetítőlencse 
vetítősugár 
vetítőterem (fn) 
vetítővászon (vetítő|vászon) 
vetíttet 
vétív 
vétkes (fn) 
vétkes (mn) 
vétkes könnyelműség 
vétkesség (fn) 
vetkezik (ige) 
vétkezik (ige) 
vetkőzik (ige) 
vetkőzőbár 
vetkőzőszám (fn) 
vetkőztet (ige) 
vétlen (fn) 
vétlen (mn) 
vétlen sofőr 
vétlevél 
vetnivaló (fn) 
vétó (fn) 
vétójog (fn, vétó|jog) 
vétóz (ige) 
vető (fn) 
vető (foly mn in) 
vetőárpa (vető|árpa) 
vetőborsó (fn, vető|borsó) 
vetőburgonya (fn, vető|burgonya) 
vetőburgonya-osztás (vetőburgonya|-osztás) 
vetőbúza (vető|búza) 
vetődés (fn) 
vetődhet (ige) 
vetődik (ige) 
vetőgabona (vető|gabona) 
vetőgép (fn, vető|gép) 
vetőgumó (fn, vető|gumó) 
vetőháló (vető|háló) 
vetőkártya (vető|kártya) 
vetőkender (vető|kender) 
vetőmag (fn, vető|mag) 
vetőmagbolt (fn, vetőmag|bolt) 
vetőmag-kereskedelem (vetőmag|-kereskedelem) 
vetőmagkölcsön (vetőmag|kölcsön) 
vetőmag-megtakarítás 
vetőmag-nemesítés 
vetőmag-nemesítő 
vetőmagtisztítás (vető|magtisztítás) 
vetősík 
vetőszántás (vető|szántás) 
vetővirág (fn, vető|virág) 
vetrece (fn) 
vetrovka 
vétség (fn) 



vett (bef mn in) 
vett (mn) 
vett egy Odolt 
vettet (ige) 
vetül (ige) 
vetülék (fn) 
vetülékcséve (vetülék|cséve) 
vetülékfonal (fn, vetülék|fonal) 
vetület (fn) 
vetületi rendszer 
vetületrajz (vetület|rajz) 
véve 
vévén 
vevény (fn) 
vevés 
vevő (fn) 
vevő (foly mn in) 
vevő elektróda 
vevőállomány 
vevőállomás (fn, vevő|állomás) 
vevőantenna (fn, vevő|antenna) 
vevőcsalogatás 
vevőcső (vevő|cső) 
vevőjelölt (fn, vevő|jelölt) 
vevőkészülék (fn, vevő|készülék) 
vevőkör (fn, vevő|kör) 
vevőközönség (fn, vevő|közönség) 
vevőközpontú 
vevőorientált (mn) 
vevőszolgálat (fn, vevő|szolgálat) 
vevőtoborzás (vevő|toborzás) 
vezekel (ige) 
vezeklés (fn) 
vezeklő (fn) 
vezeklő (foly mn in) 
vezeklő (mn) 
vezeklő bűnös 
vezeklőút (vezeklő|út) 
vezényel (ige) 
vezénylés (fn) 
vezénylet (fn) 
vezényleti nyelv 
vezénylő (foly mn in) 
vezénylőterem 
vezényszó (fn, vezény|szó) 
vezér (fn) 
vezéralak (fn, vezér|alak) 
vezéráldozat (fn, vezér|áldozat) 
vezérbika (fn, vezér|bika) 
vezércikk (fn, vezér|cikk) 
vezércikkíró (fn, vezércikk|író) 
vezércsel (fn, vezér|csel) 
vezércsere (fn, vezér|csere) 
vezércsillag (fn, vezér|csillag) 
vezéregyenes 
vezéregyéniség (fn, vezér|egyéniség) 
vezérel (ige) 



vezérelv (fn, vezér|elv) 
vezéreszme (fn, vezér|eszme) 
vezérevezős (fn, vezér|evezős) 
vezérezredes (fn, vezér|ezredes) 
vezérezredes (mn, vezér|ezredes) 
vezérfonal (fn, vezér|fonal) 
vezérgép (fn, vezér|gép) 
vezérgondolat (fn, vezér|gondolat) 
vezérgyalog (fn, vezér|gyalog) 
vezérhajó (fn, vezér|hajó) 
vezérhajtás (vezér|hajtás) 
vezérhang (vezér|hang) 
vezéri (mn) 
vezérigazgató (fn, vezér|igazgató) 
vezérigazgató (foly mn in, vezér|igazgató) 
vezérigazgató-helyettes 
vezérigazgatói (mn) 
vezérigazgatói poszt 
vezérigazgatóság (fn, vezér|igazgatóság) 
vezérkapcsoló (vezér|kapcsoló) 
vezérkar (fn, vezér|kar) 
vezérkari (mn) 
vezérkari főnök 
vezérkari tiszt 
vezérkedik (ige) 
vezérképviselet (fn, vezér|képviselet) 
vezérkos (fn, vezér|kos) 
vezérkönyv (fn, vezér|könyv) 
vezérkör (vezér|kör) 
vezérlés (fn) 
vezérlésátadás 
vezérlet (fn) 
vezérlő (fn) 
vezérlő (foly mn in) 
vezérlő áramkör 
vezérlő csillag 
vezérlő fejedelem 
vezérlőasztal (fn, vezérlő|asztal) 
vezérlőberendezés (fn, vezérlő|berendezés) 
vezérlőchip 
vezérlőegység (fn, vezérlő|egység) 
vezérlőkarakter (fn, vezérlő|karakter) 
vezérlőkártya (fn, vezérlő|kártya) 
vezérlőmű (fn, vezérlő|mű) 
vezérlőobjektum (fn, vezérlő|objektum) 
vezérlőprogram 
vezérlőpult (fn, vezérlő|pult) 
vezérlőpulti bejegyzés 
vezérlőrendszer (fn, vezérlő|rendszer) 
vezérlőterem (fn, vezérlő|terem) 
vezérlőutasítás (fn, vezérlő|utasítás) 
vezérmotívum (fn, vezér|motívum) 
vezérmotívum-technika 
vezérmű (fn, vezér|mű) 
vezérműszíj 
vezérorsó (fn, vezér|orsó) 
vezérőrnagy (fn, vezér|őrnagy) 



vezérség (fn) 
vezérsejt (vezér|sejt) 
vezérsík (fn, vezér|sík) 
vezérsugár (fn, vezér|sugár) 
vezérszárny 
vezérszempont 
vezérszerep (fn, vezér|szerep) 
vezérszó (fn, vezér|szó) 
vezérszólam (fn, vezér|szólam) 
vezérszónok (fn, vezér|szónok) 
vezérszónoki (mn) 
vezérszónoklat (fn, vezér|szónoklat) 
vezérszurkoló (fn, vezér|szurkoló) 
vezérszurkoló (foly mn in, vezér|szurkoló) 
vezértehén (vezér|tehén) 
vezértengely (vezér|tengely) 
vezérürü (fn, vezér|ürü) 
vezérvonal (fn, vezér|vonal) 
vezet (ige) 
vezeték (fn) 
vezeték ló 
vezeték nélküli 
vezeték nélküli hálózat 
vezeték nélküli összeköttetés 
vezeték nélküli telefon 
vezeték nélküli teljesítmény 
vezeték nélküli töltő 
vezeték-ellenállás 
vezetéképítő (vezeték|építő) 
vezetékes (mn) 
vezetékes egér 
vezetékes fülhallgató 
vezetékes hálózat 
vezetékes ivóvíz 
vezetékes távközlés 
vezetékes telefon 
vezetékes verzió 
vezetékhálózat (fn, vezeték|hálózat) 
vezetékhuzal 
vezetéknév (fn, vezeték|név) 
vezetékoszlop (vezeték|oszlop) 
vezetékrendszer 
vezetéksín (vezeték|sín) 
vezetés (fn) 
vezetés közben 
vezetési (mn) 
vezetési elektron 
vezetési instrukció 
vezetési művelet 
vezetési stílus 
vezetésképtelen (mn, vezetés|képtelen) 
vezetésre képtelen 
vezetéstechnika (fn, vezetés|technika) 
vezetéstudomány (fn, vezetés|tudomány) 
vezetésű (mn) 
vezethet (ige) 
vezeti a mezőnyt 



vezető (fn) 
vezető (foly mn in) 
vezető (mn) 
vezető állás 
vezető beosztás 
vezető ember 
vezető gól 
vezető karmester 
vezető koreográfus 
vezető munkatárs 
vezető oktató 
vezető óvónő 
vezető párt 
vezető pozíció 
vezető réteg 
vezető szerep 
vezető tanácsadó 
vezetőállás (fn, vezető|állás) 
vezetőbarát 
vezetőbíró 
vezetőedző (fn, vezető|edző) 
vezetőedző (foly mn in, vezető|edző) 
vezetőél 
vezetőfülke (fn, vezető|fülke) 
vezetői (mn) 
vezetői engedély 
vezetőjelölt 
vezetőképes (mn) 
vezetőképesség (fn, vezető|képesség) 
vezetőképzés (fn, vezető|képzés) 
vezetőképző 
vezetőkerék-hajtás 
vezetőkör 
vezetőnő 
vezetőség (fn) 
vezetőségi (mn) 
vezetőségi tag 
vezetőségi ülés 
vezetőségválasztás (fn, vezetőség|választás) 
vezetőségválasztó gyűlés 
vezetőségválasztó konferencia 
vezetőségváltás 
vezetőszíj (fn, vezető|szíj) 
vezetőtanár (fn, vezető|tanár) 
vezetőtaréj (vezető|taréj) 
vezetőtestület 
vezetőülés (fn, vezető|ülés) 
vezetőváltás (fn, vezető|váltás) 
vezettet (ige) 
vezír (fn) 
vézna (mn) 
vézna testű 
Vezúv (tnév) 
vezuvián (fn) 
VGA-kártya 
VHS (röv) 
viadal (fn) 



viador (fn) 
viadukt (fn) 
Viagra 
viaskodás (fn) 
viaskodik (ige) 
viasz (fn) 
viasz karácsonyfagyertya 
viaszcsepp 
viaszemulzió (viasz|emulzió) 
viaszérés (fn, viasz|érés) 
viaszfehér (mn) 
viaszfény (fn, viasz|fény) 
viaszfigura (fn, viasz|figura) 
viaszgyertya (fn, viasz|gyertya) 
viaszhártya (viasz|hártya) 
viaszk (fn) 
viaszlenyomat (fn, viasz|lenyomat) 
viaszminta (viasz|minta) 
viaszmoly (viasz|moly) 
viaszol (ige) 
viaszopál (viasz|opál) 
viaszos (mn) 
viaszosvászon (fn) 
viaszoz (ige) 
viaszöntvény (viasz|öntvény) 
viaszpecsét (fn, viasz|pecsét) 
viaszpuha (mn, viasz|puha) 
viaszréteg 
viaszsárga (mn, viasz|sárga) 
viasszerű (vias|szerű) 
viasztábla (fn, viasz|tábla) 
viasztekercs (viasz|tekercs) 
viaszvirág (fn, viasz|virág) 
víberliszt 
vibráció (fn) 
vibrafon (fn) 
vibrál (ige) 
vibrálás 
vibrato 
vibrátor (fn) 
vibratós 
vicc (fn) 
vicc nélkül 
viccel (ige) 
viccelődik (ige) 
viccen kívül 
vicces (mn) 
viccesen (hsz) 
viccesnek hangzik 
viccfaragó (vicc|faragó) 
vicclap (fn, vicc|lap) 
viccnek tűnik 
vice (fn) 
vice versa 
viceházmester (fn, vice|házmester) 
viceispán (fn, vice|ispán) 
vicéné (fn) 



Vichy (tnév) 
vici (fn) 
vicik-vacak (fn) 
vicik-vacak (mn) 
vicinális (fn) 
vicinális (mn) 
vicinális vasút 
vicispán (fn) 
vickándozik (ige) 
vicomte 
Victor Hugo 
Victoria 
Vicsegda (tnév) 
vicsorgat (ige) 
vicsorgó (foly mn in) 
vicsori (mn) 
vicsorít (ige) 
vicsorog (ige) 
vidám (mn) 
vidám dal 
vidám est 
vidám hangulat 
vidám kedélyű 
Vidám Park 
Vidám Színpad 
vidám szüret 
vidáman (hsz) 
vidámít 
vidámkodik (ige) 
vidámodik (ige) 
vidámpark (fn, vidám|park) 
vidámság (fn) 
vidék (fn) 
vidékfejlesztés (fn, vidék|fejlesztés) 
vidékfejlesztési (mn) 
vidékfejlesztési miniszter 
vidékfejlesztési tárca 
vidéki (mn) 
vidéki körút 
vidéki partner 
vidéki színház 
vidéki város 
vidékies (mn) 
vidékpolitika 
vidékturizmus 
videó (fn) 
video- 
videó minősége 
videoajánló 
videoanyag 
videóbejátszás 
videobemenet 
videocsip (fn, video|csip) 
videodiszkó (fn) 
videofal 
videofelvétel (fn) 
videofilm (fn) 



videofilm-kölcsönző 
videogenerátor (fn) 
videohívás 
videojáték (fn) 
videojel (fn) 
videojelfolyam 
videók kezelése 
videokamera (fn) 
videokártya 
videokazetta (fn, video|kazetta) 
videokimenet 
videoklip (fn) 
videoklub (fn) 
videokódolás 
videokonferencia 
videokölcsönző (fn) 
videolejátszás 
videolejátszó 
videolemez 
videomagnó (fn, video|magnó) 
videomegosztó 
videomód 
videoportál 
videoprocesszor (fn) 
videoprogram (fn) 
videoreklám (fn) 
videós (mn) 
videós alkalmazás 
videóstúdió 
videoszalag (fn) 
videoszerkesző állomás 
videoszerkesztés 
videoszerkesztő 
videoszerkesztő szoftver 
videoszerű 
videoszoftver 
videotechnika (fn, video|technika) 
videotéka (fn) 
videotelefon (fn, video|telefon) 
videotelefonálás 
videotelefon-szerelés 
videóüzenet 
videózik (ige) 
vídia (fn) 
vidít (ige) 
vidor (mn) 
vidra (fn) 
vidrabőr (fn, vidra|bőr) 
vidraecset (vidra|ecset) 
vidrafű (fn, vidra|fű) 
vidraszőr 
vidravas (vidra|vas) 
vidul (ige) 
Vientián (tnév) 
Vietnam (tnév) 
vietnami (fn) 
vietnami balzsam 



vietnami háború 
vietnami veterán 
Vietnami-öböl 
vietnamizáció 
Vietórisz-kódex 
víg (mn) 
víg kedélyű 
víg özvegy 
vigad (ige) 
vigadalom 
Vigadó (fn) 
Vigadó (foly mn in) 
Vigadó Galéria 
vigadozik (ige) 
vigalmi (mn) 
vigalmi bizottság 
vigalmi negyed 
vigalom (fn) 
vigály 
vigályos 
vígan (hsz) 
viganó (fn) 
vigasság (fn) 
vigasz (fn) 
vigaszág (fn, vigasz|ág) 
vigaszágon jut be 
vigaszdíj (fn, vigasz|díj) 
vigasztal (ige) 
vigasztalan (mn) 
vigasztalás (fn) 
vigasztalhat (ige) 
vigasztalhatatlan (mn) 
vigasztaló (fn) 
vigasztaló (foly mn in) 
vigasztaló (mn) 
vigasztalódik (ige) 
vigaszverseny (fn, vigasz|verseny) 
vígballada (fn) 
vigéc (fn) 
vigéckedik (ige) 
vígeposz (fn) 
vigília (fn) 
vígjáték (fn, víg|játék) 
vígjátékíró (fn, vígjáték|író) 
vígjátéksorozat (fn, vígjáték|sorozat) 
vignetta (fn) 
vígopera (fn, víg|opera) 
vígság (fn) 
vígságos 
Vígszínház (tnév, Víg|színház) 
vígszínházi (mn) 
vigvam (fn) 
vigyáz (ige) 
vigyázat (fn) 
vigyázat (ige) 
vigyázatlan (mn) 
vigyázatlanság (fn) 



vigyázatos (mn) 
vigyázó (fn) 
vigyázó (foly mn in) 
vigyázó (mn) 
vigyázz (fn) 
vigyázzállás (fn, vigyázz|állás) 
vigyázzba áll és vigyázzban áll 
vigyázzmenet (fn, vigyázz|menet) 
vigyor (fn) 
vigyorgás (fn) 
vigyori (mn) 
vigyorodik 
vigyorog (ige) 
viháncol (ige) 
vihar (fn) 
vihar múltával 
viharágyú (fn, vihar|ágyú) 
viharálló (fn, vihar|álló) 
viharálló (foly mn in, vihar|álló) 
viharálló (mn, vihar|álló) 
viharcsengő (vihar|csengő) 
vihardagály (fn, vihar|dagály) 
viharedzett (mn, vihar|edzett) 
viharfecske (vihar|fecske) 
viharfelhő (fn, vihar|felhő) 
vihargép (vihar|gép) 
viharjelzés (fn, vihar|jelzés) 
viharjelző (fn, vihar|jelző) 
viharjelző állomás 
viharjelző rakéta 
viharkabát (fn, vihar|kabát) 
viharkár (fn, vihar|kár) 
viharlámpa (fn, vihar|lámpa) 
viharmadár (fn, vihar|madár) 
viharmadárfélék 
viharos (mn) 
viharos erejű szél 
viharos gyorsaság 
viharos múltú 
viharos szél 
viharsarok (fn, vihar|sarok) 
Viharsarok 
viharszíj (vihar|szíj) 
viharvert (bef mn in, vihar|vert) 
viharvert (mn, vihar|vert) 
viharzik (ige) 
viharzó (fn) 
viharzó (foly mn in) 
viharzóna (fn, vihar|zóna) 
viharzúgás (vihar|zúgás) 
viheder (fn) 
vihet (ige) 
vihog (ige) 
vihorászik (ige) 
vijjog (ige) 
Vikár 
vikárius (fn) 



víkend (fn) 
víkendez (víkendezik, ige) 
víkendezik (ige) 
víkendház (fn, víkend|ház) 
víkendtelek (fn, víkend|telek) 
viking (fn) 
vikszel (ige) 
vikszes 
vikszes doboz 
vikszes padló 
vikszol 
vikszos (mn) 
viktimológia 
viktimológus 
Viktor (tnév) 
Viktória (tnév) 
viktoriánus (mn) 
viktoriánus kor 
Viktória-tó 
vikunya 
vilag (hsz) 
világ (fn) 
világ (mn) 
világ körüli út 
világ lustája 
világátlag 
világatlasz (fn, világ|atlasz) 
világbajnok (fn, világ|bajnok) 
világbajnok csapat 
világbajnoki (mn) 
világbajnoki cím 
világbajnoki döntő 
világbajnoki selejtező 
világbajnoknő 
világbajnokság (fn, világ|bajnokság) 
világbank (fn, világ|bank) 
világbanki (mn) 
világbanki hitel 
világbanki támogatás 
világbéke (fn, világ|béke) 
világbeli (mn) 
világbíró (fn, világ|bíró) 
világbíró (foly mn in, világ|bíró) 
világbirodalom (fn, világ|birodalom) 
világboldogító (fn) 
világboldogító (foly mn in) 
világcég (fn, világ|cég) 
világcsalás (világ|csalás) 
világcsaló (fn, világ|csaló) 
világcsavargó (fn, világ|csavargó) 
világcsoda (fn, világ|csoda) 
világcsúcs (fn, világ|csúcs) 
világcsúcstartó (fn, világ|csúcstartó) 
világcsúcstartó (foly mn in, világ|csúcstartó) 
világcsúfja 
világégés (fn, világ|égés) 
világegész 



világegyetem (fn, világ|egyetem) 
világegyház (fn, világ|egyház) 
világélet (fn, világ|élet) 
világéletében (fn) 
világéletemben 
világelső (fn) 
világelső (mn) 
világesemény (fn, világ|esemény) 
világfájdalmas (mn) 
világfájdalom (fn, világ|fájdalom) 
világfalu 
világfelfogás (fn, világ|felfogás) 
világfelfordulás (fn, világ|felfordulás) 
világfelforgató (világ|felforgató) 
világfesztivál 
világfi (fn, világ|fi) 
világforradalom (fn, világ|forradalom) 
világfórum 
világfront (világ|front) 
világgá kürtöl 
világgá megy 
világgazdaság (fn, világ|gazdaság) 
világgazdasági (mn) 
világgazdasági válság 
világgazdaságtan (fn, világ|gazdaságtan) 
világháború (fn, világ|háború) 
világháborús (mn) 
világháló (fn, világ|háló) 
világháló (foly mn in, világ|háló) 
világhálós (mn) 
világhálózat (fn, világ|hálózat) 
világhatalom (fn, világ|hatalom) 
világhegemónia (fn, világ|hegemónia) 
világhelyzet (fn, világ|helyzet) 
világhír (fn, világ|hír) 
világhíradó (fn, világ|híradó) 
világhíres (mn) 
világhírnév (fn, világ|hírnév) 
világhírű (mn, világ|hírű) 
világhírű tudós 
világhódító (fn, világ|hódító) 
világhódító (foly mn in, világ|hódító) 
világi (mn) 
világi műveltség 
világi pap 
világias (mn) 
világias gondolkodású 
világiasít 
világiasodik 
Világifjúsági Találkozó 
világirodalmi (mn) 
Világirodalmi lexikon 
világirodalom (fn, világ|irodalom) 
világít (ige) 
világítás (fn) 
világítástechnika (fn, világítás|technika) 
világító (fn) 



világító (foly mn in) 
világító baktérium 
világító festék 
világító földgömb 
világító lámpa 
világító számlap 
világítóáram 
világítóberendezés (fn, világító|berendezés) 
világítóbója (világító|bója) 
világítócső 
világítóeszköz (fn, világító|eszköz) 
világítófesték (világító|festék) 
világítógáz (fn, világító|gáz) 
világítógolyó 
világítójelzés 
világítórakéta (fn, világító|rakéta) 
világítótest (fn, világító|test) 
világítótorony (fn, világító|torony) 
világítótöltény (világító|töltény) 
világítóudvar (fn, világító|udvar) 
világjáró (fn, világ|járó) 
világjáró (foly mn in, világ|járó) 
világjelenség (fn, világ|jelenség) 
világkapitalizmus (fn, világ|kapitalizmus) 
világkatasztrófa (fn, világ|katasztrófa) 
világkép (fn, világ|kép) 
világkereskedelem (fn, világ|kereskedelem) 
világkereskedelmi (mn) 
Világkereskedelmi Központ 
Világkereskedelmi Szervezet 
világkerülő (világ|kerülő) 
világkiállítás (fn, világ|kiállítás) 
világkiállítási (mn) 
világklasszis (fn, világ|klasszis) 
világkonferencia (fn, világ|konferencia) 
világkongresszus (fn, világ|kongresszus) 
világköltő (világ|költő) 
világközvélemény (fn, világ|közvélemény) 
világkultúra 
Világkupa (fn, Világ|kupa) 
világkupadöntő 
világkupa-futamgyőztes 
világkupa-győzelem 
világkupa-sorozat 
világlap (fn, világ|lap) 
világlátás (fn, világ|látás) 
világlátott (bef mn in, világ|látott) 
világlátott (mn, világ|látott) 
világliga A csoport 
világlik 
világmárka (fn, világ|márka) 
világmegváltó (fn) 
világmegváltó (foly mn in) 
világmegváltó (mn) 
világméret (fn, világ|méret) 
világméretekben (fn) 
világméretű (mn, világ|méretű) 



világmindenség (fn, világ|mindenség) 
világmonopólium (fn, világ|monopólium) 
világmozgalom (fn, világ|mozgalom) 
világnagyság (fn, világ|nagyság) 
világnap (fn, világ|nap) 
világnaptár (világ|naptár) 
világnépesség 
világnézet (fn, világ|nézet) 
világnézeti (mn) 
világnézlet 
világnyelv (fn, világ|nyelv) 
világol (ige) 
világon egyedülálló 
világos (mn) 
Világos (tnév) 
világos bíbor 
világos cián 
világos lakás 
világos mogyorószín 
világos nappal 
világos narancssárga 
világos sör 
világos színű 
világosabban (hsz) 
világosan (hsz) 
világosan látó 
világosbarna (fn) 
világosfejű (mn) 
világosít (ige) 
világosító (fn) 
világosító (foly mn in) 
világosítómester 
világoskék (mn, világos|kék) 
világosodás 
világosodik (ige) 
világospiros (mn) 
világossá lesz 
világosság (fn) 
világossárga (mn) 
világosul 
világosvörös 
világoszöld (fn) 
világoszöld (mn) 
világosszőke (mn) 
világosszürke (fn) 
világosszürke (mn) 
világot 
világot jár 
világot járt ember 
világot látni 
világörökség (fn, világ|örökség) 
világörökségi (mn) 
világörökségi törvény 
világpénz (fn, világ|pénz) 
világpiac (fn, világ|piac) 
világpiaci (mn) 
világpiaci ár 



világpiaci helyzet 
világpiaci régió 
világpolgár (fn, világ|polgár) 
világpolitika (fn, világ|politika) 
világpolitikai (mn) 
világpremier (fn, világ|premier) 
világprobléma (fn, világ|probléma) 
világproletariátus (világ|proletariátus) 
világpusztulás (fn, világ|pusztulás) 
világra hoz 
világra jön 
világra segít 
világra segítés 
világrahozatal (fn, világra|hozatal) 
világrajövetel 
világranglista (fn, világ|ranglista) 
világranglista-vezető 
világraszóló (fn, világra|szóló) 
világraszóló (mn, világra|szóló) 
világrekord (fn, világ|rekord) 
világrekorder 
világrend (fn, világ|rend) 
világrendszer (fn, világ|rendszer) 
világrengető (foly mn in) 
világrengető (mn) 
világrész (fn, világ|rész) 
világsajtó (fn, világ|sajtó) 
világsiker (fn, világ|siker) 
világszabadalom (fn, világ|szabadalom) 
világszabadság (fn, világ|szabadság) 
világszám (fn, világ|szám) 
világszemlélet (fn, világ|szemlélet) 
világszenzáció (fn, világ|szenzáció) 
világszép (mn) 
világszépe (fn) 
világszerte (hsz) 
világszerte ismert 
világszervezet (fn, világ|szervezet) 
világszínház 
világszínvonal (fn, világ|színvonal) 
világszínvonalú (mn) 
világszövetség (fn, világ|szövetség) 
világsztár (fn, világ|sztár) 
világtáj (fn, világ|táj) 
világtalálkozó (fn, világ|találkozó) 
világtalálkozó (foly mn in, világ|találkozó) 
világtalan (mn) 
világtanács (fn, világ|tanács) 
világtengely (fn, világ|tengely) 
világtenger (fn, világ|tenger) 
világtenger (világ|tenger) 
világtérkép (fn, világ|térkép) 
világtermelés (fn, világ|termelés) 
világtörténelem (fn, világ|történelem) 
világtörténelmi (mn) 
világtörténet (fn, világ|történet) 
világuralom (fn, világ|uralom) 



világutazó (fn, világ|utazó) 
világutazó (foly mn in, világ|utazó) 
világútlevél (fn, világ|útlevél) 
világűr (fn, világ|űr) 
világűrjog (fn, világűr|jog) 
világűr-kartográfia 
világűrkutatás (fn, világűr|kutatás) 
világvallás (fn, világ|vallás) 
világválogatott (bef mn in, világ|válogatott) 
világválogatott (fn, világ|válogatott) 
világválság (fn, világ|válság) 
világváros (fn, világ|város) 
világvárosi fények 
világvége (fn) 
világvége-hangulat 
világvégevárás 
világverő (fn, világ|verő) 
világverő (foly mn in, világ|verő) 
világverseny (fn, világ|verseny) 
világvevő (fn, világ|vevő) 
világvevő rádió 
világviszonylat (fn, világ|viszonylat) 
világviszonylatban (világ|viszonylatban) 
világzene (fn, világ|zene) 
világzene-fesztivál 
világzenei (mn) 
világzenei lista 
világgyűlölet (fn, világ|gyűlölet) 
vilajet (fn) 
vili (fn) 
villa (fn) 
Villa Borghese 
villacsont (fn, villa|csont) 
villaház (fn, villa|ház) 
villalakás (fn, villa|lakás) 
villám (fn) 
villámcsapás (fn, villám|csapás) 
villámcsapás (mn, villám|csapás) 
villámellenőrzés (fn, villám|ellenőrzés) 
villámfény (fn, villám|fény) 
villámgyors (fn, villám|gyors) 
villámgyors (mn, villám|gyors) 
villámgyorsan (hsz) 
villámháború (fn, villám|háború) 
villámhárító (fn, villám|hárító) 
villámhárító (foly mn in, villám|hárító) 
villáminterjú (fn, villám|interjú) 
villámjelző 
villámkérdés (fn, villám|kérdés) 
villámlás (fn) 
villámlátogatás (fn, villám|látogatás) 
villámlevél (fn, villám|levél) 
villámlik (fn) 
villámlik (ige) 
villámló (foly mn in) 
villámló szemmel 
villamos (fn) 



villamos (mn) 
villámos (mn) 
villamos áram 
villamos berendezés 
villamos égő 
villamos energia 
villamos erőmű 
villamos erőtelep 
villamos felvonó 
villamos feszültség 
villamos főzőlap 
villamos gépek 
villamos hálózat 
villamos írógép 
villamos izzó 
villamos kemence 
villamos kohó 
villamos motor 
villamos mozdony 
villamos munka 
villamos targonca 
villamos távvezeték 
villamos terhelés 
villamos töltésű 
villamos tulajdonság 
villamos ütés 
villamos vezeték 
villamos vontatás 
villamos vontatású 
villamosáram-termelés 
villamosáram-ütés 
villamosbaleset (fn) 
villamosbérlet (fn, villamos|bérlet) 
villamosenergia-ellátás (villamosenergia|-ellátás) 
villamosenergia-felhasználás 
villamosenergia-hálózat 
villamosenergia-hiány (villamosenergia|-hiány) 
villamosenergia-igény 
villamosenergia-ipar 
villamosenergia-rendszer 
villamosenergia-szektor 
villamosenergia-termelés (fn, villamosenergia|-termelés) 
villamoshálózat (fn, villamos|hálózat) 
villamosipar 
villamosít (ige) 
villamosítás (fn) 
villamosjárat (fn, villamos|járat) 
villamosjegy (fn) 
villamoskalauz (fn) 
villamoskocsi (fn, villamos|kocsi) 
villamoskocsi-vezető 
villamosközlekedés (fn) 
villamosmegálló (fn, villamos|megálló) 
villamos-megállóhely (villamos|-megállóhely) 
villamosmérnök (fn, villamos|mérnök) 
villamosmotor (villamos|motor) 
villamosozik (ige) 



villamospénz (fn) 
villamospótló (fn) 
villamospótló busz 
villamosság (fn) 
villamosságtan 
villamossín (fn, villamos|sín) 
villamosteljesítmény-mérés 
villamosvágány (fn, villamos|vágány) 
villamosvasút (fn, villamos|vasút) 
villamosvégállomás (fn, villamos|végállomás) 
villamos-végállomás 
villamosvezeték (fn) 
villamosvezető (fn) 
villamosszék (fn, villamos|szék) 
villamosszín 
villámposta (fn, villám|posta) 
villámrajt 
villámriport (villám|riport) 
villámsebes (mn) 
villámsújtott (mn, villám|sújtott) 
villámsújtott fa 
villámtorna (fn, villám|torna) 
villámtréfa (fn, villám|tréfa) 
villámtűz (villám|tűz) 
villámvédelem 
villámvonat (villám|vonat) 
villámzár (fn, villám|zár) 
villámzáras (mn) 
villan (ige) 
villanás (fn) 
villanásnyi (fn) 
villanásnyi (mn) 
villanegyed (fn, villa|negyed) 
villanella 
villanófény (fn, villanó|fény) 
villanófénylámpa 
villant (bef mn in) 
villant (ige) 
villantó (foly mn in) 
villany (fn) 
Villány (tnév) 
villanyáram (fn, villany|áram) 
villanyáram-fogyasztás 
villanybojler (fn, villany|bojler) 
villanyborotva (fn, villany|borotva) 
villanycsengő (villany|csengő) 
villanydrót (fn, villany|drót) 
villanyégő (fn, villany|égő) 
villanyégő (foly mn in, villany|égő) 
villanyelem (villany|elem) 
villanyerő (fn, villany|erő) 
villanyerőmű (fn, villany|erőmű) 
villanyfény (fn, villany|fény) 
villanyfogyasztás (fn, villany|fogyasztás) 
villanyforraló (villany|forraló) 
villanyfőző (fn, villany|főző) 
villanyfúró (fn, villany|fúró) 



villanyfűrész (villany|fűrész) 
villanyfűtés (fn, villany|fűtés) 
villanygitár (fn, villany|gitár) 
villanygramofon (villany|gramofon) 
villanygyár (villany|gyár) 
villanyhegesztés (villany|hegesztés) 
villanyhirdetés (villany|hirdetés) 
villanyhuzal (fn, villany|huzal) 
villanyhűtőszekrény (villany|hűtőszekrény) 
villányi (mn) 
villányi cabernet sauvignon 
villányi kékoportó 
villányi oportó 
villányi zweigelt 
Villányi-hegység 
villanyírógép (fn, villany|írógép) 
villanykályha (fn, villany|kályha) 
villanykapcsoló (fn, villany|kapcsoló) 
villanykapcsoló (foly mn in, villany|kapcsoló) 
villanykemence (villany|kemence) 
villanykészülék (villany|készülék) 
villanykonnektor (villany|konnektor) 
villanykörte (fn, villany|körte) 
villanykürt (villany|kürt) 
villanylámpa (fn, villany|lámpa) 
villanymelegítő (fn, villany|melegítő) 
villanymotor (fn, villany|motor) 
villanymotorgyártás (villanymotor|gyártás) 
villanymozdony (fn, villany|mozdony) 
villanyóra (fn, villany|óra) 
villanyos (fn) 
villanyos (mn) 
villanyosság (fn) 
villanyoszlop (fn, villany|oszlop) 
villanypásztor (fn, villany|pásztor) 
villanypásztor-rendszer 
villanyposta 
villanypózna (fn, villany|pózna) 
villanyrendőr (fn, villany|rendőr) 
villanyrezsó (fn, villany|rezsó) 
Villány–Siklósi borvidék 
villanysterilizátor 
villanyszámla (fn, villany|számla) 
villanyszerelő (fn, villany|szerelő) 
villanyszerelő (foly mn in, villany|szerelő) 
villanytelep (fn, villany|telep) 
villanytűzhely (fn, villany|tűzhely) 
villanytűzhelybérlet (villanytűzhely|bérlet) 
villanyújság (fn, villany|újság) 
villanyvarrógép (villany|varrógép) 
villanyvasaló (fn, villany|vasaló) 
villanyvezeték (fn, villany|vezeték) 
villanyvezeték-darab (villanyvezeték|-darab) 
villanyvilágítás (fn, villany|világítás) 
villanyvonat (fn, villany|vonat) 
villanyzongora (fn, villany|zongora) 
villanyzsinór (fn, villany|zsinór) 



villás (mn) 
villás agancs 
villás emelő 
villás farkú 
villás tengely 
villásdugó (fn) 
villásdugós aljzat 
villáskulcs (fn) 
villasor (fn, villa|sor) 
villásreggeli (fn, villás|reggeli) 
villásreggeli (mn, villás|reggeli) 
villásszarvú antilop 
villatelek (villa|telek) 
villatulajdonos 
villáz (ige) 
villi 
villódzik (villózik, ige) 
villog (ige) 
villogás (fn) 
villogásmentes 
villogó (foly mn in) 
villogó (mn) 
villogó szemű 
villogtat (ige) 
Villon (fn) 
villong (ige) 
villongás (fn) 
Villon-vers 
villózik (villódzik, ige) 
villő 
villőzés (fn) 
Vilma (tnév) 
Vilmos (tnév) 
Vilmos császári kor 
vilmoskörte (fn) 
Vilnius (tnév) 
Vilyvitány 
vimedli (fn) 
Vince (tnév) 
vincellér (fn) 
vincellérbogár (fn, vincellér|bogár) 
vincseszter (fn) 
vindely 
vindikál (ige) 
vindikálás 
vinetta 
vinil 
vinilalbum 
vinilcsoport 
vinilgyanta 
vinilpolimer 
vinkli (fn) 
vinklivas 
vinkó (fn) 
vinyetta (fn) 
vinnyog (ige) 
viola (fn) 



Viola (tnév) 
violaillat (viola|illat) 
violakék (mn) 
violaszín (fn, viola|szín) 
violaszínű (mn, viola|színű) 
violencia 
violinkulcs (fn, violin|kulcs) 
vipera (fn) 
viperacsípés (vipera|csípés) 
viperafaj 
viperafajzat (vipera|fajzat) 
viperafészek (fn, vipera|fészek) 
viperamarás 
viperaméreg (vipera|méreg) 
viperanyelvű 
VIP-fiók 
virág (fn) 
Virág 
virágágy (fn, virág|ágy) 
virágágyás (fn, virág|ágyás) 
virágállat (fn, virág|állat) 
virágállvány (fn, virág|állvány) 
virágárus (fn, virág|árus) 
virágárus (mn, virág|árus) 
virágárusító hely 
virágáruslány 
virágásó (virág|ásó) 
virágba borul 
virágbeszéd (virág|beszéd) 
virágbimbó (fn, virág|bimbó) 
virágbogár (fn, virág|bogár) 
virágbuga (fn, virág|buga) 
virágcsendélet (fn, virág|csendélet) 
virágcserép (fn, virág|cserép) 
virágcsokor (fn, virág|csokor) 
virágdísz (fn, virág|dísz) 
virágelosztó (virág|elosztó) 
virágének (fn, virág|ének) 
virágerdő (fn, virág|erdő) 
virágeső (fn, virág|eső) 
virágföld (fn, virág|föld) 
virágfüzér (fn, virág|füzér) 
virághagyma (fn, virág|hagyma) 
virághímes 
virágillat (fn, virág|illat) 
virágkáka (fn, virág|káka) 
virágkarnevál (fn, virág|karnevál) 
virágkereskedés (fn, virág|kereskedés) 
virágkert 
virágkertész (fn, virág|kertész) 
virágkertészet 
virágkiállítás (fn, virág|kiállítás) 
virágkor (fn, virág|kor) 
virágkorona (virág|korona) 
virágkosár (fn, virág|kosár) 
virágkoszorú (fn, virág|koszorú) 
virágkötészet (fn, virág|kötészet) 



virágkötő (fn, virág|kötő) 
virágkötő (foly mn in, virág|kötő) 
virágkötő-tanfolyam 
virágláda (fn, virág|láda) 
viráglocsoló kanna 
virágmag (fn, virág|mag) 
virágméz (fn, virág|méz) 
virágminta (fn, virág|minta) 
virágmintás (mn, virág|mintás) 
virágnyelv (fn, virág|nyelv) 
virágnyelven beszél 
virágnyílás (virág|nyílás) 
virágolaj (virág|olaj) 
virágos (mn) 
virágos ablak 
virágos erkély 
virágos kedvű 
virágos kőris 
virágos mező 
virágos növények 
virágoskert (fn, virágos|kert) 
virágosláda (fn) 
virágosodik (ige) 
virágoz (ige) 
virágpompa (fn, virág|pompa) 
virágpor (fn, virág|por) 
virágporelemzés (virágpor|elemzés) 
virágrege (virág|rege) 
virágról virágra száll 
virágrügy (fn, virág|rügy) 
virágszál (fn, virág|szál) 
virágszirom (fn, virág|szirom) 
virágszőnyeg (fn, virág|szőnyeg) 
virágtakaró (fn, virág|takaró) 
virágtál (fn, virág|tál) 
virágtalan (mn) 
virágtartó (fn, virág|tartó) 
virágtartó (foly mn in, virág|tartó) 
virágú (mn) 
virágüzlet (fn, virág|üzlet) 
virágvasárnap (fn, virág|vasárnap) 
virágváza (fn, virág|váza) 
virágvetőmag 
virágzás (fn) 
virágzat (fn) 
virágzik (ige) 
virágzó (foly mn in) 
virágzó (mn) 
virágzó üzlet 
virális fertőzés 
virány (fn) 
virbli 
vircsaft (fn) 
virgács (fn) 
virginál 
virginálkönyv 
virginálzene 



Virginia (tnév) 
Virgínia 
virginiai (fn) 
virgonc (mn) 
virgula (fn) 
virilista (fn) 
virilizmus 
virít (ige) 
virológia (fn) 
virológus 
virrad (ige) 
virradat (fn) 
virradatkor (virradat|kor) 
virradó (fn) 
virradó (foly mn in) 
virradóan (hsz) 
virradta (fn) 
virraszt (ige) 
virrasztás (fn) 
virrasztó (fn) 
virrasztó (foly mn in) 
virsli (fn) 
virslisaláta (virsli|saláta) 
virtigli 
virtuális (mn) 
virtuális gép 
virtuális károkozó 
virtuális környezet 
virtuális közeg 
virtuális közösség 
virtuális magánhálózat 
virtuális memória 
virtuális névkártya 
virtuális pénz 
virtuális tér 
virtuális valóság 
virtuális világ 
virtuálisan (hsz) 
virtualitás 
virtuóz (fn) 
virtuóz (mn) 
virtuóz játék 
virtuóza (virtuóz|a) 
virtuozitás (fn) 
virtus (fn) 
virtuskodik (ige) 
virtusos (mn) 
virul (ige) 
virulencia (fn) 
virulens (mn) 
virulens baktérium 
viruló (foly mn in) 
viruló (mn) 
viruló színben van 
vírus (fn) 
vírus okozta megbetegedés 
vírusbetegség (fn, vírus|betegség) 



vírusfehérje 
vírusfertőzés (fn, vírus|fertőzés) 
vírusgén 
vírusgenom 
vírushordozó 
vírusirtásra szakosodott 
vírusirtó 
vírusirtó program 
víruskeresés 
víruskereső 
víruslabor 
vírusmentes 
vírusmentesítés (fn, vírus|mentesítés) 
vírusos (mn) 
vírusos betegség 
vírusos fertőzés 
vírusos influenza 
vírusölő program 
vírustámadás 
vírustörzs 
vírusvédelem 
vírusvédelmi piac 
vírusvédelmi szoftver 
vírusvédelmi termék 
virzsínia (fn) 
virzsínia szivar 
vis maior 
Visa 
Visa kártya 
Visconti 
Visegrád (tnév) 
visegrádi (fn) 
visegrádi vár 
Visegrádi-hegység 
visel (ige) 
viselés (fn) 
viselet (fn) 
viselhet (ige) 
viselkedés (fn) 
viselkedésalapú víruskereső 
viselkedésforma (fn, viselkedés|forma) 
viselkedési (mn) 
viselkedési norma 
viselkedéskultúra 
viselkedés-lélektan 
viselkedésmód (fn, viselkedés|mód) 
viselkedhet (ige) 
viselkedik (ige) 
viselő (fn) 
viselőruha (fn, viselő|ruha) 
viselős (mn) 
viselős asszony 
viselt (bef mn in) 
viselt (mn) 
viseltes (mn) 
viseltet (ige) 
viseltetik (ige) 



visít (ige) 
visítozik (ige) 
viskó (fn) 
visong (ige) 
Visonta 
Vista 
Visual BASIC 
visz (ige) 
viszály (fn) 
viszálykodás (fn) 
viszálykodik (ige) 
viszikli 
viszket (ige) 
viszketeg (mn) 
viszketegség (fn) 
viszketés (fn) 
viszketéscsillapító (viszketés|csillapító) 
viszketőpor 
viszkis (mn) 
viszkóz (fn) 
viszkóz műselyem 
viszkóz műszál 
viszkoziméter (fn) 
viszkozimetria (fn) 
viszkozitás (fn) 
viszkozitásmérés 
viszkózus (mn) 
viszkózselyem 
viszkózszivacs 
viszlát (msz) 
viszolygás (fn) 
viszolyog (ige) 
viszon- 
viszonosság (fn) 
viszonoz (ige) 
viszont (ik) 
viszont (ksz) 
viszont- 
viszontag (hsz) 
viszontagság (fn) 
viszontagságos (mn) 
viszontagságos expedíció 
viszontbiztosítás (fn, viszont|biztosítás) 
viszonteladó (fn, viszont|eladó) 
viszonthallás (fn) 
viszonthallásra 
viszontkereset (fn) 
viszontkereset (ige) 
viszontlát (ige) 
viszontlátás (fn) 
viszontlátásra (fn) 
viszontszerelem (fn, viszont|szerelem) 
viszontszeret (ige) 
viszontszívesség (fn, viszont|szívesség) 
viszontszolgálat (fn) 
viszontválasz (fn) 
viszonvád (fn) 



viszonválasz (fn) 
viszonzás (fn) 
viszonzatlan (mn) 
viszonzott (bef mn in) 
viszonzott (mn) 
viszony (fn) 
viszonyít (ige) 
viszonyítás (fn) 
viszonyítási (mn) 
viszonyítási alap 
viszonyító elem 
viszonyjel 
viszonyjelentés 
viszonyjelölő 
viszonylag (hsz) 
viszonylag magas ár 
viszonylagos (mn) 
viszonylagos érték 
viszonylagosan (hsz) 
viszonylat (fn, viszony|lat) 
viszonylatszám 
viszonylik (viszonyul, ige) 
viszonyrag (viszony|rag) 
viszonyragozás 
viszonyrendszer (fn, viszony|rendszer) 
viszonysík 
viszonyszám (fn, viszony|szám) 
viszonyszó (fn, viszony|szó) 
viszonyszófaj 
viszonyul (viszonylik, ige) 
viszonyulás (fn) 
vissz- 
vissza (ik) 
vissza- (ik) 
vissza gomb 
visszaad (ige) 
visszaadás (fn) 
visszaakaszt (ige) 
visszaalakul (ige) 
visszaáll (ige) 
visszaállamosít 
visszaállamosítás (fn) 
visszaállít (ige) 
visszaállítás (fn) 
visszaalszik (ige) 
visszaáramlik (ige) 
visszább 
visszabeszél (ige) 
visszabillen (ige) 
visszabocsát (ige) 
visszaborzad (ige) 
visszabújik (ige) 
visszabukik (ige) 
visszacipel (ige) 
visszacsal (ige) 
visszacsalogat (ige) 
visszacsap (ige) 



visszacsapódik (ige) 
visszacsatol (ige) 
visszacsatolás (fn) 
visszacsavar (ige) 
visszacsempész (ige) 
visszacseng (ige) 
visszacserél (ige) 
visszacsinál (ige) 
visszacsókol (ige) 
visszacsúszik (ige) 
visszadátumoz (ige) 
visszadob (ige) 
visszadöbben (ige) 
visszadöbbent 
visszadöcög 
visszadöf 
visszadől (ige) 
visszadörmög 
visszadug (ige) 
visszaejt (ige, vissza|ejt) 
visszaél (ige) 
visszaélés (fn) 
visszaélésgyanús (mn) 
visszaemlékezés (fn) 
visszaemlékezik (ige) 
visszaemlékszik (ige) 
visszaenged (ige) 
visszaér (ige) 
visszaereszt (ige) 
visszaérik (ige) 
visszaérkezik (ige) 
visszaesés (fn) 
visszaesik (ige) 
visszaeső (fn) 
visszaeső (foly mn in) 
visszaeső (mn) 
visszaeső bűnös 
visszafejel (ige) 
visszafejleszt (ige) 
visszafejlődés (fn) 
visszafejlődik (ige) 
visszafejt 
visszafekszik (ige) 
visszafektet (ige) 
visszafele (hsz, vissza|felé) 
visszafelé (hsz, vissza|felé) 
visszafelé menet 
visszafelé vezető út 
visszafelel (ige) 
visszafelesel (ige) 
visszafeszít 
visszafizet (ige) 
visszafizetés (fn) 
visszafizetési (mn) 
visszafizetési kötelezettség 
visszafog (ige) 
visszafogad (ige) 



visszafogás (fn) 
visszafoglal (ige) 
visszafoglalás (fn) 
visszafogott (bef mn in) 
visszafogottabban (hsz) 
visszafogottan (hsz) 
visszafogottság (fn) 
visszafojt (ige) 
visszafolyik (ige) 
visszafordít (ige) 
visszafordíthatatlan (mn) 
visszafordítható (foly mn in) 
visszafordul (ige) 
visszaforgat (ige) 
visszafut (ige) 
visszagondol (ige) 
visszagurít (ige) 
visszahagy (ige) 
visszahajít (ige) 
visszahajlik (ige) 
visszahajt (ige) 
visszahall 
visszahallgat (ige) 
visszahanyatlik (ige) 
visszaháramlik (ige) 
visszahat (ige) 
visszahatás (fn) 
visszaható (foly mn in) 
visszaható ige 
visszaható névmás 
visszahelyez (ige) 
visszahelyezés (fn) 
visszahív (ige) 
visszahívás (fn) 
visszahódít (ige) 
visszahonosít (ige) 
visszahoz (ige) 
visszahozhatatlan (mn) 
visszahökken (ige) 
visszahőköl (ige) 
visszahull (ige) 
visszahurcol 
visszahurcolkodik 
visszahúz (ige) 
visszahúzó erők 
visszahúzódás (fn) 
visszahúzódik (ige) 
visszaidéz (ige) 
visszaigazít (ige) 
visszaigazol (ige) 
visszaigazolás (fn, vissza|igazolás) 
visszaigényel (ige) 
visszaigényelhet (ige) 
visszaigénylés (fn) 
visszaijed 
visszailleszt (ige) 
visszaindul (ige) 



visszaint (ige, vissza|int) 
visszaír (ige) 
visszairányít (ige) 
visszaítél 
visszája (fn) 
visszajár (ige) 
visszájára fordul 
visszajátszik (ige) 
visszajelentés (fn) 
visszajelez 
visszajelzés (fn) 
visszajön (ige) 
visszajövet (fn) 
visszajövetel (fn) 
visszajut (ige) 
visszajuttat (ige) 
visszajuttatás (fn) 
visszakanyarodik (ige) 
visszakap (ige) 
visszakapaszkodik 
visszakapcsol (ige) 
visszakaphat (ige) 
visszakeltez 
visszaképzel 
visszakér (ige) 
visszakérdez (ige) 
visszakeres (ige) 
visszakeresés (fn) 
visszakerget (ige, vissza|kerget) 
visszakérődzik 
visszakérőleg 
visszakerül (ige) 
visszakészül 
visszakéz (fn) 
visszakézből 
visszakiált (ige) 
visszakísér (ige) 
visszakíván (ige) 
visszakívánkozik (ige) 
visszakozik (ige) 
visszaköltözik (ige) 
visszaköltöztet 
visszaköszön (ige) 
visszakövetel (ige) 
visszakövetelés (fn) 
visszakövetkeztet (ige) 
visszaküld (ige) 
visszalép (ige) 
visszalépés (fn) 
visszaléptet (ige) 
visszaléptetés (fn) 
visszalop (ige) 
visszalopakodik (ige) 
visszalopódzik (ige) 
visszalő (ige) 
visszalök (ige) 
visszamarad (ige) 



visszamegy (ige) 
visszamenet (fn) 
visszamenő (foly mn in) 
visszamenő hatállyal 
visszamenő hatályú 
visszamenően (hsz) 
visszamenőleg (hsz) 
visszamenőleges (mn) 
visszamenőleges hatályú 
visszamenőlegesen (hsz) 
visszametsz (ige) 
visszaminősít (ige) 
visszamond (ige) 
visszamutat (ige) 
visszanevet (ige) 
visszanéz (ige) 
visszanyer (ige) 
visszanyerés (fn) 
visszanyes (ige) 
visszanyom (ige) 
visszanyúl 
visszanyúlik (ige) 
visszaolvas (ige) 
visszaönt (ige) 
visszaözönlik (ige) 
visszaparancsol (ige) 
visszapártol (ige) 
visszapattan (ige) 
visszaperel (ige) 
visszapillant (ige) 
visszapillantás (fn) 
visszapillantó (foly mn in) 
visszapillantó tükör 
visszapofázik 
visszapótlás (fn) 
visszapótol 
visszára (fn) 
visszára (hsz) 
visszaragaszt (ige) 
visszarak (ige) 
visszáram (fn) 
visszaránt (ige) 
visszarendel (ige) 
visszarendeződés (fn) 
visszarendeződik 
visszarepül (ige) 
visszaretten (ige) 
visszarettent (ige) 
visszaréved (ige) 
visszariad (ige) 
visszariaszt (ige) 
visszarogy 
visszarohan (ige) 
visszaroskad (ige) 
visszaröppen (ige) 
visszáru (fn) 
visszarúg (ige) 



visszáruzik 
visszás (mn) 
visszás helyzet 
visszasegít (ige) 
visszasétál (ige) 
visszasiet (ige) 
visszasír (ige) 
visszásság (fn) 
visszasugároz (ige) 
visszasugárzik (ige) 
visszasüllyed (ige) 
visszasüt (ige) 
visszaszalad (ige) 
visszaszáll (ige) 
visszaszállingózik (ige) 
visszaszállít (ige) 
visszaszámlál 
visszaszámlálás (fn) 
visszaszármazik (ige) 
visszaszármaztat (ige) 
visszaszármaztatás (fn) 
visszaszerez (ige) 
visszaszerzés (fn) 
visszaszív (ige) 
visszaszivárog (ige) 
visszaszokik (ige) 
visszaszól (ige) 
visszaszolgáltat (ige) 
visszaszolgáltatás (fn) 
visszaszólít (ige) 
visszaszorít (ige) 
visszaszorítás (fn) 
visszaszorul (ige) 
visszaszorulás (fn) 
visszaszökik (ige) 
visszatakarodik (ige) 
visszatalál (ige) 
visszatáncol (ige) 
visszatántorodik (ige) 
visszatapsol (ige) 
visszatart (ige) 
visszatartás (fn) 
visszataszít (ige) 
visszataszító (fn) 
visszataszító (foly mn in) 
visszataszító (mn) 
visszategez (ige) 
visszateker (ige) 
visszatekint (ige) 
visszatekintés (fn) 
visszatelepít (ige) 
visszatelepítés (fn) 
visszatelepül (ige) 
visszatér (ige) 
visszaterel (ige) 
visszatérés (fn) 
visszatérhet (ige) 



visszatérít (ige) 
visszatérítés (fn) 
visszatérítő erő 
visszatérő (fn) 
visszatérő (foly mn in) 
visszatérően (hsz) 
visszatérte (fn) 
visszatérül (ige) 
visszatesz (ige) 
visszatetszés (fn) 
visszatetszik 
visszatetsző (foly mn in) 
visszatilt 
visszatol (ige) 
visszatolat (ige) 
visszatoloncol (ige) 
visszatorpan (ige) 
visszatölt (ige) 
visszatromfol 
visszatükröz (ige) 
visszatükrözés (fn) 
visszatükröződés (fn) 
visszatükröződik (ige) 
visszatükröztet 
visszatűz 
visszaugrik (ige) 
visszaút (fn) 
visszautal (ige) 
visszautalás (fn) 
visszautaló 
visszautasít (ige) 
visszautasítás (fn) 
visszautasító (foly mn in) 
visszautasító (mn) 
visszautazás (fn) 
visszautazgat 
visszautazik (ige) 
visszautazó (foly mn in) 
visszaül (ige) 
visszaültet (ige) 
visszaüt (ige) 
visszaűz (ige) 
visszaüzen (ige) 
visszavág (ige) 
visszavágás (fn) 
visszavágó (fn) 
visszavágó (foly mn in) 
visszavágó mérkőzés 
visszavágyik (ige) 
visszavágyódik (ige) 
visszavált (ige) 
visszaváltás (fn) 
visszaváltható palack 
visszaváltó (fn) 
visszaváltozik (ige) 
visszaváltoztat (ige) 
visszavándorol (ige) 



visszavár (ige, vissza|vár) 
visszavarázsol (ige) 
visszavárólag 
visszavásárlás (fn) 
visszavásárlási (mn) 
visszavásárol (ige) 
visszaver (ige, vissza|ver) 
visszavergődik (ige) 
visszaverő képesség 
visszaverődés (fn) 
visszaverődési szög 
visszaverődik (ige) 
visszavesz (ige) 
visszaveszik (ige) 
visszavet (ige) 
visszavétel (fn) 
visszavett (bef mn in, vissza|vett) 
visszavezet (ige) 
visszavezethető (foly mn in) 
visszavisz (ige) 
vissza-visszanéz (ige) 
vissza-visszatér 
visszavon (ige) 
visszavonás (fn) 
visszavonhat (ige) 
visszavonhatatlan (mn) 
visszavonhatatlanul (hsz) 
visszavonul (ige) 
visszavonulás (fn) 
visszavonulási (mn) 
visszavonulási parancs 
visszavonuló (foly mn in) 
visszavonulót fúj 
visszavonult (bef mn in) 
visszavonult (mn) 
visszavonultság (fn) 
visszazár (ige) 
visszazavar (ige) 
visszazeng (ige) 
visszazökken (ige) 
visszazuhan (ige) 
visszér (fn, vissz|ér) 
visszércsomó (visszér|csomó) 
visszeres (mn) 
visszeres lábú 
visszeresedik 
visszérgyulladás 
visszértágulás (visszér|tágulás) 
visszértágulat (fn, visszér|tágulat) 
visszfény (fn, vissz|fény) 
visszfuvar (fn) 
visszfuvardíjszabás (fn, visszfuvar|díjszabás) 
visszhang (fn, vissz|hang) 
visszhangos (mn) 
visszhangoz (ige) 
visszhangzik (ige) 
visszleszámítolás 



visszterhes (mn) 
Visztula (tnév) 
VIT 
vita (fn) 
vita folyamán 
vitaanyag (fn, vita|anyag) 
vitába száll 
vitadélután (fn, vita|délután) 
vitaegység (fn, vita|egység) 
vitaelőadás (fn, vita|előadás) 
vitaest (fn, vita|est) 
vitafórum (fn, vita|fórum) 
vitaindító (fn, vita|indító) 
vitaindító (foly mn in, vita|indító) 
vitaindító előadás 
vitairat (fn, vita|irat) 
vitairodalom (vita|irodalom) 
vitaképes (mn) 
vitakérdés (fn, vita|kérdés) 
vitakészség (fn, vita|készség) 
vitakultúra 
vitális (mn) 
vitális kapacitás 
vitalitás (fn) 
vitalizál 
vitálkapacitás 
vitamin (fn) 
vitaminbomba (fn, vitamin|bomba) 
vitamindús (mn, vitamin|dús) 
vitaminfelszívódási zavar 
vitaminhiány (fn, vitamin|hiány) 
vitamininjekció (fn, vitamin|injekció) 
vitaminkapszula 
vitaminkészítmény 
vitaminos (mn) 
vitaminsaláta (fn, vitamin|saláta) 
vitaminszegény (vitamin|szegény) 
vitamintabletta (fn, vitamin|tabletta) 
vitamintartalmú (mn) 
vitamintartalom (fn, vitamin|tartalom) 
vitaműsor (fn, vita|műsor) 
vitán felül áll 
vitanap (fn, vita|nap) 
vitapartner (fn, vita|partner) 
vitapont (fn, vita|pont) 
vitarendezés 
vitás (mn) 
vitás kérdés 
vitaszakasz (fn, vita|szakasz) 
vitat (ige) 
vitatéma (fn, vita|téma) 
vitathat (ige) 
vitathatatlan (mn) 
vitathatatlanul (hsz) 
vitatható (foly mn in) 
vitatható (mn) 
vitatkozás (fn) 



vitatkozhat (ige) 
vitatkozik (ige) 
vitatkozó felek 
vitatkozókedv 
vitatott (bef mn in) 
vitatott (mn) 
vitaülés (fn, vita|ülés) 
vitavezető (fn, vita|vezető) 
vitavezető (foly mn in, vita|vezető) 
vitazáró (foly mn in, vita|záró) 
vitázik (ige) 
vitel (fn) 
viteldíj (fn, vitel|díj) 
viteldíjszabás (vitel|díjszabás) 
viteldíjtáblázat (viteldíj|táblázat) 
viteljegy (vitel|jegy) 
vitet (ige) 
vitéz (fn) 
Vitéz 
vitézi (mn) 
vitézi élet 
vitézi rend 
vitézi tett 
vitézkedik (ige) 
vitézkötés (fn, vitéz|kötés) 
vitézkötéses (mn) 
vitézlő (fn) 
vitézlő (foly mn in) 
vitézlő (mn) 
vitézség (fn) 
vitézségi (mn) 
vitézségi aranyérem 
vitla (fn) 
vitláz (ige) 
vitorla (fn) 
vitorlafeszítő kötél 
vitorlakötél (fn, vitorla|kötél) 
vitorlamester (vitorla|mester) 
vitorlapók 
vitorlarúd (fn, vitorla|rúd) 
vitorlás (fn) 
vitorlás (mn) 
vitorlás csónak 
vitorlás hajó 
vitorláscsiga (vitorlás|csiga) 
vitorláshajó-verseny 
vitorláshal (vitorlás|hal) 
vitorláskikötő 
vitorlásklub (vitorlás|klub) 
vitorlásmedúza 
vitorlástanfolyam 
vitorlásverseny (fn, vitorlás|verseny) 
vitorlavászon (fn, vitorla|vászon) 
vitorlázás (fn) 
vitorlázat (fn) 
vitorlázik (ige) 
vitorlázó (fn) 



vitorlázó (foly mn in) 
vitorlázó repülőgép 
vitorlázógép (fn, vitorlázó|gép) 
vitorlázórepülés (fn, vitorlázó|repülés) 
vitorlázórepülő (fn, vitorlázó|repülő) 
vitorlázórepülő (foly mn in, vitorlázó|repülő) 
vitorlázó-repülőtér 
vitorlázórepülő-tér (vitorlázórepülő|-tér) 
vitorlázórepülő-verseny 
vitorlázósport (vitorlázó|sport) 
vítőr 
Vitray 
vitrázs (fn) 
vitrin (fn) 
vitrinkombináció 
vitrintárgy (fn, vitrin|tárgy) 
vitriol (fn) 
vitriolmerénylet 
vitriololaj (vitriol|olaj) 
vitriolos (mn) 
vitrithamu (fn) 
vitustánc (fn, vitus|tánc) 
vityilló (fn) 
vív (ige) 
vivace 
Vivaldi (tnév) 
Vivaldi-koncert 
vívás (fn) 
vívásoktatás (vívás|oktatás) 
vivát (fn) 
vivát (msz) 
vivátoz (ige) 
víve 
vivén 
vívhat (ige) 
Vivien 
viviszekció (fn) 
vívmány (fn) 
vívó (fn) 
vívó (foly mn in) 
vívóállás (fn, vívó|állás) 
vívóbajnok (fn, vívó|bajnok) 
vívóbajnokság (fn, vívó|bajnokság) 
vívócsapat (fn, vívó|csapat) 
vívódás (fn) 
vívódik (ige) 
vívóegyesület (vívó|egyesület) 
vívó-Európa-bajnokság 
vívógyakorlat (vívó|gyakorlat) 
vívóiskola (fn, vívó|iskola) 
vívókard (vívó|kard) 
vívókesztyű (vívó|kesztyű) 
vívóklub (fn, vívó|klub) 
vívólecke (fn, vívó|lecke) 
vívómaszk (fn, vívó|maszk) 
vívómester (fn, vívó|mester) 
vívóöltözet (vívó|öltözet) 



vívópást (fn, vívó|pást) 
vívósisak (vívó|sisak) 
vívósport (fn, vívó|sport) 
vívószakosztály 
vívószövetség 
vívóterem (fn, vívó|terem) 
vívótőr (fn, vívó|tőr) 
vívóverseny (fn, vívó|verseny) 
vívó-világbajnokság 
vivő 
vivőáram (vivő|áram) 
vivőér (fn, vivő|ér) 
vivőerő 
vivőfrekvencia (vivő|frekvencia) 
vivőhullám (fn, vivő|hullám) 
vivőr (fn) 
Vix 
Vix-jegyzék 
víz (fn) 
víz alá bocsátkozik 
víz alá bukás 
víz alatti 
víz alatti atomrobbantás 
víz alatti kábel 
víz alatti régészet 
víz áztatta terület 
víz ellen védett 
víz ellenében 
víz felől 
víz mentében 
víz menti 
viza (fn) 
vízaddíció 
vizafogás 
vízagyú (víz|agyú) 
vízágyú (fn, víz|agyú) 
vízágyú (mn, víz|agyú) 
vizahólyag (viza|hólyag) 
víz-alkohol elegy 
vízállás (fn, víz|állás) 
vízállásjel (vízállás|jel) 
vízállásjelentés (fn, vízállás|jelentés) 
vízállásjelző (vízállás|jelző) 
vízállásos (mn) 
vízálló (fn, víz|álló) 
vízálló (foly mn in, víz|álló) 
vízálló (mn, víz|álló) 
vízálló záródású 
vízár 
vízáradat (fn, víz|áradat) 
vízáteresztő (foly mn in) 
vízáteresztő (mn) 
vízáteresztő képesség 
vízátfolyás 
vizaví (fn) 
vízbázis (fn, víz|bázis) 
vízbe 



vízbe áztat 
vízbe fojt 
vízbe fojtás 
vízbe fojtat 
vízbe fúl 
vízbe fullad 
vízbe fulladás 
vízbe fúló 
vízbe mártás 
vízbefúlás 
vízben élő 
vízben főtt 
vízben oldódó vitamin 
vízben szegény 
vízbetörés (fn, víz|betörés) 
vízbontás (fn, víz|bontás) 
vízbőség (fn, víz|bőség) 
Vizcayai-öböl 
vízcsap (fn, víz|csap) 
vízcsepp (fn, víz|csepp) 
vízcső (fn, víz|cső) 
vízdíj (fn, víz|díj) 
vízduzzasztó (fn, víz|duzzasztó) 
vízedényrendszer 
vizel (ige) 
vizelde (fn) 
vizelés 
vizelet (fn) 
vizeletcukor (vizelet|cukor) 
vizeletcsöpögés 
vizelethajtás (fn, vizelet|hajtás) 
vizelethajtó (fn, vizelet|hajtó) 
vizelethajtó (foly mn in, vizelet|hajtó) 
vizelethajtó (mn, vizelet|hajtó) 
vizelethajtó szer 
vizeletképző 
vizeletkiválasztás 
vizeletkiválasztó rendszer 
vizelettartás 
vizeletürítés 
vizeletvizsgálat (fn, vizelet|vizsgálat) 
vízellátás (fn, víz|ellátás) 
vízelnyelő (mn) 
vízelvezetés (fn) 
vízelvezető (fn) 
vízelvezető (foly mn in) 
vízelvezető árok 
vízelvezető tárna 
vízelvonás (víz|elvonás) 
vízelvonó szer 
vízelzáró (fn) 
vízelzáró csap 
vízemelő (fn, víz|emelő) 
vízemelő (foly mn in, víz|emelő) 
vízemelő szerkezet 
vízen járás 
vízenergia 



vizenyő (fn) 
vizenyős (mn) 
vizenyős rét 
vízépítés (fn, víz|építés) 
vízépítő mérnök 
vízér (fn, víz|ér) 
vízeresz (víz|eresz) 
vízerő (fn, víz|erő) 
vízerő-gazdálkodás 
vízerőmű (fn, víz|erőmű) 
vizes (mn) 
vizes bázisú 
vizes bázisú festék 
vizes borogatás 
vizes lepedő 
vizes oldat 
vizes uborka 
vizesárok (fn, vizes|árok) 
vizesáru 
vizesblokk (fn) 
vizesedik (ige) 
vízesés (fn, víz|esés) 
vizesít (ige) 
vizeskancsó (fn) 
vizeskanna (fn) 
vizeskorsó (fn, vizes|korsó) 
vizesnyolcas (fn) 
vizespohár (fn) 
vizesüveg (fn) 
vizesvödör (fn) 
vizeszsemle 
vizeszsömle (fn) 
vízeszű 
vizez (ige) 
vizezett (bef mn in) 
vizezett (mn) 
vízfej (fn, víz|fej) 
vízfejű (mn, víz|fejű) 
vízfelszín (fn, víz|felszín) 
vízfelszívó képesség 
vízfelület (fn, víz|felület) 
vízfelvétel (fn, víz|felvétel) 
vízfelvevő képesség 
vízfenék (fn, víz|fenék) 
vízfesték (fn, víz|festék) 
vízfestés (fn, víz|festés) 
vízfestmény (fn, víz|festmény) 
vízfogó (fn, víz|fogó) 
vízfogó árok 
vízfogyasztás (fn, víz|fogyasztás) 
vízfolt (fn, víz|folt) 
vízfolyás (fn, víz|folyás) 
vízforgatás 
vízfő (víz|fő) 
vízfüggöny (fn, víz|függöny) 
vízfürdő 
vízfűtés (víz|fűtés) 



vízgáz (víz|gáz) 
vízgazdálkodás (fn, víz|gazdálkodás) 
vízgazdálkodási (mn) 
vízgép (víz|gép) 
vízgőz (fn, víz|gőz) 
vízgőznyomás (víz|gőznyomás) 
vízgőztartalom (vízgőz|tartalom) 
vízgyógyászat (fn, víz|gyógyászat) 
vízgyógyintézet (fn, víz|gyógyintézet) 
vízgyógykezelés (víz|gyógykezelés) 
vízgyógymód (víz|gyógymód) 
vízgyöngy (fn, víz|gyöngy) 
vízgyűjtő (fn, víz|gyűjtő) 
vízgyűjtő (foly mn in, víz|gyűjtő) 
vízgyűjtő csatorna 
vízgyűjtő medence 
vízgyűjtő terület 
vízhajtás (fn, víz|hajtás) 
vízhajtó (fn, víz|hajtó) 
vízhajtó (foly mn in, víz|hajtó) 
vízhálózat (fn, víz|hálózat) 
vízhasználat (fn, víz|használat) 
vízhatlan (mn) 
vízhatlan anyag 
vízhatlan felöltő 
vízhatlan kabát 
vízhatlan ponyva 
vízhatlanít (ige) 
vízháztartás (fn, víz|háztartás) 
vízhiány (fn, víz|hiány) 
vízhólyag (fn, víz|hólyag) 
vízhordás (fn, víz|hordás) 
vízhordó (fn, víz|hordó) 
vízhordó (foly mn in, víz|hordó) 
vízhordó szamárkordé 
vízhozam (fn, víz|hozam) 
vízhozam-ingadozás 
vízhőmérő (víz|hőmérő) 
vízhőmérséklet (fn, víz|hőmérséklet) 
vízhullám (fn, víz|hullám) 
vízhűtés (fn, víz|hűtés) 
vizi 
vízi (mn) 
vízi energia 
vízi építés 
vízi erő 
vízi erőmű 
vízi jármű 
vízi jártassági igazolvány 
vízi karnevál 
vízi kirándulás 
vízi növényzet 
vízi rendészet 
vízi rendőrség 
vízi sport 
vízi sportoló 
vízi út 



vízi útvonal 
vízi világ 
víziakna (fn, vízi|akna) 
víziállat (fn, vízi|állat) 
vízibaromfi (fn) 
vízibetegség (fn, vízi|betegség) 
vízibicikli (fn) 
vízibika (fn, vízi|bika) 
vízibogár (fn) 
víziboglárka (fn) 
vízibolha (fn, vízi|bolha) 
vízibolhafaj 
vízibomba (fn) 
víziborjú 
vízibusz (fn, vízi|busz) 
vízicibere (fn, vízi|cibere) 
vízicickány 
vízicsibe (fn) 
vízidisznó (fn, vízi|disznó) 
vízifátyolka (fn) 
vízifukszia (fn) 
vízigény (fn, víz|igény) 
vizigót (fn, vizi|gót) 
vizigótok 
vízijácint 
vízikerék (fn, vízi|kerék) 
víziközmű-társulat 
vízilabda (fn, vízi|labda) 
vízilabdacsapat (fn, vízilabda|csapat) 
vízilabda-mérkőzés 
vízilabda-válogatott 
vízilabdázik (ige) 
vízilabdázó (fn) 
vízilabdázó (foly mn in) 
vízililiom (fn, vízi|liliom) 
víziló (fn, vízi|ló) 
vízimadár (fn) 
vízimádó (fn, víz|imádó) 
vízimalom (fn, vízi|malom) 
vízimérnök (fn) 
vízimolnár (fn) 
vízinövény (fn, vízi|növény) 
vízió (fn) 
vizionál (ige) 
vizionárius 
víziorgona (fn) 
víziós 
vízipáfrányok 
vízipálma (fn) 
vízipipa (fn) 
vízipisztoly (fn) 
vízipók (fn) 
vízipóló (fn, vízi|póló) 
vízipólózik (ige) 
vízipuska (fn) 
vízirány (víz|irány) 
vízirigó (fn) 



vízirózsa (fn, vízi|rózsa) 
vízisí (fn, vízi|sí) 
vízisikló (fn, vízi|sikló) 
vízisízés 
víziszárnyas 
víziszony (fn, víz|iszony) 
vizit (fn) 
vizitáció (fn) 
vizitál (ige) 
vizitel (ige) 
vízitelep (fn) 
vizitkártya (fn, vizit|kártya) 
vízitorma 
vízitök (fn) 
vízitúra 
vízityúk (fn) 
Víziváros (tnév, Vízi|város) 
vízivás 
vízivó (fn, víz|ivó) 
vízizene 
vízízű (mn) 
vízjárta (mn, víz|járta) 
vízjegy (fn, víz|jegy) 
vízjel (fn, víz|jel) 
vízjelző szolgálat 
vízjog (fn, víz|jog) 
vízjogi (mn) 
vízkár (fn, víz|kár) 
vízkárosult (bef mn in, víz|károsult) 
vízkárosult (fn, víz|károsult) 
vízkedvelő 
vízkék 
vízkeménység (fn, víz|keménység) 
vízkereszt (fn, víz|kereszt) 
vízkészlet (fn, víz|készlet) 
vízkilépés 
vízkiöntő perem 
vízkiszorítás (fn, víz|kiszorítás) 
vízkivételi művek 
vízkórság (fn, víz|kórság) 
vízkő (fn, víz|kő) 
vízkőoldó szer 
vízköpő (fn) 
vízköpő (foly mn in) 
vízkörforgás (fn, víz|körforgás) 
vízköszörű 
Vízköz (fn, víz|köz) 
vízközel 
vízkultúra (víz|kultúra) 
vízkúra (fn, víz|kúra) 
vízlágyítás (fn, víz|lágyítás) 
vízlágyító (fn) 
vízlágyító (foly mn in) 
vízlágyító berendezés 
vízlágyító hatás 
vízlágyító patron 
vízlágyító szer 



vízlágyító tabletta 
vízleeresztő nyílás 
vízleeresztő zsilip 
vízlépcső (fn, víz|lépcső) 
vízlépcsőrendszer (fn, vízlépcső|rendszer) 
vízleves 
vízlevezetés (fn, víz|levezetés) 
vízlevezető árok 
vízmagasság (fn, víz|magasság) 
vízmedence (fn, víz|medence) 
vízmegkötő 
vízmegosztás (fn, víz|megosztás) 
vízmelegítés 
vízmelegítő (fn, víz|melegítő) 
vízmelegítő (foly mn in, víz|melegítő) 
vízmelléki (mn) 
vízmélység 
vízmentes (mn) 
vízmentesít (ige) 
vízmennyiség (fn, víz|mennyiség) 
vízmérgezés (fn, víz|mérgezés) 
vízmérleg (fn, víz|mérleg) 
vízmerő (fn, víz|mérő) 
vízmerő (foly mn in, víz|mérő) 
vízmérő (fn, víz|mérő) 
vízmérő (foly mn in, víz|mérő) 
vízmérték (fn, víz|mérték) 
vízmester (fn, víz|mester) 
vízminőség (fn, víz|minőség) 
vízminőségi (mn) 
vízminőség-védelem 
vízminta (fn, víz|minta) 
vízmintavétel (fn) 
vízmolekula (fn, víz|molekula) 
vízmosás (fn, víz|mosás) 
vízmosásos (mn) 
vízmosta (mn) 
vízmosta part 
vízmozgás 
vízmű (fn, víz|mű) 
vízműtan 
vízművek (fn) 
víznév (fn, víz|név) 
víznyelő (fn) 
víznyelő (foly mn in) 
víznyomás (fn, víz|nyomás) 
vízoldékony 
vízoldékonyság 
vízopál (víz|opál) 
vízóra (fn, víz|óra) 
vízoszlop (fn, víz|oszlop) 
vízoszlop-milliméter 
vízöblítés (fn, víz|öblítés) 
vízöntő (fn, víz|öntő) 
vízöntő (foly mn in, víz|öntő) 
Vízöntő 
vízöntő edény 



vízöntő hava 
vízösszetétel 
vízözön (fn, víz|özön) 
vízözön előtti 
vízpára (fn, víz|pára) 
vízpart (fn, víz|part) 
vízparti (fn, víz|parti) 
vízparti (mn, víz|parti) 
vízpótlás (fn, víz|pótlás) 
vízpótló rendszer 
vízpróba (fn, víz|próba) 
vízpumpa (fn, víz|pumpa) 
vízrajz (fn, víz|rajz) 
vízrajzi (mn) 
vízrajzi térkép 
vízre bocsátás 
vízre szállás 
vízrendezés (fn, víz|rendezés) 
vízrendszer (fn, víz|rendszer) 
vízréteg 
víztároló (víztározó, foly mn in, víz|tároló) 
víztároló (fn, víz|tároló) 
víztároló medence 
víztározó (fn, víz|tározó) 
víztározó (foly mn in, víz|tározó) 
víztartalék (fn, víz|tartalék) 
víztartalmú (mn) 
víztartalom (fn, víz|tartalom) 
víztartály (fn, víz|tartály) 
víztartó (fn, víz|tartó) 
víztartó (foly mn in, víz|tartó) 
víztaszító anyag 
víztelen (mn) 
víztelenít (ige) 
víztelenítés (fn) 
vízterület (fn, víz|terület) 
víztiszta (mn) 
víztisztítás (fn) 
víztócsa (fn, víz|tócsa) 
víztorony (fn, víz|torony) 
víztölcsér (fn, víz|tölcsér) 
víztömeg (fn, víz|tömeg) 
vízturbina (fn, víz|turbina) 
víztükör (fn, víz|tükör) 
vizuális (mn) 
vizuális effekt 
vizuális érdeklődésű felhasználó 
vizuális érzékelők szinkronizálása 
vizuális felület 
vizuális inger 
vizuális kommunikáció 
vizuális komponenskezelés 
vizuális költészet 
vizuális memória 
vizuális programozási eszközök 
vizuális támogatás 
vizuális típus 



vizuálisan (hsz) 
vizualitás 
vizualizáció 
vizualizál 
vízum (fn) 
vízumkényszer (fn, vízum|kényszer) 
vízumkérelem 
vízumkérő lap 
vízumkötelezettség (fn, vízum|kötelezettség) 
vízummentesség (fn, vízum|mentesség) 
vízumpolitika (fn, vízum|politika) 
vízutánpótlás 
vizű (mn) 
vizűek 
vízügy (fn, víz|ügy) 
vízügyes (mn) 
vízügyi (mn) 
vízügyi igazgatóság 
vízügyi lobbi 
vízütés (víz|ütés) 
vízüveg (fn, víz|üveg) 
vízválasztó (fn, víz|választó) 
vízválasztó (foly mn in, víz|választó) 
vízvédelem (fn, víz|védelem) 
vízveszteség (fn, víz|veszteség) 
vízvezeték (fn, víz|vezeték) 
vízvezetékcsap (vízvezeték|csap) 
vízvezetékcső 
vízvezeték-építés (vízvezeték|-építés) 
vízvezeték-hálózat (vízvezeték|-hálózat) 
vízvezetéki (mn) 
vízvezeték-szerelő (vízvezeték|-szerelő) 
vízvirágzás (fn, víz|virágzás) 
vízvisszatartás 
vízvonal (fn, víz|vonal) 
vízzáró (fn) 
vízzáró (foly mn in) 
vízzáró kőzet 
vízzáró réteg 
vizsga (fn) 
vizsgaanyag (fn, vizsga|anyag) 
vizsgabizottság (fn, vizsga|bizottság) 
vizsgabiztos (fn, vizsga|biztos) 
vizsgadíj (fn, vizsga|díj) 
vizsgadolgozat 
vizsgadrukk (fn, vizsga|drukk) 
vizsgaelnök (fn, vizsga|elnök) 
vizsgaelőadás (fn, vizsga|előadás) 
vizsgaengedély (vizsga|engedély) 
vizsgaeredmény (fn, vizsga|eredmény) 
vizsgaidő (fn, vizsga|idő) 
vizsgaidőszak (fn, vizsga|időszak) 
vizsgakoncert 
vizsgakövetelmény (fn, vizsga|követelmény) 
vizsgaközpont (fn, vizsga|központ) 
vizsgál (ige) 
vizsgálás 



vizsgalat (fn) 
vizsgálat (fn) 
vizsgálati (mn) 
vizsgálati fogság 
vizsgálati lelet 
vizsgálati mód 
vizsgálati populáció 
vizsgálati szempont 
vizsgálati téma 
vizsgálatkérés (vizsgálat|kérés) 
vizsgálatsorozat 
vizsgaláz (fn, vizsga|láz) 
vizsgálgat (ige) 
vizsgálhat (ige) 
vizsgáló (fn) 
vizsgáló (foly mn in) 
vizsgálóasztal (fn, vizsgáló|asztal) 
vizsgálóberendezés (fn, vizsgáló|berendezés) 
vizsgálóbíró (fn, vizsgáló|bíró) 
vizsgálóbíró (foly mn in, vizsgáló|bíró) 
vizsgálóbizottság (fn, vizsgáló|bizottság) 
vizsgálóbiztos (fn, vizsgáló|biztos) 
vizsgálódás (fn) 
vizsgálódik (ige) 
vizsgálódó pillantás 
vizsgálómodul 
vizsgálótiszt (fn, vizsgáló|tiszt) 
vizsgált 
vizsgált időszak 
vizsgált jelenség 
vizsgált szöveg 
vizsgáltat (ige) 
vizsgára bocsátás 
vizsgarend (fn, vizsga|rend) 
vizsgarendszer (fn, vizsga|rendszer) 
vizsgaszabályzat (fn, vizsga|szabályzat) 
vizsgaszesszió (fn, vizsga|szesszió) 
vizsgatanítás (fn, vizsga|tanítás) 
vizsgatárgy (fn, vizsga|tárgy) 
vizsgatétel (fn, vizsga|tétel) 
vizsgázik (ige) 
vizsgázó (fn) 
vizsgázó (foly mn in) 
vizsgázott (bef mn in) 
vizsgázott (mn) 
vizsgáztat (ige) 
vizsgáztatás (fn) 
vizsgáztatási (mn) 
vizsgáztató (foly mn in) 
vizsla (fn) 
vizsla (mn) 
vizsla szemmel nézi 
vizslat (ige) 
Vizsoly (tnév) 
vizsolyi biblia 
vízsugár (fn, víz|sugár) 
vízszabályozás (fn, víz|szabályozás) 



vízszállítás 
vízszentelés (fn) 
vízszennyezés (fn) 
vízszennyeződés (fn, víz|szennyeződés) 
vízszerelés (fn, víz|szerelés) 
vízszerelő (fn, víz|szerelő) 
vízszerelő (foly mn in, víz|szerelő) 
vízszín (fn, víz|szín) 
vízszint (fn, víz|szint) 
vízszintbe állít 
vízszintes (mn) 
vízszintes betekintési szög 
vízszintes irányban 
vízszintes tagoltság 
vízszintes tengely 
vízszintesen (hsz) 
vízszintez (ige) 
vízszintező (fn, víz|szintező) 
vízszintező készülék 
vízszintmagasság (vízszint|magasság) 
vízszintmérő 
vízszintsüllyedés 
vízszintváltozás 
vízszínű (mn) 
vízszivattyú (fn, víz|szivattyú) 
vízszolgáltatás (fn, víz|szolgáltatás) 
vízszűkében van 
vízszükséglet (fn, víz|szükséglet) 
vízszűrő (fn, víz|szűrő) 
vlach (fn) 
Vladimír (fn) 
Vlagyimir Iljics Lenin 
Vlagyivosztok (tnév) 
vlecska 
vocativus 
Vodafone (tnév) 
vodka (fn) 
vodkagyár (fn, vodka|gyár) 
vodka-kóla 
vodka-narancs 
vodka-tonik 
Voga 
Voga–Turnovszky-duó 
Vogézek (tnév) 
vogul (fn) 
vogul (mn) 
voilà 
vokál 
vokálénekes 
vokalikus 
vokális (mn) 
vokális kompozíció 
vokális zene 
vokalista 
vokalitás 
vokalizáció 
vokalizál 



vokalizmus (fn) 
vokálozik 
vokálpolifónia 
vókmen 
voks (fn) 
voksol (ige) 
voksolás (fn) 
voksolhat (ige) 
volán (fn) 
Volán 
Volán-autóbusz (Volán|-autóbusz) 
Volán-iroda (Volán|-iroda) 
volapük (fn) 
volát (fn) 
volatilitás 
volfrám (fn) 
volfrám-dioxid 
volfrámégő (volfrám|égő) 
volfrámérc (volfrám|érc) 
volframit (fn) 
volfrámizzó 
volfrámötvözet (volfrám|ötvözet) 
volfrámszál (fn, volfrám|szál) 
Volga (tnév) 
Volga menti város 
Volga–Don-csatorna (tnév) 
volgai nyelv 
Volga–Káma vidéke 
Volga–Káma-vízrendszer 
Volgamente (tnév) 
Volgamenti-hátság 
Volgán túli rét 
Volgántúl (tnév) 
Volga-part (Volga|-part) 
Volga-parti (Volga|-parti) 
Volgográd (tnév) 
Volhíniai-hátság 
Volkswagen (tnév) 
Volkswagen gépkocsi 
Volkswagen mikrobusz 
volna 
volontőr (fn) 
volt (bef mn in) 
volt (fn) 
volt (mn) 
volt igazgató 
volt katonatiszt 
volta (fn) 
Volta (tnév) 
Volta-elem 
Voltaire (fn) 
voltaire-ianizmus 
voltaire-iánus 
Voltaire-mű 
Volta-ív (Volta|-ív) 
voltaképp (hsz) 
voltaképpen (hsz) 



voltaképpeni (mn) 
voltamper 
Volta-oszlop (Volta|-oszlop) 
voltár (fn, volt|ár) 
voltatok (fn, volta|tok) 
voltmérő (volt|mérő) 
voltos (mn) 
volumen (fn) 
volumennövekedés 
volumenű (mn) 
volumenváltozás 
volumetrikus 
voluntarista (fn) 
voluntarizmus (fn) 
voluta 
Volvo (tnév) 
Volvo kamion 
Volvo-márkaszerviz 
vombat 
von (ige) 
vonaglás (fn) 
vonaglik (ige) 
vonagló (foly mn in) 
vonagló (mn) 
vonakodás (fn) 
vonakodik (ige) 
vonakodó (foly mn in) 
vonal (fn) 
vonalábra 
vonalalakzat 
vonalas (mn) 
vonalas füzet 
vonalas grafika 
vonalas irka 
vonalas margós 
vonalas rajz 
vonalas színkép 
vonalaz (ige) 
vonalazás (fn) 
vonalbejárás (vonal|bejárás) 
vonalbeli (mn) 
vonalbíró (fn, vonal|bíró) 
vonalbiztosítás (vonal|biztosítás) 
vonalelágazás (vonal|elágazás) 
vonalfelvigyázó (vonal|felvigyázó) 
vonalfeszültség 
vonalhálózat (fn, vonal|hálózat) 
vonali bemenet 
vonaljegy (fn, vonal|jegy) 
vonalka (fn) 
vonalkapcsolt hálózat 
vonalkás 
vonalkáz (ige) 
vonalkázás (fn) 
vonalkód (fn, vonal|kód) 
vonalkódolvasó 
vonalköz (fn, vonal|köz) 



vonaloz (ige) 
vonalrajz (fn, vonal|rajz) 
vonalrendszer (fn, vonal|rendszer) 
vonalszakasz (fn, vonal|szakasz) 
vonalszám 
vonalszélesség (fn, vonal|szélesség) 
vonalszemélyzet (vonal|személyzet) 
vonaltávlat (vonal|távlat) 
vonaltaxi (vonal|taxi) 
vonalú (mn) 
vonalvastagság (fn, vonal|vastagság) 
vonalvezetés (fn, vonal|vezetés) 
vonalvizsgálat (fn, vonal|vizsgálat) 
vonalzáró erőd 
vonalzavar (vonal|zavar) 
vonalzó (fn) 
vonás (fn) 
vonat (fn) 
vonat (ige) 
vonatcsapat (vonat|csapat) 
vonatcsatlakozás (vonat|csatlakozás) 
vonatellenőrzés (vonat|ellenőrzés) 
vonatfedezet (vonat|fedezet) 
vonatindulás (fn, vonat|indulás) 
vonatjegy (fn, vonat|jegy) 
vonatkésés (vonat|késés) 
vonatkísérő (fn, vonat|kísérő) 
vonatkísérő (foly mn in, vonat|kísérő) 
vonatkísérő személyzet 
vonatkozás (fn) 
vonatkozásában 
vonatkozási (mn) 
vonatkozású (mn) 
vonatkozhat (ige) 
vonatkozik (ige) 
vonatkozó (foly mn in) 
vonatkozó (mn) 
vonatkozó adat 
vonatkozó kérdés 
vonatkozó mellékmondat 
vonatkozó névmás 
vonatkozó passzus 
vonatkozó törvény 
vonatkozóan (hsz) 
vonatkozólag (hsz) 
vonatkoztat (ige) 
vonatkoztatás 
vonatkoztatási rendszer 
vonatkoztatható (foly mn in) 
vonatköltség (fn, vonat|költség) 
vonatközlekedés (fn, vonat|közlekedés) 
vonatos 
vonatoszlop (fn, vonat|oszlop) 
vonatozik (ige) 
vonat-összeköttetés (vonat|-összeköttetés) 
vonatpár (fn) 
vonatra száll 



vonatra szállás 
vonatrablás (fn, vonat|rablás) 
vonatrendező (vonat|rendező) 
vonatsebesség (vonat|sebesség) 
vonatszerelvény (fn, vonat|szerelvény) 
vonatszertár (vonat|szertár) 
vonatút 
vonatvezető (fn, vonat|vezető) 
vonhat (ige) 
vonható (fn) 
vonít (ige) 
vonítás (fn) 
Vonnegut 
vonó (fn) 
vonó (foly mn in) 
vonóerő (fn, vonó|erő) 
vonófűrész (vonó|fűrész) 
vonogat (ige) 
vonogatás 
vonogó (fn) 
vonóhorog (fn, vonó|horog) 
vonókés (fn, vonó|kés) 
vonókezelés (fn, vonó|kezelés) 
vonókötél (fn, vonó|kötél) 
vonórúd (fn, vonó|rúd) 
vonós (fn) 
vonós (mn) 
vonós hangszer 
vonósdallam 
vonóskar 
vonóskíséret 
vonóskvartett 
vonósnégyes (fn, vonós|négyes) 
vonósnégyes-irodalom 
vonósötös 
vonószék (vonó|szék) 
vonószenekar (fn, vonós|zenekar) 
vonóvezetés (vonó|vezetés) 
vonszalék (fn) 
vonszol (ige) 
vontat (ige) 
vontatás (fn) 
vontatmány (fn) 
vontató (fn) 
vontató (foly mn in) 
vontató repülőgép 
vontatóeszköz (vontató|eszköz) 
vontatógőzös (fn, vontató|gőzös) 
vontatóhajó (fn, vontató|hajó) 
vontatójármű 
vontatókötél (fn, vontató|kötél) 
vontatóló 
vontatott (bef mn in) 
vontatott (mn) 
vontatott előadás 
vontatottan (hsz) 
vontatottság (fn) 



vontatva (hsz) 
vontcsövű (mn, vont|csövű) 
vontcsövű puska 
vonul (ige) 
vonulás (fn) 
vonulat (fn) 
vonulhat (ige) 
vonuló (foly mn in) 
vonuló madarak 
vonultat (ige) 
vonz (ige) 
vonzalom (fn) 
vonzás (fn) 
vonzási (mn) 
vonzáskör (fn, vonzás|kör) 
vonzáskörzet (fn, vonzás|körzet) 
vonzat (fn) 
vonzat (ige) 
vonzatkeret 
vonzatos ige 
vonzatstruktúra 
vonzerő (fn) 
vonzó (foly mn in) 
vonzó (mn) 
vonzó külsejű 
vonzó külső 
vonzódás (fn) 
vonzódik (ige) 
vonzóerő (fn, vonzó|erő) 
vonyít (ige) 
vonyogó 
voodoo (fn) 
voodoobaba 
Voronyezs (tnév) 
Voronyezsi terület 
voronyezsi területi 
Vosztok 
Vosztok–6 
vót 
votják (fn) 
votják (mn) 
vótum 
voucher 
vox humana 
Voyager 
Voyager–2 űrszonda 
voyeur 
vő (fn) 
vö. (röv) 
vöcsök (fn) 
vödör (veder, fn) 
vödörlánc (vödör|lánc) 
vödörszámra 
vödrös (mn) 
vőfély (fn) 
vőfélybokréta (vőfély|bokréta) 
vőlegény (fn, vő|legény) 



vőlegényjelölt (fn, vőlegény|jelölt) 
vőlegénység (fn) 
völgy (fn) 
völgyáthidalás (fn, völgy|áthidalás) 
völgyel (ige) 
völgyelőgyalu 
völgyelővéső 
völgyes 
völgyfal (völgy|fal) 
völgygát 
völgyhálózat 
völgyhíd (fn, völgy|híd) 
völgykapu (völgy|kapu) 
völgykatlan (fn, völgy|katlan) 
völgymenet (fn, völgy|menet) 
völgyoldal 
völgység (fn) 
völgyszakasz 
völgyszoros (fn) 
völgyteknő (völgy|teknő) 
völgytorkolat (fn, völgy|torkolat) 
völgyzár (fn, völgy|zár) 
völgyzáró (foly mn in) 
völgyzáró (mn) 
völgyzáró gát 
vörheny (fn) 
vörhenyeges (mn) 
vörhenyes (mn) 
vörhenyes kiütés 
vörhenyesbarna (mn) 
vörheny-szégyenes ráolvasás 
vörös (mn) 
vörös áfonya 
vörös bolygó 
vörös csillag 
vörös csontvelő 
Vörös Félhold 
vörös fénypor 
vörös fogoly 
Vörös Gárda 
vörös gecik 
Vörös Hadsereg 
vörös hajú 
vörös here 
vörös homokkő 
vörös izzás 
vörös kakas 
vörös kánya 
vörös káposzta 
vörös kaviár 
vörös kréta 
vörös mangrove 
vörös óriás 
vörös ördög 
vörös péntek 
vörös posztó 
vörös ribiszke 



vörös salak 
vörös sapkás 
vörös színű 
vörös törpe 
vörös zászló 
vörösáfonya 
vörösagyag (fn, vörös|agyag) 
vörösár 
vörösbarna (mn) 
vörösbegy (fn, vörös|begy) 
vörösbor (fn, vörös|bor) 
vörösborleves 
vörösboros pohár 
vöröseltolódás 
vörösen (hsz) 
vörösen izzó 
vörösérzékenység (fn, vörös|érzékenység) 
vöröses (mn) 
vörösesbarna (fn) 
vörösesbarna (mn) 
vörösesszőke (fn, vöröses|szőke) 
vörösesszőke (mn, vöröses|szőke) 
vörösezüstércek 
vörös-fekete sávos festés 
vörösfenyő (fn, vörös|fenyő) 
vörösfoszfor (fn) 
vörösgárdista (fn, vörös|gárdista) 
vörösgyűrű (fn) 
vöröshagyma (fn, vörös|hagyma) 
vöröshangya (fn) 
vöröshasú maki 
vöröshasú pirája 
vörösingesek (fn, vörös|ingesek) 
vörösiszapper 
vöröskatona (fn, vörös|katona) 
vöröskereszt (fn, vörös|kereszt) 
vöröskeresztes (fn, vörös|keresztes) 
vöröskeresztes (mn, vörös|keresztes) 
vöröskeresztes nővér 
vöröslik (ige) 
vöröslő (foly mn in) 
Vörösmarty Mihály (tnév) 
Vörösmarty-eposz (Vörösmarty|-eposz) 
vörösmárvány oszlop 
vörösmoszatok 
vörösnyakú lúd 
vörösolaj 
vörösödik (ige) 
vörösőrség 
vöröspecsenye (fn) 
vörösrépa 
vörösréz (fn, vörös|réz) 
vörösréz bádog 
vörösréz drót 
vörösréz edény 
vörösréz érme 
vörösréz huzal 



vörösréz hüvely 
vörösréz plakett 
vörösréz rúd 
vörösréz vezeték 
vörösrozsda (fn) 
vörösség (fn) 
vöröstarka (mn) 
Vörös-tenger 
vörösterror (fn) 
vörösvasérc (fn, vörös|vasérc) 
vörösvérsejt (fn, vörös|vérsejt) 
vörösvérsejtszám (fn, vörösvérsejt|szám) 
vörösvértest (fn) 
vörös-zöld színtévesztő 
vörös-zöld vakság 
vörösszem-korrekció 
VPOP 
vs. 
vsz. 
Vuk 
vukli 
vulgáris (mn) 
vulgáris irodalom 
vulgáris latin 
vulgarizál (ige) 
vulgarizmus 
Vulgata (tnév) 
vulgo (mn) 
vulkán (fn) 
vulkánfíber (fn, vulkán|fíber) 
vulkánfíber bőrönd 
vulkánfíber táska 
Vulkán-hegység 
vulkáni (mn) 
vulkáni aktivitás 
vulkáni anyag 
vulkáni hamu 
vulkáni kőzet 
vulkáni por 
vulkáni tevékenység 
vulkanikus (fn) 
vulkanikus (mn) 
vulkanikus eredetű 
vulkanikus kőzet 
vulkanizál (ige) 
vulkanizálás 
vulkanizmus 
vulkánkitörés (fn, vulkán|kitörés) 
vulkános 
vulkánosság 
vulkánozás 
vurlicer 
vurstli (fn) 
 
  



W 
w (fn) 
W (röv) 
w betű és W betű 
w és W 
Waals 
Wagner (fn) 
Wagner-énekes (Wagner|-énekes) 
Wagner-énekesnő (Wagner|-énekesnő) 
Wagner-opera (Wagner|-opera) 
Wagner-rajongó (Wagner|-rajongó) 
Wagner-tenor (Wagner|-tenor) 
Waldorf 
Waldorf-iskola 
Waldorf-pedagógia 
Waldorf-saláta 
Waldstein-szonáta 
Wales (tnév) 
walesi (mn) 
walesi herceg 
Walhalla (tnév) 
walkman (fn) 
Wallace (tnév) 
Wallenberg 
Wallenberg-díj 
Wallenberg-rejtély 
Wallenberg-szobor 
Wallenstein (fn) 
Walther von der Vogelweide 
WAP (röv) 
WAP-alapú 
WAP-böngésző 
WAP-ol 
WAP-oldal 
WAP-szolgáltatás 
WAP-telefon 
Warhol 
Warner 
Wartburg (tnév) 
Wartburg gépkocsi 
Washington (tnév) 
washingtoni (mn) 
washingtoni egyezmény 
Wass 
Wassermann-reakció 
Watergate 
Waterloo (tnév) 
waterlooi csata 
Wathay Ferenc 
Watson 
watt (fn) 
Watt (tnév) 
Watteau 



Watteau-kép 
wattmérő (watt|mérő) 
wattóra 
wattos (fn) 
wattos (mn) 
Wb 
WC-csésze (fn, WC|-csésze) 
WC-öblítő 
WC-papír (fn, WC|-papír) 
WC-tisztító csík 
web (fn) 
webajánló 
webalapú kezelőfelületek 
webalkalmazás 
webáruház 
webbank 
Webber 
webböngésző 
webcím 
webdizájn 
weber 
webes alkalmazás 
webes felület 
webes login 
webes rádióállomás 
webesít 
webez 
webfejlesztő 
webfelület 
webgazda 
webhely 
webkamera 
webkereskedelem 
webkiszolgáló 
weblap 
weboldal 
webscripting nyelv 
webshop 
websüti 
webszerkesztés 
webszerkesztő 
webszerver 
webszolgáltatás 
webszűrés 
webtechnológia 
webtervező 
webTV 
Wehrmacht 
Weill 
Weimar (tnév) 
weimari köztársaság 
Weinberg 
Weiner 
Weiner Leó 
Weiss (tnév) 
Weisz 
Wekerle 



Wekerletelep 
Welles 
Wellington (tnév) 
Wellington-bélszín 
wellnessközpont 
Wells (tnév) 
Wembley (tnév) 
wenge 
Weöres 
Werbőczy (tnév) 
werkfilm 
wertheimkassza (fn, wertheim|kassza) 
wertheimzár (fn) 
Wesselényi (tnév) 
Wesselényi-féle (Wesselényi|-féle) 
Wesselényi-per (Wesselényi|-per) 
West End 
West End City Center 
western (fn) 
westernfilm (fn) 
westernfilm kellékei 
Westminster 
westminsteri dóm 
westminsteri érsek 
Wh 
whiskey 
whisky (fn) 
whisky-kóla 
whiskys (mn) 
whist 
Whitman (fn) 
WHO-program 
Wiclif 
Wien 
Wiener Sängerknaben 
Wiesel 
wifihálózat 
wifiready 
wifis lézernyomtató 
Wigner 
wigwam (fn) 
wikialapú szerkesztés 
Wikipédia 
Wikipédia-szerű 
Wilde (tnév) 
Wilhelm 
Wilhelmshaven (tnév) 
Wilkins 
William 
Williams 
Wilson (tnév) 
Wilson-tétel 
Wimbledon (tnév) 
wimbledoni (mn) 
wimbledoni bajnok 
wimbledoni teniszbajnokság 
wimbledoni torna 



winchester (fn) 
Windischgrätz 
Windows 
Windows 8 
Windows 8 stílusú program 
Windows alatt futtatható 
Windows Intéző 
Windows-alapú 
Windows-alkalmazás 
windowsos élményindex 
windowsos noteszgép 
Windows-változat 
Windsor (tnév) 
Windsor-ház 
Winnipeg (tnév) 
Wisconsin 
Wittenberg (tnév) 
Wittgenstein 
wizard 
WLAN hotspot 
wolfram (fn) 
Woodstock 
Worcester 
Worcester-mártás 
Word 
Wordsworth 
Wordsworth-vers 
workshop 
workstation 
workstation gép 
World Health Organization 
World Press Photo 
World Press Photo kiállítás 
world wide web 
wow 
Wöhler 
Wörthi-tó 
WRC-csapat 
Wright testvérek 
Wrigley's 
Wrocław 
WTC (röv) 
WTO (röv) 
wurlitzer (fn) 
Württemberg (tnév) 
Würzburg (tnév) 
WWW (röv) 
WYSIWYG (röv) 
 
  



X 
X (fn) 
X (szn) 
x alak 
x betű és X betű 
x és X 
X generáció 
x koordináta 
x tengely 
X. Y. 
xantofill (mn) 
Xantus 
Xavér (tnév) 
Xavéri Szent Ferenc (xavéri Szent Ferenc) 
Xe (röv) 
x-edik (szn) 
x-edszer (hsz) 
xénia (fn) 
Xénia (tnév) 
xenofób 
xenofóbia 
xenon (fn) 
xenonlámpa (fn) 
Xenophón (tnév) 
xeroderma (fn) 
xeroderma pigmentosum 
xerofil (fn) 
xerográfia (fn) 
xerox (fn) 
xerox eljárás 
xeroxgép 
xeroxmásolat 
xeroxol 
xeroxoz (ige) 
xeroxozik 
Xerxész (tnév) 
X-faktor 
xilofág 
xilofon (fn) 
xilofonszóló (xilofon|szóló) 
xilol (fn) 
X-kromoszóma (fn, X|-kromoszóma) 
x-láb 
x-lábú (iksz-lábú, mn) 
XML (röv) 
X-sugárzás 
 
  



Y 
y (fn) 
Y alakú idom 
y betű és Y betű 
y és Y 
Y generáció 
Y kábel 
Y kapcsolás 
y koordináta 
y tengely 
Yagi-antenna (Yagi|-antenna) 
Yahoo(tnév) 
Yale Egyetem 
Yamaha 
Yamoussoukro (tnév) 
Yaoundé (tnév) 
yard (fn) 
Yaren 
Yb 
Ybl (tnév) 
Ybl-díjas építész 
Yeats 
Yellowstone 
Yellowstone Nemzeti Park 
yen (fn) 
Y-kromoszóma (fn) 
y-nal ír 
York 
York-fok 
Yorkshire 
yorkshire terrier 
y-os nevű 
Yosemite-vízesés 
YouTube (tnév) 
YouTube-sztár 
yperit (fn) 
Ytong falazóelem 
Yucatán-félsziget 
Yukon (tnév) 
yuppie (fn)  



Z 
z (fn) 
z betű és Z betű 
z és Z 
Z generáció 
z hang 
z végű szó 
zab (fn) 
zaba (fn) 
zabál (ige) 
zabálás (fn) 
zabdara (zab|dara) 
zabföld (zab|föld) 
zabfű (zab|fű) 
zabhegyezés (zab|hegyezés) 
zabigyerek (fn) 
zabital 
zabkása (fn, zab|kása) 
zabkenyér 
zabkivonat 
zabla (zabola, fn) 
zablátlan 
zabláz (ige, zab|láz) 
zabliszt (fn, zab|liszt) 
zabol (ige) 
zabola (fn) 
zabolátlan (mn) 
zaboláz (ige) 
zabolázhatatlan (mn) 
zabos (mn) 
zabosbükköny (fn, zabos|bükköny) 
zabostarisznya (fn) 
zabpehely (fn, zab|pehely) 
zabrál (ige) 
zabszalma (fn, zab|szalma) 
zabszem (fn, zab|szem) 
zabtápcibere (zabtáp|cibere) 
zabvetés (fn, zab|vetés) 
zacc (fn) 
Zách (tnév) 
zaci (fn) 
zacskó (fn) 
zacskós (mn) 
zacskós tej 
zacskóz (ige) 
zafír (fn) 
zafírgyűrű (zafír|gyűrű) 
zafírkék (mn, zafír|kék) 
zaft (szaft, fn) 
zaftos (szaftos, mn) 
Zágráb (tnév) 
zágrábi (mn) 
zagy (fn) 



zagyszivattyú (fn, zagy|szivattyú) 
zagyva (mn) 
Zagyva (tnév) 
zagyva beszédű 
zagyvál (ige) 
zagyvalék (fn) 
zagyvaság (fn) 
Zagyva-völgy 
Záhony (tnév) 
záhonyi (mn) 
Zaire 
zaj (fn) 
zajártalom (fn, zaj|ártalom) 
zajcsökkentés (fn, zaj|csökkentés) 
zajdul 
zajelnyelés 
zajérzékenység (zaj|érzékenység) 
zajfogó kerítés 
zajforrás (fn, zaj|forrás) 
zajgás (fn) 
zajgat (ige) 
zajgó (mn) 
zajküszöb (zaj|küszöb) 
zajlás (fn) 
zajlik (fn) 
zajlik (ige) 
zajló (foly mn in) 
zajló (mn) 
zajmentes 
zajmérés (fn, zaj|mérés) 
zajmérő (zaj|mérő) 
zajog (ige) 
zajong (ige) 
zajongó (foly mn in) 
zajongó (mn) 
zajos (mn) 
zajos jelenet 
zajszint (fn, zaj|szint) 
zajszintmérő (zaj|szintmérő) 
zajszintvizsgálat 
zajtalan (mn) 
zajtalanít 
zajterhelés (fn, zaj|terhelés) 
zajtérkép (fn, zaj|térkép) 
zajtompító (zaj|tompító) 
zajvédelem (fn, zaj|védelem) 
zajvédelmi (mn) 
zákány (fn) 
zákányos (mn) 
Zakariás (tnév) 
zakatol (ige) 
zakatoló (foly mn in) 
zakatoló malom 
zakatoló szívű 
zaklat (ige) 
zaklatás (fn) 
zaklatott (bef mn in) 



zaklatott (mn) 
zaklatott bakfiskorában 
zaklatott felnőttkorában 
zaklatottság (fn) 
záklyás 
zakó (fn) 
Zakopane (tnév) 
zakuszka (fn) 
Zala (tnév) 
Zala folyó 
Zala megye 
Zalaegerszeg (tnév) 
zalaegerszegi (fn) 
zalai (fn) 
Zalai borvidék 
zalai hímzés 
Zalai-dombság 
Zalai-dombvidék 
Zalakaros 
Zala-Somogyi-határárok (Zala-Somogyi|-határárok) 
Zalaszentgrót 
zálog (fn) 
zálogba adás 
zálogcédula (fn, zálog|cédula) 
zálogház (fn, zálog|ház) 
zálogházi becsüs 
záloghitel (fn, zálog|hitel) 
záloghitel-intézet 
zálogjegy (fn, zálog|jegy) 
zálogjog (fn, zálog|jog) 
zálogkölcsön (fn, zálog|kölcsön) 
záloglevél (fn, zálog|levél) 
zálogol (ige) 
zálogolható 
zálogos (fn) 
zálogos (mn) 
zálogosdi (fn) 
zálogosít 
zálogper 
zálogszerződés (fn, zálog|szerződés) 
zálogtárgy (fn, zálog|tárgy) 
Zamárdi 
zamat (fn) 
zamatanyag (fn, zamat|anyag) 
zamatdizájner 
zamatos (mn) 
zamatos gyümölcs 
zamatosít 
Zambézi 
Zambia (tnév) 
Zámoly 
Zánka 
zanót (fn) 
zanza (fn) 
zanzásít (ige) 
Zanzibár (tnév) 
záp (fn) 



záp (mn) 
zápfog (fn, záp|fog) 
zápor (fn) 
záporeső (fn, zápor|eső) 
záporeső (foly mn in, zápor|eső) 
záporfelhő 
záporoz (záporozik, ige) 
Zaporozsec 
Zaporozsje (tnév) 
záporpróba (zápor|próba) 
záptojás (fn, záp|tojás) 
zápul (ige) 
zár (fn) 
zár (ige) 
zár alá vétel 
zár alatt tart 
Zára 
záradék (fn) 
záradékol (ige) 
Zaragoza 
zarándok (fn) 
zarándok lovag 
zarándokének 
zarándokév 
zarándokház 
zarándokhely (fn, zarándok|hely) 
zarándokirodalom 
zarándokjárás 
zarándoklás (fn) 
zarándoklat (fn, zarándok|lat) 
zarándoklét 
zarándokol (ige) 
zarándokút (fn, zarándok|út) 
záras (mn) 
zárás (fn) 
zárat (ige) 
Zarathusztra (tnév) 
zárda (fn) 
zárdafőnök 
zárdafőnöknő (zárda|főnöknő) 
zárdai (mn) 
zárdai nevelés 
zárdanövendék (fn, zárda|növendék) 
zárdaszűz (fn) 
zárdugattyú (zár|dugattyú) 
zárék (zár|ék) 
zárfeloldás (zár|feloldás) 
zargat (ige) 
zárgondnok (fn, zár|gondnok) 
zárhang (fn, zár|hang) 
zárhat (ige) 
zárható (foly mn in) 
zárható (mn) 
zárhúzás (zár|húzás) 
zárjegy (fn, zár|jegy) 
zárjegyhamisítás (fn, zárjegy|hamisítás) 
zárjel (fn, zár|jel) 



zárka (fn) 
zárkioldó (fn, zár|kioldó) 
zárkózik (ige) 
zárkózott (bef mn in) 
zárkózott (mn) 
zárkózott természetű 
zárkózottság (fn) 
zárlat (fn, zár|lat) 
zárlatos (mn) 
zármássalhangzó 
záró (foly mn in) 
záró áramkör 
záró árfolyam 
záró hangverseny 
záró rendelkezések 
záróakkord (fn) 
záróaktus (fn, záró|aktus) 
záróár (fn) 
záróbeszéd (fn) 
záróbütyök (záró|bütyök) 
zárócsomagolás 
zárócsukló (záró|csukló) 
záródarab 
záródás (fn) 
záródik (ige) 
záródísz (fn) 
záródokumentum (fn) 
záródolgozat 
záróduett 
záródugó 
záróének (záró|ének) 
záróest 
zárófejezet (fn) 
zárófolyadék 
záróforduló 
záróforgattyú (záró|forgattyú) 
záróformula (fn, záró|formula) 
zárófödém (fn, záró|födém) 
zárógát (fn) 
zárógerenda (záró|gerenda) 
zárógondolat 
záróhang 
záróindítvány (záró|indítvány) 
záróizom (fn) 
zárójel (fn, záró|jel) 
zárójelbe téve 
zárójelenet (fn, záró|jelenet) 
zárójelentés (fn, záró|jelentés) 
zárójeles (mn) 
zárójelez (ige) 
zárójelpár 
zárókép 
zárókészlet 
zárókoncert 
zárókő (fn) 
záróközlemény (fn) 
zárókupak (fn, záró|kupak) 



zárol (ige) 
zárolás (fn) 
záróléc 
zároljuk gépünket 
zárolt (bef mn in) 
zárolt (mn) 
zárolt anyag 
zárolt áru 
zárolt irat 
zárolt követelés 
zárómérkőzés 
zárómérleg (fn, záró|mérleg) 
zárómondat 
zárónap (fn) 
zárónyilatkozat (fn, záró|nyilatkozat) 
záróokmány (fn) 
záróra (fn, zár|óra) 
záróretesz 
zárórugó 
záros (mn) 
záros határidő 
zárósejt 
zárósor 
zárószakasz 
zárószavazás (fn) 
zárószerkezet (fn) 
zárószó (zárszó, fn) 
zárótársulás 
zárótétel (fn, záró|tétel) 
zárótűz (fn) 
záróülés (fn) 
záróünnepély (fn) 
záróünnepség (fn) 
záróvizsga (fn, záró|vizsga) 
záróvonal (fn) 
zár-rés hang 
zárrugó (zár|rugó) 
zárszámadás (fn, zár|számadás) 
zárszámadási (mn) 
zárszerkezet (fn, zár|szerkezet) 
zárszó (zárószó, fn, zár|szó) 
zárt (bef mn in) 
zárt (mn) 
zárt ajtó 
zárt ajtók mögött 
zárt alakzat 
zárt boríték 
zárt borítékban 
zárt ë 
zárt intézet 
zárt kapu 
zárt kémény 
zárt körben 
zárt láncú szénhidrogén 
zárt láncú televízió 
zárt magánhangzó 
zárt osztály 



zárt övezet 
zárt rendben 
zárt rendszerű 
zárt szótag 
zárt tárgyalás 
zárt ülés 
zárt végű alap 
zárta (fn) 
zártabbá válás 
zártan (hsz, zár|tan) 
zártávolság 
zárthelyi (fn) 
zárthelyi dolgozat 
zárthelyijavítás (fn, zárthelyi|javítás) 
zárthelyiosztályzat (fn, zárthelyi|osztályzat) 
zárthelyizik (ige) 
zártkert (fn, zárt|kert) 
zártkörű (mn, zárt|körű) 
zártkörű rendezvény 
zártság (fn) 
zártsorú (mn) 
zártsorúan (hsz) 
zártszámos szerkesztés 
zártszék (fn, zárt|szék) 
zárul (ige) 
zárva (hsz) 
zárva marad 
zárva tart 
zárva tartás 
zárvány (fn) 
zárvatermő (fn) 
zárvatermők (fn) 
Zastava 
zászló (fn) 
zászlóalj (fn, zászló|alj) 
zászlóaljparancsnok (fn, zászlóalj|parancsnok) 
zászlóaljtörzs (fn, zászlóalj|törzs) 
zászlóanya (fn, zászló|anya) 
zászlóátadás (fn, zászló|átadás) 
zászlóavatás (fn, zászló|avatás) 
zászlóavató ünnepély 
zászlóbontás (fn, zászló|bontás) 
zászlócsere (zászló|csere) 
zászlódísz (fn, zászló|dísz) 
zászlóerdő (fn, zászló|erdő) 
zászlófelhő (zászló|felhő) 
zászlófelvonás (fn, zászló|felvonás) 
zászlójel (fn, zászló|jel) 
zászlójelzés (zászló|jelzés) 
zászlóköszöntés (zászló|köszöntés) 
zászlólevonás (fn, zászló|levonás) 
zászlólobogtatás (fn) 
zászlónyél (fn, zászló|nyél) 
zászlóőrség (zászló|őrség) 
zászlórúd (fn, zászló|rúd) 
zászlós (fn) 
zászlós (mn) 



zászlóshajó (fn, zászlós|hajó) 
zászlósúr (fn, zászlós|úr) 
zászlószeg (zászló|szeg) 
zászlószentelés (fn) 
zászlótartó (fn, zászló|tartó) 
zászlótartó (foly mn in, zászló|tartó) 
zászlótenger (zászló|tenger) 
zászlótok 
zászlóvivő (fn, zászló|vivő) 
zászlóz 
zászpa (fn) 
zátony (fn) 
zátonycápa 
zátonyos (mn) 
zátonyra fut 
zátonyra futás 
zavar (fn) 
zavar (ige) 
závár (fn) 
zavarás (fn) 
zavarász 
zavarba 
zavarba ejt 
zavarba ejtő 
zavarba hoz 
zavarba jön 
zavarelhárítás (zavar|elhárítás) 
zavarforrás (fn, zavar|forrás) 
zavargás (fn) 
zavarhat (ige) 
zavarkeltés (fn, zavar|keltés) 
zavarkeltés (mn, zavar|keltés) 
zavarkeltő (fn) 
zavarkeltő (foly mn in) 
zavarmentes 
zavarmentesítés (zavar|mentesítés) 
zavaró (foly mn in) 
zavaró (mn) 
zavaró benyomások 
zavaró ion 
zavaró körülmény 
zavaró lehet 
zavaró repülés 
zavaróállomás (fn) 
zavaróberendezés 
zavarodik (ige) 
zavarodott (bef mn in) 
zavarodott (mn) 
zavarodott elméjű 
zavarodottság (fn) 
zavarófüggvény 
zavarog (ige) 
zavarójel 
zavarólag hat 
zavaros (mn) 
zavaros fejű 
zavaros szemű 



zavarosban halászik 
zavarosodik 
zavarosság (fn) 
zavarszűrő (zavar|szűrő) 
zavart (bef mn in) 
zavart (mn) 
zavart elméjű 
zavart kelt 
zavart keltő híresztelés 
zavart tudatállapot 
zavartalan (mn) 
zavartalanság (fn) 
zavartalanul (hsz) 
zavartan (hsz, zavar|tan) 
zavartat (ige) 
zavartság (fn) 
závárzat (fn) 
zé (fn) 
Zebegény 
zebra (fn) 
zebrasáv (zebra|sáv) 
zebu (fn) 
zefír (fn) 
zefír alsónadrág 
zefírblúz (zefír|blúz) 
zefírfonal (zefír|fonal) 
zegernye 
zegernyés (mn) 
zeges-zugos 
zegzug (fn) 
zegzugos (mn) 
zehernyés 
Zeiss 
Zeiss-lencse (Zeiss|-lencse) 
Zeiss-üveg (Zeiss|-üveg) 
zeke (fn) 
Zelk 
zeller (fn) 
zeller zöldje 
zellergumó 
zellergyökér (fn, zeller|gyökér) 
zellerkrémleves 
zellerlevél (fn, zeller|levél) 
zellersaláta (zeller|saláta) 
zellerszár 
zellerzöld 
zelnice (fn) 
zelnicemeggy (zelnice|meggy) 
zelóta 
Zemplén 
zempléni (fn) 
Zempléni-hegység 
zen (fn) 
zen buddhizmus 
zen kolostor 
zen szerzetes 
zenbook 



zendít (ige) 
zendül (ige) 
zendülés (fn) 
zendülő (fn) 
zendülő (foly mn in) 
zene (fn) 
zene (mn) 
zeneakadémia (fn, zene|akadémia) 
zeneakadémiai (mn) 
zenealbum (zene|album) 
zenebarát (fn, zene|barát) 
zenebohóc (fn, zene|bohóc) 
zenebolond (fn, zene|bolond) 
zenebolt 
zenebona (fn) 
zenebonázik (ige) 
zenedarab (fn, zene|darab) 
zenede (fn) 
zenedélután (fn, zene|délután) 
zenedíj (zene|díj) 
zenedoboz (fn, zene|doboz) 
zenedráma (fn, zene|dráma) 
zeneegylet (fn, zene|egylet) 
zeneelmélet (fn, zene|elmélet) 
zeneértő (fn, zene|értő) 
zeneértő (foly mn in, zene|értő) 
zeneértő közönség 
zeneesztétika (fn, zene|esztétika) 
zenegép (fn, zene|gép) 
zenegyűjtemény 
zenehallgatás (fn, zene|hallgatás) 
zenehallgató 
zenei (mn) 
zenei akkord 
zenei aláfestés 
zenei állományok 
zenei anyag 
zenei díj 
zenei élmény 
zenei érzék 
zenei fesztivál 
zenei forma 
zenei gondolkodás 
zenei lap 
zenei lexikon 
zenei műfaj 
zenei stílus 
zenei szaknyelv 
zenei tárgyú 
zenei tehetség 
zenei vezető 
zenei videó 
zenei világ 
zeneigazgató (fn, zene|igazgató) 
zenei-információs központ 
zeneileg (hsz) 
zeneileg képzetlen 



zeneipar 
zeneíró 
zeneirodalom (fn, zene|irodalom) 
zeneiség (fn) 
zeneiskola (fn, zene|iskola) 
zenekar (fn, zene|kar) 
zenekari (mn) 
zenekari árok 
zenekari darab 
zenekari hangverseny 
zenekari hangzás 
zenekari kíséret 
zenekari költemény 
zenekari mű 
zenekari ülés 
zenekarszervezés 
zenekarvezetés 
zenekedvelő (fn, zene|kedvelő) 
zenekedvelő (foly mn in, zene|kedvelő) 
zenekedvelő (mn, zene|kedvelő) 
zenekiadó 
zenekíséret (fn, zene|kíséret) 
zenekonzervatórium 
zeneköltő (fn, zene|költő) 
zeneközpontú (zene|központú) 
zenekritika (fn, zene|kritika) 
zenekritikus (fn, zene|kritikus) 
zenekultúra (fn, zene|kultúra) 
zenél (ige) 
zenelejátszó 
zenélés (fn) 
zeneletöltő 
zenélő (mn) 
zenélőóra (fn, zenélő|óra) 
zenemánia 
zenemű (fn, zene|mű) 
zeneműbolt 
zenemű-kereskedés 
zeneműkiadó (fn, zenemű|kiadó) 
zeneműkiadó (foly mn in, zenemű|kiadó) 
zeneműtár 
zeneművész (fn, zene|művész) 
zeneművészet (fn, zene|művészet) 
zeneoktatás (fn, zene|oktatás) 
zeneóra (fn, zene|óra) 
zenepedagógia (fn, zene|pedagógia) 
zenepedagógus (fn, zene|pedagógus) 
zenepszichológia (zene|pszichológia) 
zenerajongó (fn, zene|rajongó) 
zenerajongó (foly mn in, zene|rajongó) 
zenés (mn) 
zenés ébresztő 
zenés játék 
zenés kávéház 
zenés színház 
zenésít 
zenés-táncos mulatság 



zenész (fn) 
zenész barátom 
zeneszám (fn, zene|szám) 
zeneszekrény (fn, zene|szekrény) 
zeneszerető 
zeneszerszám (fn, zene|szerszám) 
zeneszerzés (fn, zene|szerzés) 
zeneszerzés szak 
zeneszerzéstan 
zeneszerzéstanár 
zeneszerző (fn, zene|szerző) 
zeneszerző család 
zeneszerző-életrajz 
zeneszerzői (mn) 
zeneszerzői pálya 
zeneszerző-karmester 
zeneszerző-nemzedék 
zenésznemzedék 
zeneszó (fn, zene|szó) 
zeneszociológia 
zenészszakma 
zenésztárs 
zenésztársadalom 
zenetagozatos általános iskola 
zenetanár (fn, zene|tanár) 
zenetanfolyam 
zenetanítás (fn, zene|tanítás) 
zenetanulás (fn, zene|tanulás) 
zeneterapeuta 
zeneterápia 
zeneterem (fn, zene|terem) 
zenetörténész (fn, zene|történész) 
zenetörténet (fn, zene|történet) 
zenetörténeti (mn) 
zenetörténeti korszak 
zenetörténeti kutatás 
zenetudomány (fn, zene|tudomány) 
zenetudományi intézet 
zenetudományi tanszék 
zenetudós (fn, zene|tudós) 
zenetudós (mn, zene|tudós) 
zenevilág (fn, zene|világ) 
zeng (ige) 
zeng-bong 
zengedez (ige) 
zengés (fn) 
zenget 
Zengő (fn) 
Zengő (foly mn in) 
zengő basszus 
zengő hangú 
zengzet (fn) 
zengzetes (mn) 
zenit (fn) 
zenittávcső (zenit|távcső) 
Zénó (tnév) 
Zenta (tnév) 



zeolit 
zeppelin (fn) 
zerge (fn) 
zergebak (zerge|bak) 
zergeboglár (zerge|boglár) 
zergebőr 
zergeolló (zerge|olló) 
zergeszakáll (zerge|szakáll) 
zergetoll (zerge|toll) 
zergetollas kalap 
zergevadászat (zerge|vadászat) 
zergevirág (fn, zerge|virág) 
zéró (zérus, fn) 
zéró (szn) 
zéró morféma 
zérófokon jelölt 
zérus (fn) 
zérus (szn) 
zérusfrekvencia 
zérushangsúly 
zérushely 
zéruskörző 
zéruspont 
zérusprofit 
zérustömegű 
zeugma 
zeugmatikus 
Zeusz (tnév) 
zgrafittó 
zh (röv) 
ziccer (fn) 
Zichy (fn) 
Zichy Mihály-szerű 
zigóta (fn) 
zihál (ige) 
ziháló (foly mn in) 
ziherejsztű (fn) 
zikkurratu 
Zilah (tnév) 
zilahi (fn) 
zilál (ige) 
zilált (bef mn in) 
zilált (mn) 
zilált hajú 
ziláltság (fn) 
ziliz (fn) 
zilíz (fn) 
zimankó (fn) 
zimankós (fn) 
zimankós (mn) 
Zimbabwe (tnév) 
zimbabwei (fn) 
Zimony (tnév) 
zipzár (fn) 
Zirc (tnév) 
zirci (mn) 
Zita (tnév) 



zivatar (fn) 
zivatar okozta kár 
zivatarfelhő (fn, zivatar|felhő) 
zivatarfront (zivatar|front) 
zivataros (mn) 
zizeg (ige) 
zizegés (fn) 
zizegő (foly mn in) 
zizzen (ige) 
zizzent 
zloty (fn) 
zmizik 
Zn 
zodiákus (fn) 
zodiákus (mn) 
Zoé 
Zója 
zokni (fn) 
zokniszárító (zokni|szárító) 
zoknitartó (fn, zokni|tartó) 
zokog (ige) 
zokogás (fn) 
zokogó hangú 
zokon (hsz) 
zokon esik 
zokon vesz 
zokszó (fn) 
zokszó nélkül 
Zola (tnév) 
Zoltán (tnév) 
Zólyom (tnév) 
zománc (fn) 
zománcbevonat (zománc|bevonat) 
zománcburkolat (zománc|burkolat) 
zománcdísz (zománc|dísz) 
zománcedény (fn, zománc|edény) 
zománcfény (zománc|fény) 
zománcfesték (fn, zománc|festék) 
zománcfestés (zománc|festés) 
zománchuzal (zománc|huzal) 
zománcjelvény (zománc|jelvény) 
zománckád (zománc|kád) 
zománckék (mn, zománc|kék) 
zománclakk (zománc|lakk) 
zománcmunka (fn, zománc|munka) 
zománcműves (mn) 
zománcművesség (fn) 
zománcol (ige) 
zománcos (mn) 
zománcos edény 
zománcoz (ige) 
zománcozás (fn) 
zománcozat 
zománcozó (fn) 
zománcozott (bef mn in) 
zománcozott (mn) 
zománcozott felületű 



zománcozott lábos 
zománctábla (fn, zománc|tábla) 
zománccsésze (zománc|csésze) 
zombi (fn) 
zombik 
zombitámadás 
Zombor (tnév) 
zóna (fn) 
zóna borjúpörkölt 
zóna ételadag 
zónaadag (zóna|adag) 
zónadíjszabás (zóna|díjszabás) 
zónadöntő 
zónahatár (fn, zóna|határ) 
zónahatár-átlépési engedély 
zónaidő (fn, zóna|idő) 
zonális (mn) 
zonalitás 
zónapörkölt (bef mn in, zóna|pörkölt) 
zónapörkölt (fn, zóna|pörkölt) 
zónareggeli (zóna|reggeli) 
zónarendszer (fn, zóna|rendszer) 
zónavédekezés (fn, zóna|védekezés) 
zónázik (ige) 
zongora (fn) 
zongora szakos 
zongora tanszak 
zongoraakkord (zongora|akkord) 
zongoraátirat (fn, zongora|átirat) 
zongoraballada 
zongorabillentyű (fn, zongora|billentyű) 
zongoraciklus 
zongoradarab (fn, zongora|darab) 
zongoraduó 
zongoraest (fn, zongora|est) 
zongoraetűd 
zongorahangoló (fn) 
zongorahangoló kulcs 
zongorahangverseny (fn, zongora|hangverseny) 
zongorahúr (fn, zongora|húr) 
zongoraiskola (fn, zongora|iskola) 
zongorajáték (fn, zongora|játék) 
zongorajátékos (fn) 
zongorakíséret (fn, zongora|kíséret) 
zongorakísérő (fn, zongora|kísérő) 
zongorakivonat (fn, zongora|kivonat) 
zongorakotta 
zongorakulcs 
zongorál (ige) 
zongoraláb (fn, zongora|láb) 
zongoralakk-fekete 
zongoralecke (fn, zongora|lecke) 
zongoraletét (zongora|letét) 
zongoramű (fn, zongora|mű) 
zongoraművész (fn, zongora|művész) 
zongoraművésznő 
zongorán kísér 



zongoranégykezes 
zongoraoktató 
zongoraóra (fn, zongora|óra) 
zongoraötös 
zongorarepertoár 
zongoraszám (zongora|szám) 
zongoraszék (fn, zongora|szék) 
zongoraszólam 
zongoraszóló (fn, zongora|szóló) 
zongoraszonáta (fn, zongora|szonáta) 
zongoratanár (fn, zongora|tanár) 
zongoratanárnő (fn, zongora|tanárnő) 
zongoratanítás (fn, zongora|tanítás) 
zongoratrió 
zongoraverseny (fn, zongora|verseny) 
zongoravirtuóz (fn, zongora|virtuóz) 
zongorázás (fn) 
zongorázik (ige) 
zongorista (fn) 
zongorista-zeneszerző 
zoo- 
zoobiológia (fn) 
zoofág (fn) 
zoofita (fn) 
zoofiziológia (fn) 
zoogenezis (fn) 
zoológia (fn) 
zoológus (fn) 
zoom (fn) 
zoomol (ige) 
zoomorf 
zoopatológia (fn) 
zootechnikus 
Zorán 
Zorán-koncert 
zord (mn) 
zord éghajlatú 
zord tekintetű 
zordon (mn) 
zöcsköl (ige) 
zökken (ige) 
zökkenés (fn) 
zökkenésmentes (mn) 
zökkenő (fn) 
zökkenő (foly mn in) 
zökkenőmentes (mn) 
zökkenőmentesen (hsz) 
zökkenős 
zökkent (ige) 
zökög (ige) 
zökögős 
zöld (mn) 
zöld ablakos 
zöld ág 
zöld ágra vergődik 
zöld alma 
zöld asztal 



zöld barack 
zöld bors 
zöld bőr 
zöld csempe burkolatú 
zöld csomag 
zöld felső 
zöld felület 
zöld fényű 
zöld fű 
zöld fűszer 
zöld gyep 
zöld hályog 
zöld kerítés 
zöld lámpa 
zöld levél 
zöld leveles 
zöld levelibéka 
zöld levelű 
zöld mező 
zöld pázsit 
zöld szemesostoros 
zöld szemű 
zöld szín 
zöld színű 
zöld tea 
zöld termék 
zöld termelés 
zöld terület 
zöld út 
zöld utat ad 
zöld utat kap 
zöldár (fn, zöld|ár) 
zöldasztal (fn, zöld|asztal) 
zöldbab (fn, zöld|bab) 
zöldbabfőzelék (fn, zöldbab|főzelék) 
zöldbáró (fn) 
zöldborsó (fn, zöld|borsó) 
zöldborsófőzelék (fn, zöldborsó|főzelék) 
zöldborsókonzerv (fn, zöldborsó|konzerv) 
zöldborsóleves (mn, zöldborsó|leves) 
zöldborsóvetőmag 
zöldbőr (fn, zöld|bőr) 
zöldcsütörtök (fn, zöld|csütörtök) 
zölddió-fagylalt (zölddió|-fagylalt) 
zölddugvány (fn, zöld|dugvány) 
zöldebb élet 
zöldek 
zöldell (zöldellik, ige) 
zöldellő (fn) 
zöldellő (foly mn in) 
zöldellő (mn) 
zölden (hsz) 
zöldenergia 
zöldes (mn) 
zöldes árnyalatú 
zöldes színű 
zöldesbarna 



zöldessárga (mn, zöldes|sárga) 
zöldesszürke (fn, zöldes|szürke) 
zöldesszürke (mn, zöldes|szürke) 
zöldfelület (fn) 
zöldfelületi (mn) 
Zöld-foki Köztársaság 
Zöld-foki-szigetek (Zöld-foki|-szigetek) 
zöld-foki-szigeteki (zöld-foki|-szigeteki) 
zöldfolyosó (fn) 
zöldfőzelék (fn, zöld|főzelék) 
zöldfülű (mn, zöld|fülű) 
zöldgálic (fn, zöld|gálic) 
zöldhagyma (fn, zöld|hagyma) 
zöldhasú (fn) 
zöldhasú (mn) 
zöldhatár (fn) 
zöldhitel (fn) 
zöldhullám (fn) 
zöldike (fn) 
zöldkártya (fn) 
zöldkeresztes (mn) 
zöldmetszés (fn) 
zöldmezős (mn) 
zöldmezős beruházás 
zöldmoszat (fn) 
zöldmoszatok 
zöldmozgalom 
zöldövezet (fn, zöld|övezet) 
zöldövezeti (mn) 
zöldpaprika (fn, zöld|paprika) 
zöldpetrezselyem (fn) 
zöldsaláta 
zöldség (fn) 
zöldség- és gyümölcsfélék 
zöldség- és gyümölcsfelhozatal 
zöldség- és gyümölcstermesztés 
zöldségárus (fn, zöldség|árus) 
zöldséges (fn) 
zöldséges (mn) 
zöldséges leves 
zöldséges piac 
zöldségeskert (fn) 
zöldségfeldolgozás 
zöldségféle (fn, zöldség|féle) 
zöldségféle (mn, zöldség|féle) 
zöldségfélék 
zöldségfelhozatal (zöldség|felhozatal) 
zöldségfogyasztás 
zöldség-gyümölcs behozatal 
zöldség-gyümölcs ellátás 
zöldség-gyümölcs felhozatal 
zöldség-gyümölcs kereskedés 
zöldség-gyümölcs kereskedő 
zöldségkereskedő 
zöldségkeverék 
zöldségköret 
zöldségleves (fn, zöldség|leves) 



zöldségleves (mn, zöldség|leves) 
zöldségpiac (fn, zöldség|piac) 
zöldségtermelés 
zöldségtermelő (fn, zöldség|termelő) 
zöldségtermesztés 
zöldszám (fn) 
zöldszilváni (fn) 
zöldtakarmány (fn, zöld|takarmány) 
zöldtéma 
zöldterület (fn) 
zöldterület-gazdálkodás 
zöldterületi (mn) 
zöldtetős 
zöldtrágya (fn) 
zöldül (ige) 
zöldvendéglő (fn, zöld|vendéglő) 
zöm (fn) 
zömében 
zömít (ige) 
zömök (mn) 
zömök termetű 
zönge (fn) 
zönge (mn) 
zöngehang 
zöngekezdési idő 
zöngemény (fn) 
zöngés (fn) 
zöngés (mn) 
zöngés hang 
zöngés mássalhangzó 
zöngésedik (ige) 
zöngésségi hasonulás 
zöngésül (ige) 
zöngétlen (fn) 
zöngétlen (mn) 
zöngétlen zárhang 
zöngétlenedik 
zöngicsél (ige) 
zördít (ige) 
zördül (ige) 
zördülés (fn) 
zörej (fn) 
zörejelhárító 
zörejforrás (zörej|forrás) 
zörejhang 
zörgés (fn) 
zörget (ige) 
zörgetés (fn) 
zörgettyű 
zörgő (mn) 
zörgő csontú 
zörgőfű (fn) 
zörgölődik (ige) 
zörgős (mn) 
zörög (ige) 
zörömböl (ige) 
zörren (ige) 



zörrenés (fn) 
zörrent (ige) 
zötyköl (ige) 
zötykölődik (ige) 
zötyög (ige) 
zötyögős (mn) 
zöttyen (ige) 
Zr (röv) 
zrí (fn) 
zrika 
zrikál (ige) 
zrínyi 
Zrínyi Miklós (tnév) 
Zrínyi-sor (Zrínyi|-sor) 
Zrínyi-vers (Zrínyi|-vers) 
Zrínyi-versbeli (Zrínyi|-versbeli) 
zubbony (fn) 
zubog (ige) 
zubogás (fn) 
zubogó (fn) 
zubogó (foly mn in) 
zuboly (fn) 
zuborog (ige) 
zúdít (ige) 
zúdul (ige) 
zug (fn) 
zúg (ige) 
zugáru (fn, zug|áru) 
zugárus (fn, zug|árus) 
zugárus (mn, zug|árus) 
zúgás (fn) 
zúgat (ige) 
zúgattyú (fn) 
zugbankár (fn, zug|bankár) 
zúg-búg 
zugfirkász (fn, zug|firkász) 
zugforgalom (zug|forgalom) 
zughallgató (zug|hallgató) 
zugiparos (zug|iparos) 
zugírászat (fn, zug|írászat) 
zugíró (fn, zug|író) 
zugiskola (fn, zug|iskola) 
zugivó (fn, zug|ivó) 
zugkereskedelem (fn, zug|kereskedelem) 
zugkereskedő (fn, zug|kereskedő) 
zugkiadó (fn, zug|kiadó) 
zugkocsma (fn, zug|kocsma) 
zuglap (fn, zug|lap) 
Zugliget (fn, zug|liget) 
Zugló (tnév) 
zuglói (fn) 
zugnyomda (zug|nyomda) 
zúgó (fn) 
zúgó (foly mn in) 
zúgó éljenzés 
zúgó szél 
zúgolódás (fn) 



zúgolódás nélküli 
zúgolódik (ige) 
zugoly (fn) 
zugoly (nm) 
zugpiac (fn, zug|piac) 
zugsajtó (zug|sajtó) 
zugszálló (zug|szálló) 
zugtőzsde (zug|tőzsde) 
zugutca (fn, zug|utca) 
zugügylet (zug|ügylet) 
zugügynök (zug|ügynök) 
zugügyvéd (fn, zug|ügyvéd) 
zugüzlet (zug|üzlet) 
zugvállalkozó (zug|vállalkozó) 
zuhan (ige) 
zuhanás (fn) 
zuhanás mértéke 
zuhanó 
zuhanóbombázó (fn, zuhanó|bombázó) 
zuhanórepülés (fn) 
zuhanósebesség (zuhanó|sebesség) 
zuhany (fn) 
zuhanycsaptelep 
zuhanyfüggöny (zuhany|függöny) 
zuhanyfürdő (fn, zuhany|fürdő) 
zuhanyoz (zuhanyozik, ige) 
zuhanyozás (fn) 
zuhanyozik (ige) 
zuhanyozó (fn) 
zuhanyozó (foly mn in) 
zuhanyozó (mn) 
zuhanyozófülke (fn, zuhanyozó|fülke) 
zuhanyozóhelyiség (fn, zuhanyozó|helyiség) 
zuhanyrózsa (fn, zuhany|rózsa) 
zuhanyszett 
zuhanytálca 
zuhanyzik 
zuhanyzó (fn) 
zuhanyzófülke 
zuhanyzóhelyiség 
zuháré (fn) 
zuhatag (fn) 
zuhé (fn) 
zuhint (ige) 
zuhog (ige) 
zuhogás (fn) 
zuhogó (fn) 
zuhogó (foly mn in) 
Zulejka 
zulu (fn) 
zulu (mn) 
zulukaffer (fn, zulu|kaffer) 
zupa (fn) 
zupál 
zupás (fn) 
zupás (mn) 
zupás őrmester 



zupp 
zuppan (ige) 
zurbol 
zutty (fn) 
zúz (ige) 
zúza (fn) 
zúzalék (fn, zúza|lék) 
zúzalék kő 
zúzalék márvány 
zúzalékmárvány mozaik 
zúzapörkölt 
zúzás 
zúzda (fn) 
zúzmara (fn) 
zúzmara lepte 
zúzmarás (mn) 
zúzmarásodik (ige) 
zuzmó (fn) 
zuzmótelep 
zúzó (fn) 
zúzó (foly mn in) 
zúzódás (fn) 
zúzódik (ige) 
zúzógép (fn, zúzó|gép) 
zúzógyomor (zúzó|gyomor) 
zúzóhenger (zúzó|henger) 
zúzómalom (zúzó|malom) 
zúzómű (fn, zúzó|mű) 
zúzos (mn) 
zúzott (bef mn in) 
zúzott (mn) 
zúzott fokhagyma 
zúzott kavics 
zúzott kő 
zúzott seb 
zúzottkő (fn) 
zúzottkő burkolat 
züllés (fn) 
zülleszt (ige) 
züllik (ige) 
züllött (bef mn in) 
züllött (mn) 
züllött életű 
züllöttség (fn) 
zümmög (ige) 
zümmögés (fn) 
zümmögő hang 
zümmögő kórus 
züm-züm (fn) 
zűr (fn) 
Zürich (tnév) 
zürichi (mn) 
zürjén (fn) 
zürjén (mn) 
zűrös (mn) 
zűrös helyzet 
zűrzavar (fn, zűr|zavar) 



zűrzavaros (mn) 
Zwack 
Zweig 
zweigelt 
Zwinger 
 
  



Zs 
zs 
zs betű és Zs betű 
zs betűs szó 
zs és Zs 
zs hang 
zsába (fn) 
zsabó (fn) 
zsák (fn) 
zsákállat (fn, zsák|állat) 
zsákanyag (zsák|anyag) 
zsákbamacska (fn, zsákba|macska) 
zsákcérna (zsák|cérna) 
zsákdarab (fn, zsák|darab) 
zsakett (fn) 
zsákfalu (fn, zsák|falu) 
zsákfutás (fn, zsák|futás) 
zsákháló (fn, zsák|háló) 
zsákhordó (fn, zsák|hordó) 
zsákmány (fn) 
zsákmányállat 
zsákmányol (ige) 
zsákmányrész (zsákmány|rész) 
zsákmányszerzés 
zsákmányszerző 
zsákol (ige) 
zsákoló (fn) 
zsákoló (foly mn in) 
zsákolómunkás 
zsákos (fn) 
zsákos (mn) 
zsákos porszűrő 
zsákot sző 
zsákruha (fn, zsák|ruha) 
zsákszövet (fn, zsák|szövet) 
zsákszövő munkás 
zsákutca (fn, zsák|utca) 
zsákutcába jut 
zsákvarró (foly mn in, zsák|varró) 
zsákvarró (mn, zsák|varró) 
zsákvarró tű 
zsákvászon (fn, zsák|vászon) 
zsákvászon ruha 
zsalu (fn) 
zsaludeszka (zsalu|deszka) 
zsalugáter (fn) 
zsalugáteres (mn) 
zsalus (fn) 
zsalus (mn) 
zsaluz (ige) 
zsaluzás (fn) 
zsaluzat (fn) 
zsaluzó (foly mn in) 



zsaluzódeszka (zsaluzó|deszka) 
zsaluzóléc (zsaluzó|léc) 
zsálya (fn) 
Zsámbék 
zsámoly (fn) 
zsámolyszék 
zsandár (fn) 
zsandárkodik (ige) 
zsanér (fn) 
zsáner (fn) 
zsánerfestő (zsáner|festő) 
zsánerkép (fn, zsáner|kép) 
Zsanett (tnév) 
zsarát (fn) 
zsarátnok (fn) 
zsargon (fn) 
zsargonszó (fn, zsargon|szó) 
zsarnok (fn) 
zsarnok (mn) 
zsarnokellenes 
zsarnoki (mn) 
zsarnokoskodik (ige) 
zsarnokság (fn) 
zsarol (ige) 
zsarolás (fn) 
zsarolási (mn) 
zsaroló (fn) 
zsaroló (foly mn in) 
zsaru (fn) 
zsávoly (fn) 
zsávoly katonaruha 
zsávolyruha (fn, zsávoly|ruha) 
zsázsa (fn) 
zsé 
zseb (fn) 
zsebatlasz (zseb|atlasz) 
zsebbe való 
zsebcirkáló (fn, zseb|cirkáló) 
zsebcirkáló (foly mn in, zseb|cirkáló) 
zsebel (ige) 
zsebes (fn) 
zsebes (mn) 
zsebfedő (zseb|fedő) 
zsebfésű (zseb|fésű) 
zsebhajtóka (zseb|hajtóka) 
zsebkendő (fn, zseb|kendő) 
zsebkés (fn, zseb|kés) 
zsebkiadás (fn, zseb|kiadás) 
zsebkompakt 
zsebkönyv (fn, zseb|könyv) 
zseblámpa (fn, zseb|lámpa) 
zseblámpaelem (fn, zseblámpa|elem) 
zsebláz (zseb|láz) 
zseblopás (fn, zseb|lopás) 
zsebmetsző (fn, zseb|metsző) 
zsebnaptár (fn, zseb|naptár) 
zsebóra (fn, zseb|óra) 



Zsebők család 
zsebpatni 
zsebpénz (fn, zseb|pénz) 
zsebpiszok (fn, zseb|piszok) 
zsebpisztoly (zseb|pisztoly) 
zsebrádió (fn, zseb|rádió) 
zsebrák (fn, zseb|rák) 
zsebre dug 
zsebre dugott 
zsebre vág 
zsebre vágott kéz 
zsebsakk (fn, zseb|sakk) 
zsebszámológép (fn, zseb|számológép) 
zsebszerződés (fn, zseb|szerződés) 
zsebszínház (zseb|színház) 
zsebszótár (fn, zseb|szótár) 
zsebtelep 
zsebtérkép (zseb|térkép) 
zsebtévé (fn, zseb|tévé) 
zsebtolvaj (fn, zseb|tolvaj) 
zsebtolvajlás (fn, zseb|tolvajlás) 
zsebtükör (fn, zseb|tükör) 
zselatin (fn) 
zselatinlap 
zselatinosodás (fn) 
zselatinpor 
zselé (fn) 
zselécukor 
zselécukorka (zselé|cukorka) 
Zselic (tnév) 
Zselicség 
zsellér (fn) 
zsellércsalád 
zsellérfiú 
zsellérház (fn, zsellér|ház) 
zsellérke 
zsellérkedik (ige) 
zsellérmunka 
zsellérsor (fn, zsellér|sor) 
zsellértelek 
zsémbel (ige) 
zsémbelődés 
zsémbelődik (ige) 
zsémbes (mn) 
zsémbes asszony 
zsémbes ember 
zsémbes természetű 
zsémbeskedik (ige) 
zsemle (zsömle, fn) 
zsemlecipó (zsemle|cipó) 
zsemlegombóc (zsömlegombóc, fn, zsemle|gombóc) 
zsemlekocka 
zsemleliszt (zsemle|liszt) 
zsemlemorzsa (fn, zsemle|morzsa) 
zsemleszín (zsemle|szín) 
zsemleszínű (mn) 
zsemleszínű rántás 



zsemletészta (zsemle|tészta) 
zsén 
zsenáns (fn) 
zsenáns (mn) 
zsenánt 
zsendice (fn) 
zsendül (ige) 
zsenerőz 
zsenge (mn) 
zsengés (fn) 
zsengés (mn) 
zseni (fn) 
zseniális (mn) 
zseniális újítás 
zseniálisan (hsz) 
zsenialitás (fn) 
zsenielmélet 
zseniképző 
zsenília 
zsenília szövetkabát 
zseníliapulóver 
zseníroz (ige) 
zsenyeg 
zsepi (fn) 
zserbó (fn) 
zserbószelet (fn, zserbó|szelet) 
zsernyák (fn) 
zseton (fn) 
zsezse (fn) 
zsiba 
zsibaj (fn) 
zsibáru (fn) 
zsibárupiac (zsibáru|piac) 
zsibárus (fn) 
zsibárus (mn) 
zsibbad (ige) 
zsibbadás (fn) 
zsibbadozik (ige) 
zsibbadt (bef mn in) 
zsibbadt (mn) 
zsibbadt láb 
zsibbadtság (fn) 
zsibbaszt (ige) 
zsibbasztó (fn) 
zsibbasztó (foly mn in) 
zsibbasztórája 
zsibog (ige) 
zsibogó (fn) 
zsibong (ige) 
zsibongás (fn) 
zsibongó (foly mn in) 
zsibpiac (fn) 
zsibvásár (fn) 
zsidó (mn) 
zsidó ember 
zsidó közösség 
zsidó naptár 



zsidó nő 
zsidó származású 
zsidó vallás 
zsidócseresznye (fn) 
zsidócsillag (fn) 
zsidóellenes (mn) 
zsidógyűlölet (fn) 
zsidókérdés 
zsidó-keresztény közösség 
zsidó-keresztény kultúra 
zsidómentő 
zsidónegyed (fn) 
zsidós (mn) 
zsidóság (fn) 
zsidótörvény (fn) 
zsidóüldözés (fn, zsidó|üldözés) 
zsidózás (fn) 
zsidózik (ige) 
zsidózó (fn) 
zsidózó (foly mn in) 
zsidózó (mn) 
zsiger (fn) 
zsigerel (ige) 
zsigeri (mn) 
zsigertan (zsiger|tan) 
zsigerzacskó (zsiger|zacskó) 
Zsigmond (tnév) 
Zsigmond korabeli 
Zsigmond-bástya (Zsigmond|-bástya) 
Zsiguli (tnév) 
Zsiguli gépkocsi 
Zsil (tnév) 
zsilett (fn) 
zsilettpenge (fn, zsilett|penge) 
zsilip (fn) 
zsilipcsatorna (zsilip|csatorna) 
zsilipes (mn) 
zsilipgát (zsilip|gát) 
zsilipkamra (fn, zsilip|kamra) 
zsilipkapu (fn, zsilip|kapu) 
zsilipmű (zsilip|mű) 
zsilipőr (zsilip|őr) 
zsiliprendszer 
Zsil-völgy 
zsinagóga (fn) 
zsinat (fn) 
zsinati (mn) 
zsinatol (ige) 
zsindely (fn) 
zsindely háztető 
zsindelyborítás (zsindely|borítás) 
zsindelyes (mn) 
zsindelyes tető 
zsindelyez (ige) 
zsindelyező 
zsindelytető (fn, zsindely|tető) 
zsineg (fn) 



zsinegel (ige) 
zsinór (fn) 
zsinórbojt (zsinór|bojt) 
zsinórdísz (zsinór|dísz) 
zsinórdíszítés (zsinór|díszítés) 
zsinóregyenes (mn) 
zsinórféreg (fn, zsinór|féreg) 
zsinórírás (fn, zsinór|írás) 
zsinórkapcsoló (zsinór|kapcsoló) 
zsinórlabda (zsinór|labda) 
zsinórmérték (fn, zsinór|mérték) 
zsinórmester (zsinór|mester) 
zsinóros (mn) 
zsinóros mente 
zsinóroz (ige) 
zsinórozás (fn) 
zsinórpadlás (fn, zsinór|padlás) 
zsinórzat (fn) 
zsióka (fn) 
zsipp-zsupp 
zsír (fn) 
zsiradék (fn) 
zsiráf (fn) 
zsiráfnyakú (mn) 
zsirál (ige) 
zsíralkohol (fn, zsír|alkohol) 
zsíralkoholok 
zsirardi (fn) 
zsirardikalap (zsirardi|kalap) 
zsírban sült hús 
zsírban szegény 
zsírbevitel 
zsírbontó enzim 
zsírdaganat (fn, zsír|daganat) 
zsírdús 
zsírégetés (fn, zsír|égetés) 
zsírégető kapszula 
zsírellátás (zsír|ellátás) 
zsírembólia (zsír|embólia) 
zsírfelesleg 
zsírfelfogó tálca 
zsírfényű (mn) 
zsírfolt (fn, zsír|folt) 
zsírhiány 
zsírkarika (fn, zsír|karika) 
zsírképződés 
zsírkő (fn, zsír|kő) 
zsírkő kréta 
zsírkréta (fn, zsír|kréta) 
zsírlerakódás (fn, zsír|lerakódás) 
zsírmáj (zsír|máj) 
zsírmentes 
zsírmirigy (zsír|mirigy) 
zsírnakvaló (fn) 
zsíró (fn) 
zsírócsekk (zsíró|csekk) 
zsíróforgalom (zsíró|forgalom) 



zsíroldékony 
zsíroldó 
zsíroldó spray 
zsírórendszer 
zsíros (mn) 
zsíros állású 
zsíros bőrű 
zsíros falat 
zsíros föld 
zsíros kenyér 
zsíros sajt 
zsírosbödön (fn, zsíros|bödön) 
zsírosodik (ige) 
zsírosparaszt (fn) 
zsírospogácsa 
zsíroz (ige) 
zsírozás (fn) 
zsírozó (fn) 
zsírozó (foly mn in) 
zsírpacni 
zsírpapír (fn, zsír|papír) 
zsírpárna (fn, zsír|párna) 
zsírpecsét (fn, zsír|pecsét) 
zsírréteg (fn, zsír|réteg) 
zsírsav (fn, zsír|sav) 
zsírsejt (fn, zsír|sejt) 
zsírsertés (fn, zsír|sertés) 
zsírszag (fn, zsír|szag) 
zsírszalonna (fn, zsír|szalonna) 
zsírszegény 
zsírszem (zsír|szem) 
zsírszövet (fn, zsír|szövet) 
zsírtalan (mn) 
zsírtalanít 
zsírtartalmú (mn) 
zsírtartalom (fn, zsír|tartalom) 
zsírtermelés 
zsírvérűség (fn) 
zsírzó (fn) 
zsírzófej 
Zsitva (tnév) 
Zsitva-torok (Zsitva|-torok) 
Zsitva-toroki (Zsitva|-toroki) 
Zsitva-toroki béke 
zsivaj (fn) 
zsivajgás (fn) 
zsivajgó (foly mn in) 
zsivajog (ige) 
zsivány (fn) 
zsivány (mn) 
zsivány kölyök 
zsiványbecsület (fn, zsivány|becsület) 
zsiványfészek 
zsiványkodik (ige) 
zsiványpecsenye (zsivány|pecsenye) 
zsiványság (fn) 
zsiványtanya (fn) 



zsizseg (ige) 
zsizsik (fn) 
zsizsikes (mn) 
Zsófia (tnév) 
Zsóka 
zsoké (fn) 
zsokésapka (fn, zsoké|sapka) 
zsold (fn) 
zsoldfizetés (fn, zsold|fizetés) 
zsoldkönyv (fn, zsold|könyv) 
zsoldos (fn) 
zsoldos (mn) 
zsoldos katona 
zsoldoshadsereg (fn) 
zsoldosvezér (fn) 
Zsolna (tnév) 
zsolna 
zsolnai (mn) 
Zsolnay-porcelán (fn, Zsolnay|-porcelán) 
Zsolnay-tányér (Zsolnay|-tányér) 
zsolozsma (fn) 
zsolozsmáskönyv 
zsolozsmázik (ige) 
Zsolt (tnév) 
zsoltár (fn) 
zsoltárfeldolgozás 
zsoltáríró (zsoltár|író) 
zsoltárköltő 
Zsoltárok könyve 
zsoltáros (mn) 
zsoltároskönyv (fn) 
zsoltározó dallam 
zsoltárszimfónia 
zsoltárszöveg 
zsoltina (fn) 
zsombék (fn) 
zsombékos (fn) 
zsombékos (mn) 
zsombékos talajú 
zsombéksás (fn, zsombék|sás) 
zsomboly (fn) 
zsombolya (fn) 
Zsombolya (tnév) 
zsombolyakazal 
zsombolyázás 
zsombor (fn) 
Zsombor 
zsompor 
zsong (ige) 
zsongás (fn) 
zsong-bong 
zsongít (ige) 
zsongító hatású 
zsonglőr (fn) 
zsonglőrködik (ige) 
zsorzsett (fn) 
zsorzsettruha (zsorzsett|ruha) 



zsozsó (fn) 
zsöllye (fn) 
zsömle (zsemle, fn) 
zsörtöl (ige) 
zsörtölődés (fn) 
zsörtölődik (ige) 
zsufa (fn) 
zsufafakó 
zsufi 
zsúfol (ige) 
zsúfolás (fn) 
zsúfolásig megtelik 
zsúfolódik (ige) 
zsúfolt (bef mn in) 
zsúfolt (mn) 
zsúfolt villamos 
zsúfoltság (fn) 
zsuga (fn) 
zsugás (mn) 
zsugázik (ige) 
zsugor 
zsugorcsomagolás (fn, zsugor|csomagolás) 
zsugorfólia (fn, zsugor|fólia) 
zsugorfóliás csomagolás 
zsugorgat (ige) 
zsugori (mn) 
zsugoriság (fn) 
zsugoriskodik (ige) 
zsugorít (ige) 
zsugorodás (fn) 
zsugorodásgátló 
zsugorodik (ige) 
zsugorog (ige) 
zsumpa 
zsúp (fn) 
zsupán (fn) 
zsúpfedél (fn, zsúp|fedél) 
zsúpfödél (zsúpfedél, fn, zsúp|födél) 
zsúpfödés (zsúpfedés) 
zsúpol (ige) 
zsúpos (mn) 
zsupp (fn) 
zsuppkocsi (fn, zsupp|kocsi) 
zsuppol (ige) 
zsupsz (msz) 
zsúpszalma (zsúp|szalma) 
zsúr (fn) 
zsúrasztal (fn, zsúr|asztal) 
zsúrfiú (fn, zsúr|fiú) 
zsúrkenyér (fn, zsúr|kenyér) 
zsúrkocsi (fn, zsúr|kocsi) 
zsurló (fn) 
zsurmol (ige) 
zsurnaliszta (fn) 
zsurnalisztika (fn) 
zsurnalizmus 
zsurnálkritika 



zsúroz (ige) 
zsúrszalvéta (zsúr|szalvéta) 
zsúrterítő (fn, zsúr|terítő) 
zsúrtorta (zsúr|torta) 
zsuvi 
Zsuzsa 
Zsuzsanna (tnév) 
zsuzsok 
zsuzsu (fn) 
zsűri (fn) 
zsűrielnök 
zsűritag (fn, zsűri|tag) 
zsűriz (ige) 
zsűrizik (ige) 


